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Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede -  Dit is de Duivenpoort met 
een sluitsteen boven de ingang en ach-
terkant.
De poort behoorde tot het toenmalige 
Oude Slot.
In het Duivenhuis wordt nu ook ge-
trouwd.

Foto’s: Marenka Groenhuijzen

 -  Dit is de Duivenpoort met 

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit

6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

de Heemsteder

- Omg. Haemstedeplein/Postlaan te Heemstede, 250 kranten 

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER
MET SPOED GEVRAAGD:

 

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Foto: Hans Goes PR

De Heemsteder verrast acht lezers 
met vrijkaarten David Bowie-tribute
Haarlem - Maar liefst acht Heem-
steder-lezers werden afgelopen 
zondag 2 februari verrast met 
vrijkaarten voor het David Bowie 
Tribute in het Patronaat, die werd 
uitgevoerd door de band Thin 
White Duke.  
De lezers hadden zich aangemeld 
naar aanleiding van de oproep in 
de Heemsteder. Organisator Hans 
Goes vond het lastig een winnaar 
aan te wijzen en besloot daarom 
niet een, maar acht winnaars te 
verblijden met de kaarten. Hart-
stikke top natuurlijk. Hans Goes: 
“Het was een mooi concert van 
Thin White Duke in Patronaat tij-
dens de Sunday Sessions. Dank 
Heemsteder voor jullie mooie ar-
tikel en de � jne wedstrijd voor 
de lezers. Ik heb iedereen mogen 
ontvangen en zelfs bijna alle win-
naars een hand gegeven.”

 De volgende lezers kregen de be-
geerde vrijkaarten voor 2 perso-

Fred Teeven in ‘Preek van de Leek’ in de Oude Kerk:

“Laat een ander niet alleen”
Heemstede - Hij hield inmiddels 
meer dan 1300 toespraken en nu, 
voor het eerst in een kerk, toch 
wat zenuwachtig, Fred Teeven, 
oud-staatsecretaris van Justitie, 
voormalig O�  cier van Justitie 
en nu buschau� eur Connexxion 
waar hij de hele wereld in zijn bus 
ziet, op weg naar Schiphol. Nu 
even predikant in de Oude Kerk, 
op uitnodiging van de Protestan-
te Kerk Heemstede. Hij werd zon-
dagmiddag 2 februari ontvangen 
door dominee Pieter Terpstra. 

Mezzosopraan Maria den Her-
tog opende met een psalm bege-
leid door de vaste pianist Willem 
Jan Cevaal. Zij sloten de middag 
af met een Spiritual Medley, heel 
bijzonder.

Teeven, oud HBC-rugbyer, kent 
Heemstede wel, hij is niet zo ge-
lovig, was snel thuis in de Ou-
de Kerk en citeerde uit de bijbel 
twee dingen. Mozes die zei: “Als je 
oogst haal dan niet alles binnen, 
laat wat over aan mensen die het 
nodig hebben.” Het verhaal van 
de Barmhartige Samaritaan. “Wie 
is mijn naaste?” Over het omgaan 
met zwakkeren.

Teeven had er werk aan in Irak en 
Iran, waar ze kennelijk niets ge-
leerd hebben van wereldoorlo-
gen. Hoe een Van Anraat als leve-
rancier van chemicaliën aan Iran 
en Irak leverde, waarmee mos-
terdgas en zenuwgas gemaakt 
konden worden. Teeven vertelt 
over de vreselijke pijnen die de 
slachto� ers nu na 20 jaar nog lij-
den. Hij zocht ze op in Noord- Irak 
tussen de Koerden. In Iran wer-
den ze binnengehaald als helden.

Hij verhaalt van dichtbij hoe je 
een ander niet alleen moet laten. 
Over een man van 81 jaar die nog 
zichtbaar gewond is van wat een 
verdachte in de rechtszaal hem 

aandeed. Een verdachte die be-
kend heeft en toch twee uur alle 
aandacht van de rechter kreeg en 
de gewonde man, die als slacht-
o� er zijn woordje mocht doen 
met 25 seconden werd afgeser-
veerd met de opmerking: “Dat 
weten we uit uw brief.” Dat heeft 
een staartje gekregen. De bood-
schap van Fred Teeven is duide-
lijk: “Laat een ander niet alleen en 
kijk niet weg.”

Ton van den Brink

Preek van de Leek, Fred Teeven.

Maria den Hertog met Willem Jan 
Cervaal aan de piano.

nen en genoten met volle teugen 
van het concert: Wilma Schreurs, 
Heidi van Endert, Stephanie Ha-
veman, Derek Robinson, Dafne 

Sprengers, Ronald Hilteman, An-
nemarie Sybrandy en Frank Two-
guys. Nogmaals van harte gefeli-
citeerd!

Vooralsnog geen vuurwerkverbod in Heemstede
Heemstede - Tijdens de raads-
vergadering op 30 januari diende 
het CDA een motie in om Heem-
stede, in de algemene plaatselij-
ke verordening (APV), een verbod 
op het afsteken van al het vuur-
werk op te nemen.

Ondanks een gloedvol betoog 
van de indiener Oscar Boeder 
strandde zijn voorstel met 15 te-
gen 4 stemmen in de gemeen-
teraad. De argumenten voor wa-
ren legio. Hij noemde de over-
last, schade, gewonden en het 
gedwongen afsluiten van brie-
venbussen, vuilnisbakken en par-
keerautomaten. Daarnaast heb-
ben ook veel dieren te lijden. 
“Het is nu het juiste moment, zo-
dat winkeliers en burgers hierop 

kunnen inspelen”, vond Boeder. 
Landelijke maatregelen duren te 
lang. Na een verbod kan de ge-
meente nadenken over een vuur-
werkshow voor haar inwoners op 
een plaats waar dit geen kwaad 
kan. Ook meende hij dat de hand-
having eenvoudiger is dan bij een 
gedeeltelijk verbod.

Kreemer (HBB) vroeg waarom 
de lokale fractie van het CDA af-
wijkt van het landelijke stand-
punt. Hij vroeg tevens naar het le-
gale vuurwerk in categorie 1. Dit 
mag namelijk nu nog het gehe-
le jaar door worden afgestoken. 
“Wij maken in Heemstede ons 
eigen beleid en met een verbod 
valt ook categorie 1 daar onder”, 
antwoordde Boeder.

Portefeuillehouder burgemees-
ter Nienhuis raadt de motie af. 
Zij voerde meerdere redenen aan 
waarom het nu nog ongewenst 
is. De Raad van State heeft een 
wet goedgekeurd waarin ook ca-
tegorie 1 wordt verboden. Dit is 
echter nog niet getoetst door een 
rechter. De club van gemeenten, 
de VNG, wil een verbod op al het 
vuurwerk dat vanuit de hand kan 
worden afgestoken.

In Heemstede is er geen reden 
om het vanwege de veiligheid 
te verbieden. Er gebeurt al jaren 
niets wat nu ingrijpen tot toppri-
oriteit maakt. Een gemeentelij-
ke vuurwerkshow kost +/- 30.000 
euro en het aantal bedrijven dat 
dit legaal mag afsteken is heel 

beperkt. Groot struikelblok vindt 
zij de handhaving. Politieperso-
neel is ontoereikend. Nienhuis wil 
eerst het maatschappelijk debat 
afwachten. Als dat achter de rug 
is kan een verbod alsnog op tafel 
komen.

Dat waren de meeste fracties met 
haar eens. Bij hoofdelijke stem-
ming bleek het CDA, Van der Ho�  
(D66) en Kramer (VVD) voor de 
motie te zijn. De overige raadsle-
den stemden tegen met de aan-
tekening dat men eerste een 
maatschappelijk discussie wil 
voeren alvorens een besluit te 
nemen. Deze motie liep daarop 
te veel vooruit. 
 
Eric van Westerloo

Valentijn 
Kinderdisco
Heemstede - Speciaal voor Va-
lentijn is er op vrijdag 14 febru-
ari in de jeugdruimte Plexat bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede een Va-
lentijn Kinderdisco van 19-21 uur. 
Een dj zorgt met zijn muziek dat 
alle kinderen lekker kunnen dan-
sen en springen. Bij binnenkomst 
worden naam en telefoonnum-
mer van het kind genoteerd, zo-
dat ouders hun kind zorgeloos 
kunnen achterlaten. Ouders kun-
nen eventueel intussen in de foy-
er van WIJ De Luifel een kopje kof-
� e drinken. Kosten: 3 euro inclu-
sief snoep en 2 limo.

Peuterbieb in de 
Bibliotheek Heemstede 
Heemstede - Alle peuters verza-
melen: de Peuterbieb komt naar 
de Bibliotheek Heemstede. Wat is 
er � jner dan samen met je (klein)
kind te komen luisteren naar een 
verhaal. Elke derde vrijdag van de 
maand, te beginnen op 21 febru-
ari, zijn de peuters en hun (groot)
ouders of oppas welkom in de Bi-
bliotheek Heemstede (Juliana-
plein 1) om te komen luisteren, 
spelen en dansen. De toegang 
is gratis, maar reserveer wel een 
kaartje voor jou en je peuter via 

www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. Peuterbieb begint steeds 
om half elf.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Politie zoekt getuigen 
zware mishandeling
Haarlem - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag 1 februari heeft er 
een zware mishandeling plaats-
gevonden voor een café gelegen 
aan het Spaarne. Hierbij raakte 
een 18-jarige Haarlemmer zwaar-
gewond.
Rond 03.50 uur kreeg de politie 
een melding dat er een persoon 
werd mishandeld voor een ca-
fé aan het Spaarne. Er waren vier 
mannen voor het café uit een au-
to gestapt en zijn toen direct op 
het 18-jarige slachto� er in gaan 
slaan. Hierna is het viertal weer in 
de auto gestapt en weggereden 

in de richting van de Turfmarkt. 
De politie heeft een zoekslag ge-
maakt en twee Haarlemmers van 
18 en 23 jaar oud aangehouden. 
Er wordt nog gezocht naar meer-
dere verdachten. Het slachto� er 
is zwaargewond overgebracht 
naar het ziekenhuis.
De politie doet onderzoek naar 
deze zware mishandeling en is op 
zoek naar getuigen. Heeft u iets 
gezien of heeft u andere informa-
tie? Bel dan de politie op 0900-
8844. Anoniem kan ook via Meld 
Misdaad Anoniem op 0800-7000.
Bron:  Politie.nl.

Foto aangeleverd
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 9 februari, 10u. ds. Pie-
ter Terpstra. Gezamenlijke dienst 
met Heemstede in Bennebroek.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 9 februari 10.30u. 
Seminar. Sprekers: Albert, 
Yvonne, Willem. Thema: 
wandelen op het water.

Na a� oop lunch.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 9 februari
Om 10u. in Trefpunt.

ds. P.I.C. Terpstra, Bennebroek/ 
gezamenlijke dienst.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 9 februari, 10u. Woord- 
en Communieviering m.m.v. 
Bavokoor. Pastor A. Dekker.
Donderdag 13 februari, 9u. 

Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis; samenzang
  pater Tristan Perez
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 9 februari om 10u.
 Ds. A. Christ.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 9 februari, aanvang 10u. 
Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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!

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Roemer Visscherplein (19, 21) 
23 is een onderdeel van het 
bouwproject uit 1928 en hoort 
min of meer bij nummer 25 als 
garage voor de hotelgasten, 
maar ook als  een service-gara-
ge. De heer  N.M. Henriquez Pi-
mentel is de eerste garagehou-
der.

Volgens adresboek 1940 zit op 
Roemer Visscherplein 19 Gara-

ge Wierde als � liaal van de Haar-
lemse Auto Centrale. N. van 
Keeken wordt in 1942 als be-
drijfsleider genoemd. Op num-
mer 21 zat Garagebedrijf Barn-
hoorn vanaf de jaren 40. In 1948 
wordt A.G. Barnhoorn als gara-
gehouder genoemd op num-
mer 19.

Vrachttransport is ook een on-
derdeel van de familie Barn-

hoorn. In de jaren 60 wordt 
de familie Barnhoorn ook ver-
meld op Roemer Visscherplein 
23. Het transportbedrijf van 
J.J. Barnhoorn gaat vervolgens 
naar Leidschevaartweg 15-17.
In diverse stratenboeken tot in 
de jaren 80 wordt garagebedrijf 
Barnhoorn vermeld op nummer 
19-21.

‘Automobielbedrijf Boekenroo-
de’ (BMW dealer) zat in de ja-
ren 60/70 op Zandvoortselaan 
158, in de jaren 80 op het Roe-
mer Visscherplein. In 1993 werd 
de supermarkt op Zandvoort-
selaan 169 uitgebreid met het 
voormalige garagebedrijf tot 
en met de Roemer Visscher-
plein 21, waar ook de goede-
ren worden afgeleverd. Num-
mers 19 is het afhaalcentrum 
van AH en nummer 23 zijn ap-
partementen.

De toen-foto komt uit de beeld-
bank van het NHA (jaren 30). De 
nu-foto van Harry Opheikens is 
van 3 februari 2020.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (87)

Geboorte:
22 januari

Melle Leonardus Hahn

Huwelijk:
29 januari

Je� rey G. Peper &
Anne-Charlotte H.L.M Hoes

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Muzikale bijeenkomst over Passionen
Heemstede - Binnenkort begint 
de ‘Lijdenstijd’, ook wel genoemd 
de 40 dagen tijd voor het Paas-
feest. Dat is tevens de tijd van de 
Passionen.
Daarover en in het bijzon-
der de twee beroemde Passio-
nen van Bach - de Johannes Pas-
sion en de Matthäus Passion- 
wordt op donderdag 13 februa-

ri om 20 uur een presentatie ge-
houden in de Pauwehof en de 
Oude Kerk, aan het Wilhelmina-
plein.

Na een korte inleiding over het 
ontstaan van de muziek en de 
tekst voor de lijdenstijd vanaf de 
vroege Renaissance, zal daarna 
dieper worden ingegaan op de 

overeenkomsten en verschillen in 
Bachs meesterwerken. 

Daarbij zullen geluidsfragmenten 
te horen zijn en zal Piet Hulsbos 
zelf ook op orgel of piano voor-
beelden laten horen. Piet is vaste 
organist van de Oude Kerk, geeft 
les aan een muziekschool en is di-
rigent van diverse koren.

Weetjes uit de gemeente
door Eric van Westerloo

Yvette Schul (D66) verlaat gemeenteraad
Raadslid Yvette Schul (D66) verlaat de ge-

meenteraad. Voor haar in de plaats komt me-
vrouw Carmen van der Ho� . Schul, die vijf jaar 
in de gemeenteraad haar werk deed, werd bij 
haar afscheid overladen met lovende woor-
den. Zij werd neergezet als een zeer betrokken 
raadslid met passie, inzet en integer. Zij was (me-
de) opsteller van moties zoals duurzaamheid en 
de rookvrije generatie. Als lid van de Rekenka-
mer was zij zeer  betrokken. Wegens een nieuwe 
werkkring, en de wens ook eens meer tijd thuis 
te zijn bracht haar tot deze stap. “De lange ver-
gaderingen, soms tot ver na middernacht, zal ik 
niet missen”, zei ze in het slotwoord en dankte 
haar collega’s, college en ambtenaren voor de � j-
ne samenwerking.  
 

Drie onafhankelijke leden in Rekenkamer
De Rekenkamer van de gemeente is het 

orgaan dat gevraagd en ongevraagd onderzoek 
doet naar de wijze waarop de gemeente het ge-

meenschapsgeld uitgeeft en administreert. Zijn 
gestelde doelen gehaald en zo nee, waarom 
niet. Tot op heden had, naast een onafhankelij-
ke voorzitter en secretaris, ook een aantal raads-
leden zitting in deze commissie. De wens van de 
gemeenteraad is raadsleden te doen vervangen 
door onafhankelijke leden. Met de benoeming 
van Mevrouw Richters en de heren Crul en Ap-
pelman is hierin per 30 januari in voorzien. Ge-
drieën legden zij de gelofte af en kunnen zij van-
af  nu aan de slag.
 

Budgetsubsidie WIJ Heemstede
De  raad ging unaniem akkoord met de 

verkoop van de Heemsteedse aandelen in het 
energiebedrijf ENECO. Tevens werd de agen-
da Zuid- Kennemerland en de budgetsubsidie 
voor WIJ Heemstede vastgesteld. WIJ Heemste-
de ontvangt in 2020 1.514.529 euro aan subsidie 
in 2021 loopt dat op naar 1.532.035 euro exclu-
sief de in� atiecorrectie. Het tekort van 50.000 eu-
ro over 2020 lost WIJ Heemstede zelf (intern) op.

meenschapsgeld uitgeeft en administreert. Zijn 
gestelde doelen gehaald en zo nee, waarom 

Werkzaamheden 
Prorail
Heemstede - Van woensdag 
19 februari 22 uur tot donder-
dag 20 februari 6 uur, voert Pro-
rail diverse werkzaamheden uit 
aan het spoor in Heemstede. 
Dit kan voor eventuele geluids-
overlast zorgen. Meer informa-
tie op: www.prorail.nl.

ReumaNederland zoekt collectanten
Heemstede - In de week van 16 
tot en met 21 maart is de jaarlijk-
se collecteweek van ReumaNe-
derland. Collectanten zijn daar-
bij onmisbaar.ReumaNederland 
zoekt nog collectanten in Heem-
stede. Vooral in de Schilderswijk, 
Geleerdenwijk, Merlehoven en 
Heemstede-dorp is hulp zeer wel-
kom. Door te collecteren helpt u 
mee om de levens van meer dan 

2 miljoen Nederlanders met reu-
ma te verbeteren.
Vorig jaar haalden alle collectan-
ten samen bijna 3 miljoen euro 
voor reumaonderzoek op!
U kunt zich als collectant opge-
ven bij collecteorganisator Freek 
Hoek, bereikbaar via:
freek.hoek@ziggo.nl.
U kunt ook een mail sturen aan:
vrijwilligers@reumanederland.nl.

Liefdesmenu in De Luifel
Heemstede - Op maandag 10 fe-
bruari is er een speciale ingelaste 
themamaaltijd vanwege de week 
van de Liefde: met een Liefdes-
menu. 

Voor de maaltijden kunt u aan ta-
fel tussen 17.15 en 18.00 uur. De 
tafel staat gedekt voor het aantal 

personen waarvoor u reserveert. 
De themamaaltijd is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, aan de 
Herenweg 96, Heemstede en kost 
€ 11,50. 

Reserveren hiervoor kan tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf, belt u 
hiervoor: 023 - 5483828.

Valentijn bloemschikken
Heemstede - Op vrijdag 14 fe-
bruari om 13.30 uur wordt de 
workshop Valentijn bloemschik-
ken gegeven door Lucia Hart-
man in de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede.

Lucia Hartmann gaat elke 2 we-
ken aan de slag om met u samen 
een gezellig bloemstukje voor 

het weekend te maken. Kosten 
€6,- per keer.
U kunt zich opgeven via www.
wijheemstede.nl, telefonisch op 
023 – 548 38 28 (op werkdagen 
tussen 9.00 en 13.00 uur) of mail 
naar:
info@wijheemstede.nl of recht-
streeks bij Lucia op 023 - 8224909 
of 06-17573339.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Trefpunt avond bij Plein1
Heemstede Dementievriendelijk, 
wat kunt u zelf doen?
Heemstede - In december 2018 
heeft gemeente Heemstede sa-
men met Alzheimer Nederland, 
afdeling Zuid Kennemerland, een 
convenant getekend om Heem-
stede Dementievriendelijk te ma-
ken. 

Of we het willen of niet, iedereen 
krijgt in zijn omgeving te maken 
met dementie. Op deze avond 
wordt uitgelegd hoe je de eer-
ste verschijnselen herkent en 
hoe je daar als omgeving goed 
mee om kunt gaan. Naast medi-
sche zorg en ondersteuning is 
het voor mensen met een ‘hape-
rend brein’ namelijk heel belang-
rijk om mee te (kunnen) blijven 
doen en in contact te blijven met 
anderen, om sociaal isolement te 
voorkomen. Hoe kunnen we als 
omgeving mantelzorgers onder-
steunen zodat ook zij hun eigen 
activiteiten kunnen blijven doen 
om op te laden en in contact te 
blijven met hun omgeving? Hoe 
kunnen we als buurtbewoners 
of vrijwilligers, als kennissen of 
vrienden ervoor zorgen dat ie-
dereen in Heemstede mee kan 
blijven doen, zich gewaardeerd 
voelt en zinvol bezig kan zijn?

Op woensdag 12 februari is er 
een avond van Trefpunt Demen-
tie bij Plein1 aan het Julianaplein, 
in de ruimte Plein Geel (begane 
grond). Gast is Harmen Rijksen, 
senior-medewerker van een ont-
moetingsgroep bij Kennemerhart 
en trainer van Samen Dementie-
vriendelijk. Hij geeft je vanuit de 
methode ‘G.O.E.D. omgaan met 
dementie’, een aantal praktische 
vaardigheden om dementie te 
herkennen, contact te maken en 
iemand op de juiste manier te 
helpen.

Het programma begint om 19.15 
uur met een inloop en ko�e. 
Om 21.00 uur loopt de bijeen-
komst ten einde en kun je met el-
kaar napraten.
De toegang is gratis, aanmelden 
is niet nodig. Een vrijwillige bij-
drage voor ko�e en thee wordt 
op prijs gesteld.

Wilt u graag komen maar kunt u 
uw partner niet alleen thuis laten, 
neem dan contact op met Tan-
dem tel 023-8910610.
Betrokkenen maar ook hulpverle-
ners en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Dieuwertje Blok bij 
de VoorleesExpress
Heemstede - Moppereend, de 
hoofdpersoon uit Het Prenten-
boek Van Het Jaar mag dan over 
van alles mopperen, maar over 
aandacht heeft de populaire wa-
tervogel niet te klagen. Hij dook 
tijdens de Nationale Voorleesda-
gen overal op.

Op woensdag 29 januari kreeg de 
kinderbieb hoog bezoek, want 
Dieuwertje Blok, bekend van 
het Sinterklaasjournaal, kwam 
hoogstpersoonlijk voorlezen.

In het kader van de VoorleesEx-
press kwamen kinderen, ouders 
en vrijwilligers samen op de zol-
der van Plein 1.De VoorleesEx-
press helpt kinderen van 2 t/m 8 
jaar met een taalachterstand bij 
hun taalontwikkeling. Het lande-
lijke project wordt in Heemste-
de ondersteund middels een sa-
menwerking van WIJ Heemste-
de en de Bibliotheek Zuid-Ken-
nemerland. Gedurende een half 
jaar lang komt er een vrijwilliger 
bij het gezin thuis langs om voor 
te lezen.

“Ieder verhaal begint met taal”, 
onderstreepte ook wethouder 
Annelies van der Have. Ze vroeg 
de kinderen wat je allemaal met 
taal kan doen: met elkaar praten, 
grapjes maken, zeggen wat je 
leuk vindt en wat je niet zo leuk 
vindt. En als je groot bent kun 
je bijvoorbeeld lezen wat er op 
een bijsluiter staat. “Heel belang-
rijk dus om te oefenen”, aldus de 
wethouder, “Ook en vooral als je 

de taal soms niet zo goed mach-
tig bent.”                                                                                                                 

Onmisbare vrijwilligers
De VoorleesExpress is een krach-
tig handvat bij dit streven, niet 
alleen voor de kinderen, maar 
voor het hele gezin en kan alleen 
voortbestaan door de inzet van 
enthousiaste vrijwilligers. Zij krij-
gen een training ‘interactief voor-
lezen’ met als doel om de taalom-
geving thuis te verrijken en taal te 
stimuleren door leesplezier.
Ouders maken een belangrijk 
deel uit van het project en zij 
worden ondersteund door de 
vrijwilliger om het voorlezen een 
blijvend plekje in het gezin te 
geven. Een voorwaarde is dat 
ouders gemotiveerd zijn om te le-
ren en meegaan naar de biblio-
theek.

Voor de kinderen stond op deze 
woensdagmiddag een tafel met 
knutselmateriaal en een bekertje 
limonade klaar, maar niet voordat 
er was voorgelezen door Dieu-
wertje Blok. Het prentenboek 
‘Moppereend’ is in Heemstede 
al vele malen voorgelezen, ook 
door de wethouder zelf: “Ik weet 
niet wie het beter kan,” giste ze. 
Dieuwertje Blok stelde haar daar-
in gerust: “Voorlezen is nooit een 
wedstrijd.” De VoorleesExpress is 
altijd op zoek naar vrijwilligers.                                                                                                              
Meer weten of meedoen? Kijk op: 
voorleesexpress.nl/locatie/heem-
stede

Mirjam Goossens

Blaas (parel)sieraden een 
nieuw leven in bij Sfeervol
Heemstede - Op zaterdag 8 fe-
bruari, zit Joke Hoogendoorn van 
JoJaMa van 11-16 uur klaar bij 
Sfeervol aan het Jan Miense Mo-
lenaerplein 8 (Winkelcentrum Jan 
van Goyen) in Heemstede. Zij ad-
viseert u dan graag over uw oude 
en vaak dierbare (parel-)sieraden, 
die vaak lang liggen te wachten 
op reparatie. Heeft de tijd de sie-
raden achterhaald, dan kunnen 
ze in overleg een nieuwe, meer 
eigentijdse uitstraling krijgen.
Zij is een ervaren sieradenmaker 
en reparateur, maar geen edel-
smid. Wel werkt zij nauw samen 
met een edelsmid en kan zij u ad-
viseren. Het gaat om sieraden van 

parels en edelstenen. Soms gaat 
het om het vervangen van een 
slotje of ringetje, soms moeten 
snoeren worden overgeregen of 
opnieuw worden geknoopt. Alles 
uiteraard in nauw overleg met u.
Op de 8e wordt een eerste des-
kundige blik op uw sieraden ge-
worpen. Daarna worden de mo-
gelijkheden met prijsindicatie 
besproken. Verder vertelt Joke 
graag over haar inkoopreizen 
naar China en de mogelijkheid 
om zelf een workshop parelkno-
pen bij haar te volgen, bijvoor-
beeld bij Sfeervol.
Meer informatie op: 
www.jojama.nl.

Lancering website ‘Wij Maken Heemstede’
Heemstede - Op vrijdagmorgen 
31 januari was de plaatselij-
ke pers uitgenodigd om de af-
trap van de nieuwe gemeentelij-
ke website bij te wonen. Wethou-
der Annelies van der Have gaf het 
startsein met de onthulling van 
de beginpagina van de nieuwe 
site ‘Wij Maken Heemstede’. Het 
moet dé plek worden om ideeën 
en suggesties van onze inwoners 
een plaats te geven.

Veelal zijn gemeentes gesloten 
bastions waar de burger niet zo 
eenvoudig toegang toe heeft. 
Nu is dat anders en komt de ge-
meente en de politiek juist meer 
naar de burger toe om informa-
tie, klachten of wensen op te ha-
len. In dat licht moet deze websi-
te worden gezien. Heeft u idee-
en om uw woonomgeving aan te 
passen? Heeft u een voorstel hoe 
de energietransitie aan te pak-
ken, wilt u een buurtfeest organi-
seren of elk ander initiatief, deze 
nieuwe website biedt uitkomst.

Een voorbeeld is de geslaagde 
opfrisbeurt die de Zandvoort-
selaan heeft ondergaan, door 
bloembakken te plaatsen op de 
stoep. Dit was de uitkomst van 
een burgerinitiatief. Een gelijk-
soortige aanvraag ligt er nu ook 
voor het Vogelpark. De Geleer-
denwijk wil een buurtfeest orga-
niseren.
Het geld is er om initiatieven van-
uit de inwoners te steunen. Plan-

nen tot 6.000 euro kunnen wor-
den ingediend en bij goedkeu-
ring zijn ze subsidiabel. Bij de ge-
meente heeft u te maken met één 
aanspreekpunt, dat uw voorstel 
ontvangt en met u aan de slag 
gaat.

Het is de bedoeling dat inwoners 
de site ook raadplegen om te le-
ren van anderen en zo ideeën op 
te doen. De site is gebruiksvrien-
delijk, dus geen moeilijk gedoe 

met in te vullen documenten.
Een bericht richting gemeente 
volstaat om iets in gang te zet-
ten. Niet alles kan worden gere-
aliseerd. Er kunnen technische- 
of veiligheid redenen zijn om 
een project niet te accommode-
ren. Als u zich abonneert op de 
gemeentelijke nieuwsbrief krijgt 
u ook inzage in lopende projec-
ten. Het is de bedoeling dat de 
inwoners, bedrijven, winkeliers 
en organisaties meedenken hoe 

Heemstede mooier, veiliger en 
leefbaarder wordt. Als straatfees-
ten worden opgewaardeerd tot 
buurtfeesten heeft dat tot gevolg 
dat u ook medebewoners, van 
net om de hoek, leert kennen. Dit 
kan bijdragen aan meer saamho-
righeid in de buurt.
U kunt er alles over vinden via 
deze link:
www.wijmakenheemstede.nl.
 
Eric van Westerloo

Bloemenhof naar Lampe d`Or
Heemstede - Ze geven elkaar de 
schuld wie er nou begon. Lampe 
d`Or en Bloemenhof geven elkaar 
ook de oplossing. Ron van der 
Prijt van de Bloemenhof moest 
zijn pand al maanden van de pro-
jectontwikkelaar uit bij de IJzeren 
Brug in de Raadhuisstraat. Maar 
nu werd het menens. Echt uiter-
lijk 1 maart en geen dag later of 
de rechter.

Alex Miezenbeek van de kaaswin-
kel Alexanderhoeve stuurde hem 
naar Edwin van Zelst van Lam-
pe d`Or om eens te gaan praten, 
dat klikte meteen. Edwin en zijn 
vrouw Hilda hadden het er wel 
eens over gehad om te stoppen, 
zoon Martien had wat jaren mee-
geholpen in de lampenwinkel 
maar heeft inmiddels een goed 
lopende webwinkel Lamp123.nl’,  
het zou dus best kunnen. Even 
wennen en een paar maal ko�e 
later, kon Ron de winkel overne-
men.

Edwin begon in 1984, nou niet 
het beste jaar om een nieuwe 
winkel te beginnen, maar het luk-
te, zelfs in die crisistijd. Een foto-
boek blijkt een prachtig histo-
risch monument te zijn dat dertig 
jaar geschiedenis van Lampe d`Or 
laat zien in kleurenfoto`s. Mooier 
dan op welke telefoon ook.  Ron 
van der Prijt geniet van al dat 
moois. Het wordt straks zijn bloe-
menzaak, Wauw! “Daar woonden 
we, daar is moeder in de keuken 
bezig, Daar was het magazijn.” 

Ron is al bezig met de indeling 
van de Bloemenhof en legt uit 
hoe hij met zijn twee dochters 
de indeling en routing heeft be-
paald. De winkel wordt drie keer 
zo groot. Waar ze bij de brug al-
leen ruimte hadden voor bloe-
men, is er nu alle ruimte voor gro-
te planten, exclusieve vazen, pot-
ten, aardewerk, maar ook mooi 
dat gewone vaasje, leuk spul voor 
uw thuis.
De dochters van Ron, ze krijgen 
de ruimte en gaan ervan genie-

ten. Heerlijk om je klanten zoveel 
te kunnen bieden. 
Met de twee dochters die 7 en 1 
jaar in de winkel werken, heeft 
Ron nog 4 teamleden. Ze zullen 
dat plekje bij de brug en de reu-
ring die het altijd opleverde wel 
missen, hoe mensen denken ver-
keersregels te moeten negeren 
op de brug. Altijd prijs! Maar ge-
lukkig blijven ze op de Raadhuis-
straat, die levendige winkelstraat, 
ze nemen de reuring zelf mee, 
Fleurige reuring zelfs.

V..l.n.r. Ron van der Prijt, Edwin en Hilda van Zelst.

Ron denkt nog even terug aan 
het begin in de garage van de 
heer Oosterloo die een sigaren-
winkel had. Hij kreeg Oosterloo 
zover dat hij met pensioen ging 
en de hele winkel kon gebruiken. 
Maar de bloemenhandel veran-
derde en de verhuizing komt nu 
goed uit, want een grotere zaak 
heeft veel meer mogelijkheden. 

Komt dat zien op 8 maart om 18 
uur als de nieuwe Bloemenhof 
open gaat. 
Op 22 februari om 18 uur sluiten 
Edwin en Hilda hun Lampe d`Or. 

Ton van den Brink

Vlooienmarkt 
in Hillegom
Hillegom - Zondag 9 februari 
kunt u koopjes scoren in Sport-
centrum de Vosse op de   Vos-
selaan 152 te Hillegom. In deze 
sportaccommodatie wisselen die 
dag weer vele gebruikte goede-
ren, van eigenaar. Het aanbod op 
een rommelmarkt is altijd divers 
en verrassend: van oude hebbe-
dingetjes tot een leuk kleding-
stuk en heel veel meer. De vlooi-
enmarkt is open van 09.30 tot 16 
uur en de toegang bedraagt 2,50 
p.p (kinderen tot en met 11 jaar 

Foto aangeleverd door Mikki

en onder begeleiding hebben vrij 
entree).

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: orga-
nisatiebureau Mikki, 0229-24 47 
39 of 24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

GEEN KRANT?   0251-674433
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Rondleiding ‘Keizerin Sisi, 
Op de vlucht voor zichzelf’
Zandvoort - Zondag 9 februari 
organiseert het Zandvoorts Mu-
seum Swaluëstraat 1 in Zand-
voort om 15 uur een rondleiding 
over de tentoonstelling ‘Keizerin 
Sisi, Op de vlucht voor zichzelf’. 
Sissy Seidenstiker, student aan de 
Reinwardt Academie en gastcon-
servator, heeft de tentoonstelling 
samengesteld. Zij leidt u rond 
en vertelt de verhalen achter de
tentoonstelling, noemenswaardi-

ge weetjes en meer. Doordat zij 
is vernoemd naar de Keizerin en 
weleens met haar wordt vergele-
ken is dit voor haar een speciaal 
project, tevens de haar debuut als 
jonge maker. Tijdens de rondlei-
ding heeft u de mogelijkheid om 
vragen te stellen. 

Rondleiding plus ontvangst kof-
� e/thee. Duur: 1,5 uur. Entree:
€ 6,50.

Taxateur Arie Molendijk op Plein1
Heemstede - Op donderdag 13 
februari, van 13 – 15.30 uur komt 
taxateur Arie Molendijk uit Rot-
terdam naar Plein1, op Juliana-
plein 1 in Heemstede.   Denkt u 
zeldzame boeken, bijvoorbeeld 
(staten)bijbels, oude (met de 
hand ingekleurde) atlassen, ge-
illustreerde werken, reisboeken, 
handschriften, oude brieven, fo-
to’s, ansichtkaarten of prenten 
in uw bezit te hebben? Schroom 
dan niet om langs te komen voor 
een taxatie bij de in den lande be-
kende taxateur van oude boeken 
Arie Molendijk.  
Voor meer informatie:
www.molendijkboeken.nl.
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Foto aangeleverd

Domstad Blazers Ensemble bij 
Theeconcert Oude Kerk
Heemstede - Zondag 16 februa-
ri om 15 uur is er in de serie Thee-
concerten een concert met het 
Domstad Blazers Ensemble, in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede.
Op het programma staat Carmen 
van Bizet in een arrangement van 
Talkmann . Het verhaal van de uit-
dagende Carmen die werkt in de 
sigarenfabriek in Sevilla .
Daarna het verhaal van Tosca, de 
opera van Puccini in een arrange-
ment van W. Luijt.

De mannen in Rome zijn verliefd 
op Tosca, maar zij heeft slechts 
oog voor Mario Cavaradossi de 
schilder die in de kerk werkt 
aan een schilderij van de heili-
ge maagd Maria.  List en bedrog: 
Mario wordt vermoord, de poli-

tieman wordt door Tosca neerge-
stoken en Tosca werpt zich van de 
muur van het Castel Sant Angelo.
Deze ‘drama’s’ worden uitgevoerd 
door 10 blazers met ondersteu-
ning van een contrabas. Het ge-

heel staat onder leiding van Le-
on Bosch.
Na a� oop is er een deurcollecte 
waarbij uw bijdrage zeer welkom 
is en staat de ko�  e , thee en het 
gebak in de Pauwehof klaar.

Foto aangeleverd

Lezing ‘Plato en de betekenis voor onze tijd’
Bloemendaal - Op zondagoch-
tend 9 februari om 10.30 uur 
houdt Erwin Bomas in De Kapel, 
Potgieterweg 4 in Bloemendaal 
een lezing. Het thema is Plato en 
zijn betekenis voor onze tijd.
Plato is nog altijd een van de be-
roemdste en meest gelezen � lo-
sofen. Hij ging de grote levens-

vragen niet uit de weg. Wat is 
waar? Wat is het goede? Wat is 
rechtvaardigheid?
In deze tijd worstelen we nog al-
tijd met deze vragen. Plato’s ant-
woorden zijn echter voor een 
deel verborgen. Zijn Dialogen 
staan vol metaforen, mythen en 
mystiek. Bewust, omdat Plato, 

als ingewijde in de Mysteriën van 
het oude Griekenland, gebonden 
was aan geheimhouding.
Vanaf 1875 is er echter veel meer 
van deze kennis publiekelijk ge-
maakt. Daarmee kunnen we de 
boodschap van Plato opnieuw 
bekijken en wordt de betekenis 
ervan, voor onze tijd, helder.

Lezing Thera Coppens 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdagmiddag 8 
februari is er een lezing van Thera 
Coppens over ‘Johanna en Marga-
retha, gravinnen van Vlaanderen 
en prinsessen van Constantino-
pel’,  s om 15 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. Er is ook muzikale begelei-
ding.
 
In haar nieuwe boek dringt The-
ra Coppens door tot de dertien-
de eeuw, waar een ontzagwek-
kende vrouw strijd moet voeren 
tegen de hebzucht van de haar 
omringende vorsten. Margaretha 
lag nog in de wieg toen haar ou-
ders stierven en de machtige erf-
landen Vlaanderen en Henegou-
wen nalieten aan haar en haar zus 

Johanna. In de door mannen ge-
domineerde wereld vormden de 
schatrijke prinsessen een begeer-
de prooi in de genadeloze huwe-
lijkspolitiek. Na de dood van Jo-
hanna bestreed Margaretha vij-
andige vorsten en pausen en 
stuurde haar oorlogsvloot af op 
haar aartsvijand: rooms-koning 
Willem II, graaf van Holland. Twee 
eeuwen later gingen haar graaf-
schappen op in het grote Bour-
gondische Rijk. Maar als stam-
moeder van de nieuwe dynastie 
werkt haar wezen door in de mid-
deleeuwse historie van de Lage 
Landen. 
Toegang vrij. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Heemstede - Op vrijdag 7 fe-
bruari om 13.45 uur houdt Ge-
orge Berenschot een bijzonde-
re lezing over water in het oude 
EHBO-gebouw, Herenweg 88a 

te Heemstede. Een verhaal over 
brouwersvaarten, blekersvaarten, 
brouwwater, bierwater, bleekwa-
ter, drinkwater en nog veel meer 
waters.

Leden gratis, niet-leden betalen 
€2,50.
Meer informatie over Kon. NVVH-
Vrouwennetwerk op:
023-5477486.

Lezing over water bij Kon. NVVH-Vrouwennetwerk

Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker

Interview met 
Herman Koch 
over ‘Finse dagen’
Heemstede - Vrijdagmiddag 7 
februari is er een interview met 
Herman Koch over zijn nieuwe ro-
man Finse dagen, ‘s middags om 
16 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. In 
Finse dagen keert hij terug naar 
Finland en zijn jeugd in Amster-
dam-Zuid.  Op feestjes, tijdens 
etentjes wordt Herman Koch vaak 
op meewarige toon gevraagd 
naar zijn ‘Finse periode’. Hij doet 
er zelf ook lacherig over, en dat 
heeft alles te maken met de on-
geloofwaardigheid van zijn ver-
blijf in Finland. Veertig jaar later is 
Koch terug in Finland en stuit hij 
op een dichtbundel die expliciet 
verwijst naar zijn eerdere verblijf. 
Niet langer kan hij deze periode 
afdoen met een grap. Hij neemt 
zijn eigen geschiedenis onder de 
loep, onderzoekt hoe herinnerin-
gen werken en hoe hij dit verhaal 
kan vertellen zonder de werkelijk-
heid te besmeuren. Toegang vrij. 
Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

Beroemde Heemstedenaren in Heerlijkheden
Heemstede - Beroemde Heem-
stedenaren in de nieuwe Heer-
lijkheden van de Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek 
(HVHB). Dit jaar is het Adriaan 
Pauwjaar, omdat het precies vier-
honderd jaar geleden is dat deze 
Amsterdamse koopman de heer-
lijkheid Heemstede kocht. Adri-
aan Pauw is voor Heemstede en 
Bennebroek van grote betekenis 
geweest. Als introductie op alle 

feestelijkheden dit jaar een uitge-
breid portret. 

Nóg twee beroemde Heemstede-
naren komen aan bod in dit num-
mer. Illustrator en tekenaar Jan 
Wiegman (1884 -1963) maakte in 
de eerste helft van de 20ste eeuw 
ontelbare illustraties en boek-
bandontwerpen voor kinderboe-
ken. Hij was sterk in silhouette-
kenen maar ontwierp ook het 
bekende Drostemannetje. Ju-
lien Wolbers, in 1819 geboren in 
Heemstede, was een van de be-
langrijkste krachten achter de af-
scha�  ng van de slavernij in Suri-
name in 1863.

In Bennebroek werd Nollenburg, 
een van de oudste hofstedes, 
tot nu toe beschouwd als hele-
maal verdwenen. Maar is dat ook 
zo? En in 1967 werd er in de Lin-
naeushof een indianendorp op-
gebouwd. Een kleurrijk verhaal 
met een wat trieste a� oop. 

Ronald Huigen, de nieuwe voor-
zitter van de HVHB, voelt zich al 
helemaal op z’n plek. In een ken-

nismakingsgesprek vertelt hij 
over het belang van de vereni-
ging, bijvoorbeeld op het gebied 
van karakterbehoud.
Verder onder meer het bijzon-
dere verhaal over kinderen die 
naar Veenhuizen gestuurd wer-
den, een verdwenen steegje aan 
de Kerklaan en natuurlijk de aan-
kondiging van de activiteiten van 
de HVHB en van de Stichting Adri-
aan Pauw.

Jan Wiegman’s oorspronkelijke 
ontwerp van het Drostemannetje, 
1923. Het werd in 1930 gestileerd 
door A.M. Cassandre.

Niet gesigneerd portret van Adriaan 
Pauw als gezant in 1648 in Münster  
(Nationalmuseum, Zweden).

Speciale biertjes- 
proeverij
Heemstede - In de week van de 
liefde is er op donderdag 13 fe-
bruari om 20 uur een speciale 
nieuwe activiteit in Café de 1ste 
Aanleg op de Raadhuisstraat 103 
in Heemstede. Een proeverij van 
het liefdesbier en het nieuwe 
Adriaan Pauwbier.

Deze proeverij kwam tot stand in 
samenwerking met Café de 1ste 

Aanleg en WIJ Heemstede. Voor 
deze proeverij plus betaalt u € 
6,50. Kaartjes vooraf ophalen en 
betalen bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Knutselclub
Heemstede - Omdat het de Week 
van de Liefde is gaan de kinde-
ren op de Knutselclub (5-10) jaar 
op woensdag 12 februari samen 
een groot schilderij maken. Van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: €5,- per keer, 
een kaart voor 5x kost € 22,50. 
Graag per keer aanmelden via tel.: 
5483828. Let op: woensdag 19 fe-
bruari is er geen Knutselclub van-
wege de voorjaarsvakantie.

DinoDag in Teylers Museum
Haarlem - In Teylers Museum aan 
het Spaarne 16 in Haarlem is tot 
en met 1 juni de familietentoon-
stelling Dinomakers te zien. Ver-
wonder je over schilderijen, te-
keningen, toverlantaarnplaat-
jes, fossielen en modellen die 
het veranderende beeld van di-
no’s en ander prehistorisch le-
ven laten zien. In de voorjaarsva-
kantie is er veel te doen rondom 
de tentoonstelling met als hoog-
tepunt een DinoDag op zondag 
16 februari met workshops, kin-
dercolleges, een fossielenspreek-
uur en rondleidingen. Voorjaars-
vakantie In de voorjaarsvakantie 
is het museum extra geopend op 
maandag 17 februari. Elke dag is 
er een Kunst en Vliegwerk-inloop-
workshop Schaduwen van Juras-
sic World (4+) waarin je de hoofd-
rolspelers voor een spannend Ju-
rassic World-dinoverhaal bedenkt 
én ze als schaduwen op het wit-
te doek tot leven brengt. Pale-
ontoloog Anne Schulp van Na-

turalis en Teylers Museum geeft 
op woensdag 19 februari om 14 
uur een kindercollege (8+) over 

de vraag: hoe vind je een dino en 
hoe graaf je hem op? Aanmelden 
kan via teylersmuseum.nl.
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Wat doen we samen aan 
de eikenprocessierupsen?
Heemstede - In 2017 waren er 2 
nesten van de eikenprocessierups 
(EPR) in Heemstede, in 2018 20 en 
in 2019 50, ondanks alle maat-
regelen die er getro� en   zijn. De 
meeste nesten waren in Groenen-
daal. Die 100 of meer nesten die 
we van de eikenprocessie rups 
kunnen verwachten in 2020, zijn 
nog een behapbaar probleem.   
Maar rigoureuze maatregelen om 
alle eiken te kappen zijn ook niet 
gewenst. Want eiken zijn in fei-
te een van de meest waardevol-
le soorten die we hebben: zowel 
de kwaliteit en de waarde van het 
hout   als dat er wel 400 soorten 
andere planten, dieren en schim-
mels met die eiken  samenleven.
 
Vandaar het plan om de EPR op 
een ecologische manier te lijf 
te gaan om te voorkomen dat 
de rups een echte plaag wordt. 
Daarom werkt de gemeente sa-
men met Stichting MEERgroen 
om met u als burgers de trend op 
een verantwoorde manier om te 
buigen.  Want de EPR-rupsen zijn 
een welkome voedingsbron voor 
zangvogels zoals mezen en de 
vlinder zelf is een nachtvlinder, 
die graag gegeten wordt door   
vleermuizen. Rond de haarden 
van 2019 is het dus zinvol om de 
stand van mezen en vleermuizen 

te stimuleren. En een van de be-
perkende factoren voor de stand 
van mezen en vleermuizen  is  de 
beschikbaarheid van nest- en ver-
blijfsplekken.  En het is belangrijk 
om alert te zijn om op nieuwe lo-
caties snel actie te nemen. Daar-
bij doen we in een uniek samen-
werkingsverband  een  beroep op 
iedereen die zich zorgen maakt   
of aan dit plan mee te helpen.  

Meehelpen   kan op vele manie-
ren:
•  Van 2e hands (hard)hout zijn   

al 35 vleermuizen kastenen 40 
mezen kasten gemaakt. Maar 
ons hout is nu op en we zoeken 
meer materiaal, om aan 100 van 
elk  te komen.

•  Ook zoeken we mensen die wil-
len helpen om de kasten te bou-
wen. Dat doen we in ons MEER-
Groen ‘hoofdkwartier’ aan de 
Meijerslaan 17 in Heemstede.

•  Daarna moeten ze op gehan-
gen, gecontroleerd   en bijge-
houden worden

•  En is het belangrijk  om nieuwe 
nesten alert in te spelen.  Daar-
bij zijn alle ogen en oren nodig.

Meer informatie op:
www.stichtingmeergroen.nl
of per e-mail: 
info@stichtingmeegroen.nl.

Vleermuizen- en mezenkasten in aanbouw, aangeleverd door MEERgroen.

Dierensporen en Vogels 
in Koningshof
Overveen - Op zondag organi-
seert 9 februari, van 11 – 12.30 
uur, organiseert IVN Zuid-Kenne-
merland een excursie voor kinde-
ren van 4 tot 10 jaar en hun ou-
ders in de Koningshof, op zoek 
naar de geheimen van het bos in 
de winter.

Met een beetje geluk is de bo-
dem van het bos bedekt met 
sneeuw en zien we sporen van 
een ree of hert. Op de grond lig-
gen dennenappels met vraatspo-
ren van een eekhoorn of specht. 
Als je goed zoekt vind je een beu-
kennoot verstopt in een holle 
boom. De ouders/verzorgers mo-

gen mee en krijgen met een ei-
gen gids een vogelexcursie. Bent 
u in het bezit van een verrekijker, 
neem deze dan mee.
 
Reserveren/aanmelden via:
www.np-zuidkennemerland.nl.
Informatie di. t/m zo. via 023-
5411123.
Vertrekpunt: Infopaneel bij par-
keerplaats Koningshof, Duinlust-
weg 26, Overveen.
I.v.m. de beperkte parkeerruimte 
wordt u verzocht met de � ets of 
openbaar vervoer te komen.

Vragen over de excursie?
Bel 023-5848789.

Foto aangeleverd

Lezing duurzaam 
tuinieren op KIMT
Heemstede - Op zaterdag 8 fe-
bruari wordt om 14 uur bij Kom 
In Mijn Tuin (KIMT) een lezing 
gegeven over duurzaam tuinie-
ren. Duurzaam tuinieren, met res-
pect omgaan met moeder aarde 
vraagt om verandering. De ma-
nier van tuinieren dient te wor-
den aangepast door de grote 
periodes van droogte en daar-
naast � inke regenbuien. De plan-
ten en bomen moeten extra hun 
best doen wanneer de bodem-
vruchtbaarheid zal toenemen en 
de vochtvoorziening beter is ge-

waarborgd. Ze zullen een bete-
re voeding krijgen uit de bodem 
en zo wordt bijgedragen aan het 
stikstofprobleem. De tuin gaat 
op een andere manier leven en 
de vlinders, bijen vogels en egels 
zullen de tuin vaker bezoeken. Dit 
alles vraagt een andere manier 
van tuinieren. Locatie Tuinhuis 
KIMT, Herenweg 18 Heemstede, 
ingang Groenendaalse Bos.
 Toegang gratis. Opgeven:
info@kominmijntuin.com of te-
lefonisch: 023-528 2651 (Mik van 
der Bor).

Lezing over het ‘nooit 
gebouwde’ Huis Leyduin
Vogelenzang - Het Huis Leyduin 
op deze tekening is in 1920 ont-
worpen door architect Andries 
de Maaker, maar het is nooit ge-
bouwd. Toen mevrouw Dorhout 
Mees-de Blocq van Scheltin-
ga kwam kijken bij de bouw van 
het huis, ontstak zij in woede; het 
huis was te klein. Letterlijk. Haar 
man Piet Dorhout Mees gaf de ar-
chitect de opdracht een comple-
te set nieuwe tekeningen te ma-
ken. Hij liet de al gebouwde 80 
cm hoge binnenmuren afbreken, 
legde de fundering uit in de leng-
te en de breedte en begon op-
nieuw te bouwen aan een groter 
Huis Leyduin.
 
Het wel gebouwde huis heeft aan 
weerszijden van het middenge-
deelte twee raamstellen naast 
elkaar; het niet gebouwde huis 

heeft per verdieping één raam-
stel links en rechts van het mid-
dendeel. Na de voltooiing van het 
huis in 1921 heeft de familie er 
achttien jaar gewoond. Hierover 
en over andere belevenissen van 
de bewoners en gebruikers van 
dit bijna 100-jarige Leyduin gaat 
de boeiende lezing die oud-do-
cent Gert de Kruif houdt op 16 
februari in Huis Leyduin van 14-
15.30 uur.

Locatie: Huis Leyduin. Parkeren 
op parkeerplaats Buitenplaats 
Leyduin. Woestduinweg 4 te Vo-
gelenzang. Dit is langs de Leidse-
vaartweg 2 km ten zuiden van 
station Heemstede.

Kosten: € 7,00 en € 4,00 voor Be-
schermers. Aanmelden is nodig 
en kan via www.gaatumee.nl.

Het nooit gebouwde Huis Leyduin (beelden aangeleverd).

Het huidige Huis Leyduin  (Dutchphoto).

Monument Levenslicht
Heemstede - Theo Out uit Heemstede maakte deze foto’s van ‘Le-
venslicht’, het tijdelijke monument bij het raadhuis ter nagedachte-
nis van de slachto� ers van de holocaust.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Film & Lunch met 
romantische komedie
Heemstede - Op donderdag 13 
februari wordt er speciaal voor 
de Week van de Liefde een Ne-
derlandse romantische kome-
die uit 2007 gedraaid in de grote 
zaal van de Luifel, Herenweg 96 
te Heemstede, waarna u gezellig 
een lunch kunt gebruiken. Voor 
meer informatie over deze � lm 

kunt u bellen met: 023-548 38 
28.  Van 10.30 tot ongeveer 13.30 
uur. De entree is € 13,50 inclusief 
lunch. Reserveren is verplicht.

Dit kan via:
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van op werkdagen tussen 
9.00-13.00 uur: tel.: 5483828.

Casca Kinderopvang 
heeft een nieuwe look
Heemstede - Casca Kinderop-
vang viert deze week feest. Ze 
heeft namelijk een nieuwe look. 
Een look die hun huidige mo-
derne en professionele karakter 
nog beter uitstraalt. “We zijn de 
afgelopen 10 jaar behoorlijk ge-
groeid”, aldus Directeur Sander 
van Wijngaarden. “Niet alleen qua 
formaat (we hebben inmiddels 
ruim 50 medewerkers), maar we 
hebben ook doorlopend goed 
geanticipeerd op enerzijds de 
veranderende wet/regelgeving 
en anderzijds de veranderingen 
in de vraag naar kinderopvang. 

Hierbij hebben we intern een gro-
te ontwikkeling doorgemaakt. We 
zijn verder geprofessionaliseerd 
en veel processen zijn geauto-
matiseerd. Verder zijn we blijven 
investeren in trainingen en coa-
ching. Ons personeel maakt ons 
met hun betrokkenheid, enorme 

inzet en deskundigheid tot wat 
we zijn. En we hebben nooit ons 
kleinschalige, not for pro� t ka-
rakter verloren. Persoonlijk con-
tact en luisteren naar de behoef-
ten van ouders en kinderen is iets 
wat voor ons essentieel is.”
 
Op de nieuwe website:
www.casca-kinderopvang.nl is 
vanaf deze week van alles te le-
zen over wie Casca is en wat ze al-
lemaal te bieden hebben.
 
Dit heuglijke nieuws wil Casca 
Kinderopvang graag met Heem-
stede vieren. Daarom verspreidt 
zij deze weken vanuit haar acht 
locaties 1000 biologische bloem-
bommen die symbool staan voor 
haar Groei & Bloei.

Casca hoopt hiermee dit voorjaar 
ook letterlijk heel Heemstede in 
bloei te zetten.
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Lokale poëten bezingen poëzie bij Boekhandel Blokker
Heemstede - De Nationale Po-
ezieweek met het thema ‘Toe-
komst is nu’ liep van 30 januari 
tot en met 5 februari. In de Nati-
onale Poëzieweek wordt er uitge-
breid aandacht geschonken aan 
de dichtkunst en de schoonheid 
en lyriek van de dichtkunst be-
zongen. Helaas is 2020 het laat-
ste jaar voor de Landelijke Poëzie-
week, die in de toekomst geïnte-
greerd wordt in de Boekenweek.

De woordkunst in poëzie kan ie-
der thema behelzen. Ongrijpbaar 
en aangrijpend tegelijk. Het legt 
de ziel van de dichter bloot en 
raakt je binnenste in relatief wei-
nig woorden. Woordkunst in op-
perste naaktheid, zowel krachtig 
als sensitief. Dat gebeurde zater-
dagmiddag 1 februari bij Boek-
handel Blokker, waar diverse lo-
kale dichters voordroegen uit ei-
gen werk. En daar was veel be-
langstelling voor.

De Heemsteedse dichter Marten 
Janse is wandelcoach en dich-
ter. De dichtkunst bedrijven doet 
hij al sinds 1967 en hij publiceer-
de diverse dichtbundels, zoals 
‘Vuurvliegjes in mijn buikholte’ 
en zijn laatste bundel ’Als do-
den zo stil’, die afgelopen jaar uit-
kwam. In 2003 deed hij voor het 
eerst mee met  ‘Poëzie op zolder’ 
in de Bibliotheek van Heemstede. 
Hij zit thans in de organisatie van 
de ‘Haarlemse Dichtlijn’, die jaar-
lijks op Hemelvaartsdag plaats-
vindt.

Volgens Marten Janse is wan-
delcoach en dichter zijn goed te 

combineren. “Wandelen maakt 
je actief en geeft inspiratie. Het 
geeft nooit een confrontatie en 
gaat met je mee”, aldus Marten. 
Het gedicht ‘Op leeftijd’ schreef 
hij naar aanleiding van de Poë-
zieweek.

Cécile P. Masson is naast dichter 
coach en consulent. Ze komt oor-
spronkelijk uit Zürich in Zwitser-
land en is tweetalig opgegroeid 
met het Duits en het Frans. Ze 
woont nu in Heemstede. In 1996 
is zij begonnen de Nederlandse 
taal te leren. Een ware polyglot, 
want ze schrijft in diverse talen 
die ze uitstekend beheerst, waar-
onder ook het Engels en bracht 
ook een boek uit, getiteld:  ‘ROSE, 
letters of love to life’. Daaruit las 
ze ook een stukje tijdens de voor-
drachten voor.

Rogier Cornelisse is niet geheel 
een onbekende dichter, hij won 
afgelopen jaar de zomerpoë-
ziewedstrijd van de Heemste-
der. Hij heeft zijn eigen tekstbu-
reau en schreef onder meer stuk-
ken in Het Parool. Hij heeft nog 
geen bundel uitgebracht, maar 
die staat volgens hem voor de ko-
mende tijd zeker op stapel.

Birdal Özunan komt oorspronke-
lijk uit Istanboel en woont reeds 
40 jaar in Nederland. Hij is 35 jaar 
docent en hij schrijft zijn gedich-
ten in het Turks, vertaald in het 
Nederlands. Zijn fascinatie is ‘de 
mens’ die in zijn werk centraal 
staat. Hij werd mede door zijn 
werk met zijn cursisten geïnspi-
reerd. Hij publiceerde zijn twee-

Op leeftijd
Op de onschuld
van de jeugd
volgt het geloof
in eigen kunnen
de maakbaarheid
van de samenleving
en wereldvrede
 
Vertrouwen in
de toekomst
verdwijnt pas later
Je leert mild te zijn
ontvangt de wijsheid
van ervaring en
verliest gezag
 

Thuis voelen
Daar waar keukenramen tuinen strelen
Boek in beddengoed de nacht onthaalt
Bril verruilt voor zandig pad
Zo de roos die ochtend vers geplukt
In dauw de sterrenhemel lach weerspiegelt
Daar waar geuren van gedeelde maaltijd
Het trappenhuis voorzien
Van warmte
Muziek het oor weer eens streelt
Diep luisteren in dekens naar wat klinkt
Dwingt stil te staan ook zonder moeten
Daar waar verhalen rond de tafel komen
Gaan naar waar ze horen
Deel en leven
Daar mijn vriend
Als vacht
Voelt thuis als jas
Ruikend naar jou die in mij
Ver van huis ook is
 
Cécile P. Masson

Komt storm
Haal de kokosnoten binnen, spijker alle ramen
dicht en voor de zekerheid de achterdeur:
komt storm.
 
Zit het dak wel vast? Is er voldoende bier in huis,
en zit het bier wel vast? Komt storm.
 
We moeten de Mariabeelden poetsen lief.
En bestel wat extra porties vis.
Wat? In blik ja.
Komt storm.
 
Verdomme jongens, wat doet oma in de tuin.
Kijk naar de bomen hoe het waait al.
En waar is de camou�agezaklantaarn?
Komt verdomme storm.
 
Radio harder! Ontsla de weerman.
Laat troepen sturen. Komt storm.
 
Doe dan toch iets.
Hè, weet ik veel: blaas terug.
Meer pleisters, meer.
Is er al wat binnen op 555?
Och hemel, ren voor je leven.
Komt storm.
 
Rogier Cornelisse

Nachtmerrie
Een boom ben ik
in het woud van stilte
ik heb oren
            omarm smoorverliefd de aarde
ik heb ogen
            ik vertak me tot in de hoogste hemel
en met een dikke bast bedekt is mijn mond.
 
Een boom ben ik
in het woud van stilte
een boom ben ik
en mijn eenzaamheid kent tijd noch stond.

Karabasan (Nachtmerrie in het Turks)
 
Bir ağacım
sessizlik ormanında
kulaklarım var
            çılgın bir sevgili gibi sarılmış toprağa
gözlerim var         
            dal budak olmuş çıkmış “arş-ı alaya”
kalın bir kabukla kaplı ağzım.
 
Bir ağacım
sessizlik ormanında
bir ağacım
sonsuzluğa dek sürecek yanlızlığımla.
 
Birdal Özunan

Opa
Op een huiverige zondagmiddag
In Muiderberg
Heb ik je graf bezocht
Onthouden van wat ik had moeten weten
Jij bleek mijn opa te zijn
Joods, moeilijkheden in de oorlog
Kinderen van jou werden weggevoerd naar Auschwitz
Ik wist van niets
Ik leef onder een andere naam
Waar kom ik eigenlijk vandaan
Alles in mijn leven is verzwegen
Waarom kwam ik jou of jouw geliefden niet tegen
Waarom is alles van mij weggehouden
Ik heb je nooit gekend
Ik kreeg niet de kans van je te houden
Toch ben je mijn opa

Loes Jonker-van der Meer

Maar de toekomst
is nu en je sterft al
een beetje, loopt
uit de tijd, raakt
de weg kwijt, wenst
dat ze je snel
los durven laten
 
Marten Janse

Heemstede - Onze redactie ontvangt 
veel gedichten die de romantiek fraai 
en poëtisch onder woorden weten te 
brengen. Liefde blijft altijd een prach-
tig thema. Hieronder alvast een greep uit de inzendingen. Je kunt nog 
steeds meedoen. Ben jij een stille aanbidder? Of wil je de liefde voor 
iemand passioneel onder woorden brengen? Zend dan jouw Valen-
tijnsgedicht (maximaal 10 regels) uiterlijk voor maandagavond 10 
februari, voorzien van je naam (of juist pseudoniem), e-mailadres en 
telefoonnummer naar: redactie@heemsteder.nl.

De mooiste gedichten krijgen een plekje in de Heemsteder, zoals hier-
onder. Uit de inzendingen wordt een winnaar gekozen. Meester pa-
tissier Tummers Passionelle op de Binnenweg 133 stelt een heerlijke 
doos hartbonbons beschikbaar als prijs. Over de uitslag wordt niet ge-
correspondeerd. Succes!

Verboden liefde
Hoeveel kansen 
om iets terug te draaien
Hoeveel uren
om je te verbijten
Hoe vaak kijk ik
naar mezelf 
En zie niets
Hoe het voelt
die zwarte zere ziel
Onzichtbaar
Onwrikbaar
die zwarte zware ziel
Niemand tot last
willen zijn
Maar al dat bezwaart
is mijn liefde
voor jou
Eli van Heinde

Valentijn, oh Valentijn
jij tart het oude hart
jij vol liefde, begrip en groot respect
jij maakt daarom ook op deze dag
onze dagbesteding zo perfect 
want Valentijn, oh Valentijn
je zal er altijd EN voor de jeugd
EN voor de ouderen zijn
we durven zeggen in vertrouwen
we zijn ‘n beetje van je gaan houwen

Jacinta Schepers, Heemstede

Liefdes-
geheimen

Ik zou je wel willen zoenen
wanneer dit kon en mocht
ik zou je wel willen strelen
wanneer ik je stiekem
bezocht
en wanneer het dan kon
je eeuwig beminnen
deze liefde valt, buiten ieder 
kader en elk boekje
enkel geschreven in deze
zinnen.

Wendy van der Aar,
Haarlem

Hierbij mijn Valentijnsgedicht voor mijn vrouw Dominieke Bos 

Jij bent het mooiste in mijn leven.
Jou liefde maakt mij gelukkig en blij.
Door mijn liefde aan jou te geven.
Maakt mijn leven compleet.

Paul Havinga, Heemstede

Hartverwarmend
Een vrolijk hart op Pleinhart
voor ons is dat een nieuwe start
Wij zijn misschien grijs en senior
maar lang niet saai of zielig hoor!
Door elkaar liefde en kracht te geven
hebben wij hier een heel goed leven.
Lief en leed delen we met elkaar
en staan door ervaring geleerd voor elkaar klaar.
We vergaren graag kennis het hele jaar rond
en ook cultuur en bewegen houden ons gezond.
De krant laat ons het nieuws beleven
en ook wat in de Heemsteder is beschreven.
Plein1, wat doen we er veel
is werkelijk multifunctioneel.
Kom eens langs en proef een keer
van een hartverwarmende sfeer!

Ontmoetingsgroep Pleinhart

Je bent erg aanwezig
 
in mijn dagelijkse zijn
 
en onderga ik de vreugde
 
van communiceren op een lijn.
 
Warm is het bij jou
 
en ik zou altijd kunnen gloeien.
 
Met jouw ogen in mijn ziel,
 
doe je me steeds boeien.

Thalia

Als ik…..
Als ik van jou droom
zijn de mooiste beelden
mijn kompaan
Als ik een foto van jou zie
dansen in mijn buik
de vlinders spontaan
Als ik aan jou denk
zie ik duizend mooi
regenbogen
Als ik weet dat je komt
zou ik je overal willen kussen
Als ik jou dan werkelijk zie
is mijn hartstocht voor jou
niet te blussen

Muis

Valentijnsgedichtenwedstrijd met 
Tummers Passionelle
De liefde prachtig verwoord: 
je kunt nog meedoen!

Amsterdams grachtenwater
Wat zit er allemaal verstopt onder het Amsterdamse
grachtenwater?
Dode duiven en eenzame eenden
Overgeefsel en bloedsporen
Verdronken liefdes

Gebroken naalden en gesloopte �etsen
Afgehapte donuts en verloren toeristen
Stukgedraaide platen en gebarsten telefoons
Doorgespoelde gedachtes

Uit de zak gevallen aandelen en
losgeraakte tramrails
Zoekgeraakte dromen
Of toch mijn gevonden persoonlijkheid
Die toch zomaar weer                                                                                                   
Kopje onder durfde te gaan

Gijs Radix 

talige boek ‘Uçup gitmek / Vlie-
gend’. Zijn gedichten droeg hij 
met veel gevoel en op aangrij-
pende wijze voor in het Turks. 
Zijn echtgenote Lia en goede 
vrienden Evert en Edith, hielden 
daarna de voordracht van zijn ge-
dichten in de Nederlandse verta-
ling.
Loes Jonker-van der Meer uit 
Heemstede zorgde voor een in-
termezzo met haar gedicht over 
Alzheimer, waarin de dubbele 
betekenis van ‘hoofdstuk’  door-
klonk. Daarnaast droeg ze een 
gedicht over een huilend  ‘Am-
sterdam’ voor en het aangrijpen-
de gedicht over haar Joodse opa, 
die ze nooit goed heeft gekend. 
Nog immer doemt een waas van 
geheimzinnigheid op over haar 

opa, omdat haar vader een bas-
taardkind was en daar nooit 
openlijk over wilde spreken.

En last but not least de jongste 
deelnemer: de 17-jarige Gijs Ra-
dix, scholier op college Hageveld. 
Hij kwam als jonge jongen al bij 
de boekhandel en schrijft gedich-
ten en korte verhalen. Hij speelt 
graag toneel en hij raakt geïnspi-
reerd door muziek, theater en ei-
gen ervaringen. Zijn gedichten 
worden volgens hem gekarak-
teriseerd door ‘een scherp einde 
waarin hij het randje opzoekt’.

Hieronder enkele gedichten die 
zijn voorgedragen.

Bart Jonker
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Nieuwjaarsborrel voor rugbyclub Houtsche RFC
Haarlem - Na een korte winter-
stop nodigde rugbyclub Hout-
sche RFC op zondag 26 janua-
ri 2020 al zijn leden en nieuwe 
leden uit voor een nieuwjaars-
borrel en rugbytraining op het 

strand in Zandvoort. Meer dan 
170 enthousiaste kinderen, ma-
mas en papas kwamen samen. De 
middag begon met een intensie-
ve training in het zand, gevolgd 
door een rugby sessie tussen de 

‘grotere’ jongens, met als afslui-
ting een traditionele duik in zee. 
Daarna werd iedereen uitgeno-
digd voor een pizza en een borrel.
Meer informatie via:
www.houtscherugbyclub.nl.

Foto’s aangeleverd door Houtsche RFC

Peuterbieb in 
de Bibliotheek 
Bloemendaal 
Bloemendaal - Elke derde 
woensdag van de maand, te be-
ginnen op 19 februari, is er Peu-
terbieb en zijn de peuters en hun 
(groot)ouders of oppas welkom in 
de Bibliotheek Bloemendaal (Kor-
te Kleverlaan 9) om te luisteren, te 
spelen en te dansen. Peuterbieb 
begint steeds om half elf. De toe-
gang is gratis, maar reserveer wel 
een kaartje voor jou en je peuter 
via: www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl. Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

MKB-Haarlem introduceert 
digitaal ondernemersloket
Haarlem - Sinds dinsdag 4 febru-
ari is MKB-Haarlem gestart met 
een digitaal ondernemersloket. 
Ondernemers kunnen nu per di-
rect terecht met een onderne-
mersvraagstuk bij het Onderne-

mersloket via de MKB Haarlem 
website. MKB-Haarlem zorgt er-
voor dat dat een specialist u op zo 
kort mogelijke termijn antwoord 
geeft op uw vraag.
De route van het MKB-loket start 

met een Chatbox die u naar een 
professional zal leiden. Het MKB-
Haarlem ondernemersloket zal 
de ontwikkelingen strak monito-
ren om de dienstverlening conti-
nu te optimaliseren.
Alle MKB-Ondernemers (ook niet- 
leden) kunnen gratis terecht bij 
het Digitale Ondernemersloket 
via:
ww.mkb-haarlem.nl.

Inloopgroep bij basisschool De Evenaar
Heemstede - Al wekenlang wa-
ren de voorbereidingen in volle 
gang. Juf Kim en juf Yeliz waren 
druk bezig met het bestellen van 
nieuw onderwijs materiaal , het 
verzamelen van creatief materi-
aal en het lamineren van naam-
kaartjes. Dit alles onder begelei-
ding van onderbouwcoördinator, 
juf Jolande.

Maandag 2 februari werden de 
schooldeuren opengezet voor de 
allerjongste aanwinsten van de 
school. De net 4-jarigen zetten 
hun eerste stappen op weg naar 
een 8-jarige basisschoolcarrière.

Dit zal op een rustige, overzich-
telijke manier gebeuren in een 
aparte instroomgroep, groep 1C. 
Fijn voor de school is, dat de an-
dere kleutergroepen aardig vol 
zitten. Instromen in een gro-
te, bestaande groep kan natuur-
lijk prima, maar de school heeft 
toch gekozen voor een instroom-
groep.
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Zorgorganisaties pakken personeelstekort 
aan met buitenlandse professionals
Regio - Buitenlandse professio-
nals die met succes professione-
le zorg verlenen in Midden- en 
Zuid-Kennemerland. Dát is de uit-
komst van de samenwerking tus-
sen Sint Jacob, Zorggroep Reinal-
da, Kennemerhart en ViVa! Zorg-
groep, vier zorgorganisaties in de 
regio. De volgende lichting nieu-
we zorgprofessionals wordt in 
Spanje klaargestoomd om de re-
gionale ouderenzorg te verster-
ken.

Meerdere ouderenzorgorganisa-
ties uit de regio, waaronder Sint 
Jacob, Zorggroep Reinalda, Ken-
nemerhart en ViVa! Zorggroep, 
werkten al in 2019 aan een ge-
zamenlijke regiovisie. Met als be-
langrijkste speerpunt: zorgdra-
gen voor voldoende personeel, 
nu en in de toekomst. Eén van 
de initiatieven is het werven van 
zorgprofessionals in Zuid-Euro-
pese landen. De gezamenlijke 
aanpak werpt nu al zijn vruchten 
af: de eerste ervaringen met bui-
tenlandse professionals zijn po-
sitief. Een dergelijke samenwer-
king binnen de zorg wordt ove-
rigens het ‘nieuwe normaal’. Dát 
stelt niet alleen de minister van 
VWS, Hugo de Jonge, maar is re-
cent ook bevestigd in een advies 
van de commissie Toekomst zorg 
thuiswonende ouderen.
Daarbij geldt: werving in landen 
en regio’s die zelf kampen met 
een personeelstekort is een ‘no-
go’. De nieuwe collega’s zijn ge-
kwali�ceerd en hebben veelal er-
varing opgedaan in ziekenhui-

Er is veel tijd om de kinderen in 
alle rust en ruimte te begeleiden 
met een aantal basisvaardighe-
den, zoals naar het toilet gaan en 
samen eten en drinken.
De groep is nog klein, wat de kin-
deren de mogelijkheid geeft om 

alle materialen op hun gemak uit 
te proberen, weer op te ruimen 
en daarna weer iets anders te 
kiezen. Het leren werken en 
(vooral) spelen met leeftijdge-
nootjes biedt een gevoel van vei-
ligheid.

zen, maar kunnen in hun eigen 
land geen werk vinden. In Span-
je worden zij klaargestoomd voor 
hun werk in de Nederlandse ou-
derenzorg. Zo leren zij niet alleen 
de Nederlandse taal. Maar ook 
hoe wij in Nederland zorg verle-
nen aan ouderen en wat de cultu-
rele verschillen en omgangsvor-
men zijn. Door deze intensieve 
voorbereiding zijn de nieuwe col-

lega’s na aankomst in Nederland 
direct en goed inzetbaar in de ou-
derenzorg.  

Sint Jacob en Zorggroep Reinal-
da hebben al vijf nieuwe colle-
ga’s welkom mogen heten. Zij 
zijn enthousiast ontvangen in de 
teams. Bij de zorgorganisaties Vi-
Va! Zorggroep en Kennemerhart 
starten vanaf maart 11 nieuwe 

collega’s. Ook in deze organisa-
ties kijken de teams uit naar de 
versterking. De vier zorgorgani-
saties werken intensief samen 
en bekijken hoe de samenwer-
king verloopt. Zij worden daarbij 
ondersteund door de ervaringen 
die zorgorganisatie ZorgBalans 
heeft opgedaan. De verwachting 
van de zorgorganisaties is dat dit 
de start is van een mooi vervolg.

Foto aangeleverd door ViVa! Zorggroep

Valentijn komt er weer aan. 
Op wie richt Cupido dit jaar 
zijn pijlen? Jij richt je ogen op 
14 februari op de brievenbus. 
Zou het zo zijn? Een stille aan-
bidder?
Op een gegeven moment zie 
je de postbode vanuit het keu-
kenraam langslopen, die met 
een brede grijns brutaal bij je 
naar binnen kijkt. Het blijft bij 
die grijns gelukkig, geen cupi-
dopijl: jij zoekt al dekking. En 
ja hoor, dan hoor je in je me-

talen brievenbus een envelop 
vallen. Met vlinders in je buik 
ga je vol verwachting kijken.
En er is post, wat heerlijk! Een 
ongeparfumeerde, doch  ge-
peperde blauwe envelop van 
de Belastingdienst, die je hart 
doet kloppen op andere wijze. 
Met een brief die geen zachte 
lieve woordjes �uistert, maar 
keihard in je oor tettert: “Ge-
lieve te betalen voor...’ Fantas-
tisch, wat een timing die ra-
kende �scale romantiek, waar-
bij je voortdurend een blauw-
tje loopt…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Hartedief

Maarten Bogaers 
zingt ongehoorde 
liedjes
Bloemendaal - In juli 2019 de-
buteerde Maarten Bogaers met 
zijn bundel ‘Ongehoorde lied-
jes’. Ruim een jaar besteedde 
Bogaers, tijdens zijn dagelijkse 
treinreis van Overveen naar Am-
sterdam, aan het vastleggen van 
zijn nummers in zijn iPhone. Dit 
vormde uiteindelijk de basis van 
de bundel met liedjes. Wil je de-
ze liedjes horen? Dat kan! Zater-
dag 22 februari kun je tussen 12 
en 13 uur gewoon binnenlopen 
in de Bibliotheek Bloemendaal 
(Korte Kleverlaan 9). De toegang 
is gratis.
Maarten Bogaers werd in 1966 
geboren in Zoetermeer (Zuid-
Holland). Vanaf zijn elfde speelde 
hij gitaar en vanaf zijn zestiende 
schreef hij teksten. Hij speelde, in 
verschillende formaties, voorna-
melijk zijn Nederlandstalig reper-
toire. Met de bundel Ongehoor-
de liedjes, waarin een selectie is 
opgenomen van zijn beste num-
mers, maakt Bogaers zijn debuut.

Alternatief voor staking 
Willinkschool Bennebroek
Bennebroek - Op 30 en 31 ja-
nuari werd in het onderwijs ge-
staakt. Op de Willinkschool in 
Bennebroek gingen de kinderen 
wel naar school. Het lerarenteam 
vroeg deze keer op een alterna-
tieve manier aandacht voor de 
problemen in het onderwijs, met 
name het lerarentekort. 
De leerkrachten laten weten dat 
het niet mogelijk is om kwaliteit 
te leveren in het onderwijs als er 
onvoldoende personeel beschik-

baar is. Daarom geven zij deze 
dagen niet op de normale manier 
les. In de klassen wordt op ver-
schillende wijze invulling gege-
ven aan de staking. Zo zijn in een 
groep ouders ingezet, die work-
shops geven aan de kinderen. In 
andere groepen nemen kinderen 
een spelletje mee van thuis en in 
weer een andere groep worden 
alleen de basislessen gegeven. Ie-
der kind heeft recht op goed on-
derwijs.
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CDA blijft vasthouden aan 
afstandseis windmolens
Regio - CDA pleit voor het vast-
houden aan de 600 meter voor-
waarden voor windturbines. Dit 
meldt de partij in haar persbe-
richt. In het maandag te bespre-
ken ‘Noord-Hollands Perspectief’   
worden geen uitspraken gedaan 
over de afstandseis en zo kan er 
dus een andere gelden dan de 
huidige afstand van 400 meter 
voor windturbines. Terwijl tot op 
heden een eis geldt van 600 me-
ter. Marleen Sanderse, Statenlid 

voor het CDA geeft aan: “De hui-
dige afstandseis is een welover-
wogen besluit geweest.  Daarom 
dienen we een amendement in 
om de afstand in de tekst te con-
solideren op   600 meter” De af-
spraken over de afstandseis van 
de windturbines kunnen later dit 
jaar besproken worden bij de om-
gevingsverordening.’ CDA diende 
deze wijzigingen in tijdens de Pro-
vinciale Statenvergadering van af-
gelopen maandag 3 februari.
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HBC verliest van een 
collectief van Kampong
Heemstede - Op papier zag de 
wedstrijd afgelopen zondag 2 fe-
bruari er interessant uit. De num-
mer twee, Kampong, kwam in 
Heemstede op bezoek bij num-
mer vier HBC. In de uitwedstrijd, 
eerder dit seizoen, verloor HBC 
kansloos met 4-1. Dit moest in 
Heemstede worden rechtgezet. 
Dat gebeurde niet. Kampong 
heeft een heel degelijk team dat 
weinig kansen weggeeft.

HBC coach Jasper Ketting had 
een voltallige selectie tot zijn be-
schikking. Een sterke reservebank 
met volwaardige tweede klasse 
spelers zoals Dave Dragt en Nigel 
Goes. Zij mochten ditmaal naast 
de trainer aanschuiven. HBC be-
gon goed met veel druk en aan-
vallen op het vijandelijke doel. 
Een schot van Jeroen de Bruijn 
werd door de Kampong doelman 
tot corner verwerkt. In korte tijd 
kreeg HBC 5 corners te nemen, 
Kampong niet een. Pas in de 20e 
minuut kreeg Kampong een kans. 
Een van de beste spelers van de 
middag, Cornel Bergen en  Hene-
gouwen, zag zijn inzet voorlangs 
het HBC doel gaan. Luke Vahle 
dook alleen voor de Kampong 
keeper op , die zijn inzet met de 
voet kon keren.

HBC had kansen en mogelijk-
heden, maar tot een doelpunt 
kwam het niet. Net als een team 
het gevoel heeft dat het best lek-
ker gaat, valt het doelpunt aan de 
andere kant. Na weer een goe-
de voorbereiding van Bergen en 
Henegouwen trof Daan van der 
Ster doel. Het spel ontglipte HBC 
steeds meer en Kampong bouw-

de aan een overwicht. Luke Vahle 
moest geblesseerd uitvallen, wat 
een aderlating is voor HBC, want 
hij scoort regelmatig. Het spel 
speelde zich vooral af op het mid-
denveld waar het erg druk was. 
De verdediging van Kampong 
kon het allemaal prima bijbe-
nen waardoor Kampong meer en 
meer controle kreeg. Coach Ket-
ting gebuikte al zijn wissels, ook 
dat bleek niet afdoende om het 
tij te keren.

De laatste 20 minuten gooide 
HBC alles op de aanval met ver-
dediger en aanvoerder Steve Ol-
fers regelmatig in de voorste linie. 
Hierdoor ontstond er ruimte voor 
Kampong voor snelle uitvallen. 
Daar maakte Kampong handig 
gebruik van. Spitsspeler Merijn 
Muskens werd een ware plaag-
geest. In minuut 64 lag de bal op-
nieuw achter doelman Verhage. 
Nadat een afgeslagen corner slor-
dig verwerkt werd, belandde de 
bal voor de voeten van Muskens. 
Hij kon van dichtbij inschieten
(0-2). HBC ging nu vol op de aan-
val waarbij Niel van Hoo�  pech 
had met zijn kopbal in het zijnet. 
Doelman Könings van Kampong 
trad handelend op nog voordat 
er gevaarlijk situatie ontstonden. 
HBC verliest de aansluiting met 
de topploegen en staat nu zeven 
punter achter de nieuwe koplo-
per Kampong. Het is geen schan-
de, want als net gepromoveerd 
team doen ze het uitstekend.  Op 
9 februari gaat HBC naar De Kwa-
kel voor een uitwedstrijd tegen 
KDO.

Eric van Westerloo

Met de juiste instelling:
Waterloo G1 - HBC G1  0-8
Heemstede/Driehuis - Voor de 
tweede wedstrijd van de voor-
jaarscompetitie meldde HBC 
zich, volgens schema, in Drie-
huis bij Waterloo afgelopen zater-
dag 1 februari. In volmaakte rust, 
slechts een paar man in de kanti-
ne en geen enkel ander team op 
het veld, begonnen de teams aan 
de wedstrijd.
Gedreven door de uitgesproken 
ambitie en gesterkt door het re-
sultaat van de eerste wedstrijd 
werd de draad direct weer opge-
pakt. Het was ook als snel duide-
lijk hoe de verhoudingen lagen. 
De slag tegen Waterloo kon niet 
verloren worden. De ‘as’ bestaan-
de uit Sebastiaan, Martijn, Johan 
en Arjen werkte weer naar be-
horen. Daardoor had HBC con-
trole over het spel. Aan de zij-
kanten lag voor Liban en Jeroen 
(op links) en Maarten en Bodi-
am (op rechts) voldoende ruim-
te om de aanvallende ambities 

verder vorm te geven. Waterloo 
kreeg er steeds meer moeite mee 
en kookte over. De afkoelingspe-
riode sloot mooi aan met de rust.
In de rust werd afgesproken de 
juiste instelling te tonen en niet 
mee te gaan in de aanpak van 
Waterloo. Dat werkte uitstekend 
en HBC kwam geen moment in 
gevaar. De man van de match, 
Davy, had daar een groot aandeel 
in. Hij was als aanvoerder over-
al aanwezig, nam zelfs de posi-
tie van de laatste man over, stel-
de met een perfecte corner Arj-
en in staat af te ronden en scoor-
de zelf drie keer. Omdat de spits 
nog 2 keer scoorde en Martijn en 
Jeroen ook beide 1 keer werd de 
einduitslag 0-8.
 
HBC G1 is zo goed op weg en met 
de juiste instelling kan dat voor-
lopig nog wel even duren.
 
Leo Holdorp

V.E.W. JO-08 houdt punten in huis
Heemstede - De jongste jeugd 
van V.E.W. ontving op de eerste 
dag van februari de gasten van 
Alliance ’22. Het zou, voor bei-
de ploegen, een mooie ochtend 
worden aan de Sportparklaan.
 
Direct na het eerste � uitsig-
naal bleek maar weer dat pupil-
lenvoetbal misschien wel de al-
lermooiste vorm van voetbal is. 
Twee ploegen die qua sterkte 
niet veel voor elkaar onder de-
den, mooie acties van beide kan-
ten en ouders die “gewoon” klap-
pen voor een fraai doelpunt van 
de tegenstander.
 
Uiteraard werd er wel gestreden 
om de winst en was het V.E.W. dat 
met de overwinning aan de haal 
ging, maar dat de uitslag uitein-
delijk 6-3 werd was van onderge-
schikt belang. Het plezier dat bei-
de ploegen uitstraalden was veel 
belangrijker.
 
Aan de kant van V.E.W. waren het 
in de eerste helft keeper Moha-
med en verdedigster Mirthe die 
na elke mooie actie toegejuicht 
werden en daar dan weer zicht-
baar van genoten.

Voorin was spitsenduo Thijs en 
Bram weer lekker op dreef. Sa-
men tekenden zij voor alle Heem-
steedse doelpunten.
 

Zou het volgende week in Vijfhui-
zen tegen DSOV weer zo’n leuke 
pot worden?

Foto aangeleverd

Kleinere bezetting Bel Air bij kampioenschap
Heemstede - Griep en vakan-
tie was de reden dat er maar 152 
bridgers kwamen opdagen voor 
de vijfde zitting om het kampi-
oenschap van Kennemerland op 
zaterdag 1 februari. Deze werd 
weer gehouden in de GSV-ge-
bouwen aan de Frans Schubert-
laan te Heemstede.

In de A-lijn lieten Agnes Hulsebos-
ch en Tiny Uitendaal wat steekjes 
vallen en scoorden maar 46,53%, 
maar zij bleven in de top drie 
staan. Joke Meijer en Tine Mole-
naar behaalden 53,70% en na-
men de kop weer over van Lenie 
Rixel en An Vind die maar 50,69% 
behaalden. Het verschil tussen 1 
en 2 is slechts 00.17%, zodat het 
nog spannend wordt wie er met 
de titel vandoor gaat. Met 61,81% 
klommen Margriet Busscher en 
Wim Koning vijf plaatsen en staan 

nu zevende. Bij de eerste twee 
zittingen zagen Liesbeth Groene-
wegen en Gré Sellmeijer het niet 
meer zitten. Stijf onderaan en nu 
met twee goede scores staan zij 
op plaats elf. Gea v.d. Berg en Mi-
mi Janzen zitten in de hoek waar 
de klappen vallen en zij staan op 
plaats vierentwintig met een ge-
middelde van 44,45%.
Spel 1 was spectaculair. NZ kon-
den simpel 5 ruiten halen en voor 
OW zat er zelfs klein slem klave-
ren en of schoppen in. Ruiten 
werd niet geboden maar klein 
slem schoppen en klaveren wel. 
Dessa Ramic en Wim Wonink bo-
den zelfs groot slem klaveren. Uit-
komst ruiten Aas en het contract 
was down.

Ans Heemskerk en Cock v.d. Maarl 
hebben hun eerste plaats nog 
steeds in handen. Met 62,85% 

wonnen zij in de B-lijn. De con-
currenten Carla Hill en Tony Lam-
mers en Wil Schackman met René 
Akerboom komen wel erg dicht-
bij. Riet en Martin Schaaper wer-
den eerste in de C lijn met 6,67% 
en klommen naar plaats vier in de 
totaalstand.

Andel v. Opstal en Nicolette 
Manshande staan op de wacht-
lijst en mochten invallen. Dat de-
den zij met 65,67% behoorlijk 
goed. In de D- lijn ging de winst 
naar Anja Witte en Cobie Daniels. 
De score van 66,56% was goed 
voor een stijging van twintig 
plaatsen, waardoor zij op 7 maart 
in de grote zaal mogen optreden.  
In de E-lijn ging de winst naar 
weer een paar dat op de wacht-
lijst staat, José Rovers en Carla En-
sink. Met 56,94% gingen zij een 
prijs naar huis.

Valentijn bij SnowWorld Amsterdam
Velsen-Zuid - Verras je geliefde 
eens met wat anders. Bij Snow-
World Amsterdam, op de Heu-
velweg 6-8 in Velsen-Zuid kun je 
niet alleen terecht voor een uur-
tje wintersport, maar is er nu ook 
een verrassend leuke Valentijnac-
tie, van 14 tot en met 16 februa-
ri. Een roos, een ‘love’cocktail, een 
winter-BBQ en uiteraard een uur-
tje op de piste. 
 
SnowWorld Amsterdam, voor-
heen SnowPlanet, is al meer dan 
20 jaar een verrassende ervaring 
op het gebied van wintersport. 
Niet alleen een piste met echt 
sneeuw, maar inmiddels zitten er 
ook een goed restaurant (De Heu-
vel) en wintersportwinkel (Mount 
Amsterdam; Duijvestein). Skiles-
sen, proe� essen, kinderfeestjes, 
winter- en zomerkampen voor 
kinderen onder begeleiding van 

‘professionals’ of gewoon een 
uurtje skiën of snowboarden. 
SnowWorld Amsterdam is elke 

dag open van 9.00 tot 22.00 uur.
Meer informatie: www.snow-
world.com/amsterdam/nl.

Outletweekend bij Tuday Sports
Heemstede - In het weekend van 
8 en 9 februari gaat Tuday Sports 
aan de Nijverheidsweg 17 in 
Heemstede stunten met de hui-
dige wintersportcollecties, zoals:
•  Ski’s, snowboards, bindingen, 

helmen, goggles, eyewear en 
accessoires met  kortingen tot 
wel 70%.

•  Diverse stuntprijzen op test-ski’s 
en snowboards.

•  Dit het laatste weekend voor de 
voorjaarsvakantie om uw mate-
riaal aan te bieden voor Service 
& Onderhoud.

•  Super stuntprijzen op ex-rental 
ski’s en boards.

•  Hoge kortingen op nieuwe 
en testmodellen ski en snow-
boardssets van Turner.

•  Aanbiedingen en korting op de 
laatste collecties skischoenen. 

Open van dinsdag t/m zater-
dag, vanaf 1 maart geopend van 
woensdag t/m zaterdag.
Woensdag 11 en donderdag 12 
maart gesloten.
Zaterdag 4 april laatste zaterdag 
van dit winterseizoen.

Winter Warm Up Weekend 
2020 : De Lustrum Editie
Ook start de inschrijving van 

het lustrumjaar Winter Warm 
Up Weekend van 5-8 november 
2020.
Na eerdere aankondigingen is 
na alle afwegingen toch beslo-
ten het huidige weekend aan te 
houden.
Zet dus alvast in je agenda: 5 tot 
en met 8 november WWUW 2020.

Houd tevens de speciale Solden-
pagina in de gaten:
www.turnersports.nl/solden of 
anders via de socialemediakana-
len.
Meer info op:
www.tudaysports.nl.

Benodigdheden: 
• 1 � inke courgette
• honing
• 1 à 2 limoenen
• zout en peper
• rucola sla
•  grof geraspte Parmezaan-

se kaas
•  een goede olijfolie van de 

eerste persing (extra ver-
gine)

 
Was de courgette en prik 
met een vork enkele gaat-
jes erin, rol deze in alumi-
niumfolie en leg deze even-
tjes in een verwarmde oven. 
Zorg dat de courgette bijt-
gaar blijft (dus niet te zacht). 
Courgette uit aluminium-
folie halen en daarna laten 
afkoelen.
 
Maak een dressing van de 
olijfolie, zout, peper, ho-
ning en limoenen. Proef of 
de verhouding goed is, het 
mag niet te zoet of te zuur 
zijn.
 
Was de rucola en verdeel 
de sla over een groot bord 
of platte schaal. Beetje be-
strooien met peper.
 
Snij de courgette met een 
komkommerschaaf of even-
tueel kaasschaaf en verdeel 
de plakken over de ruco-
la. Besprenkel de courgette 
met de honing/limoendres-
sing: even laten intrekken.
 
Rasp bij het serveren de Par-
mezaanse kaas over het ge-
heel, koud opdienen, eet 
smakelijk!

Courgette 
carpaccio
(4 personen)

achter het fornuis 

RCH verlengt 
contract 
Mehmet Simsek
Heemstede - Voetbaltrainer 
Mehmet Simsek leidt ook vol-
gend seizoen bij RCH.  RCH meldt 
dat het huidige seizoen, waar-
in RCH nog ongeslagen is, naar 
wens verloopt en dat uitzicht op 
promotie naar de derde klasse 
nog binnen bereik is.

Foto: Harry Opheikens





6 februari
  Monnikenwerk: kloosterlingen 
aan het woord in Verhalenhuis. 
Van Egmondstraat 7, Haarlem-
Noord. 20 u., toegang € 5,-. Re-
serveren: www.verhalenhuis-
haarlem.nl/monnikenwerk.

6 en 20 februari
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede, van 
14-15.30 u.

13 februari
  Taxateur Arie Molendijk op 
Plein1. Julianaplein 1 in Heem-
stede. Van 13-15.30 u. Meer in-
fo: www.molendijkboeken.nl.

  Muzikale bijeenkomst Over 
Passionen.  Pauwehof en de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede. Om 20 u.

  Speciale biertjesproeverij. Ca-
fé de 1ste Aanleg op de Raad-
huisstraat 103 in Heemstede. 
Om 20 u. Kosten: € 6,50. Kaart-
jes vooraf ophalen en betalen 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

7 februari
  Mediaspreekuur, 14-15:30 uur 
Bibliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Gratis.

  Trefpuntcafé met Anne-Gine 
Goemans. Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Om 20.30 u. Zaal 
open om 20 u.

  Lezing over water bij Kon. 
NVVH-Vrouwennetwerk. Het 
oude EHBO-gebouw, Heren-
weg 88a, Heemstede. Om 
13.45 u. Leden gratis, niet-le-
den: € 2,50.

  Plexat Denk & Doen ontmoe-
tingsavond. Voor kinderen met 
een ontwikkelingsvoorsprong/
hoogbegaafdheid en ouders. 
Jeugdruimte Plexat in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree € 3,- , voor ouders vrij 
entree. Geen pin. Opgeven via 
plexat@wijheemstede.nl.

  Interview met Herman Koch 
over ‘Finse dagen’. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. Om 16 u. Toegang 
vrij. Reserveren via info@boek-
handelblokker.nl en/of 023-
5282472.

14 februari
  Workshop ‘Zingen over de lief-
de’. WIJ in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Van 10-12 u. 
Kosten: € 8,-.

  Workshop Valentijn bloem-
schikken. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Om 13.30 u. 
Kosten € 6,- per keer. Opgeven 

▲

via www.wijheemstede.nl, of 
via tel.: 023 – 54838 28 of mail 
naar info@wijheemstede.nl of 
rechtstreeks bij Lucia op 023 - 
8224909 of 06-17573339.

  Valentijn Kinderdisco. Jeugd-
ruimte Plexat bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 19-21 u. Kos-
ten: 3 euro inclusief snoep en 
2 limo.

8 februari
  Blaas (parel)sieraden een 
nieuw leven in bij Sfeervol. Jan 
Miense Molenaerplein 8 (Win-
kelcentrum Jan van Goyen), 
Heemstede. Van 11-16 u. Meer 
informatie op: www.jojama.nl.

  Lezing Thera Coppens bij 
Boekhandel Blokker. Binnen-
weg 138 in Heemstede. om 15 
u. Toegang vrij. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472.

  Lezing duurzaam tuinieren op 
KIMT. Tuinhuis KIMT, Heren-
weg 18 Heemstede, ingang 
Groenendaalse Bos. Om 14 
u. Toegang gratis. Opgeven: 
info@kominmijntuin.com of 
via: 023-528 2651.

15 februari
  Mix-It Valentijndisco. Jeugd-
ruimte van Plexat in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, van 
19.30-22 u. Entree € 7,- incl. 2 
frisdrankjes. Meer info op tel.: 
023 5483828 of e-mail plexat@
wijheemstede.nl.

7 maart
  Oud Zandvoort wandeling op 
iedere eerste zaterdag van de 
maand. Zandvoorts Museum, 
Swaluestraat 1 in Zandvoort. 
14 u., prijs: € 5,- per persoon.

9 februari
  Rondleiding over ‘Keizerin Sisi, 
Op de vlucht voor zichzelf’. 
Zandvoorts Museum, Swaluë-
straat 1, Zandvoort. Om 15 u. 
Rondleiding plus ontvangst 
ko�e/thee. Duur: 1,5 uur. En-
tree: € 6,50.

  Lezing ‘Plato en de betekenis 
voor onze tijd’. De Kapel, Pot-
gieterweg 4, Bloemendaal. Om 
10.30 u.

16 februari
  Domstad Blazers Ensemble bij 
Theeconcert Oude Kerk. Wil-
helminaplein, Heemstede. Om 
15 u. Na a�oop is er een deur-
collecte.

  Liefdesliedjes bij Peuter & Kleu-
terpret. Plexat in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Van 
11-12.30 u. Entree: € 6,- per 
kind. Geen pin. Ouders/bege-
leiders zijn gratis. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of via: 
023-548 38 28.

23 februari
  10.000 stappenwandeling. Ver-

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail: redactie@heemsteder.nl

trek 10 u. vanaf het zwembad 
Groenendaal Sportplaza op de 
Sportparklaan16, Heemstede.

10 februari
  Liefdesmenu in De Luifel. He-
renweg 96, Heemstede Aan ta-
fel tussen 17.15-18 u. Kosten: 
€ 11,50. Reserveren tot uiterlijk 
10 u. op de dag zelf, op: 023 - 
5483828.

18 februari en 3 maart
  Ko�e met muziek op Plein1. 
WIJ Heemstede in Plein1, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. Van 
10.30-12 u. Kosten 20 euro 
p/k. Aanmelden op Plein1 
1e verdieping of via tel.: 023- 
5288510.

12 februari
  Taalsoos, 10.15-11:30 uur Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Gratis.

  Lezing ‘Creatief leven zonder 
eenzaamheid’. De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Van 
10-12 u. Entree € 5,-. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl 
op: tel.: 5483828.

  Knutselclub (5-10 jaar). De Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van 13.30-15 u. 
Kosten: €5,- per keer of voor 
5x kost € 22,50. Graag de kin-
deren per keer aanmelden via 
tel.: 5483828.

  Seksuele gezondheid en Par-
kinson. Parkinson Café, Wijk-
centrum De Ringvaart,  Floris 
van Adrichemlaan 98, Haar-
lem, van 14-16 uur. Toegang 
€ 2,- p.p. incl. ko�e/thee. In-
formatie: 023-5278170 of 06-
36323306.

  Bijeenkomst Trefpunt Demen-
tie ‘Wat kunt u zelf doen?’ Met 
gast Harmen Rijksen, Plein1, 
Julianaplein 1, Heemstede. V.a 
19.15u. Geen toegang, vrijwil-
lige bijdrage voor ko�e. Aan-
melden niet nodig.

  Schilderij maken bij de Knut-
selclub (5-10 jr.) De Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Van 13.30-15 u. Kosten: €5,- 
per keer of een kaart voor 5x 
kost € 22,50. Graag de kinde-
ren per keer aanmelden via tel.: 
5483828.

  Trefpunt Dementie, Plein1, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. Van 
19.15 tot ca 21 u. Toegang gratis. 

TENTOONSTELLINGEN
Tot 1 maart

  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swa-
luëstraat 1, Zandvoort. Info op: 
www.zandvoorts-museum.nl. 

T/m 1 juni
  Familietentoonstelling Dino-
makers in Teylers Museum. 
Spaarne 16, Haarlem. Meer in-
formatie op: www.teylersmu-
seum.nl/

Annette Aukema en Mirjam Dik 
nemen afscheid van WIJ Heemstede
Heemstede - Annette Aukema 
neemt afscheid van WIJ Heemste-
de Vrijdagmiddag 31 januari nam 
WIJ Heemstede directeur, Annet-
te Aukema afscheid van `haar` 
welzijnsorganisatie WIJ Heemste-
de. In de Luifel kreeg zij een af-
scheid waar de hele welzijnfami-
lie bij was. Van bestuur tot een 
ad hoc zangkoor. Speeches van 
sociaal werkers tot administratie 
en huishoudmederwerkers, zelfs 
een geranium werd aangeboden. 
Ad van der Nes had als voorzit-
ter van het bestuur een passende 
speech en een artistiek cadeau. 
Hij wist van haar ambitie om to-
neel te spelen en had een toneel-
training bij Rederijkerskamer Al-
berdingk Thijm vast geregeld.

Annette heeft veertig jaar in het 
welzijnswerk gewerkt en sluit 
bij WIJ een mooie periode af. Zij 
volgde Monique Klompé op, die 
als interim bestuurder de fusie 
Welzijn Heemstede en Casca had 
begeleid en organisatorisch in el-
kaar had geschoven. Een lasti-
ge klus, mensen houden niet van 
veranderingen, maar dat lukte. 
Annette bracht de nodige stabili-
teit en de medewerkers weer po-
wer. Men wist dat Annette maar 
drie jaar zou kunnen blijven, haar 
pensioen kwam eraan.

De jaren zijn goed benut, zij heeft 
de relatie met de gemeente her-
steld en het vertrouwen ver-
groot. Zij stelde een sociaalma-
kelaar aan die problemen in de 
wijk opspoorde,  die de verbin-
ding vormde tussen sociaal werk 
en de zorg, dichtbij de gemeente. 
Grappig waren de herinneringen 
van Annette aan de tijd zonder 
computer, maar al wel de stencil-
machine. De computer kwam er 
in de jaren tachtig voor de �nan-
ciën en de cijfertjes. Pas later kon 
ze vol trots met haar eerste brief 
met briefhoofd op kantoor zwaai-
en. Wethouder Sjaak Struijf maak-
te ooit een opmerking “Oh jee, als 

die maar niet weggaat”, waarin je 
eigenlijk die drie jaar kan vatten. 
Hij bedankte Annette en Mirjam 
heel hartelijk voor de voorbeel-
dige samenwerking met de ge-
meente.

Mirjam Dik
Manager Administratie en Finan-
ciën, Miriam Dik, nam eveneens 
afscheid. Zij was 24 jaar geleden 
gestart als leidster bij de kinder-
opvang. Al snel werd zij directie-
secretaresse en plaatsing func-
tionaris kinderopvang, daarna 
plaatsvervangend directeur   en 
manager �nanciën en diensten. 
In 2018 was zij plaatsvervangend 

directeur en manager bedrijfs-
bureau. Sinds begin 2020 mana-
ger �nanciën en ICT bij Human 
Concern in Amsterdam. Ook Mir-
jam werd uitgezongen door een 
sociaal koor dat een ‘Ballade van 
het Adieu’ zong. Ouderenwer-
ker Katinka Verdonk had een ‘Ou-
de Doos’ vol herinneringen voor 
Mirjam. Voor nog meer herinne-
ringen zorgde een fotograaf die 
eenieder fotografeerde die dat 
wilde en bij de foto in een herin-
neringsboek een wens kon plaat-
sen. Met een ‘onder elkaar-diner’ 
werd het afscheid afgesloten.

Ton van den Brink

Annette Aukema en Mirjam Dik.

Mix-It 
Valentijndisco
Heemstede - Mix-it is dé Dance-
avond bij WIJ Heemstede. Niet al-
leen de muziek wordt goed ge-
mixed, ook het publiek van deze 
avond is een mix van mensen mét 
en mensen zonder verstandelijke 
beperking. De Mix-It Valentijndis-
co is op zaterdag 15 februari in 
de jeugdruimte van Plexat in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
van 19.30-22 uur. Entree € 7,- in-
cl. 2 frisdrankjes. Meer informa-
tie? WIJ Heemstede 023 5483828 
of plexat@wijheemstede.nl.

Liefdesliedjes 
bij Peuter & 
Kleuterpret
Heemstede - Op zondag 16 fe-
bruari, van 11-12.30 uur, vindt de 
Peuter & Kleuterpret plaats: Lief-
desliedjes met de Wereldmuziek-
school bij Plexat in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Ga mee 
met het kind van de Gru�alo op 
zoek naar de grote gevaarlijke 
muis. Verder wordt er voorgele-
zen uit het spannende boekje van 
de Gru�alo en worden er winter-
tatoeages geplakt. Natuurlijk 
eten de kinderen ook een pan-
nenkoekje. Voor kinderen van 2,5 
t/m 6 jaar. Entree: € 6,- per kind. 
Neemt u a.u.b. gepast geld mee? 
Er is op zondag geen mogelijk-
heid om te pinnen. Ouders/be-
geleiders zijn gratis. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl of belt 
u: 023-548 38 28 van ma t/m do 
tussen 9 en 16 uur en op vrijdag 
tussen 9 en 13 uur.

Loek van Straaten houdt presentatie over zijn boek ‘Ken je me land?’:

“Ik wil alles zelf leren en neem niet 
alles voor zoete koek aan”
Heemstede - Onder grote be-
langstelling hield Loek van 
Straaten afgelopen woensdag 
29 januari een presentatie over 
zijn uitgebrachte boek ‘Ken je me 
land?’ bij Boekhandel Blokker en 
nam de aanwezigen mee op een 
bevlogen reis door Kennemer-
land.
Loek van Straaten was jarenlang 
docent geschiedenis, laatstelijk 
aan het Novacollege. Hij begon 
als twintiger in 1975 met lesge-
ven, op het toenmalige IVO-mavo 
in Bloemendaal. Hij werd in zijn 
jeugd al geïnspireerd om te gaan 
schrijven, doordat hij veel kinder-
boeken als Arendsoog las. Ook 
las hij historische verhalen, zo-
als ‘De laatsten der Arkels’, dat de 
strijd in deze regio tussen de Bre-
derodes en de Arkels verhaalt. Als 
kind werd letterlijk op school te-
gen hem gezegd: ‘Verhalen schrij-
ven is niets voor jou en tekenen 
kun je  niet.” Dat advies sloeg hij in 
de wind en het stimuleerde hem 
juist om ermee door te gaan. “Ik 
wil alles zelf leren en neem niet 
alles voor zoete koek aan”, ver-
telt hij.

Loek ziet schrijver Bill Bryson, die 
het reisverhaal ‘The road to little 
dribbling’ schreef, als zijn voor-
beeld. Hij wilde zo’n soort per-
soonlijk verhalenboek schrijven 
voor Nederland. Zo werd het 
boek over Kennemerland ge-
boren. De titel ‘Ken je me land?’  
heeft daardoor natuurlijk een 
dubbele lading, omdat in de-
ze streek ‘me’ in plaats van ‘mijn’ 
vaak in de spreektaal wordt ge-
bezigd. Het persoonlijke verha-
lenboek bleek toch ook een ge-
schiedenisboek te worden. “Dat 

wilde ik aanvankelijk niet, omdat 
ik al leraar geschiedenis was”, ver-
klaart hij. Het boek kwam op 19 
december jl uit. Het boek ‘Ken je 
me land?’ bevat een keur aan leu-
ke persoonlijke verhalen en we-
tenswaardigheden. Loek maak-
te er zelf prachtige tekeningen 
bij. Eerst maakt hij een potlood-
schets en vervolgens werkt hij de 
tekening verder uit met pen-inkt 
en krijt in grijstinten. 

Zo vertelt Loek dat hij in zijn 
jeugd in Schoten woonde in 
Haarlem-Noord. Met een mobi-
lette waarvan de remmen het 
niet deden reed hij als tiener het 
prikkeldraad in. Het gele verze-
keringsplaatje was eraf en stop-
te hij in zijn zak. Eenmaal op de 
weg haalde hij een busje in. Dit 
bleek een politiebusje te zijn en 
Loek moest stoppen. De politie 
zwichtte niet voor het argument 
dat hij het verzekeringsplaatje in 
zijn zak had.
Hij vertelt ook over het typische 
Kennemerse werkwoord ‘schot-

siebommen’. Dit betekent van 
de ene ijsschots naar de andere 
schots springen.

Echter, waar liggen nu de grenzen 
van Kennemerland? Loek zocht 
het uit. Volgens hem loopt de 
grens in het noorden iets boven 
Alkmaar. Heel veel mensen we-
ten dit niet. De zuidgrens ligt tus-
sen Bennebroek en Hillegom. De-
ze zuidgrens bestond al in de tijd 
van Karel de Grote. Zelf tekende 
Loek een landkaart met de gren-

zen van Kennemerland, zoals de-
ze volgens hem moeten zijn. 
Er zijn nog veel meer verhalen te 
vertellen uit dit leuke en boeien-
de boek. Samen met de prachti-
ge tekeningen hoort dit boek ei-
genlijk bij iedere inwoner van 
Kennemerland in de boekenkast 
te staan. Het boek is onder meer 
verkrijgbaar bij Boekhandel Blok-
ker. Meer informatie op: www.
loekvanstraaten.auteursblog.nl.

Bart Jonker

14 5 februari 2020



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 februari 2020

Adresgegevens en 
openingstijden

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

Publieksbalie:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Initiatievenwebsite Wij Maken 
Heemstede feestelijk gepresenteerd
Met elkaar maken wij een omgeving waarin 
we prettig kunnen samenleven. Op de nieuwe 
website Wij maken Heemstede leest u alles 
over initiatieven voor en door inwoners van 
Heemstede. Vrijdag 31 januari werd de site 

feestelijk gepresenteerd door wethouder 
Annelies van der Have. Heeft u zelf ook een 
goed idee voor uw buurt? Kijk gauw op 
www.wijmakenheemstede.nl én schrijf u daar 
ook in voor de gemeentelijke nieuwsbrief.

Vergaderingen raadscommissies 
februari
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 11, 12 en 13 februari 2020. Al 
deze openbare vergaderingen zijn om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij hierbij aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
11 februari
•	 Opening	en	vaststellen	agenda
•	 preekrecht	inwoners
•	 itbreiden	 timuleringsbudget	
 inwoners- en of buurtinitiatieven
•	 Heemstede	maakt	het	mogelijk	
 (nieuwe initiatieven 2018-2022)
•	 Ontwikkelingen	sociaal	domein	
 inclusief Paswerk en RegioRijder
•	 Ontwikkelingen	participatie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
12 februari
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 preekrecht	inwoners
•	 Normenkader	2019	controle	
 jaarrekening 2019
•	 oncept	nota	Duurzaam	Heemstede	
 2020 - 2024

•	 oncept	evenementenbeleid
•	 itvoering	motie	Evenementenweek	
 (4 november 2016)
•	 Regionale	energiestrategie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
13 februari
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Ambtelijke	toelichting	op	de	

bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 
2020-2025

•	 preekrecht	inwoners
•	 Bereikbaarheidsvisie	 uid- ennemerland	

2020-2025
•	 Herijking	 rocesvoorstel	Havenkwartier
•	 Omgevingswet
•	 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 commissiegriffi  er 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

In/uitrit Anton 
Mauvestraat 1
Op 20 december 2019 heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek 
een in-en uitrit aan te leggen bij Anton 
Mauvestraat 1, 2102 BA in Heemstede.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Dr 	 R 	Thorbeckelaan	123,	het	plaatsen	

van een dakkapel op het op voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 532010, 
ontvangen 20 januari 2020

•	 Frans	 isztlaan	34,	het	uitbreiden	van	
de berging, nieuw dak en constructieve 
aanpassing, wabonummer, 531494, 
ontvangen 20 januari 2020

•	 Dr 	 	 uyperslaan	1,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 534328, ontvangen 

 23 januari 2020
•	 ieter	de	Hooghstraat	28,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
+ wijzigen kozijnindeling voorgevel, 
wabonummer 532493, ontvangen 

 21 januari 2020
•	 alkenburgerlaan	4A,	het	plaatsen	van	een	

geluidsscherm met klimop, wabonummer 
531035, ontvangen 18 januari 2020

•	 paarnzichtlaan	8,	het	realiseren	van	een	
inrit, wabonummer 532454, ontvangen 

 21 januari 2020
•	 alkenburgerlaan	30A,	het	plaatsen	van	een	

gazenhekwerkconstructie, wabonummer 
532849, ontvangen 22 januari 2020

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Bronsteeweg	9,	het	vervangen	en	verhogen	

van de bestaande dakkapellen op het voor- 
en zijgeveldakvlak, wabonummer 508122, 
verzonden 27 januari 2020

•	 livialaan	1,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
481265, verzonden 27 januari 2020

•	 Achter	 lipperpad	3,	het	vervangen	van	
een bestaande loopbrug door een dam met 
duiker tussen de percelen C5302 en C5878. 
Huidige dam tussen de percelen C5712 en 
C4664 verwijderen en het vervangen door 
de vrijgekomen brug tussen de percelen 
C5302 en C5878, wabonummer 482466, 
verzonden 29 januari 2020

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 an	van	 oyenstraat	8,	het	vestigen	van	een	

kinderdagverblijf, wabonummer 513538, 
ontvangen 27 januari 2020

•	 oendastraat	21,	het	bouwen	van	een	
berging aan de zijgevel van het woonhuis, 
wabonummer 513538, ontvangen 

 14 januari 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Esdoornlaan	16,	het	verhogen	van	de	nok,	

wabonummer 509970, ontvangen 
 10 december 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevings-
vergunningen

Nieuwe regelgeving
Regeling stimuleringsbudget inwoners- 
en of buurtinitiatieven Heemstede 2020
Op 21 januari 2020 heeft het college de 
Regeling stimuleringsbudget inwoners- en of 
buurtinitiatieven Heemstede 2020 vastgesteld. 
Deze regeling treedt in werking op 15 
februari 2020. De Regeling budget bewoners/
buurtinitiatieven is hiermee vervallen.

Reglement burgerlijke stand 
Heemstede 2020
 Op 21 januari 2020 heeft het college het 
Reglement burgerlijke stand Heemstede 
2020 vastgesteld. Dit reglement is met 
terugwerkende kracht in werking getreden 
op 1 januari 2020. Het Reglement burgerlijke 
stand Heemstede 2017 is hiermee vervallen. 
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Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter



Nieuw logo Scouting WABO
Heemstede - Met de start van het 
nieuwe jaar heeft scouting WABO 
tijdens de jaarlijkse boerenkool-
maaltijd haar nieuwe logo ont-
huld. Het nieuwe logo was ‘kwijt-
geraakt’ en de kinderen konden 
samen met hun ouders via een le-
vend cluedo spel het logo terug-
vinden.
In het bos liepen verschillende 
karakters rond, zoals een robot en 
een zwerver, en door vragen te 
vragen stellen konden de deelne-
mers antwoorden afstrepen tot-
dat de juiste oplossing overbleef 
en het nieuwe logo kon worden 
onthuld.

Ondertussen werd door een vrij-
willigersteam de boerenkool 
voor zo’n 70 personen klaarge-
maakt. Na de boerenkool was er 
nog een �lmpje voor de kinderen 
en een borrel voor de vrijwilligers 
en ouders om gezellig na te kun-
nen kletsen. 

Scouting WABO wil al hun vrijwil-
ligers bedanken voor hun inzet in  
het afgelopen jaar, door hen kun-
nen we elke week weer een mooi 
spel aan de kinderen bieden. We 
hopen dat 2020 wederom een Fo
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prachtig scoutingjaar gaat wor-
den. Wij hebben nog enkele open 
vrijwilligersfuncties.

Bent u geïnteresseerd in scouting 
WABO of in vrijwilligersfuncties? 
Neem contact op via e-mail:
info@waboscouting.nl voor meer 
informatie.

Stakingsdag was 
voetbaldag bij RCH
Heemstede - Onder de bezielende leiding van Onno Mantel is 
donderdag 30 januari voor de 3de keer een voetbaldag georgani-
seerd tijdens de lerarenstakingsdagen. Maar liefst 34 kinderen heb-
ben zich aangemeld voor een hele leuke sportdag van ’s morgens 
10 tot ’s middags 17 uur.
Leuk was dat van alle voetbalverenigingen uit de buurt kinderen 
hun weg vonden naar het RCH-terrein. Voetbal was natuurlijk een 
onderdeel van deze dag, zowel op het veld als in de zaal, maar ook 
sjoelen, tafelvoetbal, tafelbiljart enz. waren een onderdeel van de-
ze dag. Met tussenfase wat drinken en gezond fruit werd de dag 
goed volgehouden.
Op een moment dat er veters gestrikt moesten worden bij een in 
Ajax-tenue gekleed deelnemertje was de vraag: “Hoe leuk is deze 
dag en wat heb je gedaan?” “Nou het is heel leuk, we hebben ge-
voetbald, we hebben leuke spelletjes gedaan ennne……” De veters 
waren gestrikt en weg was het manneke.

Rond 16:45 uur was de prijsuitreiking. Alle teams zijn op de foto ge-
gaan met ‘de cup met de grote oren’. Daarbij werd per team de aan-
voerder van de dag gekozen en was ook nog een prijs (kleine bal) 
om een speler nog maar eens extra in het zonnetje te zetten. Uit-
eindelijk ging iedereen naar huis met een uitgeschreven certi�caat, 
een sleutelhanger en sticker.

Zowel de kinderen als RCH kunnen terugkijken op een geslaagde 
(voetbal!)dag.

Foto’s: Harry Opheikens

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
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

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.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland 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
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

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
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

•	 Wasserij	Annalaan,	ter	hoogte	van	115	en	117:	
1 es (Ø 10-20 cm, 2 essen Ø 20-30 cm, bomen 
staan te dicht op elkaar en kunnen niet goed 
uitgroeien. Ter vervanging komen meerdere 
solitaire heesters op deze locatie)

•	 Raadhuisplein	1;	1	linde,	(Ø	30-40	cm,	herin-
deling parkeerplaats ter hoogte van fietsen-
stalling, herplant volgt later op andere locatie) 

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot 
en met 19 februari 2020 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 40. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Verwijdering 
gemeentelijke bomen

•	 Het	aanwijzen	van	een	parkeerplaats	nabij	
de woning Meijerslaan 52 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 
van de bewoner.

•	 Het	aanwijzen	van	een	parkeerplaats	nabij	
de woning Javalaan 1 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 
van de bewoner.

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten 
zijn gepubliceerd in de Staatscourant en 
liggen tot 9 maart 2020 ter inzage in het 
gemeentehuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie hiervoor ‘Bezwaar maken´.

Verkeersbesluiten

Verwijdering vaartuigen bij 
Dr. Schaepmanlaan 2
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende vaartuigen in 
gezonken staat aangetroffen in de Höckervaart, 
ter hoogte van Dr. Schaepmanlaan 2:
•	 Een	naamloze	witte	polyester	roeiboot,	

merk Uttern R38
•	 Een	naam-	en	merkloze	rode	polyester	

roeiboot 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de 
Verordening openbaar water Heemstede 
krijgen de eigenaren van bovengenoemd 
vaartuigen tot en met 19 februari 2020 de 
gelegenheid zijn boot van uit het water te 
verwijderen en af te voeren. Als het betreffende 
vaartuig binnen deze termijn niet is verwijderd, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering scooter bij 
Heemsteedse Dreef 37
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende scooter in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen 
ter hoogte van Heemsteedse Dreef 37:
•	 Een	zwarte	scooter,	merk	BAOTIAN,	type	

BT49QT-9D1, kenteken FT438K, een kapot 
achterlicht en losse bedrading en kapotte 
voor rem

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van deze scooter krijgt tot en met 
19 februari 2020 de gelegenheid zijn scooter 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de scooter weer in rijtechnische staat 
verkeert. Als de betreffende scooter binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 
nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zijn scooter tegen betaling van de 
gemaakte kosten ophalen bij de milieustraat 
van Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	19:	een	

zwarte herenfiets, merk Hercules
•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	53:	een	

blauwe herenfiets, merk RIH, een blauwe 
herenfiets, merk Puch, een roze kinderfiets, 
merk K3, een grijze herenfiets, merk Puch, 
een blauwe damesfiets, merk Batavus

•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	72:	een	
blauwe damesfiets, merk Gazelle

•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	77:	een	
zwarte damesfiets, merk Batavus, een 
zwarte herenfiets, merk Batavus

•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	78:	een	grijze	
damesfiets, merk Puch

•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	86:	een	
zwarte herenfiets, merk BSP

•	 Frieslandlaan,	ter	hoogte	van	flat	Roodmus:	
een bruine damesfiets, merk Superior, een 
bruine damesfiets, merk Gazelle

•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Blauwvink:	
een groene herenfiets, merk Gazelle

•	 Heemsteedse	Dreef,	ter	hoogte	van	34:	
een rode damesfiets, merk Batavus, een 
zwarte herenfiets, merkloos, een blauwe 
damesfiets, merk Puch, een zwarte 
damesfiets, merk Highlander, een zwarte 
damesfiets, merk Union

•	 Heemsteedse	Dreef,	ter	hoogte	van	28:	een	
oranje damesfiets, merk Batavus

•	 Heemsteedse	Dreef,	ter	hoogte	van	37:	een	
oker kleurige herenfiets, merk Batavus, een 
blauwe herenfiets, merk Gazelle, een wit/
groene damesfiets, merk Union, een zwarte 
damesfiets, merk Batavus

De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 19 februari 2020 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert. Als de betreffende fiets binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog 
steeds in een onvoldoende rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 te Heemstede

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties




