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Schoolgebouwen Jacobaschool en
Bronstee gaan tegen de vlakte

Nieuwe
hoofdtrainer
RCH 2019-2020
Regio - RCH is verheugd aan
te kunnen kondigen dat in
Mehmet Simsek een opvolger is gevonden voor de vertrekkende Stephan Spruijt.
Mehmet is momenteel trainer bij vv Zwanenburg en is
oud-speler van RCH.
Hij zal zijn werkzaamheden
bij de zondagselectie starten
in het seizoen 2019-2020.

Heemstede - Het was een ‘bijvangst’ tijdens de raadsvergadering van 31 januari. VVD raadslid
Radix stelde vraagtekens bij het
feit dat de raadsleden van niets
wisten en de buitenwacht wel.
Dit gaat over grootse plannen
met de Jacobaschool en de oude
Bronstee MAVO. Hij vond het
vreemd en ongepast dat de raad,
al was het maar vertrouwelijk,
niet was geïnformeerd.

zinnen? Zijn gebouwen eenvoudig of juist moeilijk om te vormen
tot klimaatneutraal? Wat vraagt
het onderhoud nu en in de toekomst aan financiële middelen?

monde van wethouder Van der
Have, vond dat een klein aantal
mensen moest worden geïnformeerd, waaronder de bewoners
van de conciërgewoning. Dat het
naar buiten is gekomen nog voorHet voormalige politiebureau dat de raad hiervan wist is inderaan de Kerklaan is al aangekocht daad niet zo netjes en was zeker
om tijdens verbouwingen als wis- niet de bedoeling. “We wilden
selschool dienst te doen. Uit de juist voorkomen dat direct bevraag van Radix bleek dat een trokkenen het uit de krant zouaantal nauw betrokkenen op de den vernemen en kozen ervoor
hoogte zijn gesteld dat de Jaco- het eerst mee te delen aan de
Het college is druk bezig met het baschool op termijn verdwijnt op mensen die het persoonlijk treft.
integraal huisvesting plan (IHP) de huidige locatie en verkast naar “Dat vonden wij niet meer dan
voor alle scholen in Heemste- het Bronstee MAVO gebouw. Op correct”, verklaarde Van der Have
de. Wat verwachten scholen aan die plek zal vrijwel zeker een ge- het gebeurde.
groei of hoe werkt de demografie heel nieuwe (Jacoba) school wordoor in de samenstelling van ge- den gebouwd. Het college, bij Eric van Westerloo

Omgevingsraad Schiphol: “Pas op de
plaats met ontwikkeling luchthaven”
Regio - Er is in de omgeving van
Schiphol op dit moment geen
draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Dit
kwam naar voren in het verslag
van de Omgevingsraad Schiphol.
Het verslag wordt uitgebracht na

Foto: Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede in de winter
Heemstede – Vanaf de brug op de Manpadslaan heb je prachtig zicht op de Leidsevaartweg. De Manpadslaan is een boeiend
en historisch gebied met Groenendaal en Leyduin in de nabije
omgeving. Een wandeling in dit (nog) landelijk gebied is een
verademing.

een uitvoerige maatschappelijke consultatie en na maandenlange besprekingen tussen de
luchtvaartsector, overheden, omwonenden, milieubeweging en
VNO-NCW.
De Omgevingsraad wil dat het
aantal vliegtuigbewegingen in
de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000.
Daarnaast is aanscherping van
de regels nodig, waardoor de
luchtvaartsector minder vaak de
Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kan inzetten.
Voorzitter Hans Alders van het
overleg heeft de afgelopen weken nog een ultiem voorstel aan
de partijen voorgelegd. Daarin is
een beperkte ontwikkeling voor
de komende vijf jaar van de huidige 500.000 vliegtuigbewegingen tot maximaal 510.000 vliegtuigbewegingen
opgenomen.
Die ontwikkeling wordt gekoppeld aan een start van de luchthaven Lelystad met 10.000 vliegtuigbewegingen in diezelfde periode. Voor de periode daarna is
het dan aan de Rijksoverheid om
met voorstellen te komen in de
luchtvaartnota.
Het voorstel van Hans Alders voor
de komende vijf jaar zou het mogelijk moeten maken om de benodigde tijd te nemen om tot een
noodzakelijke en zorgvuldige afweging te komen over de middelen lange termijnontwikkeling van

de internationale verbinding van
Nederland met de rest van de wereld. Stappen als substitutie door
middel van treinverbindingen
en banen in zee vragen tijd, zeker als het om meer gaat dan onderzoek. Hans Alders geeft in zijn
voorstel verder aan dat het hem
verstandig lijkt om de resultaten
van de maatschappelijke consultatie om te zetten in aanvullende afspraken ter versterking van
de leefbaarheid. Als voorbeelden
worden genoemd de opzet van
een meetnetwerk waarmee ook
de input in geluidsberekeningen
kan worden gecheckt, de inrichting van een ombudsfunctie, het
hoger aanvliegen op grotere afstand van de luchthaven en het
treffen van opkoop- en isolatiemaatregelen.

Heemstede - Een team van College Hageveld is de voorrondes
van het European Youth Parliament (EYP) met succes doorgekomen. Komend weekend gaan zes
leerlingen de eer van de school
verdedigen in de nationale finaleronde in Amsterdam. Chris,
Sam en Hannah maken deel uit
van het team dat in november in
Hoorn in discussie ging met andere scholen over maatschappelijke thema’s als de vluchtelingenproblematiek, het oprukkend nationalisme en de Brexit. Discussies die ervaren politici al hoofdbrekens bezorgen en bovendien
in de Engelse taal gevoerd dienen te worden. Inmiddels doen
40 landen mee met het educatieve project.
Wel of geen EU
Ze zijn alle drie geïnteresseerd
in de politieke discussie, maar
een studie politicologie hebben Sam, Hannah en Chris niet
in de planning. Dat is ook niet
noodzakelijk, vinden ze, want
via omwegen (andere studies) zijn toekomstige politieke ambities zeker nog mogelijk.
Chris heeft misschien de minste
affiniteit met politiek, maar onderschrijft de betekenis: “Mijn
ouders komen uit Zuid-Afrika en
daar is politiek zoveel misgegaan.
Ik vind het belangrijk om er meer
over te weten.” Hij meent dat Nederland uit de EU moet stappen. “Er is veel onvrede, omdat
het vaak meten is met twee maten. Neem bijvoorbeeld de prijs
van medicijnen. In Frankrijk zijn
ze 60% goedkoper. Dat is niet uit
te leggen.” Sarah wil wel bij de EU
blijven, hoewel ze vindt dat ze
niet democratisch genoeg zijn in
Brussel. “We moeten blijven samenwerken op belangrijke vraagstukken als het klimaat, antibioticaresistentie en handelsbetrekkingen. Als klein land kun je geen
vuist maken tegen de grootmachten. In deze mondiale maatschap-

pij heb je een samenwerkend
Europa nodig.” Sam denkt dat het
Europees parlement teveel invloed uitoefent: “In teveel kwesties zijn onze culturele verschillen
overduidelijk, waar het oorspronkelijk alleen ging om goede handelsovereenkomsten.”
Spanning in de Stopera
Nu ze bij de beste schoolteams
van Nederland zitten, met een
beetje mazzel via een wildcard,
gaan ze voor de winst. Sam: “De
4-daagse finale in de Stopera bestaat voornamelijk uit Committee
Work waarbij wij discussiëren en
resoluties schrijven over klimaatverandering, resistentie tegen antibiotica, integratievraagstukken
en groeiend populisme in EU-landen. We gaan ons voorbereiden
op dingen die je kunt oefenen:
kijken waar jouw eigen mening
ligt, de cijfers kennen en goed
inlezen op de onderwerpen.”
Het European Youth Parliament
is in 1987 opgericht met het doel
om Europese jongeren te inspireren onpartijdig met elkaar in gesprek te gaan en begrip te kweken voor verschillende meningen
en culturen. Dat is tevens het verschil met andere debatten, meent
Sam. “Het is niet puur zwart/wit,
niet alleen maar tegenvuren. Je
kan het ook eens zijn met een
stelling. Het EYP wil het Europees
gedachtengoed van samenwerking tenslotte centraal stellen.”
De strategie is duidelijk, om te
winnen moet het team actief participeren in het debat, maar tevens goed kunnen samenwerken
met anderen. Op de laatste dag
gaan de stropdassen om en steken de meiden zich in een mooie
jurk. Sam, Hannah en Chris gaan
samen met Arnoud, Yuri en Steven op jacht naar een plekje, later
dit jaar, bij de International Session. Hageveld wil Europa in.
Mirjam Goossens

Diverse partijen in de omgeving
willen geen overschrijding van
500.000 vliegtuigbewegingen.
De luchtvaartsector dringt aan
op meer ontwikkelruimte voor de
komende jaren dan in het voorstel van de voorzitter. Waar steun
voor dit voorstel bij alle partijen ontbreekt, meent de voorzitter dat een legitimatie ontbreekt
om als voorzitter een advies uit te
brengen.
Het volledige advies van de Omgevingsraad is te vinden op de
website van de Omgevingsraad
Schiphol: www.
omgevingevingsraadschiphol.nl. V.l.n.r. Sam, Hannah en Chris van het Hageveld debatteam.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (35)

De Zandvoortselaan 95-97-99 is
als één blok gebouwd in 1914.
Hoewel het niet allemaal winkels zijn geweest was de foto (voor 1916, want toen werden 89, 91 en 93 gebouwd) van
Loek Hopstaken zo fraai, dat we
deze in de serie ‘Zandvoortselaan’ meenemen. Over nr. 99
hebben we het vorige week gehad. Nummer 97 is in de beginjaren vooral woning geweest,
o.a. boekhouder W. Oudshoorn
woonde er. In 1955 is nummer
97 verkocht via een Notarishuis
in Haarlem voor de verkoopprijs van fl. 20.300,=. Daarna
zien we poelier H. de Graaff op
Zandvoortselaan 97 en wordt
het pand verbouwd tot winkel.
Loek Opstaken: “Op 97 zat de
familie De Graaff, poelier, met
winkel. Verse eieren uit Aerdenhout en in het seizoen konijnen
uit de duinen. Hij haalde zijn
pluimvee uit Tuindorp Oostzaan. Achter het huis was een
werkplaats, waar hij soms kippen slachtte.” In 1993 wordt De
Graaf nog steeds genoemd op
nr. 97 in het straatnamenboek
van dat jaar. Op Jehuis.nl stond
pas geleden de verkoopprijs €
340.000,= , aardig verschil t.o.v.
1955.

1994 zien we een advertentie in
het Dagblad van het Noorden
voor laser-computers met o.a.
een dealer op Zandvoortselaan
95. De laatste jaren is het een
woonhuis.
De nufoto van Harry Opheikens
is van 3 februari 2019. Mocht u
informatie over de Zandvoortselaan hebben dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

(H. Opheikens). Ook zijn we
op zoek naar beeldmateriaal.
Tips en opmerkingen? Bel 0238200170 (kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Zondag 10 februari,
Oude Kerk: 10u. ds. A. Molendijk,
gezamenlijke dienst.
Crèche en kinderkring.

Zondag 10 februari, 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers.
Thema Discipelschap.

Oude Kerk: 17u. Kunstvesper.

www.rafael-nehemia.nl

Akonietenplein 1
Bennebroek

Zondag 10 februari: 10..00 u.
ds. Arie Molendijk
Gezamenlijke dienst in de
Oude Kerk in Heemstede.
www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart
Valkenburgerplein
Heemstede

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

www. parochiesklaverblad.nl

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

de begroting is opgenomen. Zijn
bewering dat het voor de omwonenden van de Vomar alleen
maar slechter is geworden onderschrijven de bewoners zelf niet.

Boeder is van mening dat fatsoenlijke afspraken berusten op
onderling vertrouwen. Dat ontwikkelaar Hoorne een slecht
‘record’ heeft bij bouwprojecten
is bekend bij gemeenten Haarlem
en Ter Aar. Dat ontlokte Nieuwland (D66) de opmerking dat
Hoorne bij de ‘Slottuinen’ prima
meewerkt en zelfs bereid is gasloos te bouwen. De Valk meende
dat Boeder met zijn verhaal het
college en de raad beschadigde.
Hij eist namens de collegepartijen een correctie, tenzij hij zijn bewering kan onderbouwen met
feiten. Eric de Zeeuw (GL ) gooide er nog een schepje bovenop
door te stellen dat het CDA willens en wetens leugens en halve
waarheden opwerpt. Hij vond het
boetebedrag zelfs laag. Romee
Pameijer (PvdA) vond het een
onfortuinlijke brief. “Die stelt de
raad in een slecht daglicht. Heeft
u het stuk samen met de VVD en
D66 opgesteld”? wilde ze weten.
“ Daar kwam geen antwoord op.
“Het CDA is naïef en voor de bewoners bent juist u onbetrouwbaar.”

Hierna volgde een schorsing van
één uur en 10 minuten. Bij de hervatting kreeg De Wit (CDA) het
woord. “Wij willen schriftelijk aantonen dat wij het juist hebben. Zo
niet dan plaatsen wij een rectificatie.” Stam (VVD) wilde nog wel
kwijt dat dit college bestuurlijke
inefficiëntie liet zien. Haar conclusie dat het goed gaat met Heemstede zou blijken uit onderzoeken al werd ook dat door niets
gestaafd. De Valk wil het Vomardossier sluiten. We blijven tegen
de vestiging van een supermarkt
op deze locatie net als onze collega’s van de PvdA en GroenLinks.
Doorgaan zou leiden tot een
langdurige juridische strijd tegen
hoge kosten en dat gaat het college net iets te ver. Stam vond dat
HBB haar kiezers teleurstelt. Radix (VVD) stelde de coalitie voor
het voorbereidingsbesluit niet in
te trekken en te wachten op de
schadeclaims.
Naar aanleiding van het gekibbel
over de brief van Boeder sprak
Nieuwland (D66) de hoop uit dat
de stemming in de raad gaat verbeteren. Het intrekken van het
genomen voorbereidingsbesluit
werd vervolgens in meerderheid
aangenomen.
Eric van Westerloo

Petrakerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3, Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

het gebruik zo groot mogelijk is?
Carla van de Steeg is ergotherapeut bij Kennemerhart en komt
deze dag vertellen hoe je het
gebruik van nieuwe apparatuur
kunt aanleren, juist bij geheugenproblemen. Zij betrekt er ook
de mantelzorger bij en weet veel
praktische toepassingen die het
leven een stuk eenvoudiger kunnen maken. Zij vertelt ons van het
Edomah-traject (ergotherapie bij
dementerende ouderen en man-

telzorgers aan huis). Saskia Keijzer, manager Servicepaspoort bij
Zorgbalans, kent veel technische
oplossingen die tegenwoordig
op de markt zijn om het leven in
huis veilig en gemakkelijk te ondersteunen. Zij neemt een aantal
voorbeelden mee en weet u ook
te vertellen hoe u eraan kunt komen. Na de pauze kunt u al uw
vragen stellen en ervaringen uitwisselen.
De toegang is gratis, u hoeft

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Zondag 10 februari, 10 uur.
Voorganger Ds. N. Scholten.
www.adventskerk.com

OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

Hervormd PKN
Bennebroek
Binnenweg 67
Bennebroek

Donderdag 7 februari, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger past. R. Verhaegh.
Zondag 10 februari, 10u.
Eucharistieviering
m.m.v. Bavokoor.
Voorganger past. Van Ogtrop.

Na de dienst koffiedrinken in het
Jagershuis.

www.parochiesklaverblad.nl

www.hervormdpknbennebroek.nl

Zondag 10 februari, 10u.
Doopdienst.
Ds. Dirk Jorissen

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT? 0251-674433

BURGERLIJKE
Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Trefpunt Dementie: Oplossingen in de thuissituatie
Heemstede - Op dinsdag 19 februari in Plein1 vindt een bijeenkomst plaats over dementie en
de problemen waar de mantelzorger tegenaan loopt.
Wanneer je te maken krijgt met
geheugenproblemen loop je als
mantelzorger tegen allerlei praktische zaken aan:
Welke mogelijkheden zijn er in de
techniek om te helpen in en rond
huis? En hoe kunnen we ervoor
zorgen dat de kans op succes in

Koediefslaan 73
Heemstede

Trefpunt Bennebroek

CDA’er op het matje geroepen

Het is niet de eerste keer dat
Boeder aanleiding geeft tot onrust. Een aantal malen is met
hem hierover achter de schermen te praten. Nu wilde HBB het
in het openbaar naar voren brengen. Boeder was zelf niet aanwezig wegens een buitenlandse reis.
De Wit mocht de kastanjes uit het
vuur halen. Zij bleek onvoldoende ingevoerd om de beweringen
van Boeder te bewijzen. Boeder
stelde in zijn brief dat het door
het college opgelegde boetebeding in strijd is met de gemeentewet, omdat er geen bedrag in

Rafaelgemeente
Nehemia

Achterweg 19A
Heemstede

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

In de Eerste Heemsteedsche
Courant van 9 februari 1934 lezen we dat mevrouw GerritsenSpierieus op 15 februari een dames-kapsalon ging openen op
Zandvoortselaan 95. Voor die
tijd was het een woning. Op
17 maart 1938 lezen we over
een aansluiting van de Rijkstelefoon voor de ‘Kleermakerij en
Herenmodes’ van K. Dik. In 1963
woont alleen de weduwe nog
op het adres. Op 19 november

Heemstede - De aanleiding tot
een heftige discussie in de raadsvergadering van vorige week
was een ingezonden brief in
de Heemsteder (23 januari) van
CDA-man Oscar Boeder. De Valk
(HBB) gooide bij het eerste agendapunt de knuppel in het hoenderhok. Hij vond de brief van
CDA’er tendentieus. Zonder medeweten van zijn partijgenoten
haalde Boeder schriftelijk uit naar
het college en vooral HBB. Boeder
schreef over onrechtmatige besluiten, bestrijdt dat er verbetering in het Vomar plan zit. Vooral
het boetebeding moest het ontgelden. Dat alles wijst er volgens
hem op dat de gemeente onbetrouwbaar is.

PKN Heemstede

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

niet vooraf aan te melden, u betaalt €2,50 als bijdrage voor koffie of thee. Wilt u graag komen,
maar kunt u uw partner niet alleen thuis laten, dan kunt u
contact opnemen met Tandem,
tel.: 023-8910610.
De Trefpuntavonden zijn er voor
mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.
Ook hulpverleners en andere
belangstellenden zijn van harte
welkom, vanaf 15.30 uur.

HEEMSTEDE

stand

Huwelijk:
28-01-2019
Robin Anis El-Hage & Esther Maria Elisabeth
Geregistreerd partnerschap
30-01-2019
Menno Zoetermeyer & Robin Both
Geboorte
30-01-2019
Vic Floris Yoep van Andel

ZIE ONZE SITE: HEEMSTEDER.NL
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Tweede vestiging van
De Praktijk Heemstede is open
Heemstede - Mattijs van der Linde is druk met de inrichting van
zijn praktijkkamer aan de Herenweg. Het zijn sowieso hectische
tijden voor de 37-jarige fysiotherapeut, want acht weken geleden werd hij vader van een zoon.
“Alle clichés kloppen”, zegt hij
stralend. “Het is zo gaaf! Als hij
lacht, vergeet je meteen de gebroken nachten.”
Met de locatie Herenweg in de
recent geopende sportschool
Premium Fitness Boutique heeft
De Praktijk Heemstede er een dependance bij. Van der Linde sluit
zich aan bij het team van de multidisciplinair behandelcentrum
en gaat aan de slag op dinsdag
en vrijdag. Hij heeft er duidelijk
zin in.
“Jan Loogman, eigenaar van de
sportschool, bracht mij in contact
met de eigenaren van De Praktijk Heemstede. Maarten en Lisette Thans hebben zoveel kennis en kunde op het vakgebied, ik
was direct onder de indruk. Maar
de doorslag gaf hun positieve instelling. Zo zit ik namelijk ook in
elkaar: denken in mogelijkheden
en niet in beperkingen.”
Met beperking kwam Mattijs in
aanraking toen de fanatieke skiër
een ernstige knieblessure opliep.
”Mijn blessureleed is een directe aanleiding geweest om te kiezen voor de studie fysiotherapie.
Je kan wel gaan piekeren over de
afname van je mogelijkheden,

maar ik richt me liever op de oplossingen. Ik ben nog steeds een
actief sportman en ski en surf regelmatig, maar ik weet ook waar
mijn grenzen liggen. Dat is mijn
insteek naar mijn patiënten: wat
gaan we doen om zo optimaal
mogelijk te kunnen functioneren,
pijnvrij datgene te doen waar je
gelukkig van wordt.”

Haarlem sinds twee jaar mijn
woon- en werkplek. Daarnaast
ga ik vanaf nu ook in Heemstede
werken in een fijn team dat voelt
als familie en waarin ik mij volop kan ontwikkelen.” De aanpak
is laagdrempelig en persoonlijk:
“Als je met een pijntje zit, kom gewoon binnen, dan kijken we samen even naar de oplossingen.”

Hoewel zijn werkplek is gevestigd
in de sportschool benadrukt Van
der Linde dat hij een allround fysiotherapeut is, met speciale interesse voor de knie en het schoudergewricht. “Na Amsterdam is

Adres: Herenweg 37 Heemstede.
Informatie:
www.depraktijkheemstede.nl.
Tel: 023 5291642.
Mirjam Goossens

Vrouwen van NU bridgen al 40 jaar
Heemstede - De oprichtster van
de bridgeafdeling van de Vrouwen van Nu is inmiddels bijna 97,
zij gaf dertien jaar les aan de nieuwe bridgers. Marga van den Burg
vertelt dat ze begon met het bestuderen van boekjes over bridge
en startte met een groepje van
vier dames thuis. Allemaal leden
van de Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen die in 2012
werd aangepast tot Vrouwen van
Nu vanwege de aandacht voor
maatschappelijke, culturele en
sportieve activiteiten.
Ook nu zijn de bridgers allemaal
lid van de Vrouwen van Nu, VvN,
dus bridgen bij VnU biedt nog
veel meer dan dat kaartspel alleen. Er volgden meer groepjes van vier of vijf vrouwen die
les kregen in bridge. Steeds bij
de leden van de groep thuis. Die
groepjes vormden de afdeling
bridge van de Vrouwen van Nu
die daarnaast ook tuinieren, fietsen, excursies maken, Mahjong
spelen en quilten. Bij het bridgen
ging het steeds beter en de laatste groep blijkt het nu het beste

dekt dat cryptogrammen maken
heel leuk is maar daarin les geven, nee, maken is al moeilijk genoeg. Het lukt niet altijd maar ze
slaapt nog best. Ze werden wat
onrustig op het einde van de
lunch. Logisch want aan de overkant bij Westerduin stonden de
bridgetafels al klaar.
Ton van den Brink

Bijeenkomst Loft Uitvaartbegeleiding op donderdag 14 februari

In alle liefde praten over de dood…
Heemstede - Valentijnsdag, dé
dag dat de liefde centraal staat.
Liefde voor uw partner, voor uw
kinderen, voor uw vrienden en
bekenden, ja, eigenlijk voor iedereen die u dierbaar is.
Liefde en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liefde
is ook met uw dierbaren kunnen
praten in de trant van “wat als ik
er niet meer ben”.
U kunt hierover praten, in een ongedwongen sfeer, tijdens de bijeenkomst die Loft Uitvaartbegeleiding organiseert op Valentijnsdag, donderdag 14 februari. De
bijeenkomst vindt plaats in Restaurant De Heerlijkheid, Raadhuisstraat 62 Heemstede. De entree is gratis.

in Heemstede, partner, vader,
muziekliefhebber, en nog veel
meer…, en heeft inmiddels veel
ervaring opgedaan in het begeleiden van thematische bijeenkomsten.
Betrokkenheid van de aanwezigen staat bij hem voorop: zij
doen ertoe! Op uitnodiging van
Loft Uitvaartbegeleiding zal hij
de bijeenkomst met name vanuit
de emotionele kant belichten. Hij
doet dit onder andere door in gesprek gaat met een jonge vader
die zijn vrouw op jonge leeftijd
heeft verloren. Hoe hebben ze
vanuit liefde voor elkaar, de laatste levensfase vooraf bespreekbaar gemaakt? Hoe kun je je liefde voor elkaar verbinden met het
aanstaande sterven van je dierbaIn deze sfeervolle locatie wil Loft re? Was het mogelijk een en anUitvaartbegeleiding niet alleen der met liefde te bespreken? Wat
de angst voor de dood bespreek- zijn de ervaringen?
baar maken, maar ook de zakelij- Daarnaast gaat hij in gesprek
ke, praktische en emotionele kan- met Ruth Otten, bloemiste, over
ten aan de orde laten komen.
de persoonlijke aandacht en het
Pieter Terpstra is voorganger vertolken van de juiste emotie in

Knipperd
“Nee, ik knip al 35 jaar in
deze Mokumse steeg. Vele herenhoofden gaan dagelijks hier onder het
mes. Man, man, er gaat
wat scheerschuim, shampoo en haar wekelijks door
heen. Wel veel vaste klanten hoor: ik zeg altijd een
vaste ‘schare’ fans. Laatst
was er een vent die wilde een permanentje. Zag
er niet uit, maar goed. Wilde het ook nog blond. Kon
zo meedoen met de Dolly
Dots. Ik vroeg hem: ‘Heb u
een krultang thuis?” Antwoordt hij droog: “Nee, heb
ik niet, maar wel een andere tang waarvan mijn haren
overeind gaan staan.’ Wel
lachen hoor. Van de week
ook eentje die zegt: ´Kapper, moet ik nog wat aan dit
kapsel doen?’ Zeg ik: “Aan
het kapsel niets, maar aan
de rest wel.’ Kijk, ik ben zelf
ook geen knapperd, ik ben
maar een eenvoudige knipperd.
Lunchen deed ik altijd hier
aan de overkant, effe gauw
een broodje bal halen. Was
heerlijk. Maar ja, daar kom ik
niet meer, zaak is overgenomen en in een keer de kwaliteit weg, in een pluim rook
opgegaan. Ik bestelde daar
een keer een broodje bal,
was werkelijk niet te vreten.
Ik zeg tegen die gozer: ‘Hee
joh, ik bestelde een broodje bal, niet iets wat uit mijn
bek stuitert!’ Nooit meer geweest. Ach ja, zo gaat het.
Het leven is zelf af en toe
zo verknipt. Er komen ook
van die jonge gastjes, branies die nog nat zijn achter
de oren. Stoer doen op niets
af, wel puistjes maar geen
baardgroei. Kappen ze vanzelf wel weer mee. Ik was ze
de oren wel. Oh gut, daar
heb je hem weer, met een
baard die altijd in de klit zit.
Lijkt wel of die continu met
zijn baard jojoot. Kost me
weer een uur omdat in het
gareel te krijgen…
Goedemorgen, Komt u
maar!”

(editorial)

Ontdek hoe brood je pensioen
kan verzieken…
Mijn vader heeft 40 jaar bij
Honig gewerkt (je weet wel,
soep en vermicelli). Toen mijn
ouders in 1950 trouwden stopte mijn moeder met werken op
het Lab. Zoals dat ging in die
tijd. Ze werd huisvrouw.
En ken je deze nog? “Ik ga bij
Japie wonen, want daar hebben ze King Corn”. Van 1965
tot begin ‘70 razend populair.
Honig zag er ook brood in. En
begon Juweel bakkerij. Dat
brood. Dagenlang vers. Huh en
zacht. Niet te eten…
Mijn vader ging leiding geven bij Juweel. Na 5 jaar ging
het mis. Dikke verliezen door
enorme concurrentie. Het doek
viel. Mijn moeder zei: “we kunnen altijd nog de Margriet rondbrengen”. Zover kwam het niet.
Vaders ging terug naar Honig.
Met 60 in de VUT. En op 65 met pensioen. Tja, dat pensioen…
Die broodaffaire creëerde een flinke pensioenbreuk. Royaal werd
het niet. Maar ze hadden het goed.
In 2005 overleed mijn vader. Mijn moeder had een kleine hypotheek, een bescheiden pensioen en een spaarpotje. Zij kon niet
zo goed met geld omgaan. Een nieuwe badkamer en een elektrisch zonnescherm verder, was het potje bijna leeg.
Ze hield van het leven. 3 keer in de week bridgen, lunchen op een
terras aan zee en altijd wat lekkers in huis. Nieuwe hoortoestellen, een andere bril, kapotte televisie. Ik sprong bij.
Ik had zo graag voor haar gedaan, wat ik nu voor jou kan doen.
Sinds een jaar is er de seniorenhypotheek, leeftijd speelt geen
rol. Een stuk van je overwaarde opnemen zodat je royaler kan
leven. Een ander huis kopen. Lage of geen lasten en geld in je
knip. Kom gewoon eens praten. Kost niets. Voor mijn moeder
had ik het zeker geregeld. Zij overleed op 8 maart (internationale vrouwendag) 2017.
Agnes van Veen / Jacqueline van Hensbergen
Hypotheek Informatie Punt
Zandvoortselaan 117, Heemstede,
023-5571062, info@h-i-p.nl, www.h-i-p.nl.

Bart Jonker

Rechts vooraan de oprichtster bridge.
te doen. Ooit begonnen ze in de
oude bibliotheek aan de Van Merlenlaan en hebben diverse locaties in Heemstede gehad. Nu spelen ze in Westerduin, tegenover
De Luifel, waar ze maandagmiddag een feestelijke lunch hadden
omdat ze veertig jaar bridge spelen.
De oprichtster speelt niet meer
mee, bijna 97, nee ze heeft ont-

COLUMNITEITEN

Pieter Terpstra.
het bloemwerk. Als laatste komt
ook de praktische kant aan de orde: wat kun je vooraf vastleggen
in een wilsbeschikking (Rustament)? Dit zal worden toegelicht
door Colinda Veldman van Loft
Uitvaartbegeleiding.
Inloop vanaf 19.15 uur en aanvang 19.30 uur.
Aanmelden kan telefonisch:
06-20380224 of door een e-mail
te sturen naar:
info@loftuitvaartbegeleiding.nl.

Meerlandenfonds goed
besteed
Heemstede - Jaarlijks stelt het
Meerlandenfonds een groot bedrag beschikbaar voor verenigingen en stichtingen in Heemstede
en omgeving.
Dit jaar behoorde HBC Gymnastics tot de gelukkigen om een donatie te krijgen. Bij het verkrijgen
van de gift werd gesteld dat het
bedrag voor opleiding besteed
moest worden. De vereniging is
direct voortvarend aan de slag
gegaan. Er werden acht meisjes aangemeld bij de gymnastiekbond voor het volgen van de
cursus ‘assistent 1’. Ook werd een
meisje aangemeld voor niveau 2,
deze cursus is afgelopen zondag
in Hoofddorp begonnen.

Vocal group Good Vibes.

‘Good Vibes’ neemt deel
aan ‘Gluren bij de buren’
Heemstede - Zondag 10 februari veranderen vele huiskamers in
geheel Haarlem in podia, waar
muzikanten, dansers, cabaretiers
en theatermakers zich aan het
huiskamerpubliek laten zien en
horen. Vocal Group Good Vibes
uit Heemstede is voor de tweede maal aanwezig met hun gevarieerde vocale en muzikale re-

pertoire. In het atelier van kunstenares Jennifer Hoes aan de gedempte Voldersgracht 22 kunt
driemaal aanschuiven voor een
miniconcert: om 12.45/14.15 en
15.45 uur. En natuurlijk onder het
genot van een kopje of glaasje.
Het atelier biedt plaats aan zo’n
20 gasten, dus kom op tijd!

Munten, oude ansichten, postzegels…

Gratis taxatie dag in Haarlem
Regio - Ergens slingeren nog
postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? Moesten die
biljetten niet ingeleverd worden
bij de bank? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud
papier? Is dit herkenbaar?

De Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) in Haarlem houdt een
gratis taxatie dag op dinsdag 12
februari. Wie deze dag zijn verzameling deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak
tussen 12.00 en 16.00 uur terecht
in Museum Haarlem, Groot Heiligland 47 te Haarlem. De taxaU kunt uw oude munten, postze- ties zijn geheel gratis. Kom langs
gels, papiergeld of ansichtkaar- en wie weet blijkt u de eigenaar
ten, vaak gekregen van familie, te zijn van een kostbaar stuk!
vrienden of zelf met zorg verza- Voor meer inlichtingen belt u
meld, nu laten taxeren.
MPO: 030-6063944.
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Een koe bij de Wereldwinkel Heemstede
Heemstede - Sinds vorige week
heeft de Wereldwinkel een koe
in de winkel staan. Heeft u hem
al gezien? Het is een lakenvelder. De moeite waard om even te
gaan kijken. Nee, hij is niet echt,
hij is gemaakt van oud ijzer, scrap
metal in het vakjagon. Wij zouden
zeggen ‘schroot’. De dames van
de Wereldwinkel hebben met het
oog op het nieuwe seizoen flink
ingekocht. Aanvulling van de bestaande producten, maar ook een
aantal nieuwe artikelen.

een bestaanszekerheid te bieden.
Grondstoffen zijn duur, mensen
in ontwikkelingslanden zijn vaak
heel inventief in het hergebruik
van materiaal dat voorhanden
is. Zo worden voor de vogels en
dieren van scrapmetal oude olievaten gebruikt, maar ook hekwerk, schroeven en ander metaalafval.

Nieuwe voorraad
Er zijn weer nieuwe sjaals van
‘Sjaal met een verhaal’ en vilten
artikelen van ‘Mooi Vilt’, beide uit
Scrap metal
Nepal, beeldjes van hout, steen
De dieren gemaakt van scrap me- en brons. Prachtige geborduurde
tal komen uit Zimbabwe. Ze wor- kussens. Handgemaakte kaarten.
den geïmporteerd door Gone Genoeg om eens te komen kijArty, onderdeel van de stichting ken als u een cadeau zoekt voor
Vhufuli Art dat in 1998 is opge- Valentijnsdag of een andere gelericht om kleinschalige producen- genheid.
ten in landen in Zuidelijk Afrika Wereldwinkel Heemstede Raad-

huisstraat 29. Dinsdag t/m vrijdag
10.00- 17.30 uur, zaterdag 10.0017.00 uur.
www.wereldwinkelheemstede.nl.

Koninklijke HFC blijft maar winnen
Amerika-specialist in Santpoort

Vanessa’s Reisbureau
Hoofdstraat 224 - Santpoort-N - www.vanessasreisbureau.nl

Stuur uw gedicht in

Dichter in
de zaal?

Wethouder Nicole Mulder en staatssecretaris Paul Blokhuis.

Niet meer roken op en
rond de kinderboerderij
Heemstede - De geiten en ezels
van de Kinderboerderij ‘t Molentje hebben nooit gerookt, de kippen waren te druk met scharrelen en de lama`s hebben eind vorige eeuw al hun pijpen aan het
Pijpenmuseum geschonken. Alle
vogeltjes hielden hun snaveltjes
toe. Het waren de mensen die
rookten. Naar de dieren werd niet
geluisterd, maar Rookvrij Generatie heeft wel gehoord dat er op
veel plaatsen ingegrepen moet
worden om kinderen niet te confronteren met roken.

vrij gebied te verklaren. Er zijn er
nog wel 300 te gaan, maar hij is
optimistisch want kinderen leren
snel. Die wennen ook gauw aan
veranderingen, want, zo zei hij, ze
kennen een rookvrije coupe niet
meer. “We werken hard aan het
rookvrij maken van sportaccommodaties, want daar ontmoeten
kinderen juist grote mensen waar
ze tegenop kijken en als die roken…”

Heemstede - Volgende
week donderdag, 14 februari, is het Valentijnsdag, de
dag van de liefde. Wil je anoniem of onder pseudoniem - je liefste of je liefde
een hart onder de riem steken met een mooi gedicht in
de Heemsteder van woensdag 13 februari? Stuur je
bijdrage (niet meer dan 20
regels) vóór dinsdag 12 februari, 12.00 uur, naar de redactie van deze krant:
redactie@heemsteder.nl.
Het allermooiste gedicht is
goed voor een leuke prijs én
de aandacht van jouw liefste
en dat is de allerbeste prijs.

Liefdesrit
Beslagen ramen
op iedere flank
delen we passie samen
op de achterbank
we gaan ervoor, vol gas
zijn het nog lang niet zat
sterker nog, we beginnen pas
lever ik mijn hart en fiat
volgens zuidelijk credo
over aan mijn Alfa Romeo

De handen van Blokhuis werden met groene verf ingesmeerd,
waardoor hij het door hem en
Vandaar dat er nu niet meer ge- wethouder Nicole Mulder ontrookt wordt in ziekenhuizen, hulde bord kon voorzien van
scholen, horeca, treinen en vele zijn groene handdruk. Een grote
openbare gelegenheden. Sinds staande vlag met opschrift ‘Rookmaandag is ook de Kinderboer- vrij generatie’ geeft aan dat de
derij ‘t Molentje in Groenendaal kinderboerderij vanaf nu dus ofKaspar Binnenweg
rookvrij verklaard door staatsse- ficieel rookvrij is.
cretaris Paul Blokhuis. Hij werd
maandagochtend op de kinder- Ton van den Brink
boerderij ontvangen door beheerder Ingrid Schenk, burgemeester Astrid Nienhuis en wethouder Nicole Mulder. Het rookvrij maken van de kinderboerderij
is een logische uitwerking van de
motie ‘Rookvrije Generatie’ die in
september 2018 door de Heemsteedse gemeenteraad unaniem
is aangenomen. Een oproep om
alle kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen, gemeentelijke gebouwen
en buitenruimten in Heemstede
rookvrij te maken. Staatssecretaris Paul Blokhuis kwam graag
naar Heemstede om nu de honderdste Kinderboerderij als rook- Staatsecretaris Paul Blokhuis zet zijn groene handdruk.

Regio - Voetbal lijkt zo eenvoudig. Speel de bal naar een teamgenoot en boek daarmee terreinwinst. Eenmaal bij het doel van de
tegenstander speel je de bal naar
de speler die in de beste positie
staat om te scoren. Maar ja, wat
als de tegenstander er nu juist op
uit is dat mooie samenspel te ontwrichten. Inzet, overzicht en technische vaardigheid geeft dan de
doorslag. Op deze punten heeft
HFC dit seizoen een mooi uitgebalanceerd team. Iedereen geeft
het maximale, Weistra, De Boer
en Noordmans zijn middenvelders die het overzicht bewaren
en met een juiste voortzetting te
komen. Zet daar een achterhoede
en een klasse doelman achter en
je hebt de minst gepasseerde verdediging van de tweede divisie.
Op 2 februari moest ook Barendrecht er aan geloven. HFC toonde opnieuw op alle posities haar
kracht. Het stug draaiende Barendrecht was een dankbare prooi.
De 3-1 overwinning was meer
dan verdiend. Curieus was wel
dat drie van de vier doelpunten
uit een strafschop voortkwamen.
Eerst was daar een kopbal van
Wessel Boer die als middenvelder zijn 9e doelpunt van het seizoen maakte. Nog voor rust benutte Peet van der Slot een strafschop. Zoals zo vaak komt de te-

genstander feller uit de kleedkamer dan bij het begin van de
wedstrijd. Barenrecht begon te
drukken. HFC liet ze een heel eind
komen, al werd Barendrecht zelden gevaarlijk. Na een minuut of
tien vond HFC het wel mooi geweest en zorgde het met counters dat Barendrecht manschappen moest terugtrekken. Dat ging
weer ten kosten van hun aanval,
zodat Barendrecht feitelijke weer
terug was bij af. Toen HFC een
tweede penalty verdiende verzilverde Van der Slot deze op identieke wijze. De klok gaf 70 minuten aan en Barendrecht wilde nog wel maar kon weinig. In
blessuretijd zag scheidsrechter

Gezocht: kandidaten
voor de Erfgoedprijs
Heemstede - Dit jaar reikt de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek voor de vijfde keer
de ‘Burgemeester David Eliza
van Lennep Erfgoedprijs’ uit. Deze prijs wordt sinds 2015 toegekend om initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed in
Heemstede en Bennebroek te belonen. Eerdere winnaars waren
de Trambrug in Bennebroek, de
gereconstrueerde winkelpui Zijlstra Raadhuisstraat 49, het Wapen van Heemstede aan het Wilhelminaplein en het tot appartementen omgebouwde St. Luciaklooster in Bennebroek. De prijs
is een speciaal voor dit doel en
in opdracht van de HVHB vervaardigde penning. De ontwerp-

ster en edelsmid mevrouw Christine van der Velden maakte voor
elk jaar een ander model. Wilt u
ook een object, een persoon of
instantie kandideren voor de erfgoedprijs? Dat kan! De jury maakt
graag een keuze uit een breed
aanbod. Denk bijvoorbeeld aan
de restauratie van een historisch
gebouw, de (her)inrichting van
een landschap, een publicatie of
aan andere initiatieven.
Op www.hv-hb.nl en in het meest
recente nummer van HeerlijkHeden (179) vindt u meer over de
Erfgoedprijs. Kandidaten kunnen
tot 28 februari worden ingediend
bij de secretaris van de jury via:
m.de.bruijn49@kpnplanet.nl.

Pérez een penaltywaardige overtreding. Opnieuw een strafschop
maar nu voor Barendrecht. Yarick
Dorst klaarde de klus. De eer was
gered maar daar was voor Barendrecht alles wel mee gezegd. HFC
stijgt naar de derde plaats. Zes
punten achter op IJsselmeervogels en acht punten op AFC. HFC
heeft nog een wedstrijd tegoed
dus kan het bij winst de achterstand verkleinen. Zondag 10/2
treft HFC koploper AFC in Amsterdam. Als ook AFC aan de zegekar wordt gebonden doet HFC
zelfs serieus mee om het kampioenschap.
Eric van Westerloo

Workshop
piccalilly
Heemstede - Op zaterdag
16 februari is er op Kom in
mijn Tuin weer wat leuks bij
te leren! Er wordt een workshop gegeven om piccalilly
te maken. Alle ingrediënten
zijn aanwezig en iedere deelnemer gaat naar huis met
een heerlijke pot piccalilly.
Je bent welkom aan de Herenweg 18 Heemstede, ingang Groenendaalse Bos tegenover het Manpad. Duur:
van 14.00 tot 16.00 uur.
(maximaal 10 deelnemers).
Opgeven kan bij Mik van
der Bor: tel 023-5282651 of:
info@kominmijntuin.com
en voor meer informatie:
www.kominmijntuin.com.

NJV de Haven zoekt vrienden voor
activiteiten tijdens ‘Doe-bijeenkomst’
Heemstede - De jeugdleden van
zeilvereniging NJV de Haven hebben een succesvolle crowdfundingactie gedaan. Dit varieerde
van zwerfvuil opruimen en op de
kerstmarkt staan tot het inzamelen van statiegeldflessen. Er werd
maar liefst 555 euro opgehaald.
De mini’s en junioren hebben
hard gewerkt aan het onderhoud
en de restauratie van de houten
vletten. Nu dient het jaarlijks onderhoud en de restauratie van
de seniorenboten te gebeuren. U

kunt helpen door: vriend te worden van de Haven, de Facebookpagina van de Haven te liken of
mee te doen en te denken tijdens
de ‘doe-bijeenkomst’ op zaterdag
9 februari van 11-13 uur. Er worden tevens mensen gezocht die
helpen om meer Vrienden van de
Haven te vinden. Aanmelden via
havenmeester@haventje.nl.
NJV staat met de ‘restauratie
van overnaads gebouwde houten vletten’ vermeld op de web-

site van immaterieel erfgoed. Als
u eens mee wilt varen op een
prachtige klipper, vaar dan zondag 12 mei 2019 een hele middag
(inclusief lunch) mee op Klipper
Johanna Engelina met schipper
Koen. Met crowdfundingvoordeel tot 16 februari 2019. Als u via
het crowdfundingplatform doneert, vaart u een hele dag mee
voor €450,- (ipv 500,-) Of: doneer
voor 3 en vaar mee met 4 personen. Meer info via:
havenmeester@haventje.nl.
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Waterloo G1 HBC G1: 2-6
Een nieuw begin
Regio - Het is voorjaar bij de
KNVB. Althans zo wordt het
2e gedeelte van de competitie
genoemd. Een nieuwe indeling en iedereen begint weer
met 0 punten. Volop mogelijkheden dus om er weer wat
moois van te maken. In Driehuis wacht Waterloo voor de
eerste wedstrijd.

Vrolijk en sprankelend stuk van
Dvorák door ‘Septentriones’
Heemstede - Zondag 17 februari
is er in de Oude kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede een
theeconcert met een optreden
van het Blazersensemble ‘Septentriones’, onder leiding van Herman Draaisma.

de Dvorák de blazersserenade
van Mozart en schreef daarop
dit werk. Hoewel in mineur geschreven is het toch een vrolijk en
sprankelend stuk.
Daarna de serenade no. 2 opus
16 van J. Brahms. De bezetting
van deze tweede serenade is opHet ensemble speelt van A. merkelijk: naast een dubbel
Dvorák een serenade voor blaas- blaaskwintet zijn er uitsluitend
instrumenten in d-klein opus 44, lage strijkers, waardoor alles dat
met cello en contrabas. Tijdens op het melodisch gebied door
een bezoek aan Wenen hoor- de blazers wordt gebracht een

zeer specifieke klankkleur krijgt.
Herman Draaisma is sinds 2007
vaste dirigent van dit ensemble. Hij is als klarinettist in vaste
dienst van het Nederlands Philharmonisch orkest en het Nederlands Kamerorkest.
Het concert begint om 15.00 uur,
na afloop is er een collecte. Daarna is er in de Pauwehof een gezellig samenzijn met thee, koffie en
zelfgemaakt gebak.

Erica Terpstra komt naar Heemstede
Heemstede - Zaterdag 9 februari leest Erica Terpstra voor uit het
kinderboek ‘Een knipoog van de
Boeddha’, van 11.00 tot 12.00 uur
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.
Tevens zal ze haar boek signeren
en kunnen de kinderen knutselen
en een Boeddha knippen!

in een fictieve reis naar India het
prinsje Siddhartha ontmoeten
en daar zijn levensweg volgen.
Begrippen als meditatie, verlichting, reïncarnatie zijn onnadrukkelijk vervlochten in het verhaal.
Terug in Nederland, wordt het gevoel van compassie door het contact met een asielzoekersgezin
concreet gemaakt. De twee kinDe tentoonstelling ‘Het leven van deren zijn een beetje aan de braBoeddha, de weg naar nu’* in de ve kant, maar verder herkenbaar
Nieuwe Kerk van Amsterdam is getypeerd in toegankelijk prode aanleiding voor dit kinder- za. De kunstige illustraties van de
boek. In het voorwoord pleit de knipkunstenares zijn zeer sfeerDalai Lama, met wie de presenta- vol door de vrolijke, contrastrijtrice en oud-politica een warme ke kleuren, en lijken van de pagiband heeft, voor het ontwikkelen na los te komen door deze techvan het gevoel van compassie. In niek. In dit verzorgd uitgevoerde
dit debuut laat de auteur twee boek wordt een aantal begrippen
schoolkinderen, Wendy en Onno, uit het boeddhisme op een speeldie meedoen aan de themaweek se manier duidelijk gemaakt. VanErica Terpstra.
op school over het boeddhisme, af ca. 10 jaar. De toegang is vrij.

Duurzaamheidswinkel open
Heemstede - Donderdagmiddag 7 februari wordt de duurzaamheidswinkel ‘Warmtepompen Kennemerland’ geopend en
wel op de locatie Binnendoor 6,
in Heemstede.
Warmtepompen Kennemerland
en Boereboom Installatietechniek openen deze duurzaamheidswinkel omdat er veel onduidelijkheid is over het gebruik, de
toepassing en kosten van warmtepompen in zijn algemeenheid.
Gerichte voorlichting aan het publiek is noodzakelijk. Warmtepompen voor de verwarming van
woonhuizen en kantoren heeft
alleen effectief resultaat als er
voldoende isolatiemaatregelen

genomen zijn zoals dubbelglas,
spouwmuurisolatie, vloerisolatie
en dakisolatie. Bezoekers aan de
winkel krijgen uitgebreid informatie over alle maatregelen die
genomen kunnen worden. Is een
woning onvoldoende geïsoleerd,
dan krijgt de bezoeker eerst het
advies om de woning te isoleren voordat men in een warmtepomp investeert.
Warmtepompen Kennemerland
heeft ervoor gekozen om met
partners te werken op de diverse deelgebieden. De winkel adviseert, verkoopt en installeert zelf
warmtepompen in samenwerking met Boereboom Installatie-

techniek. Met ruim 300 installaties van diverse soorten en verschillende merken warmtepompen heeft Warmtepompen Kennemerland veel ervaring. Voor de
overige deelgebieden is primaire informatie en kennis aanwezig. Heeft een bezoeker bijvoorbeeld interesse in zonnepanelen
en vloerisolatie, dan krijgt de bezoeker na de inleidende informatie contactgegevens van de betreffende specialist.
In de winkel is algemene informatie beschikbaar, maar een bezoek op locatie bij het huis van de
bezoeker is meestal wenselijk en
noodzakelijk.

Coach George tovert, mede
door ziekte (Maarten) en blessure (Sebastiaan), een verrassende opstelling uit zijn hoge
hoed. Martijn speelt nu centraal achterin in plaats van
“valse” spits, en Johan krijgt
de taak om het middenveld te
sturen. HBC gaat fanatiek van
start, direct resulterend in kansen voor spits Arjen. Na een
paar pogingen is hij al binnen
5 minuten succesvol en is de
0-1 voorsprong een feit. HBC
blijft sterker, eigenlijk in alle linies. Er zijn ook eindelijk weer
eens mooie combinaties te
zien, die vaak bij Johan en Bodiam beginnen. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat er met
0-2 (weer Arjen) rustig gerust
kan worden.
De coach heeft geen reden om
veel te wijzigen, dus keepster
Debora kan ook de 2e helft
proberen haar doel schoon te
houden. Ze wordt daarbij flink
geholpen door Liban op links,
aanvallend ook weer sterk, en
afwisselend door Gert-Jan en
Stijn op rechts. Intussen maakt
Arjen nummer 3 alvorens Jeroen nummer 4 laat noteren.
Een mooie goal, in de kleine
ruimte tussen de paal en de
keeper, gevolgd door een lange rush naar de zijlijn om het
te vieren. Dan toch nog even
een plaagstootje van Waterloo, maar Arjen vergroot, met
zijn 4e het verschil weer tot 4
doelpunten. Tijd om hem in te
wisselen voor de andere spits
Mathijs. Het lukt hem net niet
te scoren. Net als Johan komt
hij wel dichtbij, maar dat telt
helaas niet. De scheidsrechter
beoordeelde een actie als vrije
trap en Waterloo passeerde de
keepster voor de 2e keer. Het
slotakkoord was voor Davy,
die als geen ander zijn klassiekers kent en de eindstand op
2-6 bepaalde. Klasse.
Een goed begin is het halve
werk. Het vertrouwen in eigen kunnen is er weer, dus wie
weet hoe mooi het weer kan
worden.

Ruim
tweeduizend
euro voor
NSGK
Heemstede - Het bedrag dat
tijdens de collecte voor de
Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind (NSGK) is opgehaald in Heemstede bedraagt € 2.286,70.
Voor informatie:
www.nsgk.nl.

PKN Heemstede organiseert
Kunstvesper in de Oude Kerk
Heemstede - Gemiddeld kijken
mensen een halve minuut naar
een kunstwerk. Soms is er een
werk dat je ‘pakt’ en dat verdient
meer aandacht.

vesper zijn daar op gericht: stilte,
muziek en woorden.
In de komende Kunstvesper richten wij de aandacht op Schatbewaarders- een beeld van Hieke
Meppelink. Meppelink heeft haar
Die aandacht bieden wij in de atelier in Haarlem en woont in
Kunstvespers. Daar staat telkens Heemstede. Toen zij hoorde van
één werk in de aandacht. De an- de Kunstvespers was zij direct endere onderdelen van de Kunst- thousiast. Op haar site schrijft ze:

“Achter de werkelijkheid ligt een
andere dimensie verborgen. Als
ik daar een glimp van mag opvangen, ben ik gelukkig.” In haar
beelden probeert zij iets van die
dimensie te vangen. In de Kunstvesper zoeken wij daarnaar: hoe
het beeld ons inspireert en op de
weg zet van die andere dimensie… Wie op zoek is naar verstil-

ling of inspiratie is van harte welkom bij de Kunstvesper in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein
in Heemstede! Zondag 10 februari van 17 tot 17.45 uur. Entree vrij.

Bourgondiërs bij Blokker

Heemstede - Vrijdag 15 februari geeft Bart van Loo een lezing
over zijn onlangs verschenen
boek ‘De Bourgondiërs’, om 20.00
uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.
‘De Bourgondiërs’ vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse eenwording. Het is een
wonderlijk relaas van ontbolsterende steden, ontwakend individualisme en uitstervende ridderidealen. Van schizofrene koningen, doortastende hertogen
en geniale kunstenaars. Terwijl
de Bourgondische hertogen met
veldslagen, huwelijken en hervormingen de versnipperde La-

ge Landen tot één geheel smeedden, ontstonden onder hun impuls de onvergetelijke werken
van Klaas Sluter, Jan van Eyck en
Rogier van der Weyden.
Bart Van Loo’s even spannende
als leerrijke verkenning van de
middeleeuwen groeit gaandeweg uit tot een wervelende cultuurgeschiedenis. Meeslepend
en erudiet vertelt hij waar wij
vandaan komen. Als geen ander
weet Van Loo bevlogenheid, humor en kennis van zaken te combineren. De toegang bedraagt
€10. Reserveren gewenst via
info@boekhandelblokker.nl
of
023-5282472.

Lex Boon vertelt over
het boek ‘Ananas’
Heemstede - Zaterdagmiddag 9
februari vertelt Lex Boon over zijn
boek ‘Ananas’, van 14.00 tot 15.00
uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Daarna signeert zijn het boek en is er
een demonstratie jongleren met
de ananas!!
Ananas is een fascinerende geschiedenis en een verzameling
fantastische verhalen over de
meest exotische vrucht die we
kennen. Vlak voordat zijn vriendin hem verlaat, krijgt journalist Lex Boon een afscheidscadeau: een ananasplant van IKEA.
Al snel raakt hij gefascineerd
door de vrucht, die een geschiedenis heeft die teruggaat tot Columbus. Als hij in de krant leest
dat boze ananasboeren in Thailand hun oogst op de snelweg
dumpen, stapt hij in het vliegtuig
om de zaak grondig te onderzoeken. Wat volgt, is een wereldwijde

Reckless Ruby
Heemstede - Zondag 10 februari, 17.00 uur, speelt de groep
Reckless Ruby in café de Eerste
Aanleg.

Lex Boon.
zoektocht naar ananasverhalen.
Zo vindt Boon de uitvinder van de
pizza Hawaï, gaat hij op zoek naar
het ananaslaboratorium waar de
‘extra zoete ananas’ werd gecreeerd, belandt hij in een zeventiende-eeuws Schots ananaskasteel en is hij te gast op een ananascongres in Costa Rica. En het
liefdesverdriet? Dat ebt na de vele reizen, opzienbarende avonturen en tal van onverwachte ontmoetingen langzaam weg. De
toegang is vrij.
De muzikanten laten een mix van
slow blues en een snufje rock met
een vleugje jazz horen.
Het café op de hoek van de Raadhuisstraat en Kerklaan is open
vanaf 15.00 uur en de toegang
gratis.
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Lootjes op de telefoon…

Bingo en lekker eten bij
HBC Gymnastics
Heemstede - Op zaterdag 2 februari vond er een fantastische
bingoavond plaats op het HBCterrein. Bijna 80 kinderen hadden
een gerecht ingevuld op de lijst
en kwamen met een cadeautje
naar de Cruquiusweg. Daar stonden de helpers hun op te wachten. Warm eten rechtsaf, toetje
linksaf, je cadeautje afgeven, een
lootje voor de verloting, jas op de
kapstok en een plaatsje zoeken.
Zo had iedereen een taak om alles in goede banen te leiden, onder leiding van Monique.

Swimkickers HPC timmeren aan de weg
Heemstede - Een groep van 22
HPC-zwemmers tussen de 7 en
12 jaar deed op 27 januari mee
met de Swimkick-Miniorenwedstrijd in zwembad De Waterlelie
in Aalsmeer.
Voor Linde de Vries, Marijne en
Wieger Spijksma, Lena Haitsma en Olivier de Vries was het
hun allereerste zwemwedstrijd.
Een spannende ervaring waar
al weken naartoe werd geleefd
en waar hard voor was getraind.
En met succes, want er werden
mooie tijden gezwommen én er
werden volop medailles binnengehaald. Zo pakte Linde in haar
leeftijdscategorie op de 25 me-

ter rugcrawl en 25 meter schoolslag twee keer goud. Ook Wieger
greep twee keer eremetaal op de
25 meter schoolslag en 25 meter
rugcrawl. Op de 25 meter schoolslag deed Lena het uitstekend
met een bronzen plak.
Bij de meer ervaren Minioren
stond voor de meisjes tot en met
11 jaar de zware 400 meter vrije
slag op het programma. Puck
Stassen, Tamar van Ieperen en
Quinty Sijsenaar kwamen gefocust aan de start en zwommen
alle drie een prachtige, stabiele
race. Puck werd 6e, Tamar 7een
Quinty 13e. Een superprestatie
van de dames, want het deelne-

mersveld was groot en sterk. Ook
Marnix Rietveld kende een succesvolle middag. Hij behaalde bij
de Minioren tot en met 12 jaar
goud in zijn leeftijdscategorie op
de 100 meter vrije slag.

taarten, fruit, spiesen, krentenbrood; eigenlijk te veel om op te
noemen.
Toen de borden leeg waren, kwamen de bingo-lootjes op tafel.
In een vlot tempo werden de 75
nummers opgenoemd door juf
Eva en mocht iedereen een cadeautje uitzoeken. En dan nog de
toetjes.
Wat was hier hard aan gewerkt.
Zonder de anderen te kort te
doen, vielen de cupcakes van
Vera en Suzie op. Alle cupcakes
waren versierd met letters die te
maken hadden met HBC GymNa de eerste etensronde was er nastics.
een quiz. Vlot werden de 12 vra- Als laatste werden de lootjes gegen gesteld, waarbij uit 4 ant- trokken, sommige verfrommeld,
woorden gekozen kon worden. kwijt en (hoe modern) op de teleDe beste was Charly, zij wist 11 foon. Als jouw lotnummer opgepunten behalen en won een turn- noemd werd, mocht je een prespel.
sentje uitzoeken van de loterijHierna werd het weer tijd om de tafel.
magen te vullen met de meege- En zo kwam er een einde aan een
brachte pannenkoeken, hartige heel gezellige avond.

Heemstede - Heeft u vragen over
uw tablet of smartphone? Vrijwilligers van SeniorWeb beantwoorden op donderdag 14 februari al
uw vragen en geven uitleg. De
Open Inloop van het Mediacafé is
speciaal voor senioren, op de 1ste
verdieping van de Bibliotheek
aan het Julianaplein 1 in Heemstede. Tijd: 13.30 uur. Neemt u gerust uw eigen apparaat mee.

‘Pittige vrouwen die altijd goed meedoen’
een kijkt naar elkaar om en is er
voor elkaar. “Ik ben echt trots op
ze”, vertelt Jan. “We starten de
training elke week op woensdagmorgen om 9.00 uur naast restaurant Groenendaal.

De groep telt nu dertig actieve
leden, globaal tussen de 68 en 88
jaar. Er zijn nog een paar dames
In 2011 nam de toen 25-jarige van het eerste uur, die in 1969
personal trainer Jan Loogman het zijn begonnen. De meeste ‘trimstokje van Wim over. “De mees- sters’ komen uit Heemstede.’’
te vrouwen zijn de trimclub altijd
trouw gebleven, dus jong waren
ze niet meer. In ieder geval niet in
mijn ogen’,’ vertelt Loogman, die
inmiddels een sportschool runt
aan de Herenweg 37, tegenover
het Groenendaalse Bos.

Het jubileum is woensdag 30 januari feestelijk gevierd met een
training, koffie bij de Oase en een
rondleiding van een natuurgids
door de Waterleidingduinen.
Het feestje werd afgesloten met
een lunch bij restaurant De Heerlijkheid aan de Raadhuisstraat
in Heemstede. Volgende week
woensdag staan de dames weer
klaar om onder leiding van Jan
Loogman te sporten in het Groenendaalse Bos.

Wandelbos Groenendaal op TV
gezet. Als takkenrillen in het bos
maar ook voor herplanting in andere grond. Zoals in het centrum
van Hoofddorp waar een stadspark is aangelegd op een oud
skateboardterrein.

Workshop iPhone
Heemstede - Bezitters van een iPhone kunnen deelnemen bij SeniorWeb aan een workshop over dit
telefoontoestel met al zijn mogelijkheden.
Carin Leuven, een ervaren vrijwilliger van SeniorWeb Haarlem,
gaat met u aan de slag op woensdag 13 februari, van 10.00 tot
12.00 uur in de Luifel/Wij Heemstede, Herenweg 196 Heemstede.
Aanmelden doet u bij De Luifel,
Heemstede - Op zaterdagavond delijk voor dat zij van plaats 7 tel. 023-5483828 of via de websikwam Bridgeclub Bel Air bijeen naar 10 zakten. Hieronder de uit- te: www.wijheemstede.nl.
in Heemstede. In de top van de slagen:
Deelname: € 5.
A-lijn is het e.a. veranderd. De
twee topparen moesten alle- A: 1, Carla en Hans Verdonkschot
bei met een invaller spelen. Tine met 64,11%; 2. Tiny Uitendaal en
Molenaar deed dat met Martin Agnes Hulsebosch met 60,13%;
Duijndam het beste. Zij behaal- 3, Martin Duijndam en Tine MoleHeemstede - Op vrijdag 15 feden de maximum haalbaar score naar met 58,30%.
bruari is er bij Plexat WIJ Heemvan 55%. Dessa Ramic bleef met
Ria Boon steken op 52,46%. Hier- B: 1.Clary Veldhuyzen en Gerard stede kinderdisco. Het thema is
door heeft Tune met Joke Meijer Olijerhoek met 57,92%; 2. Cor- ‘carnaval’. De Kinderdisco duurt
weer de koppositie overgeno- rie Zandvliet en Ellie Warmerdam van 19.00 tot 21.00 uur en kost 3
men. Elly v. Schaik en Tiny Schuijt met 55%; 3 Andel en Ben v. Opstal euro. Je mag verkleed komen!
zakten van één naar vijf door een met 53,75%.
score van 45,87%. Onderaan blijft
het bijna hetzelfde. Alleen heb- C: 1. Lilian Bosman en Kitty Melben Carla en Hans Verdonkschot chers met 64,24%; 2. Jeanetmet 64,11% de voorlaatste plaats te Colin en Mary Sonneveld met
verlaten. Maar zij zijn er nog lang 62,85%; 3. Mieke Bremmers en
niet. De laatste zes gaan naar de Karel Zwetsloot met 55,56%.
Heemstede - Maandag 18 februB-groep. Zij staan vierde van onderen. Miep v.d. Raad en There- D: 1. Nans Samson en Will Roo- ari bereidt de kok bij WIJ Heemsia v.d. Horst staan op de zeven- sloot met 60,07%; 2. Susan Kerst- stede een heerlijk stamppotbufde plek van onderen dus zullen er holt en Dion Gigengack met fet.
nog wat aan moeten doen om dit 54,17%; 3. Mick Veltman en Hele- U kunt aan tafel tussen 17.15 en
te handhaven. Voor Agnes en Ri- na v. Gellekom en Tineke Allaert 18.00 uur. De tafel staat gedekt
voor het aantal personen waarchard Kemper, Marianne Ligthart en Tea v.d. Zee met 53,81%.
voor u reserveert. Locatie is de
en Hennie Schouws en Liesbeth
Groenewegen met Gré Sellmeijer E: 1. Mieke v. Beets en Marja Hed- Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
zal het een hele toer worden om dema met 66,67%; 2. Irene Al- Mee-eten kost €10,55. Reservezich te handhaven, het lijkt uit- derlieste en Rita Schilder met ren hiervoor kan tot uiterlijk 10.00
zichtloos.
58,75%; 3. Bernice Tuitt en Hanny uur op de dag zelf: 023-5483828.
Dresken met 53,75%.
In de B-groep hebben Clary Veldhuyzen van Zanten en Gerard
Olijerhoek toegeslagen. Zij profiteerden optimaal van een offday
van Vera Bruijn en Ed Ploeger. Zelf
scoorden zij 56,925 en Vera en Ed
bleven steken op 48,33%. Lilian
Bosman en Kitty Melchers scoorden in de C-lijn 64,21% en klommen van plaats 16 naar plaats
5 en hebben weer zicht op de
A-groep. Annemique v.d. Gulik
speelde weer met Mia v. Eig en
behield de derde plaats. Anneliek Waaier speelde met Els Maas
en de 47,50% was er verantwoor-

‘Zal nog een hele toer worden’

Bel Air bridget in Heemstede

Kinderdisco

“Maar wat me meteen opviel:
het zijn pittige vrouwen die altijd
goed meedoen. Leeftijd speelt
niet echt een rol, ze luisteren naar
hun lichaam en doen wat ze kunnen. Bovendien is de sfeer onderling uitzonderlijk goed. Naast
het wekelijks sporten worden diverse uitstapjes gemaakt. Ieder-

Heemstede - Leuk om Heemstede in het nieuws te zien en ook
nog op een heel positieve manier: het fraaier maken van wandelbos Groenendaal.
Ecoloog Franke van der Laan
kwam in het programma ‘BinnensteBuiten’ op NPO2 aan het
woord in het item over MEERGroen. MEERGroen is een afkorting voor Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en Recreatieve meerwaarden in onze samenleving vanuit
actieve burgerparticipatie. Een
mond vol, betekenend dat delen groen (parken, bossen) in stedelijk gebied met hulp van vrijwilligers worden aangepakt, bijgehouden en verfraaid. Franke
liet een paar van die voorbeelden zien zoals het zagen en weghalen van diverse essen die de
laatste jaren te veel vrij spel kregen in Groenendaal. De boompjes, soms jonge scheuten nog,
zijn voor andere doeleinden in-

Heemstede - De kinderen van
de Knutselclub beplakken op
woensdag 13 februari een bal
met mozaïek. Dat is echt superleuk om te maken! Als je tussen
5 en 10 jaar oud bent ben je welkom van 13.30 tot 15.00 uur bij
WIJ in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten: €5,-;
wel even aanmelden via 0235483828. Op woensdag 20 februari is het voorjaarsvakantie en is
er geen knutselclub.

Open Inloop
Mediacafé

Trainsters Greet van der Woord
en Alexandra de Jong waren zeer
tevreden met de prestaties van
hun zwemmers. “Er hing een goede, positieve sfeer binnen het
team, er zijn veel persoonlijke
records gezwommen en we hebben het nodige eremetaal mee
naar Heemstede genomen. We
kijken uit naar de volgende wedstrijd met deze gemotiveerde
toppers!”

Heemsteedse trimclub viert 50-jarig bestaan
Heemstede - In 1969 was het nog
niet zo gewoon dat dames in een
groep buiten gingen sporten. De
Heemsteedse vrouwen die destijds het voortouw namen noemden het ‘trimmen’. Hun sportieve activiteiten werden begeleid
door Wim Verzijlbergen, de club
heette daarom ‘Trim met Wim’.

Knutselclub
aan de slag met
mozaïek

MEERGroen werkt met vrijwilligers op diverse werkdagen.
Als je meer wilt weten, kun je
mailen naar:
info@stichtingmeergroen.nl.

Stamppotten
als thema
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Heemstede - Rolf Hoogenberg
is naast dirigent Léon Bosch,
de gastdirigent van het Symfonisch BlaasOrkest. Daarnaast zet
hij zich actief in als ‘Taaie Vader’
om taaislijmziekte onder de aandacht te brengen. Rolfs zoontje
van 2,5 jaar kampt met deze aandoening. Taaislijmziekte, oftewel
Cystic Fibrosis (CF), is een aangeboren erfelijke aandoening die
ongeneeslijk is. Deze zorgt ervoor
dat het slijm, dat door slijmklieren door het hele lichaam wordt
afgescheiden, door een genetische afwijking uitzonderlijk taai
is. Slijm fungeert als transportmiddel naar de organen. Als dit
slijm te taai is, kan het lichaam
zijn functies onvoldoende vervullen, waardoor organen als longen, alvleesklier, het darmstelsel
en de lever steeds slechter gaan
functioneren. Het slijm bij de
CF-aandoening is altijd dik en
taai, er zijn echter verschillende
mutaties van CF die zich in het
lichaam openbaren.
Rolf Hoogenberg: “Tijdens de
zwangerschap van mijn vrouw
zijn we er reeds achter gekomen, dat ons ongeboren zoontje CF kon hebben. Bij de echoscopie werd geconstateerd dat
er vocht was bij de darmen. Wij
hadden aanvankelijk wel van de
taaislijmziekte gehoord, maar
er nooit echt een beeld over gevormd wat deze aandoening
eigenlijk inhield. Na klinisch onderzoek bleken wij allebei drager

te zijn van het afwijkende CF-gen.
Als beide ouders drager van het
CF-gen zijn, eigenlijk een afwijking in de genen, heb je de ziekte niet maar kun je die wel bij je
kinderen overdragen. Deze kans
is 1 op 4. Het kan dus ook dat juist
goede kopieën van het gen door
beide ouders worden overgedragen of slechts een afwijkende kopie, dan is er niets aan de hand. In
het laatste geval is het kind dan
wel weer drager van het CF-gen.
Bij ons zoontje werd echter na de
geboorte in het VU ziekenhuis CF
geconstateerd na een zogenaamde zweettest. We kwamen erachter dat hij na het drinken van
moedermelk, dat vet als bouwstof bevat, maar af bleef vallen.
Dit komt omdat zijn alvleesklier
een verminderde werking heeft
en moeilijk vet afbreekt. Daarom moet het medicijn Creon met
een enzym om vet te verteren, bij
hem handmatig worden toegediend bij het eten. Het ging daarna gelijk beter met zijn gewicht.
Daarnaast krijgt hij extra vitamines, omdat die ook niet door CF
goed worden opgenomen uit de
dagelijkse voeding. De hele stofwisseling is bij CF anders. Slijm essentieel voor de afvoer van bacteriën, zoals in de luchtwegen. Als
dit te taai is kunnen deze bacteriën niet weg. CF-patiënten hebben daardoor een slechter afweersysteem en zijn veel vatbaarder voor ziektes.
Gelukkig gaat het met ons zoon-

7 februari

Theater Utrecht speelt ‘Caligula’ in de Stadsschouwburg
Haarlem, Wilsonplein 23, met
inleiding door Boudewijn de
Groot. Aanvang: 20.15 uur.
Info en kaarten: https://www.
theater-haarlem.nl/programma/15720/Theater_Utrecht/
Caligula/

14 februari
Foto: Martin Hols

tje goed, door de goede begeleiding en de medicatie heeft hij
nu geen last ziekte. Hoe langer
hij gezond blijft, hoe meer voorsprong hij heeft op zijn fysieke
gestel. Sporten draagt daar straks
ook aan bij.

der hoe beter. Voor het medicijn
en verder onderzoek naar CF is
nog echter veel geld nodig. Ik zet
me daar zelf ook actief voor in. Zo
heb ik twee weken terug de alternatieve Elfstedentocht van 200 kilometer op de Weissensee in Oostenrijk geschaatst. Ik ging de uitdaging met mezelf aan, mede
om aandacht te vragen en zoveel mogelijk geld in te zamelen namens de stichting ‘Skate
4 Air’. Ik haalde daarmee 11.000
euro op. In totaal is er 200.000,opgehaald, maar we zijn er nog
lang niet. Als je dit wilt steunen
met een donatie, kijk dan op
w w w.sk ate4air.nl/ac tie/rolfhoogenberg. Doneren kan tot
8 maart en komt direct ten bate
voor het onderzoek naar CF.”

Sinds kort is er een duur medicijn dat een doorbraak is: Orkambi. Dit medicijn wordt vergoed en
functioneert op genetisch niveau,
zodat de slijmfunctie herstelt. De
eerste resultaten zijn goed, maar
het werkt nog niet voor alle mutaties. Vorige week vernam ik dat
de Europese Gezondheidsraad
het medicijn ook heeft goedgekeurd voor twee jaar en ouder.
Als nu de Nederlandse Gezondheidsraad dit ook goedkeurt,
kan tevens de behandeling voor
ons zoontje beginnen. Hoe eer- Bart Jonker

Academische statushouder krijgt
kans aan universiteit
Heemstede - De heer dr. Ijaz Qadeer is een statushouder, die
sinds drie jaar in Heemstede
woont na, met zijn gezin, uit zijn
geboorteland Pakistan te zijn gevlucht omdat hij daar werd bedreigd en vervolgd vanwege zijn
godsdienst.
In Pakistan was Ijaz dierenarts en

gepromoveerd onderzoeker o.a.
op het vlak van IVF met zeboes.
Een zeboe is een bult rund dat in
de tropen leeft.
Eenmaal in Nederland ging het
uiteraard eerst om taal-taal-taal.
Ijaz heeft op het hoogste niveau
alle examens gehaald. Maar dan?
Zoals voor elke nieuwe Nederlan-

V.l.n.r. Martje van Feneter van Vlissingen, Ijaz Qadeer, Caroline Klaver,
Nico Schulte Nordholt, degene die Ijaz de tip gaf.

der geldt: vind maar eens werk
in je eigen vak. Zoals hijzelf zegt:
“Ik heb elke steen omgekeerd
op sollicitatiegebied.” Uitgebreide CV’s naar alle universiteiten
gestuurd, op alle eventueel geschikte vacatures geschreven. Bijvoorbeeld om de voortplanting
bij slakken te bestuderen. Het
was een dag- én nachtklus.” En
toen… kreeg hij een tip: Er is een
speciaal fonds, ‘Vluchtelingen in
de Wetenschap’. Gekoppeld aan
lopende
onderzoeksprogramma’s kunnen daarmee twaalf
academische statushouders een
plek aan een universiteit krijgen.
En Ijaz is één van die twaalf geworden! En zo komen we bij de
zebravisjes.
Voor dit project over bijziendheid van professor Caroline Klaver (epidemioloog en oogarts,
gespecialiseerd in de genetica
van oogziekten,werkzaam aan
het Erasmus MC) en onder begeleiding van de directeur van het
Erasmus Dierexperimenteel Centrum, dr. Martje Fentener van Vlissingen, gaat Ijaz een systeem opzetten om genetisch gemodificeerde zebravislijnen te archiveren door het sperma in te vriezen
voor dit onderzoek.

Zebravisjes worden tegenwoordigbeschouwdals de ‘nieuwe
muizen’ voor humaan onderzoek
als proefdiermodel. Het blijktnamelijk dat zebravisjes voor
ruim 70% dezelfde genen hebben als mensen. Ze planten zich
veel sneller voort dan muizen. De
bevruchting en de embryonale ontwikkeling gebeuren in het
wateren de embryo’s zijn doorzichtig.
En zo ging Ijaz van Pakistan naar
Nederland en van de zeboe naar
het zebravisje. Een prachtig verhaal hoe een leven, hoewel niet
uit vrije wil, zo’n bijzondere wending kan krijgen.
Deze ervaring zal ongetwijfeld
een warme aanbeveling zijn bij
het vinden van werk in de nabije
toekomst.
Ingrid van de Kasteele

Quatuor por le fin du temps
de Moed (klarinet), Tim Brackman, viool, Pieter de Koe, cello en
Rik Kuppen, piano spelen deze indrukwekkende spirituele ode aan
de veerkracht van de mens die ieder eens live gehoord moet hebben. Dit concert vindt plaats op
zaterdag 9 februari, om 20.15 uur
in de Oude Kerk. Voorafgaand is
er een lezing. Symbolisme komt
voort uit de fascinatie voor dit
bijzondere werk en de zoektocht
naar het ontstaan hiervan.
De luisteraar wordt meegenomen in de muzikale ontwikkeling van Claude Debussy en Olivier Messiaen. Voor de Haarlemse componist Max Knigge is de
muziek uit het verleden een belangrijke inspiratiebron. De laat-

klassieke muziek plus in de Oude
Kerk. De overige twee concerten
zijn op 16 maart, pianiste Sophiko Simsive en het Ruysdael Kwartet op 6 april. De gehele serie kost
€39,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 023 5483838 of aan de zaal.

Workshop piccalilly maken op
Kom In Mijn Tuin, Herenweg 18
Heemstede. 14-16u. Opgave:
Mik van der Bor: 023-5282651
of info@kominmijntuin.com,
info: www.kominmijntuin.com.

10 februari

Creatieve middag in de Molenwerf, Gaby Godijk en Ontmoetingscentrum
Heemstroom.
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 14-15.30u. Ook op 28 februari.

Heemsteedse groep Good Vibes neemt deel aan Haarlems
huiskamerfestival ‘Gluren bij
de buren’, atelier Jennifer Hoes,
gedempte Voldersgracht 22.
12.45, 14.15 en 15.45u.
Kunstvesper: Schatbewaarders,
naar een beeld van Hieke Meppelink. Oude Kerk, Wilhelminaplein. 17-17.45u. Entree vrij.
Organisator: PKN Heemstede.

17 februari
Boekbespreking ‘De jonge
Rembrandt’ bij WIJ Heemstede,
Herenweg 96. 20u. Entree: €10.
Opgeven: www.wijheemstede.
nl of 5483828.
Film & lunch, va 13.30u Entree; €13,50. Ditmaal een vrolijke feelgoodmovie. Reserveren via www.wijheemstede.nl
of 5483828.

Van 20.00 tot 21.30 uur is er een
lezing bij Boekhandel Blokker
over het boek ‘De Bourgondiërs’ (Bart van Loo). Toegang: €10. Reserveren via
info@boekhandelblokker.nl
of 023-5282472. Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138.

Theeconcert, Oude Kerk Wilhelminaplein Heemstede. Blazersensemble Septentriones.
Toegang vrij, met deurcollecte. 15u. Na afloop koffie in de
Pauwehof.

11 februari

Lezing ikv KiKaRow, die in juli
ook door Heemstede voert met
deelname door roeivereniging
Het Spaarne. Lezing door ir Steven Olthof over keuzes maken.
V.a. 19.30u. Marisplein 5. €10
entree: kikarow@hetspaarne.nl
of te betalen a/d zaal.

18 februari

Stamppotbuffet bij WIJ Heemstede, Herenweg 96 Heemstede. 17.15-18u. €10,55 deelnamekosten. Reserveren: tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf:
023-5483828.

19 februari
9 februari

Bridgedrive voor KikaRow
waaraan ook roeivereniging
Het Spaarne deelneemt. Drive
start om 19.30u. Aanmelden:
kikarow@hetspaarne.nl Info:
www.kikarow.nl.
Concert Doublet, dubbelconcert Symfonisch Blaasorkest
Heemstede met harmonieorkest ‘De Herleving’. Pinksterkerk, Camplaan 18, Heemstede. Zaal open: 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur, kaartjes: €15.
Sopraan
Lenneke
Ruiten
met pianist Thom Janssen bij
CruquiusConcerten in Cruquius-gemaal. Aanvang: 20.15
uur. Kaarten à € 23 via www.
CruquiusConcerten.nl of via
de kassa van Schouwburg de
Meerse 023-5563700.

Van 11.00 tot 12.00 uur komt
Erica Terpstra uit het kinderboek ‘Een knipoog van de
Boeddha’ lezen, (toegang vrij)
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138. Tel. 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

ste jaren zijn vele composites van
zijn hand uitgevoerd door gerenommeerde solisten en ensembles waaronder het ASKO/Schönberg, Amstel Kwartet en het Dudok kwartet. De (gratis) lezing begint om 19.30 uur. Dit concert is
het eerste onderdeel van de serie

16 februari

De band ‘Reckless Ruby’ in
Café de 1ste Aanleg, va 17u.
Hoek Raadhuisstraat/Kerklaan.
Toegang vrij. Kijk ook op
www.1steaanleg.nl.

Kinderdisco Carnaval, bij Plexat
in de Luifel, Herenweg 96.
19-21u. €3 toegang. Verkleed
komen mag.

De heer dr. Ijaz Qadeer.

Lezing en muziek ‘Quatuor por
le fin du temps’. De Oude Kerk,
Wilhelminaplein Heemstede.
Gratis lezing: 19.30 uur, aanvang concert 20.15 uur, entree
daarvoor: €19,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl - 023
5483838 of aan de zaal.

Open Inloop Mediacafé, Plein1,
Heemstede. 13.30u. Voor senioren met computerproblemen/vragen.

15 februari

Lezing en muziek

Heemstede - In 1940 wordt Olivier Messiaen door het Duitse leger opgepakt en naar een werkkamp in Polen gedeporteerd. Via
een officier krijgt hij de mogelijkheid om op een piano muziek te
componeren. Hier schrijft hij zijn
‘kwartet voor het einde der tijden’
voor de musici en instrumenten
die toevalligerwijs in het kamp
aanwezig waren: klarinet, viool,
cello en piano. In dit werk komt
het symbolisme tot een hoogtepunt waar Messiaen vogelgeluiden in zijn muziek verwerkt en
het verhaal van het einde der tijden verklankt. Op een ijzige 15 januari wordt het werk in de hoofdbarak voor het eerst uitgevoerd,
voor alle gevangenen van het
kamp. Vier jonge musici, Jelmer

▲

‘Taaie Vader Rolf’ zet zich in om
taaislijmziekte onder de aandacht te brengen

Van 14.00 tot 15.30 uur signeert Lex Boon zijn boek ‘Ananas’ bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138. Toegang vrij.
Info: 023-5282472 en www.
boekhandelblokker.nl.
Doe-bijeenkomst van zeilvereniging NJV de Haven. Tussen
11-13 uur bij de Haven. Aanmelden via havenmeester@
haventje.nl.

Trefpunt Dementie, ‘Oplossingen in de thuissituatie’. Plein1,
Julianaplein 1. Va 15.30u. Info
Tandem: tel.: 023-8910610.

13 februari

Workshop iPhone, 10-12u bij
SeniorWeb in de Luifel, Herenweg 96. €5,- deelnamekosten.
Aanmelden: tel. 023-5483828
of www.wijheemstede.nl.
Knutselclub WIJ Heemstede,
13.30-15u. WIJ Heemstede/
Molenwerf.
Molenwerfslaan
11. €5,- / aanmelden: 0235483828.

TENTOONSTELLINGEN
T/m vrijdag 1 maart

Expositie werken creatieve cursisten Caroline Aarens in de
Molenwerf,
Molenwerfslaan
11. Dagelijks, behalve dinsdag, zaterdag en zondag, welkom tussen 9-16 uur. Gratis
toegang.

T/m eind maart

Schilderijen van Dick van
Groen en keramiek van Kitty
Hollink bij Sfeervol bijzonder/
mooi, Jan Miense Molenaerplein 8. Info: www.sfeervol.nu.

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 6 februari 2019

Heemstede

100e rookvrije kinderboerderij van Nederland

Staatssecretaris Blokhuis verklaart
kinderboerderij Heemstede rookvrij

Vergaderingen
raadscommissies
februari

Op maandag 4 februari ontving burgemeester
Astrid Nienhuis Paul Blokhuis, staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
bij kinderboerderij ‘t Molentje in Heemstede.
Samen met wethouder Nicole Mulder
onthulde de staatssecretaris het bord ’Rookvrij,
op weg naar een Rookvrije Generatie’. Kinderen
van Casca kinderopvang waren aanwezig voor
het plaatsen van handafdrukken op het bord.
De boerderij is de 100e kinderboerderij van
Nederland die de kwalificatie ‘Rookvrij’ heeft
gekregen.

Gemeenteraad wil een rookvrije
generatie

Het rookvrij maken van de kinderboerderij
is een logische uitwerking van de motie
‘Rookvrije Generatie’ die in september
2018 door de Heemsteedse gemeenteraad
unaniem is aangenomen. Een oproep
om alle kinderopvangcentra, scholen,
sportverenigingen, speeltuinen en
gemeentelijke gebouwen en buitenruimten
in Heemstede rookvrij te maken.

Vragen aan de
gemeente?

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken
voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Wil jij zorgen voor een prettige
leefomgeving voor alle
Heemstedenaren? Heb jij lef en een
goede dosis nieuwsgierigheid?

Nieuwe regelgeving

Adresgegevens en
openingstijden

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.

Beleidsmedewerker
ruimtelijke ordening
(32 uur/ schaal 10A)

Bekijk deze vacature op
werkenbijheemstede.nl
en reageer uiterlijk
zondag 17 februari.

Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Gemeente Heemstede heeft een
vacature voor:

Positief Opvoeden workshop
‘Leren luisteren’

20 maart: verkiezing Provinciale Staten en waterschap

Stemmen bij volmacht en met een
kiezerspas

U wilt iemand anders voor u laten
stemmen (stemmen bij volmacht)
Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand
anders voor u laten stemmen. Dat is een
machtiging. De persoon die door u gemachtigd
wordt, mag uw stem alleen tegelijk met zijn
eigen stem uitbrengen. Ook mag deze persoon
niet meer dan 2 machtigingen aannemen.
Provinciale Staten
Bij de verkiezing voor de leden van de
Provinciale Staten kunt u alleen kiezers
machtigen die in de provincie Noord-Holland
mogen stemmen. Het is niet mogelijk om
iemand in een andere provincie te machtigen!
U kunt iemand op 2 manieren machtigen:

Beleidsnota Peuteropvang
Op 19 december 2018 heeft de gemeenteraad
de Beleidsnota Peuteropvang vastgesteld.
Aanwijzingsbesluit Algemene
Plaatselijke Verordening
Op 29 januari 2019 hebben het college
en de burgemeester, elk voor zover hun
bevoegdheid strekt, het Besluit tot wijziging
Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke
Verordening vastgesteld. Deze wijzigingen zijn
in werking getreden op 1 februari 2019. De
wijzigingen zijn verwerkt in de Nadere regels
Algemene Plaatselijke Verordening 2019.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
organiseert een workshop ‘Leren luisteren’ voor
ouders die kinderen hebben in de leeftijd van
12 tot 16 jaar. Je krijgt onder andere praktische
tips over hoe je als ouder je tiener kan leren
omgaan met emoties.
Deze gratis bijeenkomst vindt plaats op
donderdag 7 maart van 19.30 tot 21.30 uur
(inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 in Heemstede. Deze workshop
is voor een groep van maximaal 12 ouders.
Meer informatie en/of inschrijven?
Kijk op www.cjgheemstede.nl

Op 20 maart 2019 kunt u de leden van
de Provinciale Staten kiezen. Ook vindt
tegelijkertijd de verkiezing plaats van de
leden van het algemeen bestuur van de
waterschappen. Voor beide verkiezingen
gelden deels andere regels voor het stemmen
bij volmacht en het stemmen met een
kiezerspas.

Gladheidsbestrijdingsplan 2018-2019
Op 27 november 2018 heeft het college
het Gladheidsbestrijdingsplan gemeente
Heemstede 2018-2019 vastgesteld. Dit
plan treedt in werking op 5 februari 2019.
Het Gladheidsbestrijdingsplan gemeente
Heemstede 2017-2018 is hiermee vervallen.

- ‘Onderhandse machtiging’ via de stempas.
Dit kan alleen als u iemand in Heemstede
machtigt! Op de achterkant van uw stempas
vult u de naam in van degene die voor u
gaat stemmen. U en de gemachtigde zetten
beiden de handtekening op de stempas.
Let er op dat u de gemachtigde een
kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft.
Dit mag eventueel ook een foto van uw
identiteitsbewijs op een telefoon zijn.
- Machtiging door een schriftelijke
aanvraag voor een volmachtsbewijs. U
kunt ook iemand machtigen door het
invullen van een aanvraagformulier
voor een volmachtsbewijs. U kunt dit
aanvraagformulier krijgen bij de gemeente.
Ook kunt u het downloaden van de website.
U moet dit formulier helemaal invullen
en zowel u als de gemachtigde zetten de
handtekening op het aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier moet uiterlijk op vrijdag
15 maart bij de gemeente binnen zijn. De
gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs
thuis gestuurd en heeft geen kopie nodig
van uw identiteitsbewijs.
Vervolg op volgende bladzijde

Besluit tot wijziging nadere regels
Algemene Plaatselijke Verordening
Op 29 januari 2019 hebben het college en de
burgemeester, elk voor zover hun bevoegdheid
strekt, het Besluit tot wijziging Nadere regels
Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld.
Deze wijzigingen zijn in werking getreden op
1 februari 2019. De wijzigingen zijn verwerkt
in de Nadere regels Algemene Plaatselijke
Verordening 2019..
Circusbeleid Heemstede 2019
Op 29 januari 2019 heeft de burgemeester
het Circusbeleid Heemstede 2019 vastgesteld.
Dit beleid is in werking getreden op 1 februari
2019. Het Beleid met betrekking tot circussen
is door het college op 29 januari 2019
ingetrokken.
Beleid voortuinen in Heemstede 2019
Op 29 januari 2019 heeft het college het Beleid
voortuinen in Heemstede 2019 vastgesteld.
Dit beleid is in werking getreden op 1 februari
2019. Het volgende beleid is daarmee
vervallen:
- Beleid afwijken bestemmingsplan
tuinkisten en overkappingen, vastgesteld bij
collegebesluit van 4 december 2012;
- Beleid overkappingen in grote voortuinen,
vastgesteld bij collegebesluit van 15
november 2016;
- Beleid kleine schuurtjes in voortuinen,
vastgesteld bij collegebesluit van 16 mei
2017.
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl

Vergadering
raadscommissies
februari
De raadscommissies Samenleving, Middelen en
Ruimte houden op respectievelijk 12, 13 en 14
februari 2019 openbare vergaderingen om 20.00
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.
Agenda raadscommissie Samenleving
12 februari 2019
- Opening en vaststellen agenda commissie
Samenleving 12 februari 2019
- Spreekrecht burgers
- Integraal Huisvestingsplan basisscholen
(1e zienswijze) (B-Stuk
- Plan van aanpak onderzoek blaashal (B-stuk)
- RegioRijder (doelgroepenvervoer),
aanbesteding vervoerscapaciteit (C-stuk)
(op verzoek van VVD)
- Overzicht structurele subsidies Welzijn 2019
(C-stuk) (op verzoek van HBB en VVD)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
13 februari 2019
- Vaststellen agenda commissie Ruimte
13 februari 2019
- Spreekrecht burgers
- Verhoging investeringsbedrag voor project
‘Vervangen damwand jachthaven Van Merlen’
- Normenkader 2018 controle jaarrekening
2018
- Uitvoering motie Duurzaamheid 2.0
- Voortzetting raadsgesprek Overdrachtsnotitie
ambtelijke samenwerking
Heemstede - Bloemendaal
- Praatstuk Nieuwe Initiatieven 2018-2022
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
14 februari 2019
Voorafgaand aan de raadscommissie: Informatieuurtje over de Roerdomplaan (start 19.00 uur)
- Vaststellen agenda commissie Ruimte
14 februari 2019
- Spreekrecht burgers
- Aanpassing ‘Nota bodembeheer regio
IJmond’ voor het grondgebied van gemeente
Heemstede
- Evaluatie Kwakelbrug en bereikbaarheid
industriegebied
- Ontwikkelingszone Haarlem Zuidwest
- Voornemen ter inzage leggen
ontwerpbestemmingsplan ‘Horeca en
terrassen Heemstede’
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
U kunt uw visie kenbaar maken aan de
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u
uw visie en/of mening geven door gebruik
te maken van het spreekrecht. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, via
telefoonnummer (023) 548 56 37 of per e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Vervolg van vorige bladzijde
Waterschap
Voor de verkiezing van de leden van het
algemeen bestuur van de waterschappen
kunt u alleen iemand machtigen die ook mag
stemmen voor de waterschapsverkiezing van
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Let er
daarbij op dat de provinciegrenzen niet gelijk
zijn aan de waterschapsgrenzen!
U kunt iemand op 2 manieren machtigen:
- ‘Onderhandse machtiging’ via de stempas.
Dit is alleen mogelijk als u iemand in
Heemstede machtigt! Op de achterkant
van uw stempas vult u de naam van
degene in die voor u gaat stemmen.
U en de gemachtigde zetten beiden
de handtekening op de stempas. Let
er op dat u de gemachtigde een kopie
van uw identiteitsbewijs meegeeft. Dit
mag eventueel ook een foto van uw
identiteitsbewijs op een telefoon zijn.
- Machtiging door een schriftelijke aanvraag
voor een volmachtsbewijs. Via de schriftelijke
aanvraag voor een volmachtsbewijs kunt
u iedereen machtigen die ook binnen de
grenzen van het Hoogheemraadschap
van Rijnland woont en een stempas
heeft gekregen voor deze verkiezing.
Verderop staan de gemeenten van het
Hoogheemraadschap apart opgenomen.
U kunt het aanvraagformulier krijgen bij de
gemeente. Ook kunt u het downloaden van
de website. U moet dit formulier helemaal
invullen en zowel u als de gemachtigde
zetten de handtekening op het
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier
moet uiterlijk op vrijdag 15 maart bij de
gemeente binnen zijn. De gemachtigde
krijgt het volmachtsbewijs thuis gestuurd
en heeft geen kopie nodig van uw
identiteitsbewijs.

U wilt stemmen in een andere gemeente
(kiezerspas)
Met een kiezerspas kunt u in een andere
gemeente stemmen. Als u uw kiezerspas kwijt
raakt, kunt u geen vervangende kiezerspas
krijgen en kunt u niet stemmen!
Provinciale Staten
U kunt voor de verkiezing van de leden van de
Provinciale Staten een kiezerspas aanvragen.
Met de kiezerspas kunt u in elke gemeente
in Noord-Holland stemmen. U kunt op de
volgende manieren een kiezerspas aanvragen:
- U komt met uw stempas naar het
gemeentehuis. U moet uw stempas
inleveren en uw kiezerspas wordt meteen
voor u klaargemaakt. U kunt dit tot uiterlijk
19 maart, 12.00 uur doen.
- U vraagt de kiezerspas schriftelijk aan.
U kunt hiervoor bij de gemeente een
aanvraagformulier krijgen. Ook kunt u dit
formulier downloaden van de website. U
vult het formulier in en stuurt het samen
met uw stempas naar de gemeente. Het
formulier moet uiterlijk 15 maart bij de
gemeente binnen zijn. U krijgt de kiezerpas
thuis gestuurd.
Waterschap
U kunt voor de waterschapsverkiezing een
kiezerspas aanvragen. U kunt in elke gemeente
stemmen, die valt binnen de grenzen van
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze
gemeenten staan verderop vermeld. Het
stemmen met een kiezerspas kan op de
volgende manieren:
- U komt met uw stempas naar het
gemeentehuis. U moet uw stempas
inleveren en uw kiezerspas wordt meteen
voor u klaargemaakt. U kunt dit tot uiterlijk
19 maart, 12.00 uur doen.

- U vraagt de kiezerspas schriftelijk aan.
U kunt hiervoor bij de gemeente een
aanvraagformulier krijgen. Ook kunt u dit
formulier downloaden van de website. U
vult het formulier in en stuurt het samen
met uw stempas naar de gemeente. Het
formulier moet uiterlijk 15 maart bij de
gemeente binnen zijn. U krijgt de kiezerpas
thuis gestuurd.
Gemeenten die vallen binnen de grenzen
van het Hoogheemraadschap van Rijnland
De volgende gemeenten vallen binnen de
grenzen van het Hoogheemraadschap van
Rijnland:
Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, Amstelveen,
Amsterdam, Bloemendaal, Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom,
Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard,
Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg,
Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest,
Teylingen, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen,
Wassenaar, Zandvoort, Zoetermeer en
Zoeterwoude.
De cursief vermelde gemeenten hebben
meerdere waterschappen binnen de
gemeentegrenzen. Als u iemand wilt
machtigen uit een van deze gemeenten
moeten wij eerst controleren of deze
persoon wel mag stemmen voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Als dat niet
het geval is, dan wordt uw verzoek afgewezen.
Wilt u in een van de cursief vermelde
gemeenten met een kiezerspas stemmen,
vraag dan bij de betreffende gemeente na in
welke stembureaus u terecht kunt. Het kan
zijn, dat u voor het Hoogheemraadschap van
Rijnland niet in elk stembureau in die gemeente
kunt stemmen

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Dr. P. Cuyperslaan 9, het snoeien van een
eik, spar en den, wabonummer 365726,
ontvangen 23 januari 2019
- Herenweg tot Torenlaan, het aanleggen van
een transportleiding voor drinkwater en
vervallen leiding en het aanplanten van 88
bomen, wabonummer 366004, ontvangen
22 januari 2019
- Jan van den Bergstraat 23, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 366200, ontvangen 25
januari 2019
- Laan van Insulinde 34, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 365680, ontvangen 16
januari 2019
- Raadhuisstraat 14, het vernieuwen van
gevelreclame, wabonummer 365709,
ontvangen 15 januari 2019
- Roemer Visscherplein, het plaatsen van
een terras bij het Roemer Visscherplein,
wabonummer 365689, ontvangen 17
januari 2019
- Vogelenzangseweg 21 (op terrein van
Waternet), het kappen van 17 hemelbomen,
wabonummer 365691, ontvangen 18
januari 2019

- Zandvoortselaan 8B, het bouwkundig
splitsen van het pand in een benedenruimte
en bovenwoning en het aanbrengen van
reclame, wabonummer 365125, ontvangen
17 januari 2019
- Zomerlaan 27, het maken van een
gevelwijziging, wabonummer 366065,
ontvangen 24 januari 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager
in bezwaar bij het college van Burgemeester
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij
reguliere procedure’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Roemer Visscherplein, het plaatsen van
een terras bij het paviljoen, wabonummer
365689, ontvangen 17 januari 2019

Verleende omgevingsvergunningen
- Glipperweg 29, het uitbreiden van de
eerste verdieping, wabonummer 352648,
verzonden 31 januari 2019
- Herenweg tot Torenlaan, het aanleggen van
een transportleiding voor drinkwater en
vervallen leiding en het aanplanten van 88
bomen, wabonummer 366004, verzonden
30 januari 2019
- Zandvoortselaan 8B, het bouwkundig
splitsen van het pand in een benedenruimte
en bovenwoning en aanbrengen reclame,
wabonummer 365125, verzonden 31 januari
2019

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om
een voorlopige voorziening vragen:
Per post:
Rechtbank Noord-Holland, Sectie
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
U heeft hiervoor een digitale handtekening
(DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw
bezwaarschrift mee.

-

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Roemer Visscherplein, het plaatsen van
een terras bij het paviljoen, wabonummer
365689, ontvangen 17 januari 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail.
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en
woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit;
- uw handtekening.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in
elk geval:

-

uw naam en adres;
de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit;
uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post:
Rechtbank Noord-Holland, Sectie
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
U heeft hiervoor een digitale handtekening
(DigiD) nodig.
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

