
de Heemsteder
www.heemsteder.nl  |  0238200170 13 februari 2019

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Achterop deze 
krant het

Gemeentenieuws

Heemstede – Dit beeld is te bewonderen op de Bronsteebrug 
over de Bronsteevijver. Het is van Hendrik van den Eijnde, (1869-
1939). Het is een zittende vrouw die in elke arm een kruik vast 
heeft; de rechter rustend op haar schouder, hieruit vloeit een 
stroom water die door een man en vrouw in een kruik wordt 
opgevangen.

Mooi Heemstede in de winter 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Mettertijd (grote?) 
Action in Vomarpand
Heemstede - Tijdens de behan-
deling van het intrekken van het 
voorbereidingsbesluit op 31 ja-
nuari over de nieuw te bouwen 
Vomar werd iets anders duidelijk. 
In het pand waar de Vomar nu 
nog zit aan de Binnenweg komt 
een Action.

De Vomar is ook eigenaar van de 
naast hun huidige winkel gele-
gen panden. Het ís dus mogelijk 
dat de Action een heel grote win-
keloppervlakte krijgt. Tegenover 
de nieuwe Vomar opent Mar-
qt, een supermarkt. Deze keten 
richt zich op het hogere segment, 
veel seizoensgebonden groen-
ten, fruit en biologisch voedsel. 
‘Voedsel met een eerlijk verhaal’ 

is hun motto. Zowel Action als 
Marqt bleken niet bereid om enig 
inzicht te geven in hun plannen.
Aangezien de oplevering van de 
nieuwe Vomar nog wel een jaar 
of twee in beslag kan nemen is 
niet te verwachten dat de ge-
noemde winkels snel zullen ope-
nen. Met het aantal supermark-
ten in Heemstede is het dorp 
ruim bedeeld, al loopt het aardig 
in de pas met het landelijk beeld. 
In hoeverre de extra vierkante 
meters supermarkt effect hebben 
op het overige winkelaanbod zal 
de tijd leren. Gelijktijdig neemt 
ook het marktaandeel via online 
winkelen bij supermarkten toe.

Eric van Westerloo

Minisymposium ‘Preventie kan eerder’:

‘Actiever op zoek naar vragen van burgers’
Heemstede - De zorg moest be-
ter en goedkoper. Gemeenten 
moesten nieuwe taken uitvoeren 
met minder geld. Ze staan  dich-
ter bij hun inwoners, kennen de 
behoeften en kunnen sneller re-
ageren op signalen van dreigen-
de problemen. Het liefst door in-
woners zelf, die elkaar helpen. 
Preventie dus. Dat was het tover-
middel.

Heemstede, de gemeente waar 
WIJ Heemstede voor werkt, heeft 
twee loketten, een WMO loket 
(Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) in het raadhuis en een 
CJG loket (Centrum voor Jeugd 
en Gezin). Dit zijn loketten waar 
professionals uit verschillende 
maatschappelijke organisaties 
met elkaar samenwerken, om in-
woners met problemen of vra-
gen zo goed mogelijk te helpen. 
Het zijn laagdrempelige en goed 
functionerende loketten. Maar 
dat tovermiddel werkte toch niet 
vanzelf.
 
In zo’n situatie richt je je op dat 
wat urgent is. Logisch. En dat is 
het oplossen van problemen en 
het voorkomen van die proble-
men. WIJ Heemstede denkt te 
kunnen helpen door bij haar con-
tacten in de wijken actiever op 
zoek te gaan naar de vragen van 
burgers, met hen samen oplos-
singen te vinden om zo te voor-

komen dat zij een loket nodig 
hebben. Ze doen dat al door ac-
tiviteiten van jeugdwerk in buur-
ten, samen met bewoners, te or-
ganiseren en uit te voeren Sinds 
januari is er versterking van een 
sociaal makelaar en de eerste er-
varingen zijn positief. Zij legt re-
laties tussen inwoners van Heem-
stede, tussen bewoners en orga-
nisaties en tussen organisaties. 
Plein1 biedt bijvoorbeeld mooie 
mogelijkheden om een start te 
maken met dit soort saamhorig-
heid bevorderende initiatieven. 
Aldus Anette Aukema, directeur 
WIJ Heemstede bij de opening 
van het Minisymposium ‘Preven-
tie kan eerder’, dat vrijdagmid-
dag gehouden werd in ‘de Luifel’ 
bij gelegenheid van het afscheid 
van Marianne de Haan als voorzit-
ter van de stichting. Dagvoorzit-
ter Marcella van Doorn stelde het 
panel voor, de dames Astrid Nien-
huis (burgemeester), Janny Bak-
ker (RvB Movisie), Riny van den 
Oever (Centrum Jeugd en Gezin), 
Ariana de Wit, (raadslid CDA) en 
Jose van Duin (Steunpunt Vrijwil-
ligers), die drie stellingen ter be-
oordeling kregen:
1.  Participatie van burgers in hun 

wijk voorkomen psychosociale 
problemen en stimuleert posi-
tieve gezondheid. WIJ Heem-
stede heeft hierbij een verbin-
dende en preventieve functie.

2.  De WMO en CJG loketten los-

sen de problemen op bij bur-
gers. Sociaal werk wordt over-
bodig.

3.  Van de sociaal werker wordt 
initiatief en ondernemerschap 
verwacht maar als zij die niet 
tonen, ervaren ze veel obsta-
kels.

Daar kunnen bestuurders wel wat 
mee en voor de werkers in het 
sociaal domein gesneden koek, 
voor de burger is de conclusie 
van belang.
Uitgaande van de balans op le-
vensdomein onderscheiden we 
gezondheid, financiële zekerheid, 
werk, nuttige dagbesteding, soci-
aal contact en zingeving. Als één 
van deze wegvalt, dan gaat het 
nog, maar anders is al hulp nodig. 
Door het vergroten van de ‘sa-
menredzaamheid’ van de buurt 

of wijk, de onderlinge veerkracht 
en sociale steun te bevorderen, 
specifiek voor mensen in kwets-
bare situaties zodat iedereen een 
vangnet heeft en mee kan doen, 
komt de gezondheid vanzelf.
 
Afscheid Marianne den Haan
Ans Meijer, vice-voorzitter en 
secretaris, hield een lovende 
speech bij het afscheid van Ma-
rianne de Haan die de organisa-
tie WIJ Heemstede door een tur-
bulente tijd heeft gemanoeu-
vreerd. Muziek van de enthousi-
aste zangeressen en zangers van 
Barbees&Barflies maakte het af-
scheid compleet. Zij wordt opge-
volgd door Ad van der Nes, nog 
bekend van Zorgbalans en al in-
gehaald door het hele team

Ton van den Brink

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Erica Terpstra bij Blokker: Yesss!
Heemstede - Ze had er zelf nooit 
aan gedacht om een kinderboek 
te schrijven, maar toen ze ervoor 
gevraagd werd wist ze meteen 
dat ze het zou doen. Erica Terp-
stra (75), de onvermoeibare goe-
roe van het positivisme was altijd 
al van de vrije slag. Buiten de lijn-
tjes kleuren lijkt haar tweede na-
tuur.
Voor de film’ Pluk van de Pet-
teflet’ vertolkte ze immers zon-
der acteerervaring de rol van 
burgemeester. De voormalig 
zwemkampioene, staatssecreta-
ris, voorzitter van het NOC*NSF 
en tegenwoordig reisleidster bij  
Omroep Max zei dus vanzelfspre-
kend ja op het verzoek. Op zater-
dag 9 februari was Erica Terpstra 
haar opgewekte zelve bij boek-
handel Blokker om haar kinder-
boek ‘Een knipoog van de Boed-
dha’ te signeren. “Ik noem me-
zelf een eeuwige student van het 
boeddhisme”, vertelde ze. “Om 
echt als boeddhist te leven zou ik 
mijn stukje vlees en glaasje wijn 
moeten laten staan.
Dat gaat mij te ver, kent u dat?” 
Haar ontmoeting met de Dalai 
Lama vormde de inspiratie voor 
het thema van het kinderboek. 
“Ik mocht His Holiness ruim een 
uur interviewen en stelde hem de 

vraag: Wat kunnen we doen aan 
het gebrek aan respect en waar-
dering voor elkaar? Het is een 
probleem dat mij zorgen baart. 
Hij antwoordde: ‘Ik denk dat je 
moet beginnen bij kinderen. Prop 
ze niet enkel vol met cognitieve 
vakken, maar leer ze te leven met 
compassie in hun hart.’ De nieuw-
bakken kinderboekenschrijfster 
wist waarover de Dalai Lama het 
had. Erica was naar eigen zeg-
gen al een vrolijk en gelukkig 
kind dat door het leven danste. 
Haar vader gaf haar de raad om 
haar geluksgevoel door te ge-
ven en met open blik de ander 
het gevoel te geven dat hij wel-
kom is. Niet later, maar meteen. 
“Ik heb die wijsheid teruggevon-
den in vele boeddhistische leer-
boeken, al weet ik zeker dat mijn 
vader die nooit gelezen heeft.”                                                                                                                        
‘Een knipoog van de Boeddha’ 
gaat over Onno en Wendy, bes-
te vrienden, die meedoen aan 
de themaweek op school over 
boeddhisme. Alle kinderen heb-
ben een Boeddhabeeldje op hun 
tafel staan. Dan gebeurt er iets 
raars: het beeld geeft Onno een 
knipoog. Het is de start van een 
mysterieus avontuur dat het duo 
naar het oude India leidt. Ze vol-
gen de levensweg van het prinsje 

Siddharta dat later Boeddha zou 
worden. Begrippen als verlich-
ting, meditatie en reïncarnatie 
worden op speelse wijze geïntro-
duceerd. Eenmaal thuis kunnen 
de kinderen hun lessen in com-
passie in praktijk brengen door 
het contact met een asielzoekers-
gezin.

Tot slot van haar bezoek las Eri-
ca Terpstra voor uit het boek voor 
de kinderen op de eerste rij en 
de andere aanwezigen. Ook dat 
vond ze een cadeautje: “Ik dacht 
vanochtend toen ik wakker werd: 
Ik mag vandaag naar die heerlij-
ke boekhandel van Arno om te 
vertellen over mijn eerste kinder-
boek. Wat een geluk dat het leven 
mij zoveel mooie dingen aanreikt. 
Yesss!”   

‘Een knipoog van een Boeddha’ 
is op verzoek geschreven voor 
de tentoonstelling ‘Het leven van 
Boeddha, de weg naar nu’ in de 
Nieuwe kerk van Amsterdam. De 
Dalai Lama schreef het voorwoord 
en de illustraties zijn gemaakt 
door knipkunstenares Geertje 
Aalders. Verkrijgbaar voor 15,99 
euro bij boekhandel Blokker. 

Mirjam Goossens

20 februari  WOONSPECIAL

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

OPLAGE: 14.300
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Net als het huizenblok van vo-
rige week zijn de nummers 89, 
91 en 93 ook als één blok ge-
bouwd, in 1916. Nummer 93 
begint als woning. Maar in het 
Bloemendaals Weekblad van 
13 december 1935 staat dat 
de Gebr. Kompier (Filiaal Krui-
deniers, Comestibles en Fijne 
Vleeschwaren) een telefoon-
aansluiting heeft gekregen op 
Zandvoortschelaan 93. Ze za-
ten al op Camplaan 2. De toen-
foto, dit keer, betreft een frag-
ment van een bouwtekening 
uit 1935 (gemeente Heemste-
de), met betrekking tot het om-
bouwen van het woonhuis tot 
winkel door de Gebr. Kompier. 
Een toenfoto was niet voor-
handen. In 1942 is de winkel 
nog eens vergroot. “Het inwen-

dige van de zaak is geheel uit-
gevoerd in Eikenhout”, aldus 
de Eerste Heemsteedsche Cou-
rant van 20 december 1935. Tot 
in de jaren 60 zat de winkel van
J. Th. Kompier op nr. 93. De fami-
lie woonde zelf nog lang op nr. 
91. In 1990 overleed dhr. Kom-
pier. Volgens het adresboek van 
Heemstede van 1 april 1969 zat 
‘Horloger-Juwelier H. Brokke’ op 
Zandvoortselaan 93. Hij is ook 
nog eens hofl everancier. 

Tot in de jaren 70 vinden we
deze juwelier op de Zandvoort-
selaan. Daarna is nr. 93 nog 
vooral woning geweest, maar 
nog wel met ondernemingen, 
zoals ‘Vernot B.V. ‘ en in 2006 
‘Paxwnix Kryzenix BV’ op nr. 93, 
beide fi nanciële instellingen.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 11 februari 2019. Mocht 
u informatie over de Zand-
voortselaan hebben dan kunt u
terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Ook zijn we op zoek 
naar beeldmateriaal, zoals nu 
van het voormalige pand van 
Kompier. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (36)

Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 17 februari: 10u. ‘JOOST’ 
viering met ds. Gerline de Jong                  

Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 14 februari, 9u.
Eucharistieviering. 

Voorganger past. R. Verhaegh.

Zondag 17 februari, 10u. 
Woord- en Communieviering 

m.m.v. In Between. 
Voorganger past. A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 17 februari 10u.

Spreker: Peter de Jong.

www.rafael-nehemia.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 17 februari, 10u.
Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 17 februari om 10.00 uur
 Mevr. C. Zonnenberg.

www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 17 februari
10u. Oude Kerk: mw. ds. B.L. Bos, 

m.m.v. de cantorij.
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Wil jij in de toekomst mijn
Valentijn zijn?
Ons leven samen wordt vast 
heel fi jn! 

Ik ben een stoere man in de 
kracht van mijn leven
als je voor mij kiest zal ik je heel 
veel liefde geven

Ik ben zomaar achter gelaten 
bij een ziekenhuis
en toen nooit meer opgehaald 
uit het dierentehuis

Met mensen kan ik het meestal 
wel goed vinden
want daarmee ben ik vaak snel 
dikke vrinden 

Van andere reuen word ik niet 
zo blij
een leuk tee� e past soms beter
bij mij

En misschien is het best wel dom
maar katten vind ik echt heel 
stom

Er is ontdekt dat er een pro-
bleempje is met mijn rug
ik heb gelukkig geen pijn dus 
dat vergeet ik maar vlug

Ik wil echt heel graag hard wer-
ken voor mijn nieuwe baas
met vaste regels zodat ik me 
niet ga gedragen als een dwaas

Iemand met geduld zonder 
harde hand
om fi jn te wandelen langs het 
strand 

Een consequente, rustige nieu-
we baas zoek ik nu met smart
zodat ik veel van je kan houden 
met heel mijn grote hart

Kom eens langs voor een leuke
date
ik zorg dat je mij niet meer ver-
geet!

Wie is Bert?
Bert is een prachtig Bully reu 
van ongeveer vijf jaar oud. Om-
dat het een vondeling is weten 
de verzorgers niet veel van zijn 
verleden maar ze hebben Bert 
inmiddels wel beter leren ken-
nen. Hij kent de basiscomman-
do’s maar wil graag meer bijle-
ren op een cursus. We zijn op 
zoek naar een nieuwe baas die 
ervaring heeft met het ras. Op 
röntgenfoto’s is gebleken dat 

Bert spondylose heeft. Op dit 
moment heeft hij daar geen 
last van. Bert is een vrolijke 
clown die graag met een nieu-
we baas aan de slag gaat.
Wil je iets betekenen voor Bert? 
Neem contact op met:

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Vindt Bert zijn Valentijn?

en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Ter plekke €2.000 aftikken tijdens 
grote verkeerscontrole Sportlaan
Heemstede - De politie heeft 
maandag 4 februari een grote 
verkeerscontrole gehouden in en 
rondom Heemstede. De verkeers-
controle richtte zich vooral op 
transport. Vanaf 8.30 uur tot on-
geveer 13.00 uur werden verschil-
lende soorten voertuigen gecon-
troleerd. Onder andere vrachtwa-
gens, bestelbusjes, aanhangers, 
taxi’s en lesauto’s werden gecon-
troleerd.

Op de uitvalswegen rond Heem-
stede stonden ANPR-camera’s 
opgesteld. Deze camera’s scan-
nen nummerplaten om te kun-
nen zien of de tenaamgestelde 
nog wat heeft open staan.

Motorrijders pikten vervolgens 
auto’s eruit en begeleidden ze 
naar de parkeerplaats. Verkeers-
specialisten uit het land waren 
aanwezig om toe te zien op na-

leving van de geldende regels. 
De belading van voertuigen kon 
worden gecontroleerd met weeg-
platen. Ook (snors)scooters gin-
gen op de rollerbank.

Zeker 4061 auto’s zijn gecheckt 
door de ANPR-camera’s. Daar-
naast zijn voertuigen door mo-
torrijders op eigen initiatief naar 
de controle gebracht. Zeker 55 
bekeuringen zijn uitgedeeld voor 
diverse feiten. Status van het 
voertuig, rijden zonder rijbewijs, 
en verkeerd vastgezette lading 
waren redenen om boetes uit te 
schrijven. 

Een Belgische automobilist die 
nog een boete had openstaan 
liep tegen de lamp. Hij moest ter 
plekke €2000,- afrekenen. Eén
automobilist liep op de vroege 
morgen tegen de lamp vanwege 
rijden onder invloed.Beeld: Laurens Bosch

Wandelnet en 
Fietsersbond 
vechten door
Heemstede - Wandelnet en Fiet-
sersbond vechten de afsluiting 
van het Laantje van Alverna aan. 
“Het laantje is openbaar gewor-
den door verjaring. Gemeente 
Bloemendaal heeft ons handha-
vingsverzoek afgewezen.
De verdediging van Bloemen-
daal luidt kort samengevat: “We 
zijn er altijd vanuit gegaan dat 
het laantje niet openbaar was,
en daarom is het laantje niet 
openbaar”, aldus Wandelnet en 
de Fietsersbond in een persbe-
richt.
Beiden vragen zich af waarom al 
die hekken op het Laantje van Al-
verna staan? Het laantje is vol-
gens hen openbaar geworden 

door verjaring. Gemeente Bloe-
mendaal verleende een vergun-
ning voor het plaatsen van een 
hek aan de laanbewoners, en ge-
meente Heemstede staat nog 
steeds toe dat ProRail het laantje 
aan de andere kant afsluit.
 In het proces over de omgevings-
vergunning voor het hek op het 
laantje deed de rechter geen uit-
spraak over de openbaarheid van 
het laantje. De rechtbank boog 
zich alleen over de vergunnings-
kwestie en wees dit beroep eind 
juli 2018 af.
 Al eerder dienden de twee bij ge-
meente Bloemendaal een hand-
havingsverzoek in. Op grond van 
de APV (algemene plaatselijke 
verordening) mag een openbare 
weg niet worden afgesloten door 
het plaatsen van een hekwerk. Nu 
moet er wel een uitspraak komen 
over de openbaarheid van het 
laantje. “Die staat voor ons als een 
paal boven water.”

Vogelhuisjes 
beschilderen

bij KIMT
Regio - Vogelhuisjes beschil-
deren kun je op vrijdag 22 fe-
bruari doen bij Kom In Mijn 
Tuin, van 14.00 tot 15.30 uur. 
Vooraf is er eerst uitleg over 
vogels in onze tuinen en 
daarna ga je een vogelhuis-
je beschilderen.
Doelgroep: kinderen basis-
school; aantal deelnemers 
10. Locatie: tuinhuis KIMT, 
Herenweg 18 Heemstede, in-
gang Groenendaalse Bos, te-
genover het Manpad.
Aanmelden:
info@kominmijntuin of 023-
5282651 (Mik van der Bor).
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Tentoonstelling ‘Van Nature Grafiek’ 
in de Kloostergangen Haarlem
Regio - Kunstenaarsvereniging 
‘Kunst Zij Ons Doel’(KZOD) en 
Grafisch Atelier Haarlem, houden 
in een samenwerkingsverband 
de tentoonstelling ‘Van Nature 
Grafiek”, in de sfeervolle Kloos-
tergangen van het Stadhuis aan 
de Grote Markt in Haarlem. Een 
breed publiek kan kennis maken 
met de toepassing van diverse 
grafische kunstvormen.  

De tentoonstelling toont interes-
sant werk en het resultaat van 
toepassing van een grote variatie 
technieken. Jacqueline van Ros-
malen hanteert voor het grafisch 
werk het credo ‘goede kunst volgt 
de natuur’ en presenteert onder 
de titel ‘Loof & Leaves’ zeefdruk-
ken op papier en paneel. Aureen 
Harthoorn laat tijdens deze ten-

toonstelling een serie ‘Lagen en 
Landschappen’ zien. Interessant 
is het kennis te nemen van haar 
werkproces (houtdruk). Richard 
Lagerweij maakt tijdens deze 
tentoonstelling indruk met een 
groot, langwerpig werk met de 
illustratie van trekvogels bestaan-
de uit stroken acrylaatglas met 

daaronder verlijmde zeefdruk-
ken. Terwijl Rosa Navarro mid-
dels toevallige patronen werkt, 
waarbij een wereld van bijzonde-
re vormen wordt geschapen. On-
der meer door cyanotype op per-
kament papier.
Rob Clous zijn kleuretsen zijn bij-
zonder interessant, het resul-
taat van een doorwrocht en se-
cuur werkproces waarbij met be-
hulp van verschillende platen een 
kleurets ontstaat. 

Op vrijdag 15 februari  a.s. om 
16.00 uur wordt dit unieke sa-
menwerkingsproject van 21 beel-
dende kunstenaars geopend 
door Joost Pollmann, essayist, 
Volkskrant-recensent en Stripda-
genorganisator. De tentoonstel-
ling loopt van woensdag 13 fe-
bruari tot en met vrijdag 22 maart 
2019. En is geopend tijdens werk-
dagen van 08.00 tot 17.00 uur. 
Meer info op: www.kzod.nl en 
www.facebook.com/kunst.zijons-
doel.

Werk van Rob Clous.

Werk van Jacqueline van Rosmalen.

Jubilerende KARAKTER!toneelgroep speelt 
‘De Prinses op de Erwt’, het echte verhaal’
Regio - Op 8, 9 en 10 maart 
speelt de 25-jarige KARAKTER!- 
toneelgroep de jubileumvoor-
stelling  ‘De Prinses op de Erwt, 
het echte verhaal!’ in het Haar-
lemmerhout Theater, Van Olden-
barneveldlaan 17 te Haarlem. 

Voor de regie en bewerking te-
kende Justin le Bruyn. 

Het wordt een sprankelende 
voorstelling voor jong en oud. 
Ook dansen er 6 danseressen 
van balletstudio Dance@Jarmke 

mee. Aanvang 14.15 uur. Kaarten: 
13,50 in de voorverkoop en 15,- 
aan de zaal. Pinnen niet moge-
lijk. Telefonisch reserveren op: 06-
57480780. Meer informatie op: 
www.facebook.com/Karakter- 
Toneelgroep.

Amsterdam Piano Trio op 
gemeentehuis Bloemendaal
Regio - Op zondagmorgen 24 fe-
bruari treedt het Amsterdam Pi-
ano Trio op in het gemeentehuis 
van Bloemendaal in Overveen, 
georganiseerd door Stichting 
Muzenforum. 
Het Amsterdam Piano Trio be-
staat uit drie prominente jon-
ge musici. Alexander Warenberg 
won in 2016 het Nationaal Cel-
lo Concours. Violist Shin Sihan 
wordt geprezen om zijn feno-
menale virtuositeit en muzikali-
teit. Pianiste Yang Yang Cai won 
onlangs de Classic Young Mas-
ters Award. Het trio treedt op in 
binnen- en buitenland. Volgen-
de maand zijn ze te horen in het 

Concertgebouw in Amsterdam. 
Het concert opent met Beetho-
vens ‘Geistertrio’ dat zijn naam 
ontleent aan het spookachti-
ge middendeel. Liszts ‘Tristia’ 
is een zeer sprekende bewer-
king van zijn pianostuk ‘Vallée 
d’Obermann’.  Aangevuld met 
Schuberts Trio No.1 zet het Am-
sterdam Piano Trio een schitte-
rend programma neer. 

Aanvang: 11.00, zaal open 10.30 
uur. Losse kaarten € 20,-; CJP en 
jeugd t/m 25 jaar € 10,- (inclusief 
koffie). Voor kaartverkoop en re-
servering, ga naar:
www.muzenforum.nl. 

Finaleavond mediakunstspektakel 
Beam This!
Regio - Op vrijdag 8 maart vindt 
de finaleavond van het succes-
volle mediakunstspektakel Beam 
This! plaats in Sociëteit Vereeni-
ging in Haarlem. Tientallen me-
diakunstenaars en -ontwerpers 
laten hun werk voor een divers 
publiek op de muren schijnen. Al-
les is geoorloofd: videokunst, in-
stallaties, games, video-mapping, 
VJ-sets, slideshows, zolang er 
maar geprojecteerd wordt. Deel-
nemers van Beam This! zijn onder 
meer: Karien Beijers, Lucas Hoe-
ben, Timo Hoogland, The Tjong 
Khing, TRIK, Wouter van Reek, 
Gerrie Hondius, Jacqueline Koot-
er, André Rooijmans en Ronald 
Ruseler.

Beeldend kunstenaar Herman 
van den Heuvel baseert Beam 
This! op Bring Your Own Beamer 
(BYOB), een idee van internet-
kunstenaar Rafaël Rozendaal. Ro-
zendaal heeft het concept vrij-
gegeven en inmiddels is BYOB in 
een groot aantal steden over de 
hele wereld uitgevoerd. 
Beam This! is een samenwerkings-
project van de Haarlemse instel-
lingen: Kunst centrum Haarlem, 
37PK, De Vishal en KHL (Kunstaca-
demie Haarlem-Leiden) en wordt 
ondersteund door Haarlem Viert 
Cultuur. Locatie: Sociëteit Ver-
eeniging,  Zijlweg 1, Haarlem. 
Aanvang: 19:00 – 23:00. Gratis en-
tree.

Optreden Blue Lines Sextet in de Pletterij
Regio - Zaterdag 16 februari staat 
het Blue Lines Sextet op het po-
dium van de Pletterij in Haarlem 
met een, naar eigen zeggen, “dy-
namische mix van stuiterende 
swing, nomadische neo-lyriek, 
sonisch speurwerk, krokante har-
monieën, urban sounds en im-
provisaties volgens ongeschre-
ven wetten”.

In 2012 formeerde contrabas-
sist Raoul van der Weide het trio 
met George Hadow (drums) en 
Michiel Scheen (piano). Na het 
voltooien van hun debuut-CD in 
2014 (Casco 002), werd de line-up 
versterkt met de drie veelzijdige, 
unieke en alerte blazers Ada Rave, 
Bart Maris en Wolter Wierbos. 
Maris, Scheen, Van der Weide en 
Wierbos maken al vele decen-
nia deel uit van toonaangeven-
de formaties in de geïmproviseer-
de muziek. Zowel voor het trio als 
het sextet schreef Scheen veel 
composities en arrangementen, 
werk dat in de internationale pers 

al eerder omschreven werd als 
‘post-Monk, post- Mengelberg’.
Zaal open om 20.00 uur. Toegang 
€ 10, houders van een Haarlem-
Pas en jongeren onder 25 jaar € 
7,50. We Are Public heeft dit con-

cert geselecteerd. Houders van 
een WAP-pas hebben gratis toe-
gang.
De Pletterij, Lange Herenvest 122, 
Haarlem. Reserveren via:
www.pletterij.nl  

Foto: Geert Vandepoele

Cabaretière Nathalie Baartman met 
‘Breek’ in De Luifel
Heemstede - Vrijdagavond 15 fe-
bruari speelt cabaretière Natha-
lie Baartman haar nieuwste voor-
stelling ‘Breek’ in Theater De Lui-
fel. De Twentse Nathalie staat 
al dik 11 jaar in de Nederlandse 
theaters. 

Zij wordt geroemd om haar ex-
pressiviteit, eigenzinnigheid en 
maatschappelijke betrokkenheid, 
die ze verwerkt in mooie liedjes 
en conferences.

‘Breek’ is een subtiel-hilarische 
voorstelling over kwetsbaarheid. 
Over het ongemak van de stilte. 
Alles op het randje van de gek-
te.   Ze zei: “Neem een breek joh. 
Dat kan hier op de stoeptegel. 

Hier heb je een hapje gefrituurde 
sprinkhaan. Verstil de gewoon-
te, troost de vreemdeling en luis-
ter. Het jeukt in je hoofd naar on-
gehoorde stemmen. Het varken 
knort je. Laat het barsten en re-
genen. Druppel en huppel. Breek 
die hartkorst en gooi je telefoon 
in het hooi.  Bladder af en adem 
weer.”  

Theater De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20.15 uur, 
Entree: € 18,50.

Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl, of via 
de theaterlijn 023 5483838 of op 
de avond van de  voorstelling aan 
de zaal.

Regio - Op donderdag 21 febru-
ari treden vier cellisten op in De 
Kapel in Bloemendaal. Het be-
treft Jong Talent van het Konink-
lijk Conservatorium Den Haag 
te weten: Junya Nomura, Emma 
Warmelink, Candela Mier-Teran 
en Lucie Zurmanova. Zij worden 
begeleid op de piano door Niko-
la Meeuwsen, die tevens als so-
list optreedt. Werken van onder 
meer: Bach, Hindemith, Schu-
mann, Tsjaikovski en Ginastera .
Aanvang: 20.00 uur.  Podium De 
Kapel, Potgieterweg 4,  te Bloe-
mendaal.Voor nadere informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Jonge cellisten 
spelen in De Kapel 
van Bloemendaal

Lezing Bart van Loo 
verplaatst naar Oude Kerk
Heemstede - Wegens overweldi-
gende belangstelling is de lezing 
van Bart van Loo over zijn on-
langs verschenen boek ‘De Bour-
gondiërs’, die hij vrijdag 15 febru-
ari zou verzorgen op verzoek en 
in Boekhandel Blokker, verplaatst 
naar de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede.
Geïnteresseerden zijn daar van 
harte welkom om 20.00 uur.
1De Bourgondiërs vertelt de ge-
schiedenis van de vroege Neder-
landse eenwording. Het is een 
wonderlijk relaas van ontbolste-

rende steden, ontwakend indi-
vidualisme en uitstervende rid-
deridealen. Van schizofrene ko-
ningen, doortastende hertogen 
en geniale kunstenaars. Terwijl 
de Bourgondische hertogen met 
veldslagen, huwelijken en her-
vormingen de versnipperde La-
ge Landen tot één geheel smeed-
den, ontstonden onder hun im-
puls de onvergetelijke werken 
van Klaas Sluter, Jan van Eyck en 
Rogier van der Weyden.
De toegang bedraagt €10.
Reserveren kunt u via: 

info@boekhandelblokker.nl of 
tel. 023-5282472

Bart van Loo.

Trefpunt-WIJ Lezing
Duitse beeldhouwer en 
tekenaar Käthe Kollwitz
Heemstede - Michiel Kersten ver-
zorgt dinsdag 26 februari een le-
zing over de Duitse beeldhouwer 
en tekenaar Käthe Kollwitz (1867-
1945).

Zij verbeeldt als geen ander de 
oergevoelens van moeders: de 
angst om hun kinderen te ver-
liezen en de pijn die alleen een 
moeder kan voelen als haar kin-
deren iets overkomt. Zelf verloor 

zij een van haar zonen. Als paci-
fist en socialist streed zij met haar 
echtgenoot tegen het brute ge-
weld van oorlog en geweld.

Een lezing over haar tekeningen 
en beelden in de context van de 
bewogen eerste drie decennia 
van de twintigste eeuw. Een we-
reld getekend door oorlog, revo-
luties en het opkomende natio-
naal-socialisme.

De lezing vindt plaats in de Luifel 
aan de Herenweg 96, vanaf 13.30 
uur.

De entree bedraagt €5,-. Reserve-
ren kan via www.wijheemstede.nl 
of 5483828.

Käthe Kollwitz.
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Hoe je je huis opeet,
zonder misselijk te worden…

Heb je zorgen? Ben je kribbig? Slaap 
je niet? Begin januari zit ik met An-
na (70) en Peter (72) aan tafel. 
Peter is bij hun bank geweest. En ko-
men voor een second opinion. Ze 
maken zich grote zorgen, slapen niet 
en mopperen op elkaar en iedereen. 
Terwijl het zo’n leuk stel is. Jammer.
De rem zit op hun, toch al niet zo bes-
te pensioen. En het spaargeld raakt 
op. Peter: “ik heb straks geeneens 
geld voor mijn begrafenis”. 
Van de bank kregen ze het ad-
vies een” opeethypotheek” te ne-
men. Je huis opeten? Zal dat lek-
ker zijn? Gekkigheid tuurlijk. Hoe 
het wel werkt? Ik leg het je zo 
uit. Anna en Peter hebben er geen goed gevoel over, of dat 
terecht is?
Komt ie. Je krijgt een nieuwe hypotheek waaruit je elke maand 
geld ontvangt. En je betaalt niks. Nou niks? De rente(variabel) 
wordt elke maand bij je schuld opgeteld. Als de rente gelijk 
blijft, is het na 10 jaar op. Bij een hoge rente eerder en bij een lag 
 rente… En dan? Dan moet je over de hele hypotheeksom gaan 
betalen. Dat lukt niet, dus…
Een bord in de tuin. Alles weg. Wat een super advies voor Anna 
en Peter. Beide begin 80 jaar en een soort dakloos. Welke.. heeft 
dat bedacht? Ze schrikken zich rot. Dit is toch geen oplossing. 
Nee natuurlijk niet.
Sinds augustus is er de seniorenhypotheek. Een uitkomst voor 
Peter en Anna. Ze kunnen met een gerust hart oud worden. Ze 
slapen weer prima. En bovenal, hebben ze het weer heel gezel-
lig samen.
Herken je dit? Kom gewoon eens praten. En dat…kost echt niks. 
Tot snel.

Agnes van Veen / Jacqueline van Hensbergen
Hypotheek Informatie Punt
Zandvoortselaan 117, Heemstede,
023-5571062, info@h-i-p.nl, www.h-i-p.nl.

(editorial)HJF Huiswerkbegeleiding verhuist
naar de bovenzaal van de Pinksterkerk
Heemstede - Inwoners die regel-
matig langs de Pinksterkerk ko-
men, hebben het vast gemerkt: 
de afgelopen maanden is er druk 
verbouwd in de voormalige kerk 
aan de Camplaan. 
Beneden is de ruimte in orde 
gemaakt voor Rozemarijn, een 
dagopvang op antroposofische 
grondslag voor kinderen met 
een meervoudige beperking. In-
tussen is de verbouwing bijna 
klaar. Maar HJF Huiswerkbegelei-
ding, die in de benedenzalen van 
de Pinksterkerk gehuisvest was, 
moest hierdoor verhuizen. Sinds 
begin december zit deze groep in 
de voormalige kerkzaal. De ruim-
te wordt gedeeld met het Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede en 
het Heemsteedse Philharmonisch 
Orkest. Die gebruiken de boven-

zaal als oefenruimte en als con-
certzaal. Intussen is er al een con-
cert geweest: tafels aan de kant, 
stoelen erin. Nog niet alles loopt 
op rolletjes, maar met wat geven 
en nemen zal het best lukken om 
samen gebruik te maken van de-
ze zaal. 
De Huiswerkbegeleiding heeft nu 
een mooie, ruime zaal, waar leer-
lingen van het VO in alle rust aan 
hun huiswerk en proefwerken 
kunnen werken. Ook kan er indi-
viduele hulp geboden worden: 
als je een vak echt moeilijk vindt, 
of je begrijpt iets niet geeft HJF 
persoonlijke uitleg. Als het goed 
is heb je aan het eind van de dag 
al je huiswerk af, is al je leerwerk 
overhoord en is ook gekeken wat 
er in de toekomst nog moet ge-
beuren. Deze week wordt er nog 

flink gewerkt, maar volgende 
week is het lekker vakantie. 
Meer weten? Bel Hedwig Jurrius, 
06-46577776.

Op Landgoed Elswout
Ontdek het ‘Huisje vol Verhalen’ voor 
iedereen van 0 tot 100 jaar
Regio - De voorjaarsvakantie 
komt er weer aan. Wil je echt iets 
leuks doen met je (klein)kinde-
ren? Kom dan naar het idyllische 
theater Elswout in Overveen van 

kidscomedian Wijnand Stomp. 
En maak na de voorstelling in dit 
‘Huisje vol Verhalen’ nog een fris-
se wandeling over het sprookjes-
achtige landgoed.

Met zijn levensgrote vertelkast 
tovert Stomp wonderschone 
prenten tevoorschijn en dompelt 
hij zijn publiek onder in een won-
derlijke fantasiewereld. Kom luis-
teren naar zijn interactieve shows 
‘De mooiste vis van de zee’, ‘Flod-
dertje’, ‘Lisa en de gestolen win-
ter’, ‘Een IJsbeer in de tropen’ of 
‘Monkie’. Gast van de week is 
Maya, bekend van Samba Salad. 
Haar muzikale show ‘Maya zingt 
de wereld rond’ is leuk voor ieder-
een vanaf 2 jaar.
Als kids comedian weet Wijnand 
Stomp een zaal van jong tot oud 
te boeien. Hij werd bekend door 
zijn theatrale vertolkingen van 
’de slimme spin Anansi’ en met 
zijn bewerkingen van ‘Floddertje’ 
en ‘Jip en Janneke’ toerde hij door 
het hele land.
Laat je betoveren door dit begrip 
in theaterland!

Kon. HFC blijft steken op 
gelijkspel tegen koploper AFC
Regio - Afgelopen zondag 10/2 
was er maar één ploeg die recht 
had op de volle drie punten en 
dat was HFC. Misschien wel de 
beste wedstrijd die de Haarlem-
mers dit seizoen hebben afge-
werkt. Het was alleen aan de AFC 
doelman Patrick Zonneveld te 
danken dat AFC nog één punt 
overhield aan het duel en lijst-
aanvoerder blijft. AFC had goe-
de zaken kunnen doen in hun 
race naar het kampioenschap. De 
nummer twee, IJsselmeervogels 
liet een dag eerder kostbare pun-
ten liggen tegen Excelsior Maas-
sluis.

HFC was vrijwel de gehele wed-
strijd op alle posities de betere. 
AFC speelde laf en loerde alleen 
op snelle uitvallen maar dat luk-
te zelden. Gedurende de gehele 
wedstrijd hoefde HFC doelman 
Tom Boks geen reddingen te ver-
richten. Slechts een maal was AFC 
dicht bij een goal toen een inzet 
van Yordi Theijse door Lars Wei-
stra van de doellijn werd gekopt. 
In de eerste 45 minuten moest 

doelman Zonneveld al drie maal 
als redende engel optreden. Na 
de pauze kon hij een zestal red-
dingen op zijn CV bijschrijven. 
Khalid Tadmine stoomde alleen 
op de doelman af waar Zonne-
veld als winnaar uit de bus kwam. 
Ook Weistra, van Son, Eindho-
ven en Van der Linden zagen hun 
pogingen gestuit. HFC kan zich 
slechts verwijten dat het de ve-
le kansen niet kon benutten. AFC 
kon geen moment waarmaken 
dat zij al maanden de ranglijst 
aanvoeren. Dat was vooral de ver-
dienste van HFC. Dat AFC een van 
de hoogste begrotingen heeft in 
de tweede divisie blijkt niet door-
slaggevend. De ploeg bestaat uit 
een aantal broodvoetballers die 
geen team vormen. HFC heeft 
weliswaar de laagste begroting 
maar er staat wel een ploeg die 
voor elkaar door het vuur gaat. Al 
elf wedstrijden is HFC nu al onge-
slagen. Deze reeks kan zaterdag 
16/2 een vervolg krijgen als het 
thuis Jong Vitesse ontvangt.

Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

Ouderwets en oergezellig carnavalsfeest bij 
Café-Bar ‘t Bremmetje, met de Fluttetutters
Heemstede - Als het aan Café 
-Bar ’t Bremmetje ligt, is carna-
val weer volop terug in Heem-
stede. Het gezellige café aan de 
Raadhuisstraat 12, gaat als van-
ouds een ouderwets carnavals-
feest vieren op zaterdagavond 23 
februari. Het belooft een oerge-
zellig en vrolijk spektakel te wor-
den met als bonus feestelijke live-
optredens van kapel de Fluttetut-
ters. Heemstede volop in de polo-
naise: eigenaar Edwin Smits heeft 
er nu al zin in. 

Edwin: “Carnaval werd in Heem-
stede vroeger altijd al uitbun-
dig gevierd, mede door de aan-
wezigheid van carnavalsvereni-
gingen in het dorp. Zo hadden 
we in Heemstede de Biggenvan-
gers. Maar ook door de diverse 
voetbalclubs in Heemstede, zoals 
HBC, RCH en VEW werd het vieren 
van carnaval altijd al gedaan. Die 
pakten dat altijd groots aan, met 
carnavalskarren en grote boeren-
kappellen die door het dorp gin-
gen. Zo waren de Fluttetutters in-
dertijd zo’n boerenkapel van een 
man of 40. Wat daar van over was, 
speelde nog  her en der. Deze 
Fluttetutters deden vorig jaar een 
soort reünietje: een kroegentocht 
waarbij ze overal een half uurtje 
gingen spelen. Zo kwam ik op het 
idee hen uit te nodigen voor een 
echt vrolijk ouderwets en bont 
carnavalsfeest in ‘t Bremmetje 

op 23 februari, waar de gezellig-
heid van af gaat spatten. Een uit-
bundig feest waar iedereen wel-
kom is en je verkleed mag komen 
in een leuke carnavalsoutfit. De 
Fluttetutters zullen regelmatig tij-
dens deze avond optreden. Tus-

sendoor spelen we lekkere car-
navalmeezingers. We hebben er 
in ieder geval hartstikke veel zin 
en gaan er vol gas tegenaan. Ge-
woon een onvergetelijke top-
avond waar we lekker lang gaan 
feesten!” aldus Edwin Smits.

Carnaval in Café-Bar ‘t Bremme-
tje, Raadhuisstraat 12, op zater-
dagavond 23 februari, van 20.00-
02.00 uur.
Vrije toegang. 

Bart Jonker

Eigenaar Edwin Smits (rechts) en Terry Beunder (links), met inzet foto van de Biggenvangers uit hun carnavals-
krant van 1997.

Geboorte 03-02-2019
Dani Klootwijk
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Joostviering 
over

problemen 
accepteren

Regio - Joost accepteert het 
- of niet: dat is de kwestie 
waarover nagedacht wordt in 
de komende Joostviering. Als 
je je baan verliest, je ouders 
gaan scheiden, een kwaal 
krijgt die niet over gaat... Het 
zijn problemen die heel lastig 
te accepteren zijn en daar is 
verzet tegen en je vecht om 
er bovenop te komen. Maar 
zou het misschien ook hel-
pen om die problemen te ac-
cepteren? Best lastig! Daar 
gaat de eerstvolgende Joost-
viering bij Trefpunt Benne-
broek. Ds. Gerline de Jong, 
predikant bij de GGZ, gaat 
de dienst voor. Van harte wel-
kom, aanvang is 10.00 uur en 
voor de jeugd is er een eigen 
programma. Akonietenplein 
1, Bennebroek. 

De Roos jaarlijkse sale driedaagse 
weer op de kalender!
Heemstede - Ook in 2019 komt 
het terugkerende event bij ‘de 
Roos vulpenspeciaalzaak’ met de 
jaarlijkse opruimingsuitverkoop 
weer voorbij…
De data die hiervoor zijn gepland 
op donderdag 7, vrijdag 8 en za-
terdag 9 maart. Tijdens deze da-
gen kunt u genieten van de mooi-

ste merken tegen de laagste prij-
zen. Hoge kortingen om afscheid 
te nemen van uitlopende model-
len en kleuren zowel in de collec-
tie schrijf- als lederwaren. Hier-
door ontstaat er weer ruimte in 
de vitrines voor nieuwe series en 
kleuren.
Altijd al met een Lamy, Parker, 

Waterman of Montblanc willen 
schrijven? Grijp dan nu uw kans. 
Tassen, portemonnees en pen-
nen! Ze kunnen er geen genoeg 
van krijgen bij de Roos op de Bin-
nenweg 110.

Info: www.vulpenspeciaalzaak.nl 
en 023-5289177.

Feelgoodmovie
Heemstede - Woensdag 27 fe-
bruari is er een vrolijke feelgood-
movie bij WIJ Heemstede in de 
Luifel. Voor meer informatie over 
deze film kunt u bellen met 023-
5483828. Wist u dat u via de 
mail iedere maand de WIJ Nova 
Nieuwsbrief gratis kunt ontvan-
gen met daarin het filmprogram-
ma mét filmtitels en omschrij-
vingen? Stuur een mailtje om u 
hiervoor op te geven naar: 
info@wijheemstede.nl. 
Reserveren voor de film kan via 
www.wijheemstede.nl 5483828.
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D66’s Valentijnsactie dit jaar voor 
vrijwillige verkeersbrigadiers scholen
Heemstede - “Goedemorgen!” 
zegt Guido Stigter met een brede 
glimlach tegen de overstekende 
ouders en kinderen. Het is maan-
dagmorgen 8.15 uur. Guido is een 
van de tien verkeersbrigadiers die 
ouders en kinderen veilig helpen 
oversteken op weg naar de Cray-
enester basisschool.  Elke school-
dag doen ze dit bij de oversteek-
plaatsen aan de Lanckhorstlaan 
op een resolute maar zeer vrien-
delijke wijze.

“Het verkeer is erg druk aan de 
Lanckhorstlaan en niet elke au-
tomobilist of fietser geeft ruim-
te aan de voetgangers om over te 
steken”, zegt Guido. De verkeers-
brigadiers merken op dat zij door 
hun werk in de knaloranje jassen 
met stopbordjes duidelijk wor-
den herkend en dat door hun 
aanwezigheid automobilisten en 
fietsers eraan wennen tijdig voor 
een zebrapad te stoppen. “Zo 
voeden jullie de verkeersdeelne-
mer dus ook op”, zegt Carmen van 
der Hoff. Zij is voor D66 kandidaat 
voor de aankomende Provincia-
le Statenverkiezingen en verrast 
maandag de verkeersbrigadiers 
met een Valentijnstaartje en pre-
sentje.  De Lanckhorstlaan is een 
van de provinciale wegen waar 
Noord-Holland verantwoordelijk 
voor is. “D66 beschouwt en be-
noemt wat anders kan en werkt 
daarin samen met anderen aan 
de toekomst. Onze kinderen zijn 
natuurlijk de toekomst maar we 
bouwen ook zelf op een gezonde 
duurzame en veilige wijze aan de 
toekomst.”

D66 doet elk jaar een Valentijn-
actie voor een vrijwilligersorga-
nisatie. D66 gaat uit van de ei-
gen kracht van mensen en on-
dersteunt daarom de vele maat-

schappelijke initiatieven van 
mensen die zo een belangrijke 
bijdrage leveren voor hun eigen 
omgeving. “Ik vind het gewel-
dig dat ze dit doen”, zegt Carmen, 
“zelf woon ik ook aan de Lanck-
horstlaan en weet dat veilig over-
steken niet zomaar gaat. Vooral 
de kinderen zijn zo kwetsbaar.”

De verkeersbrigadiers beamen 
dat de hekjes, nieuwe verlichting 
en vooral de knipperende spots 
voor de oversteekplaats echt ver-
beteringen zijn maar de briga-
diers zeker niet overbodig maakt. 
“We kunnen nog wel wat hulp ge-
bruiken”, vertelt Guido. Het kost 
je één keer per week maar 20 mi-
nuten in de ochtend en intussen 
mag je kind al de klas in of gaat 
lekker spelen op het schoolplein. 
Ter voorbereiding krijg je van de 
gemeente een cursus van een 
avond waarna je aan de slag kunt.

Niet alleen bij de Crayenester 
school maar op diverse plaatsen 
in Heemstede zijn er verkeersbri-
gadiers. De verkeersbrigadiers en 

D66 roepen daarom samen ou-
ders op zich te melden als ver-
keersbrigadier.

Voor de Crayenester basisschool 
kan dat bij Guido Stigter of meld 
u met uw contactgegevens bij 
een verkeersbrigadier.

Verkeersbrigadier Guido Stigter.

Verkeersbrigadiers met Carmen van der Hoff.

Zita Pels, GroenLinkslijsttrekker in Noord-Holland:
“Klimaatgeneratie vraagt om lef”
Regio - Zita Pels, lijsttrekker voor 
GroenLinks Provinciale Staten re-
ageert op de scholierendemon-
stratie van donderdag 7 februari.
“Afgelopen donderdag is een 
nieuwe generatie opgestaan: de 
Klimaatgeneratie. Jongeren die 
het niet langer pikken dat de 
politici die aan de macht zijn te 
weinig doen om hun wereld te 
beschermen. De klimaatspij-
belaars willen geen halfbakken 
maatregelen die pas over vijf of 
tien jaar van start gaan. Er moet 
nu actie ondernomen worden. En 
die jongeren zijn gelukkig niet al-
leen. Het tij keert. De groep men-
sen die het klimaat wil bescher-
men, de groep mensen die niet 
langer wil wachten, die groep 
groeit. GroenLinks-lijsttrekkers in 
Nederland willen laten zien dat 
het kan.”

Pels pleit voor optimisme. “Geen 
gezeur, gedraal en geneuzel. Ne-

derlanders zijn in staat om com-
plexe problemen aan te pakken 
en op te lossen. Er zijn alterna-
tieven voor de vervuilende, on-
houdbare fossiele economie. De 
vraag is allang niet meer of we 
iets moeten doen. De vraag is of 
we iets kunnen doen.” Ze vindt 
dat het nu hoog tijd is. “We we-
ten wat het probleem is en we 
weten wat we moeten doen om 
de opwarming van de aarde te 
stoppen. Minder CO2 uitstoten. 
We hebben niets aan politici die 
continu op de rem trappen. We 
hebben niets aan politici die de 
moeilijke beslissingen opschui-
ven naar de volgende generatie. 
We hebben het geld en de kennis 
om klimaatverandering te stop-
pen. Niet morgen maar vandaag”, 
aldus Pels in het stuk.

Tot slot wijst ze naar leiders die 
hun verantwoordelijkheid moe-
ten nemen. “Niet wijzen niet naar 

andere landen om ‘niets doen’ te 
rechtvaardigen. We lopen niet 
voorop in Europa. We lopen he-
lemaal achteraan. Slechts vier 
Europese landen stoten per in-
woner meer CO2 uit dan Neder-
land. Duitsland en Engeland zijn 
ons ver voorbij wat betreft CO2-
reductie. Wij kunnen daar als pro-
vinciale lijsttrekkers verandering 
in brengen. Omdat bijvoorbeeld 
duurzame energie in onze pro-
vincies wordt opgewekt. Dat kan, 
als we durven te kiezen voor een 
nieuwe en duurzame toekomst.

Maar ook landelijk moeten lei-
ders met lef opstaan. Die kolen-
centrales durven sluiten. Die de 
grote vervuilers een CO2-heffing 
durven op te leggen. Die ervoor 
zorgen dat klimaatdoelstellingen 
wel gehaald worden.” Pels besluit 
met de vaststelling dat de kriti-
sche massa groeit en allang niet 
meer in de minderheid is.

VVD trakteert ‘doeners’ van de Wildhoef
Regio - Volledig verrast, maar 
ontzettend blij… Dat was de re-
actie van de ontvangers van de 
VVD-taart. Afgelopen vrijdag en 
zaterdag reikten VVD-statenle-
den en lokale raadsleden tiental-
len taarten uit aan diverse ‘doe-
ners’ in de provincie Noord-Hol-
land. Een taart waarmee zij vrij-
willigers bedankten voor hun in-
zet voor bijzondere activiteiten in 
hun eigen omgeving.

Ieder jaar, rond Valentijnsdag, or-
ganiseert de VVD-statenfractie 
van de provincie Noord-Holland 
deze taartenactie. Hiermee zet 
de VVD vele vrijwilligers en ook 
professionals in het zonnetje. De-
ze mensen of organisaties verdie-
nen een taart, omdat zij zich in-
zetten voor hun buurt, wijk, dorp, 
stad of zelfs regio. Ook ‘doeners’ 
in de regio Heemstede/Bloemen-

daal werden voor het voetlicht 
gehaald en op taart getrakteerd.  

De traktatie ging naar woon- en 
zorgcentrum Wildhoef in Bloe-
mendaal. De statenleden wil-
len hun waardering uitspreken 
en medeleven tonen voor ieder 

die betrokken was bij de verhui-
zing van de kwetsbare groep be-
woners van Wildhoef en met hun 
achtervang (familie en verzor-
gers) tijdens de bouwwerkzaam-
heden van Wildhoef.

Burgemeester in gesprek op straat

“Wat moet hetzelfde blijven
en wat ziet u graag veranderd?”
Heemstede - Maandagmiddag 
aan de zonkant van de Binnen-
weg, hield burgemeester Astrid 
Nienhuis vraaggesprekken met 
voorbijgangers. Om inzicht te 
krijgen in het maken van een 
nieuwe omgevingsvisie en nieuw 
participatiebeleid. Hierbij had zij 
enkele vragen al voorbereid over 
de thema’s participatie en over 
de gemeente in 2040. Wethou-
der Sjaak Struif was vanmorgen 
(woensdag) op de weekmarkt, en 
wethouder Annelies van der Have 
vanmiddag. Morgen staat wet-
houder Nicole Mulder bij Sport- 
plaza Groenendaal van10.30 tot 
12.30 uur.

Participatie: Hoe wilt u betrok-
ken worden bij een initiatief van-
uit de gemeente of samenleving? 
Wat maakt dat u betrokken raak-
te? Om welke onderwerpen gaat 
het u? 

Uw gemeente in 2040: Wat moet 
de komende 20 jaar hetzelfde 

blijven? Welke veranderingen ziet 
u graag in uw eigen fysieke om-
geving? Welke wensen heeft u op 
het gebied van milieu, onze ge-
zondheid en onze veiligheid in 
uw eigen omgeving?

De vragen leveren leuke discus-
sies op met jonge maar veel ou-
deren die genieten van het zon-
netje en aangenaam verrast zijn 
om zo aangesproken te worden. 
Over bouwen in het groen of 
de hoogte in. Voor beiden is be-
perkte ruimte, bouwen voor jon-
geren met een bescheiden bud-
get wordt al wat moeilijker. Tui-
nen minder maar met het groen 
kan men al thuis beginnen door 
de tuin meer groen te maken, te-
gels eruit dus. Het plastic afval op 
meerdere plaatsen ophalen bij de 
bekende afvalstations. Wellicht 
komt er een oplossing door de 
bevindingen van het afvalproject 
op Merlenhoven.
Op de website bij nieuws-
berichten van de gemeente, 

www.heemstede.nl volgt later 
meer achtergrondinformatie. De 
beide verslagen van de twee vra-
gensets zijn hier in de loop van 
april te vinden.

‘Wij maken Heemstede’
Hoe zorgen we ervoor dat we van 
elkaar weten wat we willen? Hoe 
kunnen inwoners, ondernemers, 
verenigingen  en instanties ook 
zelf aan het roer staan bij plannen 
voor Heemstede? Hoe geven we 
samen vorm aan Heemstede?

Over dit onderwerp laat de ge-
meente zich graag inspireren op 
maandag 4 maart in het raad-
huis tijdens een avond waar ie-
dereen die zich bij Heemstede 
betrokken voelt welkom is met 
voorbeelden en elkaars visie door 
mee te denken en te praten. Al-
vast aanmelden kan bij Marie-
ke Boor: m.boorheemstede.nl of 
023-5485761.

Ton van den Brink

Bouwplannen Haarlem Zuidwest in 
commissievergadering
Heemstede - Het zal nog een 
hele toer worden om de Heem-
steedse belangen bij Haarlem 
over het voetlicht te krijgen. De 
geplande 2100 woningen/ap-
partementen in de zuidwesthoek 
van Haarlem geeft Heemstede de 
nodige kopzorgen.
Het gebied in de bocht van de 
Randweg tot aan het Vogelpark 
is nu groen en deels bezet met 
volkstuintjes. Er mag worden aan-
genomen dat er zo’n 5.000 bewo-
ners zullen vestigen in dit gebied. 
Die bewoners zullen ook aan-
spraak maken op faciliteiten in 
Heemstede.
Zo mag verwacht worden dat er 
veel (fiets)verkeer richting het 
station gaat. Kinderen zullen 
Heemsteedse scholen bezoeken. 
De middenstand kan profiteren, 
al zal ook dat verkeersdruk ge-
ven in Heemstede. Komt al het 
verkeer door Heemstede en gaan 
mensen sporten in Heemste-
de? Op zich kan het positieve ef-
fecten hebben, maar ook de na-
delen dienen benoemd te wor-
den. Inwoners kunnen meepra-
ten over de ontwikkeling. Het col-
lege wil de zorgen onder de aan-
dacht brengen van Haarlem. Aan 
de commissie Ruimte van 14 fe-

bruari wordt gevraagd op welke 
wijze de politiek denkt hoe een 
en ander het beste verwoord kan 
worden. Op 19 februari wordt het 
plan behandeld in de Haarlemse 
gemeenteraad. Nog voor die da-
tum zal er iets vanuit Heemstede 
op tafel moeten liggen. Omdat 
Haarlem zelf niet beschikt over 
grond in het plangebied worden 
grondbezitters uitgenodigd om 
met plannen te komen. Ontwik-
kelaars willen hun slag slaan en 

gaan uiteraard voor de hoogste 
opbrengst en dus de meeste wo-
ningen. Dat het veel hoogbouw 
gaat worden staat wel vast.
Haarlem heeft toegezegd dat zij 
belanghebbende inwoners van 
Heemstede zal informeren. Een 
van de hete hangijzers is het ge-
plande fietspad. Vanuit de Vogel-
buurt is er veel weerstand tegen 
het nu geplande tracé.

Eric van Westerloo

Workshop: Intuïtief Schilderen
Heemstede - Maandag 25 fe-
bruari kun je deelnemen aan de 
workshop Intuïtief Schilderen bij 
WIJ Heemstede. De workshop 
staat in teken van de lente. Werk-
vormen zijn inleidende dans, be-
wegen met muziek en eenvoudi-

ge yoga en ademoefeningen, vi-
sualisatie en stilte oefeningen. 
Daarna schilderen vanuit de ont-
stane spontaniteit en experimen-
teren met verschillende materia-
len om zo de intuïtie op gang te 
brengen. Ervaring met kunstzin-

nig werk is niet nodig. Deelname-
kosten: €20,- incl. materiaal.
Voor meer informatie:
www.intuitief-schilderen.nl.

Na deze workshop volgt er nog 
één, op 25 maart: Lentegroei en 
kleur. Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl
of 5483828.
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14 februari
  Open Inloop Mediacafé, Plein1, 
Heemstede. 13.30u. Voor se-
nioren met computerproble-
men/vragen.

  Creatieve middag in de Molen-
werf, Gaby Godijk en Ontmoe-
tingscentrum Heemstroom. 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. 14-15.30u. Ook op 28 fe-
bruari.

  Boekbespreking ‘De jonge 
Rembrandt’ bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96. 20u. Entree: €10. 
Opgeven: www.wijheemstede.
nl of 5483828.

  Film & lunch, va 13.30u En-
tree; €13,50. Ditmaal een vro-
lijke feelgoodmovie.  Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl 
of 5483828.

21 februari
  Uitvoering door vier jonge cel-
listen van het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. Piano-
begeleiding door Nikola 
Meeuwsen. Werken van onder 
meer: Bach, Hindemith, Schu-
mann, Tsjaikovski en Ginastera.
Aanvang: 20.00 uur. Podium
De Kapel, Potgieterweg 4, 
te Bloemendaal. Info: www.
dekapel-bloemendaal.nl.

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

  Van 20.00 tot 21.30 uur is er een 
lezing in de Oude Kerk over
het boek ‘De Bourgondi-
ers’ (Bart van Loo). Toe-
gang: €10. Reserveren:
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472. 

  Nathalie Baartman met de 
subtiel - hilarische voorstel-
ling ‘Breek’ (cabaret) over 
kwetsbaarheid. 20.15 uur, Ou-
de Kerk, €18,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl

22 februari 
  Vogelhuisjes beschilderen bij 
KIMT, Herenweg 18. 14-15.30u. 
Aanmelden: info@kominmijn-
tuin of 023-5282651 (Mik van 
der Bor).

1 maart
  Alliance Française-lezing in 
het Frans ‘Une Promenade Ol-
factive’ (Een Geurwandeling)) 
met Anna Sabidussi. 20.15u. 
De Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede. Cursisten en
vrienden gratis; anders €8,- 
toegang.

8 maart
  Finaleavond Mediaspektakel 
Beam This! Locatie: Sociëteit 
Vereeniging,  Zijlweg 1, Haar-
lem. Aanvang: 19:00 – 23:00. 
Gratis entree.

8, 9 en 10 maart

▲

  KARAKTER!toneelgroep speelt 
jubileumvoorstelling  ‘De
Prinses op de Erwt, het ech-
te verhaal!’ Haarlemmerhout 
Thea- ter, Van Oldenbarneveld-
laan 17 te Haarlem. Aanvang 
14.15 uur. Kaarten: €13,50
in de voorverkoop en €15,-
aan de zaal. Pinnen niet moge-
lijk. Reserveren: 06-57480780.

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

  Optreden Blue Lines Sextet. 
De Pletterij, Lange Herenvest 
122, Haarlem. Zaal open: 20.00 
uur. Toegang: €10, houders van 
een HaarlemPas en jongeren 
onder 25 jaar €7,50, WAP-pas: 
gratis. Reserveren via www.
pletterij.nl 

23 februari
  Ouderwets carnavalsfeest in 
Café-Bar ’t Bremmetje, met
optreden van de Fluttetutters. 
Raadhuisstraat 12, van 20.00-
02.00 uur. Vrije toegang. 

  ‘CruquiusConcerten’ met het 
Arcadië Trio (klarinet – cel-
lo – piano). 20.15u. Museum 
de Cruquius. Kaarten à €23 via 
www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg 
de Meerse 023-5563700.

17 februari
  Theeconcert, Oude Kerk Wil-
helminaplein Heemstede.
Blazersensemble Septentri-
ones.Toegang vrij, met deur-
collecte. 15u. Na af-
loop koffi  e in de
Pauwehof.

  Grote vlooienmarkt Sport-
centrum Groenendaal, Sport-
parklaan 16. 9.30-16u. €2,50 
toegang, kinderen gratis en-
tree. Info: www.mikki.nl.

24 februari
  ‘10.000 stappenwandeling’, 
10.00 uur vanaf Sportplaza 
Sportparklaan.

  Peuter & Kleuterpret bij WIJ 
Heemstede, 11-12.30u. ver-
haallezing en pannenkoek 
eten. De Luifel, Herenweg 96. 
€6 (pinnen niet mogelijk). Op-
gave: plexat@wijheemstede.nl
of 5483828.

  Amsterdam Piano Trio op ge-
meentehuis Bloemendaal, te 
Overveen. Werken van Beet-
hoven, Liszt en Schubert. Aan-
vang: 11.00, zaal open 10.30 
uur. Losse kaarten € 20,-; CJP 
en jeugd t/m 25 jaar € 10,- (in-
clusief koffi  e). Voor kaartver-
koop en reservering, ga naar
www.muzenforum.nl. 

18 februari
  Stamppotbuff et bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemste-
de. 17.15-18u. €10,55 deelna-
mekosten. Reserveren: tot ui-
terlijk 10.00 uur op de dag zelf: 
023-5483828.

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

  Taxatie zeldzame boeken, do-
cumentatiemateriaal, ansicht-
kaarten etc door Arie Mo-
lendijk, Hotel Loetje, Over-
veen. 13.30-16u. Taxaties van-
af €5,-. Informatie via www.
molendijkboeken.nl.

  SportInstuif Sportplaza Groe-
nendaal, 10-15u. Div sport-
clinics. Toegang: €4,50.

267 februari
  Open Inloop Seniorweb bij WIJ 
Heemstede. Presentatie ‘Digi-
tale Overheid’ met aansluiten-
de vragen stellen over smart-
phone of tablet. 10-12u. Opge-
ven: www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

  Trefpunt-WIJ Lezing over 
beeldhouwer en tekenaar Kä-
the Kollwitz, Herenweg 96. 
13.30u. Entree: €5. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl of 
5483828.

27 februari
  Workshop Seniorweb bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96.
Ditmaal: APK voor uw PC. 
€5. 10-12u. Opgeven: www.
wijheemstede.nl of 023-
5483828.

  Vrolijke feelgoodmovie bij
WIJ Heemstede, Herenweg 96.
Informeer over de titel via
023-5483828. Reserveren 
voor de fi lm kan via www.
wijheemstede.nl.

TENTOONSTELLINGEN

13 februari t/m 22 maart
  Tentoonstelling ‘Van Natu-
re Grafi ek’. Locatie: Klooster-
gangen Stadhuis aan de Grote 
Markt. Haarlem Open op werk-
dagen tussen 08.00-17.00 uur.

T/m vrijdag 1 maart
  Expositie werken creatieve cur-
sisten Caroline Aarens in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11. Dagelijks, behalve dins-
dag, zaterdag en zondag, wel-
kom tussen 9-16 uur. Gratis 
toegang.

T/m eind maart
  Schilderijen van Dick van 
Groen en keramiek van Kitty 
Hollink bij Sfeervol bijzonder/
mooi, Jan Miense Molenaer-
plein 8. Info: www.sfeervol.nu.

Gratis trainingen op nog vijf andere data
Zij kunnen nu succesvol reanimeren
Heemstede - Dankzij de samen-
werking tussen de gemeente 
Heemstede en EHBO-vereniging 
Heemstede kunnen dit jaar gratis 
reanimatietrainingen worden ge-
geven. Iedereen die woont en/of 
werkt in Heemstede kan zich aan-
melden voor een van de trainin-
gen. Na deelname worden de cur-
sisten actief als burgerhulpverle-
ner. Burgerhulpverleners worden 
door 112, naast de reguliere am-
bulancehulp, ingezet als er in hun 
woon/werkomgeving een slacht-
off er gereanimeerd moet wor-
den. Hiermee wordt de kans ver-
groot dat er binnen 6 minuten na 
alarmering een hulpverlener ter 
plaatse is.
Woensdag 6 februari trad de eer-
ste groep van 12 deelnemers aan 
bij de EHBO. De deelnemers wer-
den door instructeurs Cees Beert-
huizen en Casper van Gastel ge-
traind. 8 van de 12 aanwezigen 
waren reeds in 2016 getraind en 
kwamen nu dus nu op herhaling. 
Dat burgerhulpverlener zijn zin-

vol is bleek wel uit het feit dat 
de aanwezig tussen 2016 en nu 
meerdere malen zijn ‘uitgerukt’ 
om bij een reanimatie te onder-
steunen!
Na een cursusavond van ruim 4 
uur ontvingen alle aanwezigen 
het offi  ciële ERC-reanimatie cer-
tifi caat. Heemstede is weer 12 

hulpverleners rijker. Ook interes-
se om burgerhulpverlener te wor-
den? De eerstvolgende reanima-
tie trainingen zijn op 13 maart, 10 
april, 16 mei, 11 september en 20 
november. Inschrijven via: ehbo-
heemstede.nl.
Voor meer informatie:
Karlagroen@planet.nl.

Taxateur Arie Molendijk naar Hotel Loetje Overveen
Regio - Denkt u zeldzame boe-
ken bijvoorbeeld (staten)Bijbels, 
oude (handingekleurde) atlassen, 
geïllustreerde werken, reisboe-
ken, etc., handschriften, of docu-
mentatiemateriaal uit de Twee-
de Wereldoorlog, oude brieven, 
foto’s, ansichtkaarten of prenten 
in uw bezit te hebben? ,Schroom 
dan niet om langs te komen voor 
een taxatie bij de bekende taxa-
teur Arie Molendijk uit Rotter-
dam.
U bent van harte welkom op dins-
dag 19 februari in het restaurant 
van Hotel Loetje, Bloemendaalse-
weg 260, van 13.30 tot 16.00 uur.
Meer dan 2000 taxatiedagen 

heeft Molendijk inmiddels op zijn 
naam staan. Tot zelfs in Canada, 
de Verenigde Staten en Australië 
is hij op dit gebied een (interna-
tionaal) begrip. 1 december 2018 
heeft hij zijn jubilleum van ruim 
2000 taxatiedagen gevierd in de 
fraaie Oude Pelgrimvaderskerk 
in Delfshaven. De taxaties die hij 
verricht, zijn zo veel mogelijk ge-
baseerd op opbrengsten van ver-
gelijkbaar materiaal op recente 
veilingen. Jarenlang werkt hij al 
samen met de Vrije Universiteit, 
de Koninklijke Bibliotheek en an-
dere overheidsinstellingen. Re-
gelmatig wordt de taxateur ge-
vraagd bibliotheken te taxeren 

voorafgaand aan een veiling. De 
taxaties vinden alleen plaats op 
taxatiedagen, dus niet via foto’s 
of aan huis, etc.
Kosten voor een taxatie zijn 5 eu-
ro van 1 tot ca. 10 boeken of se-
riewerken. De taxatiekosten van 
grotere partijen/bibliotheken, die 
meer tijd in beslag nemen, varië-
ren van 25 tot 50 euro. U krijgt al-
tijd alle aandacht en uitleg. Een 
taxatierapport is zo nodig ook 
mogelijk, maar alleen voor waar-
devolle boeken met een waarde 
vanaf 200 euro en tegen een van 
tevoren afgesproken tarief.
Informatie via:
www.molendijkboeken.nl.

 “Wat bedoel je, we doen niets voor Valentijnsdag? Maar lie� e, 
al die kaarten met mijn liefdesgedichtjes die ik je door de jaren 
heen heb gestuurd heb je toch nog wel bewaard?
- Welnee, heb ik niet meer. Kijk eens in de papierbak? Als die nog 
niet geleegd is…

Maar hartje, al die mooie cadeaus, die ik met liefde en geduld 
voor je heb uitgezocht?
- Heb ik op Marktplaats gezet. Bracht nog een leuk centje op ook. 
Had je inderdaad goed uitgezocht moet ik zeggen. Wat ik overhield 
is naar de kringloopwinkel gegaan…

Ook de gouden armband die ik kocht voor ons eenjarig samen-
zijn? 
- Die is allang weg, dezelfde avond nog naar de lommerd gegaan. 
Hoe denk je dan dat ik vorig jaar die wintersportvakantie met 
après-ski voor mijn vriendinnen heb bekostigd? 

Ja maar mon coeur! En die dure handgemaakte pralinés van de 
chocolatier dan? Die heb je toch niet zomaar weggedaan?
- Pralinés? Oh die… die heb ik vorige week uitgeserveerd aan die 
knappe elektricien ....er was acute kortsluiting: ‘U moet wissel-
stroom nemen’,  zei hij… heeft hij direct haarfi jn aan me uitgelegd 
en in praktijk gebracht… nee, heb zelf de pralinés niet geproefd…
ben trouwens aan de lijn.

Maar dropje, je hoeft voor mij niet aan de lijn… ik neem je toch 
zoals je bent… 
- Jij wel, maar de aanbidders op Tinder en Second Life niet…

Maar lie� e, je gooit onze mooie twee jaar toch niet weg?
- Mooi? Goh, ik wist niet dat twee jaren zo ongeloofl ijk lang kon-
den duren…

Maar bloempje, we houden toch van elkaar?
- Houden van? Welnee, je weet best dat we bij elkaar blijven uit
fi nancieel oogpunt met twee auto’s voor de deur en een tophy-
potheek. Je zei zelf ooit dat de buren hier geen lucht van mogen
krijgen, weet je nog wel?

Maar schattebout, laten we dan op zijn minst voor Valentijns-
dag uit eten gaan, jij mag kiezen waar. Een beetje romantiek is 
er toch nog wel tussen ons? Kies een leuk restaurant om onze
liefde weer nieuw leven in te blazen.
- Nieuw leven? Romantiek? Laat me niet lachen. Goed dan, ik kies. 
Laat maar een pizza bezorgen. Die staat symbool voor onze relatie: 
een bodem die te hard is, rode tomatensaus die symbool staat voor 
het bloed dat je onder mijn nagels vandaan haalt en de kaas, net zo 
weggesmolten als onze liefde. Happy Valentine darling.”

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Happy Valentine

Directiewijziging Home Instead 
Thuisservice Nederland
Heemstede - Per 1 januari 2019 
is Nicole Wilkes-Kindt als direc-
teur Branding toegetreden tot de 
directie van Home Instead Thuis-
service Nederland. 

In deze nieuwe functie wordt
Nicole eindverantwoordelijk voor 
de verdere ontwikkeling en po-
sitionering van Home Instead als 
kwaliteitsmerk binnen de Neder-
landse zorgmarkt.
Op 1 januari bestaat het directie-
team van Home Instead Thuis-
service Nederland uit Nicole Wil-
kes-Kindt als directeur Branding, 
Otto Mak als directeur Operations 
en Eric Kindt als Algemeen Direc-
teur.

Home Instead Thuisserviceis een 
erkende niet-medische dienst-
verlener voor senioren. Home 
Instead Thuisservice maakt on-
derdeel uit van Home Instead 
Senior Care, ’s werelds grootste 
dienstverlener op dit gebied en 
actief lid van the World Demen-
tia Council. Home Instead Thuis-
service in Nederland is een sterk 
groeiende organisatie met mo-
menteel 30 vestigingen, van 
waaruit 1.100 CAREGivers maan-
delijks meer dan 60.000 uur 
dienstverlening aan senioren le-
veren. In Heemstede is het kan-
toor van Home Instead Thuisser-
vice gevestigd aan de Cruquius-
weg 1. 

Liefdesmoment
Het is er,
zonder willen
zonder doen
de grootsheid
van liefde
in dat kleine gebaar
die blik
zonder woorden
het ontmoeten
van elkaar.

Ada Lodder

Heemstede - Ada Lodder 
stuurde op de oproep ‘Is er 
een (Valentijns-)dichter in de 
zaal?’ onderstaande inzen-
ding. Gefeliciteerd! U wint 
hiermee een boekenbon. 
De winnares is reeds in ken-
nis gesteld. Volgende maand 
organiseert de Heemste-
der wederom een gedich-
tenwedstrijd, dan met het
thema ‘Voorjaar’.

21 februari
  Uitvoering door vier jonge cel-

vatorium in Den Haag. Piano-

Aanvang: 20.00 uur. Podium

te Bloemendaal. Info: www.Valentijns-
gedichtje

Open Inloop 
Seniorweb
Heemstede - Een themapresen-
tatie over de digitale overheid 
vindt plaats op dinsdag 26 febru-
ari bij WIJ Heemstede. Piet-Hein 
Buur verzorgt deze tijdens de in-
loop van Seniorweb. De presenta-
tie duurt een half uur waarna de 
inloop verdergaat. Deze ochtend 
duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Op-
geven via www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 februari 2019

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

Gemeente Heemstede houdt 
straatinterviews
Van 11 februari tot 25 februari houdt de 
gemeente straatinterviews. Inwoners en 
ondernemers kunnen ambtenaren en 
bestuurders tegenkomen op verschillende 
plekken in de gemeente. 

In gesprekjes van ongeveer 10 minuten 
stellen zij vragen die gaan over wat inwoners 
en ondernemers belangrijk vinden in hun 
leefomgeving en hoe ze betrokken willen zijn 
bij beslissingen daarover. De straatinterviews 
zijn een vervolg op de eerder gehouden online 
enquête over hoe inwoners en ondernemers 
ondersteuning willen bij initiatieven en hoe zij 
betrokken willen zijn bij overheidsbeleid. 

Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/straatinterviews.

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is altijd 

een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 

vergunning mag alleen van maandag 
tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 
20.00 uur.

- Per week kan maar 1 collecterende 
instantie een collectevergunning 
krijgen. 

- Het collecterooster van het CBF is 
leidend. Kijk op www.heemstede.nl/
collecterooster. 

- Heeft de collectant/verkoper geen 
vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

De eerstvolgende collecte is: 
Jantje Beton 
(tussen 24 februari en 9 maart)

Gemeente Heemstede heeft een 
vacature voor:

Beleidsmedewerker 
Economie en 

Duurzaamheid 
(28-36 uur/ schaal 10)
Ben jij een verbinder en heb jij talent 
voor het stimuleren van onze lokale 

economie en daarbij oog voor 
duurzaamheid?

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl 

en reageer uiterlijk 
zondag 24 februari.Enthousiaste rondleiders 

voor Kunstfort
Iedere zondag organiseert het Kunstfort bij 
Vijfhuizen rondleidingen. De rondleidingen 
hebben als inhoud de tentoongestelde actuele 
kunst en de historie van het Kunstfort. Ben je 
één maal per maand als enthousiaste verteller 
beschikbaar? Dan zien we je graag!

Zwemvrijwilliger
Wie gaat met Piet baantjes trekken in het 
zwembad op het terrein van SEIN?. Piet heeft 
epilepsie en wil graag een vrijwilliger, die met 
hem gaat zwemmen onder professioneel 
toezicht. Ben jij er voor hem?

Maatschappelijke begeleiding 
voor vluchtelingen
Als maatschappelijk begeleider maak je 
vluchtelingen wegwijs in Heemstede. Je 

helpt hen met allerlei praktische zaken zoals 
het aanmelden bij energieleveranciers, 
zorgverzekeraars en andere instanties. Je 
krijgt een gedegen inwerkprogramma en 
professionele begeleiding op de werkvloer.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3

Burgerzaal
Tot 1 maart is het werk te zien van Astrid van 
Domselaar-van Ispelen én Marisca van der 
Eem-Wildschut. Astrid en Marisca fotograferen 
al heel lang samen, ieder een eigen stijl .

Publiekshal
Paulien Boldingh exposeert haar veelzijdige 
schilderwerk tot begin april. 

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Hou er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten en/
of vergaderingen.

Tentoonstellingen raadhuis

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 24, het plaatsen van 2 

overkappingen , wabonummer 367770, 
ontvangen 28 januari 2019

- Broeder Josephlaan 6, het wijzigen van de 
voorgevel van het woonhuis, wabonummer 
366423, ontvangen 25 januari 2019

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 144, het plaatsen 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 366433, 
ontvangen 25 januari 2019

- Jacob van Campenstraat 57, het uitbreiden 
van een woonhuis en de bouw van een 
kelder, wabonummer 366396, ontvangen 

 25 januari 2019
- Zandvoortselaan 153, het vervangen van de 

bovenlaag van het perron en het aanpassen 
van de perronhoogte bij de constructieve 
gedeelten van de perrons van Station 
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer 
367960, ontvangen 31 januari 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiusweg 37A, het plaatsen van een 

tijdelijk reclamedoek maximaal 12 weken 
per jaar, wabonummer 353932, 

 verzonden 5 februari 2019
- Glipper Dreef 199E, het uitbreiden van 

het clubgebouw scoutinggroep Graaf 
Bernadotte, wabonummer 348222, 
verzonden 8 februari 2019

- Manpadslaan 5, het uitbreiden van 
een woonhuis met een tuinkamer, 
wabonummer 345117, 

 verzonden 7 februari 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester 

en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Ingetrokken en opnieuw verleende 
omgevingsvergunnning
- Meermondpad, het kappen van 
 7 populieren, wabonummer 349263

Deze verleende omgevingsvergunning hebben 
wij op 5 februari 2019 ingetrokken. Wij hebben 
een nieuwe omgevingsvergunning verleend 
met als voorschrift een herplantplicht. Deze 
nieuwe vergunning is verzonden op 7 februari 
2019.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.



Ruim 10.000 euro bijeen 
gesport voor Hartstichting
Heemstede - Afgelopen jaar 
bracht ‘actiepartner’ van de Hart-
stichting, ‘Fit4lady’, ruim 900 
vrouwen in beweging met het 
vijfweekse actieprogramma 
waarbij vrouwen extra hard werk-
ten aan hun gezondheid. Hierbij 
kun je denken aan BMI, vetper-
centage en gewicht. Marleen Lin-
deman van de Hartstichting nam 
onlangs een symbolische cheque 
met een donatie van 10.155 eu-
ro voor de Hartstichting bij Fit4la-
dy in Hillegom in ontvangst. Ook 
de Heemsteedse vestiging aan de 
Raadhuisstraat nam deel.
 
Met een extra gezondheids- 
meting door de ‘Care for Women’-
consulente Birgitta Boon in het 
vooruitzicht werd het bewustzijn 
vergroot over gezonde waarden 
en hoe je ze kunt bereiken. Bij 
vrouwen worden mogelijke sig-
nalen voor hart- en vaatziekten 
vaak als hormonale klachten af-
gedaan. Actief bewegen, gezon-
de voeding en een goede balans 
tussen werk, ontspanning en sla-
pen zijn van essentieel belang.
 
Liselot van de Langerijt van Fit-
4lady Heemstede: “Daar kunnen 
we vrouwen goed bij helpen. Bij 
Fit4lady train je in een circuit. In 
dit circuit staan steps en appara-
ten. De steps zijn voor het con-
ditionele gedeelte, de apparaten 
voor de krachttraining. Je wisselt 

iedere 45 seconden tussen deze 
twee. Alle apparaten werken op 
weerstand. Hoe meer kracht ge-
zet wordt, hoe zwaarder de trai-
ning wordt. Daarom kan iede-
re vrouw op haar eigen niveau  
trainen en valt onze 30 minuten 
training perfect in het ‘Beweeg-
plan van de Gezondheidsraad’.”
 
Vorig jaar werd er met de dona-
tie bij alle Fit4lady clubs in Neder-
land een AED aangeschaft voor 
de omgeving van de clubs. Mar-
leen Lindeman van de Hartstich-

ting: “We zijn heel blij met de 
actieve donaties van Fit4lady en 
het enorme enthousiasme. Met 
de opbrengst van 2018 wordt 
een landelijk onderzoeksproject 
met bloeddrukmeters op open-
bare plaatsen bekostigd. Er wordt 
dan gekeken of we zo nog meer 
preventie kunnen bieden door 
het voortijdig opsporen van 
mogelijke hart- en vaatziekten.”
 Ook dit jaar wordt er weer een lu-
dieke actie voor de Hartstichting 
opgezet. Deze zal na de zomerva-
kantie gaan starten.

HPC in de prijzen bij Vlinderslaggala
Heemstede - De vlinderslag, you 
hate it or you love it. Zelfs sommi-
ge wedstrijdzwemmers die al ja-
renlang �ink trainen, ervaren de 
vlinderslagafstanden nog steeds 
als zware nummers. Maar er zijn 
ook vlinderslagliefhebbers pur 
sang. Speciaal voor hen organi-
seerde DWT in het Haarlemse 
Boerhaavebad het Vlinderslag- 
gala. Voor de dames en heren 
stond onder andere een kilo-
meter (!) vlinderslag op het pro-
gramma. Bij de Minioren, die fy-
siek nog niet in staat zijn tot zul-
ke monsterafstanden, werd on-
der andere de 100 meter vlin-
derslag gezwommen. Voor HPC 
kwamen Roos Hennequin, May-
ke Wolda, Puck Stassen en Mar-
nix  Rietveld aan de start. Het was 
voor de 11-jarige Puck de eerste 
keer dat ze de 100 meter vlinder-
slag zwom. Zij tikte aan in een tijd 
die goed was voor goud in haar 
leeftijdsklasse, een mooie presta-
tie. Marnix zwom op dezelfde af-
stand een strakke race waarmee 
hij zilver behaalde bij de jongens 
tot en met 12 jaar.  

Ook de 400 meter wisselslag – 
met daarin een vlinderslagcom-
ponent – stond op het program-

ma. Roos Hennequin had deze af-
stand nog niet eerder gezwom-
men en deelde haar race uitge-
balanceerd in. Haar tijd was goed 
voor brons, een knappe prestatie 
van Roos! Ook voor Mayke Wol-
da was de middag geslaagd. Ook 
zij had de 400 meter wisselslag 
nog niet eerder gezwommen en 

zwom haar race keurig uit. Voor 
Puck en Marnix stond aan het 
eind van de middag ook nog de 
200 meter wisselslag op het pro-
gramma. Beiden behaalden goud 
in hun klasse in scherpe tijden. 

Een mooie afsluiter van een bij-
zondere zwemwedstrijd!

3 rayonkampioenen voor 
HBC Gymnastics
Heemstede - Afgelopen week-
end vonden de tweede voorwed-
strijden plaats voor de meisjes 
van de wedstrijdgroep van HBC 
Gymnastics in Sporthal de Walvis 
te Beverwijk.
Verdeeld over twee dagen en ze-
ven wedstrijden hebben zij zeer 
netjes geturnde oefeningen la-
ten zien op sprong, brug, balk en 
vloer. Dit leverde een prachtig re-
sultaat op.

Zoë (4e), Ires (5e),Christa (1e), 
Hannah (1e), Yilian (1e), Rose (3e), 
Veerle (4e) en Eva (1e) moch-
ten een medaille in ontvangst 
nemen. De beste turnsters over 
twee wedstrijden (november en 
februari) werden tevens beloond 
met een beker. Voor HBC zijn dat 
Eva, Christa en Yilian. Zij zijn ray-
onkampioen Kennemerland sei-
zoen 2018-2019.
Daarnaast kon je je plaatsen voor 

de �nale Zuid (voorgeschreven 
oefenstof/meisjes tot 12 jaar) op 
zaterdag 16 maart of de regio-
kampioenschappen (keuze oe-
fenstof/meisjes vanaf 12 jaar) 
op 7 april. Alle medaillewinnaars 
van afgelopen weekend zijn ge-
plaatst voor deze wedstrijden 
en daarnaast mogen ook Maia, 
Amber, Fleur, Lente, Lieve, Sarah 
en Daniek deelnemen aan deze 
wedstrijden.

HBC G1 - ZCFC G1: 3-2
Een goed begin  
Heemstede - De nieuwe competitiestart kent voor HBC een 
goed begin. Een �itsend begin tegen Waterloo werd voortge-
zet in een volgende overwinning. In Heemstede kwam ZCFC op 
bezoek. De voltallige selectie van 13 man (eigenlijk 12 man en 1 
vrouw) wachtte hen vol vertrouwen op.
De scheids liet het basisteam beginnen. De gebruikelijke patro-
nen ontwikkelde zich en al snel liet Arjen de handen van het pu-
bliek de lucht ingaan, 1-0. ZCFC was zeker niet het zwakke team 
dan aanvankelijk bedacht, dus de complete verdediging had ook 
de handen vol. Tot scoren kwamen zij echter niet. Jeroen wel. Vlak 
voor rust maakte hij op aangeven van Arjen de 2e voor HBC.

Coach George had alle wissels al de invalbeurten gegeven en 
stuurde zijn basisteam weer het veld in voor de 2e helft. De wed-
strijd bleef onder controle. Ook na het tegendoelpunt van ZCFC, 
waardoor het weer spannend werd, bleef HBC goed doorgaan. 
Mathijs had nog een mooie kans, maar het was weer Jeroen die 
de voorsprong opnieuw op 2 bracht, 3-1. Er ontstonden nog wel 
wat kansen voor HBC, maar scoren lukte niet meer. ZCFC maakte 
er nog wel een. De scheids vond het mooi zo en �oot de wed-
strijd af.

Na twee duels al zes punten. Een heel ander begin dan in de na-
jaarscompetitie. Het halve werk is gedaan.

Sporten 
in de 
voorjaars-
vakantie
Heemstede - In de voorjaarsva-
kantie, op dinsdag 19 februari, 
kunnen kinderen uit groep 4 t/m 
8 weer meedoen met een leuke 
SportInstuif.

De volgende clinics worden aan-
geboden: turnen, taekwondo, 
judo, kindercross�t, tafeltennis, 
kickboksen, cricket en dammen.

De SportInstuif is in Sportpla-
za Groenendaal van 10.00 tot 
15.00 uur. De kosten bedragen 
€4,50 en inschrijven kan via www.
jeugdsportpas.nl.

Meer informatie staat op de web-
site www.sportsupport.nl of bel 
023-5260302.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

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

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
Digitaal: http://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
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Nieuwe regelgeving
Functieboek HR21 en conversietabel
Op 4 december 2018 heeft het college het 
Functieboek HR21 en de conversietabel 
vastgesteld. Dit functieboek treedt in werking 
op 13 februari 2019. 

Wijziging Verordening commissie 
bezwaarschriften
Op 18 december 2018 hebben het college en 
de burgemeester en op 31 januari 2019 de raad 
het Besluit wijziging Verordening commissie 
bezwaarschriften vastgesteld. Deze wijzigingen 
zijn met terugwerkende kracht in werking 
getreden vanaf 1 januari 2019

Lees de volledige bekendmaking in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl .




