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Kwaliteitsslagerij

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)

Er komt nu een echt 
zebrapad bij Dekamarkt
Heemstede - Op vrijdag 25 janu-
ari plaatst de gemeente Heem-
stede nieuwe borden op de Bin-
nenweg om weggebruikers te at-
tenderen op de verkeersregels 
die hier gelden. Daarnaast komt 
er in maart een zebrapad bij De-
kamarkt. Hoewel de Binnenweg 
een ‘shared space’ gebied is waar 
dit soort markeringen niet thuis-
horen, blijkt hier wel behoefte 
aan te zijn.

Borden ‘rechts gaat voor’
Er worden twee soorten bor-
den op de Binnenweg geplaatst. 
De borden ‘Auto te gast’ zijn er 
nu al, maar krijgen een nieuwe 
plek waardoor ze beter opvallen. 
Daarnaast komen er nieuwe bor-
den om aan te geven dat rechts 
voorrang heeft. De Binnenweg is 
geen voorrangsweg, maar wordt 
nu door sommigen wel zo erva-
ren, met als gevolg dat er geen 
voorrang wordt gegeven en er 
harder wordt gereden. De bor-
den ‘Rechts gaat voor’ maken dui-
delijk welke regels er gelden.

Zebrapad
Bij het filiaal van Dekamarkt op 
de Binnenweg komt een officieel 
zebrapad. De huidige wegmarke-

ring met blokjes blijkt onduide-
lijk voor weggebruikers. De ge-
meente heeft hierover verschil-
lende meldingen ontvangen. Het 
zebrapad dat er nu komt heeft de 
formele status met de verkeers-
regels die bij een zebra horen. Er 
gaan geen parkeerplaatsen ver-
loren door de aanleg van het ze-
brapad. 
De procedure voor aanleg van 
het zebrapad is in gang gezet. De 
politie moet een advies opstel-
len. Vervolgens neemt het colle-
ge van B&W een verkeersbesluit. 
Na de inspraakprocedure van zes 
weken kan, als er geen bezwaren 
zijn, het zebrapad in maart wor-
den aangelegd.

Inrichting Binnenweg
De Binnenweg is in 2009-2010 
ingrijpend opgeknapt en heeft 
toen de inrichting gekregen vol-
gens het ‘shared space’ principe. 
Dit gaat ervan uit dat de ruimte 
gedeeld wordt door alle wegge-
bruikers. Er zijn zo min mogelijk 
verkeersborden, stoepen en an-
dere wegmarkeringen; de inrich-
ting stimuleert dat iedereen reke-
ning met elkaar houdt en dat au-
tomobilisten zich als ‘gast’ gedra-
gen in de straat.

Bloemendalers maken zich zorgen 
over eventuele fusie met Heemstede
Heemstede - Geheel onverwacht 
kwam onlangs een artikel in de 
pers waarin een aantal inwoners 
van Bloemendaal zich zorgelijk 
uitspreekt over eventuele plan-
nen voor een fusie met Heem-
stede.

Bewoners van landgoederen in 
Bloemendaal, Aerdenhout en Vo-
gelenzang zijn bang dat er in ach-
terkamertjes wordt gewerkt aan 
een fusie. Die vrees heeft een re-
den. De twee gemeenten werken 
ambtelijk samen. Op verschillen-
de gebieden werken de twee dor-
pen samen. Binnen de bedrijfs-
voering, P&O, communicatie, 
financiën, juridische zaken, hand-
having en ICT. Een andere aan- 
leiding was een onderzoek van 
de Heemsteedse Rekenkamer-
commissie. Is de samenwerking 
wel doeltreffend, wat zijn de fi-
nanciële consequenties, waar is 
de rol van de Gemeenteraad en 
kan de samenwerking worden 
gestopt? 

De uitkomsten schetsen geen 
positief beeld. Ambtenaren we-
ten niet waar ze aan toe zijn. Bij 
wie horen zij en is hun baas een 
collega uit Heemstede of een uit 
Bloemendaal? De kosten en op-
brengsten zijn niet te achterha-
len. Medewerkers weten niet wat 
de samenwerking moet opleve-
ren. Bij ICT is onduidelijk wie het 
aanstuurt, wie is er verantwoor-

delijk en wie neemt de besluiten? 
De teams zijn vrij autonoom. De 
Rekenkamercommissie vindt dit 
niet transparant, men is te afhan-
kelijk van de situatie per team. Er 
heeft nooit een nulmeting plaats-
gevonden, zodat niet duidelijk 
is of doelen zijn gehaald. De ge-
meenteraad bleef, ook door ei-
gen toedoen, onwetend. In drie 
jaar tijd werd er één vraag ge-
steld. Dit lezende voedt dit de 
vraag: moeten we op deze wij-
ze verdergaan? Uit ambtelijke sa-
menwerking volgt vaak een amb-
telijke fusie waarna ook een be-
stuurlijke fusie volgt, met als uit-
komst dat de gemeenten in el-
kaar opgaan. 

In het artikel in het maandblad 
Quote laat inwoner Jan de Jong 
uit Bloemendaal optekenen dat 
Heemstede qua ruimtelijke or-
dening doet denken aan België. 
Bloemendaal is voor 80% groen 
waar Heemstede jarenlang een 
beleid voerde waardoor er mo-
menteel geen landgoed in Heem-
stede meer intact is. Ieder land-
goed is bebouwd of verkaveld. 

De politieke partij ‘Hart voor 
Bloemendaal’ ziet in het rapport 
geen argumenten voor een amb-
telijke fusie. Den Haag is in een 
sneltreinvaart overgegaan om 
ruim 1121 gemeenten samen te 
voegen, zodat er nu nog maar 
380 over zijn. De vertrokken Com-

missaris van de Koning, Remkes, 
ventileerde al eens dat hij ‘Bloe-
menstede’ een interessant idee 
vond. 

De soep zal niet zo heet gegeten 
worden als die wordt opgediend. 
De politieke partijen in Bloemen-
daal en Heemstede hebben vrij-
wel allemaal in hun partijpro-
gramma opgenomen dat zij onaf-
hankelijk willen blijven.

D66 heeft in Bloemendaal in het 
verkiezingsprogramma staan dat 
zij een samengaan in de regio als 
onvermijdelijk zien. D66 Heem-
stede wil juist onafhankelijk blij-
ven.

De PvdA wil samenwerken waar 
nodig en ziet voldoende voorde-
len van samenwerken. Een voor 
of tegen wordt niet uitgesproken. 
Komt het er van, dan is dat puur 
vanuit pragmatisch oogpunt.

Het CDA wil de zelfstandigheid 
behouden net als de lokale partij-
en Hart voor Bloemendaal en HBB 
en de VVD.

GroenLinks wil ambtelijk samen-
werken en ziet dit juist als een 
voordeel om zo de fusiegedach-
te op afstand te houden. Op 31 
januari staat het op de agenda in 
de Raad.

Eric van Westerloo 

 www.lariva.nl

Leer gewoon 
eten.

Heemstede – Als het som-
ber weer is, zoeken we de 
romantiek op. Bijvoorbeeld 
achter in de tuin van het 
Hartekamp, waar een ro-
mantische pergola staat met 
een mooi uitgewerkte fon-
tein uit 1909. De dochter van 
de familie Von Pannwitz (Ur-
sula), een van de oud-bewo-
ners in de jaren veertig ver-
toefde vast graag hier.

Mooi Heemstede
in de winter 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Irene Moors in haar voorleesrol
Heemstede - Kinderen van Kin-
derdagverblijf Op Stoom zitten 
al keurig te wachten, Plein1 loopt 
vol met nieuwsgierige kleuters en 
ouders. Ze nestelen zich gezellig 
in het restaurantgedeelte van de 
bibliotheek die één van haar vele 
taken vervult.

Voorlezen aan kinderen van 2 
tot en met 8 met een taalachter-
stand worden geholpen bij hun 
ontwikkeling door de VoorleesEx-
pres. Een samenwerking tussen 
de Bibilotheek en de welzijnsor-
ganisatie WIJHeemstede. Een half 
jaar lang komt er een vrijwilliger 
bij het gezin thuis langs om voor 
te lezen. Samen met de ouders 
zorgt de VoorleesExpress ervoor 
dat taal en leesplezier een vaste 
plek krijgen in het gezin.

Irene Moors
Op vrijdag 25 januari, tijdens de 
Nationale Voorleesdagen, vond 
de feestelijke aftrap plaats van 
de VoorleesExpress in de Biblio-

theek Heemstede. Speciaal voor 
deze gelegenheid was Irene 
Moors uitgenodigd om aan veel 
kinderen en een groep genodig-
den voor te lezen uit het boek 
‘Een huis voor Harry’, het prenten-
boek dat centraal staat tijdens de 
Nationale Voorleesdagen.

Kater Harry zit het liefst binnen, 
maar tikkertje spelen met vlin-
der Vera wil hij wel. Hij verdwaalt 
maar katten wijzen hem de weg. 
Hij ziet wel allerlei huizen vanuit 
zijn perspectief, een rijtje vuilnis-
bakken worden rijtjeshuizen, een 
lantaarnpaal een heel hoog huis. 
Een kartonnen doos is een klein 
huisje. Bij een verkeersknoop-
punt moet hij kiezen, links of 
rechts en voorleesmoeder Irene 
laat de kinderen steeds zelf kie-
zen. Kan ook gemakkelijk want de 
tekeningen in het boek zijn sim-
pel en groot. 

Irene Moors moet eigenlijk stop-
pen van de juf, maar heeft nog 

een boek mee. Daar las ze aan 
haar eigen kinderen voor uit het 
boek ‘Het allermooiste ei’ waar-
in drie kippen bijzondere eigen-
schappen hebben die alle kinde-
ren ook hebben. Haar kinderen 
genoten ervan en hoe leuk is het 
dat Irene er weer van geniet.

Kinderen schuiven wat op en bur-
gemeester Astrid Nienhuis schuift 
aan, een kind op schoot en vertel! 
Tja, ik heb ook kinderen maar die 
zijn al bijna twee meter. Als bur-
gemeester zit ik vergaderingen 
voor en kom ik veel op feestjes als 
mensen heel lang getrouwd zijn. 

Roxane van Acker (directeur van 
de Bibliotheek Zuid-Kennemer-
land) en Annette Aukema (direc-
teur van WIJ Heemstede) hebben 
cadeautjes meegebracht bij deze 
feestelijke opening. Grote posters 
van de VoorleesExpress. Dan is er 
de limonade en de hapjes.

Ton van den Brink 

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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Heemstede - Als de sneeuw goed 
genoeg is is het bouwen van een 
sneeuwpop heerlijk werk. Dat on-
dervonden Nina Verhoeff & Robin 
Spee (met een beetje hulp van 
Mick Spee, de grote broer (niet 
op de foto). Ingezonden door 
Petra Janssen uit de Laan van 
Insulinde. Verderop in deze krant 
nog veel meer gezellige sneeuw-
foto’s. Iedereen bedankt voor het 
inzenden van deze leuke foto’s!

Sneeuwpoppen gesignaleerd



02 30 januari 2019

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
De Zandvoortselaan 99 is sa-
men met nr. 95 en 97 gebouwd 
in 1914. Op bouwtekeningen 
uit 1914 is te zien dat er nog 
een sloot voor de huizen loopt! 
Tegenwoordig is het een fi ets-
pad. In het Haarlems Dagblad 
van 1926 wordt het faillisse-
ment uitgesproken voor win-
kelier N.C. v.d. Zijden, Op 1 de-
cember 1928 opende Bijnsdorp 
(Tempelierstraat Haarlem) een 
vestiging van zijn sigarenwin-
kel ‘Deli’. 

In februari 1929 lezen we in 
het Haarlems Dagblad dat er 
in de zaak brand was uitgebro-
ken. In de Eerste Heemsteed-
sche Courant van 5 februari 
1932 wordt de bovenwoning te 
huur aangeboden voor fl . 30,= 
per maand. Voor de oorlog wor-
den als ondernemers o.a. ge-
noemd: Brasser (huisschilder) 
en Verhulst (koopman). Bijzon-
der is dat in het Haarlems Dag-
blad van 15 april 1932 Joh. Bras-
ser in een advertentie genoemd 
wordt als verkoper van sigaren. 
In 1933 vestigt de familie A.C. 
(Lou) Hopstaken zich op Zand-
voortselaan 99, zij zet de siga-
renwinkel voort. De vrouw van 
Brasser was de zus van Lou. 
De toenfoto uit het NHA is van 
1958. Tot eind 1976 bleef de 
winkel open, aldus zoon Loek. 
“De winkelruimte en het kan-
toortje erachter is daarna bij 
de woonkamer getrokken. Mijn 
ouders hebben er tot 1980 ge-
woond. Toen overleed mijn va-
der en mijn moeder heeft het 
in 1998 verkocht aan mijn neef 
Raymond. Zijn gezin heeft er 
twee jaar gewoond. Daarna is er 
grondig verbouwd en heringe-
richt.” In 2012 is er een aanvraag 
voor het splitsen van nr. 99 in 

twee appartementen.
Op de bovenwoning 99a ko-
men we nog tegen: “Met Spron-
gen” (2008) en “HES Sport” 
(2018). Thans zit er een vesti-
ging van StudieKring.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 26 januari 2019. Een glas-
in-loodraam met het logo van 
Hopstaken in het bovenraam 
herinnert nog aan in de win-
kel. Mocht u informatie over 

de Zandvoortselaan hebben 
dan kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (34)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 3 februari 2019
Oude Kerk: 10u.

ds. P.I.C. Terpstra. crèche,
kinder-andersdienst,

verhalenboom en de kerk draait 
door.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 3 februari: 10u. 
dr. Anton Wessels 

dienst van Schrift en Tafel
m.m.v.de cantorij

o.l.v. Addy Alberts.

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 31 januari, 9u. 
Eucharistieviering.

VoorgangerPast. R. Verhaegh. 
Zondag 3 februari, 10u.

Eucharistieviering/Woord- en 
Communievering.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 3 februari In His Presence
17.30 uur maaltijd

18.30-20.00 uur bijeenkomst
Thema: Healing Station

M.m.v. Kees Jan, Mario, Wesley, 
Wim.

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 3 februari, aanvang 10u. 
Voorganger Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 3 februari om 10.00 uur
Ds. A. Christ.

www.hervormdpknbennebroek.nl GEEN KRANT? 0251-674433

Regio - Ongeveer 4,5 jaar ge-
leden heeft Nathalie Vrou-
we bij haar werkgever een 
enquête ingevuld over vrij-
willigerswerk. Hierdoor is zij
toen als vrijwilliger op on-
ze hondenafdeling terecht 
gekomen. Ze doet dit werk 
nog steeds met veel plezier.
Nathalie: ‘Vrijwel iedere 
woensdag ga ik in het asiel 
helpen. We hebben een vast 
ploegje vrijwilligers op die 
dag en dat is altijd heel ge-

zellig. Omdat ik een kantoor-
baan heb is het heerlijk om 
op die dag lekker fysiek be-
zig te zijn en natuurlijk kom ik 
met de honden dan ook veel 
buiten. Het werk in het asiel 
is heel afwisselend en veelzij-
dig, ook omdat er bijna iede-
re week wel andere honden 
in het pension zitten. En het 
geeft me heel veel voldoe-
ning om iets extra’s te kunnen 
doen met de asielhonden; 
een wandeling buiten het ter-
rein, lekker lang met ze spelen 
of uitgebreid knuff elen. 

Het is enorm leuk verschillen-
de mensen te leren kennen 
die je anders niet zo snel te-
gen zou komen. In ons vaste 
groepje hebben we een on-
dernemer die de hele wereld 
af reist maar ook iemand die 
gepensioneerd is en lekker 
fi t blijft door het werk in het 
asiel. En enthousiaste betaal-
de krachten die de hele boel 
aansturen.
Wat ons allemaal verbindt is 

de liefde voor die-
ren en dat is mooi 
om te zien.
Onze hond Herbie is ook door 
het vrijwilligerswerk bij ons 
terecht gekomen. Mijn vriend 
werkt in het onderwijs en tij-
dens de lange zomervakan-
tie wilden we wel gastopvang 
zijn voor een asielhond. Uit-
eindelijk is Herbie nooit meer 
weggegaan!’

Ook vrijwilliger worden? Kom 
dan een dagje meelopen! 

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. 

Dieren zijn de verbindende factor

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Healing Station bij Nehemia
Heemstede - Het thema van In 
His Presence op zondag 3 febru-
ari bij Nehema in Heemstede is 
‘Healing Station’. Het verlangen 
om in geest ziel en lichaam in ba-
lans te brengen. Niets nieuws zou 
je zeggen, maar elke tijd beleeft 
het op een andere manier.
Verhalen van ervaringen worden 

met elkaar gedeeld. Maar eerst 
een gezamenlijke maaltijd om el-
kaar te leren kennen. Meld je aan 
via www.rafael-nehemia.nl voor 
de maaltijd om 17.30 uur en je 
kunt aanschuiven om 18.30 uur 
bij de verhalen. Belangstellenden 
zijn welkom aan de Koediefslaan 
73 Heemstede.

Vitaliteitsmarkt in Plein1
Heemstede - Op vrijdag 1 febru-
ari wordt de Vitaliteitsmarkt in 
Heemstede georganiseerd. De 
markt vindt plaats van 13.00 tot 
16.00 in Plein1 aan Julianaplein 1. 
Iedereen die meer wil weten over 
gezondheid, vitaliteit en graag 
kennis wil maken met Plein1 is 
van harte welkom. 
Tijdens de Vitaliteitsmarkt zal al-
les in het teken van een gezon-
de leefstijl staan. De partners van 
Plein1 en organisaties op het ge-
bied van gezondheid hebben de 
handen ineen geslagen. In en 
rondom het pand kun je activitei-
ten, workshops, metingen en ad-
viezen, demo’s en speciale lezin-

gen bijwonen. Specialisten zijn 
aanwezig om vragen te beant-
woorden. 
Je kunt ook vrijblijvend advies 
krijgen over je gezondheid en 
al snel zelf kleine aanpassingen 
doen voor een gezondere leef-
stijl. Daarnaast kun je meedoen 
met een workshop ontspannen, 
acupunctuur of een massage ne-
men, je bloeddruk laten meten of 
een deelnemen aan een speed-
coachsessie voor een gezonde 
leefstijl. 
Kijk voor meer informatie en het 
programma op www.plein1.nl of 
kom langs bij de Drive in Plein1, 
Julianaplein 1 te Heemstede.

Kinderdisco 
Carnaval

Heemstede - Vrijdag 15 fe-
bruari is er een leuke kinder-
disco in Plexat bij WIJ Heem-
stede. Een DJ zorgt met zijn 
muziek dat alle kinderen lek-
ker kunnen dansen en sprin-
gen.

De Kinderdisco met thema 
‘Carnaval’ is van 19.00 tot 
21.00 uur en kost 3 euro. Kin-
deren mogen natuurlijk ver-
kleed komen, maar het hoeft 
niet. Plexat bij WIJ de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Huwelijk 23-01-2019

Jacob Groenendijk & Lonneke M. Heimann

Jorn Kuiper & Bo S. Solano Fresneda

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE Waardoor verdween 
de Tapuit?
Regio - Op donderdag 7 febru-
ari organiseert de Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland een 
lezing over de fraaie vogel de Ta-
puit door Herman van Oosten. Hij 
is onderzoeker van duinvogels 
en auteur van het boek De Ta-
puit. Deze zangvogel is een van 
de zeldzaamste broedvogels van 
ons land geworden. Uit de dui-
nen van Zuid-Kennemerland zijn 
ze helaas verdwenen, alleen tij-
dens de trek doen ze onze re-
gio aan. Plaats: NME-ruimte in de 
Haarlemmer Kweektuin, Klever-
laan 9 te Haarlem. Aanvang: 20.00 
uur, inloop vanaf 19.45 uur. Gratis 
toegang. Info: www.vwgzkl.nl.
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De keuze van Boudewijn de Groot: 
‘Caligula’ in de Stadsschouwburg
Regio - Op donderdag 7 febru-
ari speelt Theater Utrecht de to-
neelklassieker Caligula van Al-
bert Camus in de Stadsschouw-
burg Haarlem, onder regie van 
Thibaud Delpeut. 
De voorstelling wordt voorafge-
gaan door een speciale inleiding. 
In deze inleiding gaat Heem-
stedenaar Boudewijn de Groot 
o.a. in gesprek met Joris van der 
Meer, huisdramaturg van Theater 
Utrecht. Boudewijn de Groot is tij-
dens het 100 jaar jubileum van de 
Stadsschouwburg Haarlem gast-
programmeur. Hij selecteerde 
een vijftal voorstellingen, waar-
onder Caligula.
 
De titelrol wordt opnieuw ver-
tolkt door acteur Vincent van der 
Valk. Naast hem spelen Bram Ger-
rits, Martijn Nieuwerf (Arlecchino 
2014 voor zijn rol in Caligula) en 
twee nieuwe acteurs: Sylvia Poor-
ta en  Abdulaal Hussein, die bei-
den voor het eerst spelen bij The-
ater Utrecht. Abdulaal zal zijn rol 
in het Arabisch spelen, zijn moe-
dertaal. Hij is twee jaar geleden 
vanuit Soedan naar Nederland 
gevlucht en woont nu in Utrecht. 
Thibaud leerde hem kennen bij 
de Wijksafari.

In Caligula heeft de Romeinse 
heerser Caligula (Vincent van der 
Valk) de liefde afgezworen, maar 

hij weigert zich neer te leggen bij 
de zinloosheid van het bestaan. 
Koortsachtig zoekt hij naar een 
reden om te leven in een wereld 
zonder betekenis. In de ogen van 
zijn onderdanen wordt hij steeds 
waanzinniger. Maar is Caligula 
wel waanzinnig? Of is hij alleen 
maar angstaanjagend eerlijk? In 
de regie van Thibaud Delpeut 
draait Caligula de camera’s om en 

richt ze op de mensen die hem 
bekijken. Als een chirurg, met vi-
deocamera’s als instrumenten, 
verricht hij zijn ‘sectie op de ziel’.

Stadsschouwburg Haarlem, Wil-
sonsplein 23 in Haarlem. Aan-
vang: 20.15 uur. Info en kaarten: 
https://www.theater-haarlem.
nl/programma/15720/Theater_
Utrecht/Caligula/.

Foto: Bart Koetsier
Vrolijke muzikale 
film l
Heemstede - Donderdag 14 fe-
bruari kun je genieten van een 
vrolijke feelgoodmovie bij WIJ 
Heemstede en aansluitend lun-
chen. Voor de titel van de film 
bel je: 023-5483828. Herenweg 
96, Heemstede van 10.30 tot on-
geveer 13.30 uur. De entree is 
€13,50 inclusief lunch. Reserve-
ren via: www.wijheemstede.nl
of 5483828.

Column
Een arbeidsovereenkomst bij 
de overname van een bedrijf

Wat gebeurt er met uw dienstverband als uw werkgever, 
Bedrijf X, door een ander Bedrijf Y wordt overgenomen? 
In de wet is bepaald dat dan de werknemers van Bedrijf X 
automatisch werknemers van Bedrijf Y worden en dat zij hun 
arbeidsvoorwaarden behouden.
Dat is ook het geval als maar een deel van het bedrijf wordt 
overgedragen en u werkt bij dat deel. Bijvoorbeeld een ves-
tiging of bepaalde activiteiten worden overgenomen. Stelt u 
zich voor een bedrijf dat zowel administratie-activiteiten ver-
richt als schoonmaakactiviteiten. Als de administratie-acti-
viteiten worden overgedragen en u bij afdeling administratie 
werkt, dan gaat u automatisch mee over en treedt u bij de 
nieuwe eigenaar in dienst. Deze kan dus niet alleen die werk-
nemers overnemen waar hij/ zij denkt iets aan te hebben. Al-
le werknemers gaan mee over, ook de werknemers die ar-
beidsongeschikt zijn. De overnemende partij wordt daarmee 
verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werkne-
mer.
Wel is vereist dat de vestiging of de activiteit die wordt over-
gedragen een geheel van georganiseerde middelen, be-
stemd voor het ten uitvoer brengen van een al dan niet 
hoofdzakelijk economische activiteit, is. Om dat te beoor-
delen is relevant of de identiteit van het bedrijf dat wordt 
overgenomen bewaard blijft, waarbij rekening moet worden 
gehouden met alle omstandigheden die de overname ken-
merken.
Behoud van identiteit zal steeds het geval zijn als een ves-
tiging met de bedrijfsmiddelen, de voorraad en de klan-
ten, etc. wordt overgenomen en in feite ongewijzigd door 

de overnemende partij wordt voortgezet. 
Dan gaan in principe alle werknemers van 
die vestiging over naar de overnemende 
partij. 

Heeft u vragen over uw arbeidsovereen-
komst? Neem gerust vrijblijvend con-
tact op met onze arbeidsrechtadvocaat 
mw. mr. E. van Haasteren. 

Door mw. Mr. E. Van Haasteren
 

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

(editorial)

Lady’s day bij ‘Sfeervol’
Heemstede - Bij ‘Sfeervol bijzon-
der/mooi aan het Jan Miense Mo-
lenaersplein wordt zaterdag 2 fe-
bruari van 11.00 tot 16.00 uur een 
Lady’s day gehouden, met hoe-
den van Gaby Ihne-Lange/Ma-
de by Gaby en sieraden van Joy-
ce van der Stad/Goede Sier in de 
hoofdrol.

Gaby Ihne-Lange komt met haar 
collectie hoeden en haarsiera-
den. Wordt 2019 het jaar van de 
elegante vrouw? Gaby laat zien 
welk model u het beste staat en 
hoe u het kunt dragen. Het zijn 
hoeden voor iedere dag of spe-
ciale gelegenheden,  zoals trou-
werijen en jubilea. Ook maakt zij 
hoeden in opdracht, helemaal 
naar uw wens. Alle hoeden zijn 
uniek en handgemaakt, en na-
tuurlijk kunt u ze passen.
  
Joyce van der Stad exposeert 
haar nieuwe collectie sieraden en 
ringen op dezelfde dag. Sieraden 
van edelstenen en zilver. Zij ont-
werpt haar sieraden zelf en maakt 
ze met de hand. Haar leerstoel 
is Bali, waar zij zich jaarlijks be-
kwaamt in oude technieken. 
Ook maakt zij op maat toege-
sneden sieraden.  U kunt siera-
den meebrengen die reparatie 
behoeven.  In overleg wordt dan 

gekeken naar de mogelijkheden. 
Verder zijn er deze dag mooie 
wollen plaids uit Denemarken en 
Ierland te zien. Nu uit de nieuwe 
collectie in lamswol, mohair en al-
paca.
Wat is er leuker dan hoedjes en 
sieraden passen of een mooie 
plaid uitzoeken? Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee 
bij Sfeervol bijzonder/mooi, Jan 
Miense Molenaerplein 8 in Heem-
stede. Winkel geopend van 8.30 
tot 17.00 uur.

Promoot uw onderneming 
tijdens het Bloemencorso
Regio - Wilt u uw onderneming 
promoten tijdens het Bloemen-
corso van de Bollenstreek? Dit 
kan door deel te nemen aan het 
corso met een luxe of bijzondere 
wagen waarvoor de inschrijving 
zojuist is gestart. 
Het thema van het Bloemencor-
so van de Bollenstreek luidt dit 
jaar ‘Changing World’. Zaterdag 
13 april rijdt de bonte stoet zijn 
42 km lange tocht van Noord-
wijk naar Haarlem. De avond er-
voor rijdt het feestelijk verlicht 

door het centrum van Noordwij-
kerhout. Indien u met uw onder-
neming wilt deelnemen, stuur 
dan even een berichtje naar deel-
name@bloemencorso.info. Pieter 
van Waardenburg of Ad van Zelst 
nemen dan zo spoedig moge-
lijk contact met u op om u verder 
te informeren. Zelf contact opne-
men mag ook via 06-83601850. Er 
zijn verschillende deelnamepak-
ketten beschikbaar. Op de web-
site www.bloemencorso.info is 
deze informatie tevens te vinden. 

Schaatswedstrijden om 
Kees Jongert bokaal
Regio - Zaterdag 9 februari a.s. 
organiseert ijsclub ‘Kees Jongert’ 
voor de 35e keer de schaatswed-
strijden om de Kees Jongert bo-
kaal op de kunstijsbaan Haar-
lem. De deelnemende verenigin-
gen zijn die verenigingen die we-
kelijks trainen op de kunstijsbaan 
aangevuld met een aantal gast-

verenigingen. Er wordt gestre-
den op maar liefst 27 onderde-
len over afstanden van 500 me-
ter. tot 5000 meter.  De wedstrij-
den beginnen om 17.00 uur en de 
toegang tot deze wedstrijden die 
worden gereden is gratis. Locatie: 
IJsbaan Haarlem, IJsbaanlaan 2 te 
Haarlem.

Amnesty zoekt collectanten  
Regio - Voor de jaarlijkse collec-
te van Amnesty International, die 
van maandag 11 t/m zaterdag 
16 maart 2019 plaatsvindt, zoekt 
Amnesty Haarlem collectanten. 

Collectes leveren een bijdrage 
aan het werk van Amnesty – en 
daarmee aan een wereld waarin 
ernstige schendingen van men-

senrechten waar mogelijk wor-
den voorkomen en beëindigd.
Amnesty zoekt in Haarlem nog 
vrijwilligers die een paar uur wil-
len collecteren. Interesse? Neem 
dan contact op met de collecte-
coördinator Haarlem, John Schra-
ma, op john.tango@hotmail.com, 
met vermelding van uw adresge-
gevens.

Waar is de statie van 
Van den Eijnde?
Regio - Het is 150 jaar gele-
den dat de bekende Haarlem-
se/Heemsteedse beeldhouwer 
Hendrik van den Eijnde geboren 
werd. Deze beeldhouwer wordt 
in mei-juni geëerd met een ten-
toonstelling in het ABC Architec-
tuurcentrum te Haarlem. Eind 
1800 en begin 1900 maakte Van 
den Eijnde veel kerkelijke kunst. 
Hij werkte toen voor het beeld-
houwatelier van de firma Maas 
aan de Emmakade in Haarlem. 
Het atelier van Maas vervaardig-
de veel beeldhouwwerk voor de 
nieuwe St. Bavo, maar ook een 
‘statie’ voor de hulpkerk van de 
Heilig Hartkerk in het Kleverpark 

aan deze statie heeft v.d. Eijnde 
veel bijgedragen. Geheel naar ei-
gen ontwerp vervaardigde V.d. 
Eijnde een statie voor een kerk in 
Nood Holland. Helaas is de naam 
van die kerk verloren gegaan. De 
werkgroep Van den Eijnde zoekt 
nu naar een kerk in Noord-Hol-
land, die een statie heeft uit be-
gin 1900 vervaardigd door Van 
den Eijnde. Ten onrechte kan 
daaraan ook de naam van Maas 
verbonden zijn. 
Beschikt u over nadere informa-
tie over de statie of andere zaken 
uit het bezit van de beeldhou-
wer, neem dan contact op met 
rj.pels2@quicknet.nl.

Presentatie over berken 
r l

Regio - Dinsdag 5 februari om 
20.00 uur presenteert Groei & 
Bloei een lezing over berken. 
Berken hebben het imago dat er 
altijd zoveel troep vanaf valt. Dat 
is waar voor de inheemse Betu-
la pendula; blaadjes, zaadjes en 
takjes, de boom lijkt voortdurend 
in de rui. Maar veel van de Azia-
tische berken hebben dat pro-

bleem helemaal niet, afgezien 
van het feit dat ze veel mooier 
zijn.
Cor van Gelderen laat zien dat er 
alternatieven zijn, die geen pro-
blemen opleveren. De presenta-
tie vindt plaats in Woonzorgcen-
trum De Blinkert, zaal De Duin-
pan, Rockaertshof 66 te Haarlem. 
De entree is gratis.

Alzheimer 
Café Haarlem
Regio - Met behulp van een 
subsidie van de BAVO-stich-
ting wordt het volgende Alz-
heimer Café georganiseerd. 
Dat is op maandag 4 febru-
ari met het thema ‘Zwarte 
gaten & losse eindjes’. Mar-
jolein Baars geeft een solo-
voorstelling met muzikale 
begeleiding over omgaan 
met dementie vanuit ver-
schillende perspectieven. 
Over hoe moeder, doch-
ter, verzorgende en onder-
zoekster de gaten die vallen 
trachten te vermijden en de 
losse eindjes met elkaar ver-
binden. Trefpunt ’t Trionk, 
Van Oosten de Bruynstraat 
60, Haarlem. Aanvang: 19.30 
uur, toegang gratis. 

Een vrolijke reünie loopt 
uit op een drama
Heemstede - Zaterdag 2 februari 
wordt het nieuwe boek ‘Oog om 
oog’ van Annet Hock en Peter 
Römer gepresenteerd bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede, om 15.00 uur. De 
middag duurt tot 17.00 uur. Al 
meer dan twintig jaar kennen ze 
elkaar, de vriendengroep rond 
jeugdvrienden Sander en Lucas. 
Vier stellen die lief en leed, zon- 
en feestdagen met elkaar deel-
den. En van oudsher minimaal een 
week per jaar met hun gezinnen 
naar Schiermonnikoog gingen - 
de ouders in het grote huis, de kin-
deren in tentjes in de tuin. Toen de 

kinderen eenmaal het huis uit wa-
ren werd de vriendschap minder 
vanzelfsprekend. Ze zagen elkaar 
nog wel, maar de banden werden 
minder hecht. Uit nostalgie beslui-
ten de acht nog eenmaal terug 
te keren naar de goede oude tijd. 
Maar het is niet meer hetzelfde. De 
onderlinge verhoudingen zijn ver-
anderd, er is veel gebeurd. En wat 
een vrolijke reünie op Schiermon-
nikoog had moeten zijn, loopt uit 
op een drama. Want het verraad 
dat een kwarteeuw jaar geleden 
plaatsvond, vindt eindelijk zijn 
uitweg.  Toegang vrij. Informatie: 
023-5282472.
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Heemstedenaar schrijft boek over 
vredelievende Islam in Suriname
Heemstede - De schrijver van 
het boek ‘De hoofdmoskee van 
de Surinaams Islamitische Vereni-
ging’, Heemstedenaar Michel Bak-
ker, schetst een beeld van de tot-
standkoming en culturele inbed-
ding van de hoofdmoskee aan 
de Keizerstraat van Paramaribo 
als een van de belangrijkste isla-
mitische monumenten van Suri-
name. Een verhaal van de archi-
tecten en Abdoel S. Hoeseini met 
deskundige adviezen en tekstbij-
dragen over hun moskee, sym-
bool van eensgezindheid, vast-
beradenheid en doorzettings-
vermogen. Over hun geschiede-
nis, de contractarbeiders, de Ah-
madiyya-beweging, de oprich-
ting van de Surinaamse Islamiti-
sche beweging en hun sociaal en 
educatief werk. Over hun feesten, 
rituelen en gebedsruimten waar-
bij bijvoorbeeld op de parterre 
ook geslacht kan worden. De ou-
de en nieuwe moskee, de overi-
ge in Paramaribo en hun bezittin-
gen. Een verhelderend boek over 
een vroeger stukje Nederland in 
een gemakkelijk leesbare uitgave 
die u ook bij Boekhandel Blokker 
kunt bestellen.

Ahmadiyya
Wie kan er in de tijd van IS, de ter-
roristische aanslagen in de naam 
van Allah, spreken van een vre-
delievende Islam? In Suriname is 
een derde van de bevolking mos-

lim, maar wel belijdend op een 
manier zoals in Nederland onbe-
kend is. Vanuit een Hindoestaan-
se moslimorganisatie is zij gelei-
delijk van een traditionele, soeni-
tische naar een behoudende Ah-
madiyya-organisatie gegroeid. 
Ahmadiyya wordt door de mees-
te moslims niet tot de islam gere-
kend. In het dagelijkse leven wen-
sen Ahmadiyya’s katholieken met 
de kerst een Zalig Kerstfeest, zelf 
krijgt de schrijver talloze kerst-

kaarten uit Suriname met die 
tekst. Vrouwen komen gewoon in 
de moskee en maken de diensten 
mee, wel apart van de mannen 
maar wel samen. Dat gebeurt op 
de eerste etage van de moskee, 
de parterre is er voor feesten en 
die zijn er genoeg. Ahmadiyya’s 
in Suriname feesten graag en 
daar zijn andere religies ook ge-
woon welkom. Frappant is dat de 
buurman een synagoge is en de 
moskee er later naast gebouwd 
is. Goede buren want de kraan 
van de synagoge werd ingezet bij 
de bouw van de moskee. De zeer 
kleine Joodse gemeenschap en 
de Ahmadiyya’s zijn ook verder 
goede buren. De christelijke ker-
ken hebben overwegend Creool-
se mensen, afstammelingen van 
Afrikaanse slaven, als kerkgan-
gers, Surinamers met een Azia-
tische achtergrond beleven hun 
geloof binnen het hindoeïsme 
en de islam. De Chinezen die de 
slaven op de plantages na het af-
schaffen van de slavernij gingen 
vervangen, waren daar niet erg 
succesvol. Zij voelden zich meer 
thuis in de handel en horeca, 
waar zij ijverig werkten. Iets wat 
veel Surinamers doen, veel wer-
ken en twee banen om de touw-
tjes aan elkaar te knopen is heel 
gewoon. Dat beeld van Suriname 
kent men in Nederland niet. 

Ton van den Brink  

Michel Bakker met zijn boek.

Dichters dragen thema ‘vrijheid’ voor 
bij Boekhandel Blokker
Regio - In het kader van de Po-
ezieweek 2019, die plaats vindt 
van 31 januari t/m 6 februari 
2019, presenteerde De Haarlem-
se Dichtlijn op 22 januari jl. een 
verzamelbundel poëzie rondom 
het Haarlemse rijksmonument De 
Koepel.
In oktober 2018 vond het cultu-
rele project Architectural Hea-
ling plaats, waaraan een twintig-

tal dichters meedeed. Doel van 
het project was om voor de ver-
bouwing van het terrein tot een 
onderwijscampus de naargeesti-
ge sfeer van het verleden te ver-
jagen.

De verzamelbundel bevat 40 ge-
dichten van meer en minder be-
kende dichters als: Sylvia Hubers, 
Jan Kal, John Schoorl, Demi Bal-

tus e.a. De verkoopprijs is: 5 euro.

Op zaterdagmiddag 2 februari, 
van 13.00-14.00 uur, komen en-
kele dichters voordragen uit de-
ze bundel bij Boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg 138. Heeft 
u zelf nog een mooi gedicht over 
‘vrijheid, dan kunt u dat ook die 
middag voordragen in de boek-
handel. Vrije toegang.

Van 5 tot en met 9 februari vindt de 69e editie van het beroem-
de songfestival van Sanremo plaats. Alles is dan in rep en roer 
en het lijkt wel of heel Italië naar dit mondaine stadje komt. 
Het populaire spektakel wordt live uitgezonden op de televisie-
zender Rai 1. Met tevens oudgediende artiesten uit voorgaande 
jaren. Een beetje vergane glorie, waarvan sommigen door op-
gepompte chirurgie nog meer plastic in hun lijf hebben dan alle 
plasticverzamelpunten tezamen in Heemstede. 

Nu al staat de stad vol met wagens van de Rai voor de uitzen-
ding en de sfeer is ontzettend gezellig. Vorig jaar was ik er ook 
en had ik de massale toeloop ietwat onderschat. Ik heb toen 
ruim twee uur vastgestaan met de auto in het centrum van 
Sanremo, we gingen geen millimeter vooruit. Met achter mij on-
geduldige en toeterende Italianen. Dit bleek te komen doordat 
zangeres Laura Pausini haar opwachting maakte. Zij is een wa-
re diva in Italië en wordt hier liefkozend ‘La Pausini’ genoemd. 
Laura Pausini won als jong meisje het Sanremo Songfestival in 
1993 met het aandoenlijke liedje ‘La solitudine’. Dit nummer 
werd monsterlijk verminkt voor het leven door Paul de Leeuw, 
die het nummer coverde in het Nederlands met de titel ‘Ik wil 
niet dat je liegt’. Ik vond deze versie werkelijk stuitend. Mijn oren 
doen nog pijn als ik eraan denk. 

Dit jaar maken twee andere Italiaanse groten hun opwachting: 
Andrea Bocelli en zangeres Giorgia. Dit jaar ben ik ook zo slim 
om met de bus naar Sanremo te gaan. Tenminste dat dacht ik. Ik 
zat een keer in een volle bus op de remise van Sanremo. De bus 
zong echter een minder lieflijk Sanremo-deuntje. De chauffeur 
slaagde er niet in het oude kreng aan de praat te krijgen. Wij met 
zijn allen weer de bus uit, Italianen intussen druk bellend op hun 
mobieltje dat ze later aan zouden komen. Er kwam een andere 
buschauffeur met een schroevendraaier toegesneld om hulp te 
bieden. De achterklep van de bus werd opengezet en ik sloeg 
zo’n smerige motor gade, helemaal zwartgeblakerd. Het zag er 
niet uit, alsof deze bus zijn laatste onderhoudsbeurt had gehad 
bij de eerste editie van het songfestival, 69 jaar geleden. Er werd 
wat geroepen en gemopperd en met de schroevendraaier wat 
heen en weer gewrikt in de motor. Wonder boven wonder sloeg 
de motor aan, dus iedereen opgelucht terug de bus in. Allen 
weer druk bellend dat ze op tijd thuis zouden zijn. En daar gin-
gen we langs de kustweg, op de rauwe melodie van dieselgelui-
den met af en 
toe een dosis 
roet uit de uit-
laat waar de 
groene poli-
tiek spontaan 
jeuk van zou 
krijgen. Hoe-
zo Klimaat- 
akkoord.
Applaus.
 
Bart Jonker
vanuit Italië

COLUMNITEITEN

Sanremo-deuntje
Zwemdiploma’s

SportPlaza
Heemstede – Zaterdag 26 januari 
werd in SportPlaza Groenendaal 
voor diploma’s gezwommen. 
Hieronder alle kinderen met hun 
betreffende diploma. 

A-Diploma 
Olle van der Veldt, Syl Schepers, 
Loes Jansen, Mees Gorissen, Gaia 
van Rooijen, Daniël Stal, Finn 
Bonnier, Dide Elmaci, Lise Schuur-
mans, Mary-Jane Veldmaat, 
Shanty Jansen, Derek Schepers, 
Terestini Semere, Tjalle Zijlmans, 
Nout Boss, Jacey de Kock, Nao-
mi Abram, Marlie Ferwede, So-
rush Foroughi, Ysatis van Praag, 
Lieve van der Pol, Aisha Alkaled, 
Hester Glazenburg, Shania Spier, 
Casper de Vries, Tom, Govers, 
Daan de Vries, Maurits Adera, 
Arie Raspoort, Meggie van Dam, 
Cinar Karatas, Finn Bouma, Dani 
Kooij, Daley van Diemen, Fin de 
Ruiter, Wolf Siemons, Janne Groo-
ten, Daan de Graaf, Ferran Erke-
lens en Norah Tuzani.

B-Diploma 
Maila Bolk, Eliza van der Vlugt, 
Koen Goosens, Eline Eijgensteijn, 
Florentina Atzeni, Bo van den 
Broek, Vajen Kloosterman, Yigit 
Buglem, Elin Strunk, Stella Peters, 
Victor Cateland, Milan Emmanuel, 
Sam Jonah Koelemij, Olivia van 
Dijk, Anne Weij, Diewertje Vroon, 
Tabe Ruiter, Odilia Homan, Lau-
ren Hijstee, Vivianne den Hartog, 
Natasha Haring, Nenna Claes-
sens, Roef Heuvelink, Noor Hen-
driks, Jolie Sagiroglu, Kaj Stip-
hout, Tjitte de Vries, Constantijn 
Audiffred,Liora Ilana Hageman, 
Alexander Regterschot, Mees van 
Gog, Taeke van der Bie, Bobbi 
Houtenbos, Mads Pekar, Anne-
mijn Pacthe, Robine van Kam-
pen, Elin de Waal, Bora Gurfidan, 
Noah Jayden van Wooning, Mick 
ten Hamm, Klarens Rehwinkel, 
Peppijn Mackay, Cato Windhau-
sen, Joep Agterhof, Nina Blak-
moor en Fitz Heuvelink.

C-Diploma 
Vigo van der Meijden, Don Wes-
terhoven, Riva Möhlen, Veerle 
Häger, Ayman Belamlih, Xander 
Uhl, Eleonore van Amersfoorth, 
Louise Gort, Eline van Eeuwijk, 
Nathan Vonk, Jurre Santman, 
Quinten Waaijer, Aukje Schulp, 
Amélie van der Star, Anouk Poel-
man, Antoni Bralewski, Valerie 
van Amersfoorth, Philine de Boer, 
Julie Verlinde, Thijmen Kors, Gilli-
an Been, Julian Menig, John van 
der Mark en Benine van de Masch 
Spakler.

Alle kinderen van harte gefelici-
teerd.

Flow Fysio voor beter bewegen
Heemstede - Flow, staat voor 
beter bewegen. Je sukkelt wat 
met wandelen, fietsen of spor-
ten. Er kan ook een pijntje zitten. 
Dat vraagt om beter bewegen en 
daar zijn de jongens van Flow Fy-
sio goed in. Ze hebben hun prak-
tijk in de Sportschool FM Health 
aan de Kerklaan, niet zomaar in 
een sportschool, maar daar kun je 
goed  leren bewegen. 

Met een mix van manuele the-
rapie, sport fysiotherapie, diëte-
tiek, training, coaching, yoga en 
meditatie geven zij de begelei-
ding, behandeling en tools om 
jouw doel te bereiken. Maar eerst 
op de behandelbank, kijken wat 
er aan de hand is. Met Hands-on, 
het vergroten van de beweeglijk-
heid van spieren en gewrichten, 
het dempen van pijn en het ver-
lagen van de spierspanning. Mas-
sage is hierbij een belangrijk mid-
del. Soms is trigger point therapie 
nodig als er een pijngebied is ge-
constateerd. Door druk herkent 
de patiënt de pijn. De fysiothe-
rapeut weet welke behandeling 
hij moet uitvoeren en begint. Dat 
kan soms trigger point fysio zijn, 
de behandeling van spierkno-
pen die behandeld kunnen wor-
den met massage, dry needling 
en rektechnieken. Dry needling 
is het inbrengen van een naaldje 
dat u bijna niet voelt, de spier ont-
spant en u kunt gemakkelijk be-
wegen. Zij noemen dit manipu-
leren en mobiliseren om te wer-
ken aan het uithoudingsvermo-
gen en kracht om er beter uit te 
komen. Maar wat was nou de oor-
zaak van de klacht? Te lang mee 
gelopen of verkeerd behandeld? 
Van belang is hier dat ze voor de 
behandeling blijven doorvragen 
en kijken naar lichaamsbewe-

ging, voeding, stress. Een hoog 
stressniveau kan je hebben zon-
der enig besef ervan. Ademha-
ling vertelt veel maar ook darm- 
of blaasklachten. De fysiothera-
peut stelt  een behandeling voor 
die gecombineerd kan worden 
met bijvoorbeeld een oefenthe-
rapie. De drie enthousiaste fysio-
therapeuten hebben gemeen dat 
zij gepassioneerde surfers zijn.. 
Oprichter van Flow Fysio en het 
F.I.T-concept, Tim Binkhorst, heeft 
meer dan 15 jaar ervaring met 
sportrevalidatie, behandeling en 
training, gedreven om de mens 
in balans te brengen. Door vele 
sport blessures ervaringsdeskun-
dige geworden. Hij surft graag en 
doet aan mountainbiken, klim-
men, hardlopen, yoga. Jelle Rag-
gers is sinds 2018 werkzaam bij 
Flowfysio. Hij heeft veel ervaring 
opgedaan met sportgerelateerde 
klachten aan schouder, knie en 

enkel. Tevens werkzaam als loop-
trainer binnen flowfysio. Hij doet 
aan kitesurfen, hardlopen, fitness. 
Na de stage bij Flow Fysio is Wou-
ter Stijger op reis gegaan om zijn 
surf skills te verbeteren, sinds ein-
de zomer 2018 werkzaam als fy-
siotherapeut bij Flowfysio. Zijn 
favorieten zijn surfen, tennis, fit-
ness, crossfit.

Open uurtjes 
De drie fysiotherapeuten houden 
komende weken open uurtjes 
om u kennis te laten maken met 
hun aanpak van blessures, pijn-
tjes of uw doorverwijzing naar 
therapie. Op de vrijdagen 1, 8 en 
15 februari kunt u van 16 tot 17 
uur terecht om te zien hoe zij wer-
ken en u kunt uw verhaal kwijt. Bij 
de Sportschool FM Health aan de 
Kerklaan 113 C in Heemstede.

Ton van den Brink

Vlnr Wouter, Tim en Jelle.

Heemstede - Donderdag 24 
januari was oud-minister van 
Financiën, Jeroen Dijsselbloem 
(PvdA) in Heemstede. Op uitno-
diging van Boekhandel Blokker 
en de Protestantse Gemeen-
te Heemstede sprak hij in de 
Oude Kerk over zijn boek ‘De 
Eurocrisis’.
Aanwezigen en organisatoren 
vertelden dat het een fantasti-
sche avond was. 
 
Journalist Roel Janssen ging in 
gesprek met politicus Dijssel-
bloem over alle gebeurtenis-
sen en omstandigheden rond-
om de eurocrisis. 

Dominee Pieter Terpstra (PKN 
Heemstede) en Arno Koek 
(Boekhandel Blokker) kijken te-
rug op een unieke samenwer-
king, die dit jaar nog een ver-
volg zal krijgen.

Dijsselbloem 
in Oude Kerk

Lezing/boekbespreking
De ‘jonge’ Rembrandt
Heemstede - In de boekbespre-
king ‘De jonge Rembrandt’ ko-
men we meer aan de weet over 
de relatief onbekende jonge 
Rembrandt. Hoe vond hij als mo-
lenaarszoon zijn weg in het schil-
dersmilieu? Welke invloed had-
den zijn familie en zijn Leidse 
vriendenkring? Hierbij worden 
waarnemingen gedaan aan de 
hand van zijn eigen werk, maar 
ook van dat van tijdgenoten. 
Een bijzondere rol is weggelegd 
voor ‘de anatomische les’, het in-

drukwekkende doek waarmee de 
25-jarige schilder zichzelf defini-
tief op de kaart zette. En dat ter-
wijl hij er eigenlijk iets heel an-
ders mee beoogde. Matthias Ro-
zemond verzorgt de lezing. En-
tree: €10,-.
De boekbespreking is op don-
derdag 14 februari bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede om 20.00 uur. Opge-
ven kan via:
www.wijheemstede.nl
of 5483828.
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Heemstede - Alweer werkte een oproep op de Facebookpagina van de 
Heemsteder goed: diverse inwoners maakten een leuke sneeuwplaat 
en stuurden die naar de krant. Op deze manier helpen Heemstedena-
ren mee om hun eigen krant te vullen. Leuk! Zelfs uit Oostenrijk, van 
een oud-inwoonster kreeg de redactie een sneeuwfoto. Weliswaar een 
heel ander beeld, dat hebben we de afgelopen weken kunnen volgen 
via de media: in Oostenrijk zitten ze allesbehalve om sneeuw verlegen. 
In ons land moesten we het doen met een klein laagje maar ook dat 
zorgde voor ontspanning. Sneeuwpoppen maken, sneeuwballen 
gooien, een sneeuwwandeling maken en vooral natuurlijk heerlij-
ke plaatjes schieten. Hier een selectie. Geniet nog even na want de 
sneeuw is allang weer weg. Om plaats te maken voor druiligere regen. 
Maar om daar nu foto’s van te wensen…

Florian en Casper.

Als fervent natuurfotograaf kon Klaas de Vries afgelopen dinsdag zijn 
hart ophalen bij de hooglanders in het weiland bij de Vrijheidsdreef. Sa-
men met de sneeuw een prachtig (oer)beeld.

Foto: Harry Opheikens

Foto: Jacqueline Krimmler

“Alleen jammer van de overvolle prullenbak”, aldus Petra Janssen.

Op het Rhodondendronplein stond vorige week deze hele grote, vrolijke
sneeuwpop, gebouwd door kinderen (en volwassenen) uit de buurt. Foto:
Fam. Van Arkel.

Sfeerbeelden van inwoners

In de Heemsteedse sneeuw

Foto: Marenka Groenhuijzen

Eendjes voeren (Myrthe Heems).

Stemmig: Begrafenisstoet in de sneeuw (Eveline Trossèl).

Een kerstkaart, deze besjes, beter gezegd: Ilex Bacciflava (Jeanine van 
Ooijen)

Lief konijn nog liever in de sneeuw (Michelle vd Weijden)

Het kon weer: op de slee van school naar huis. En met Ipenrode 
(Herenweg) op de achtergrond, levert dat een mooie winterfoto op. 
(Marianne Wever).
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Kon. HFC walst over FC Lienden heen
Regio - Dat HFC afgelopen zon-
dag de score tegen het tegen de-
gradatie vechtende FC Lienden 
niet verder opvoerde mag het 
zichzelf aanrekenen. FC Lienden 
is een club in de problemen. Voor 
de winterstop nam het bestuur 
het eerste elftal uit de competi-
tie, om vervolgens na de winter-
stop met zes nieuwe spelers als-
nog door te gaan. Het niveau van 
het team is bedenkelijk laag en 
degradatie lonkt.

HFC, dat net als Lienden wegens 
de weersomstandigheden van de 
laatste week weinig had kunnen 

trainen, kwam goed uit de start-
blokken. Vanaf de aanvang zet-
te de ploeg van coach Gertjan Ta-
merus de mannen uit de Betuwe 
vast. Na vier minuten verdween 
een vrije trap van Van Son, zon-
der ook maar door iemand te zijn 
aangeraakt, in het Liendendoel. 
De enige keer in de eerste helft 
dat een speler van Lienden voor 
HFC-doelman Tom Boks opdoem-
de ging een missertje van verde-
diger Peet van der Slot vooraf. Hij 
verkeek zich op de bal en gaf Mij-
land de kans de gelijkmaker bin-
nen te schieten, daar bleef het bij 
voor Lienden. Bij vlagen speelde 

Heemstede - - Iedere maandag- en donderdag-
avond is er een groep sporters van HBC Gymnas-
tics die buiten gaat bootcampen. 

Wind, regen, zon of sneeuw; niets houdt hen te-
gen. Afgelopen donderdag was er een pittige 
training in de sneeuw.
Vanaf de basisschool de Evenaar, Van der Waal-

slaan 33 worden er sportplekjes gezocht en on-
derweg wordt er gebruikgemaakt van trappen, 
muurtjes, banken en hekjes. Ook worden er ket-
tlebelt, elastieken en gewichtszakken meegeno-
men voor een optimale spiertraining.

Voor informatie of een proefles mail naar:
info@hbcgymnastics.nl of bel 023 -243475.

Nieuwe HeerlijkHeden met aandacht voor onder meer 
transformatorhuisjes en de Bennebroekse Binnenweg
Heemstede - In de eerste decen-
nia van de 20ste eeuw reden er 
nog weinig auto’s in Nederland. 
Een van de actieve importeurs in 
die vroege periode was Alexan-
der Breslau, oprichter van de Eer-
ste Heemsteedsche Sporthandel. 
Die was van 1912 tot 1916 geves-
tigd aan de Camplaan.

Het wegennet groeide mee met 
de toename van het aantal au-
to’s. De Herenweg in Heemste-
de en Rijksstraatweg in Benne-
broek moesten verbreed en ge-
asfalteerd worden. Dat gebeurde 
in 1926-1928 na jarenlange voor-
bereidingen. Er moesten stroken 
grond worden gekocht of ont-
eigend en huizen en koepels bij 
buitenplaatsen moesten afgebro-
ken worden of verplaatst. 

Kleine paleisjes
Het ligt niet meteen voor de 
hand, maar ook transformator-
huisjes maken deel uit van de ge-
bouwde omgeving en kunnen 

bijdragen aan de kwaliteit ervan 
of er juist afbreuk doen. In vroe-
ger jaren was er duidelijk meer 
aandacht voor het uiterlijk van 
deze nuttige bouwsels. Het wa-
ren kleine paleisjes, nu meestal 
betonnen doosjes.

De Binnenweg in Bennebroek 
was rond 1600 een eenvoudig 
voetpad door het duin. Maar na-
dat Adriaan Pauw er grond had 
laten afgraven kwamen er hofste-
des en blekerijen. Het gebied met 
daarin het buurtschap de Dage-
raad  kent een rijke geschiedenis. 
Martin Bunnik legt alles op beel-
dende wijze vast.

Verder in dit nummer van Heer-
lijkHeden aandacht voor de bol-
lenschuren in Heemstede en Ben-
nebroek . Er zijn er helaas niet 
veel meer over. Herbestemming, 
meestal een verbouwing tot 
woonhuis, blijkt vaak de redding 
voor de schuren die er nog wel 
staan. Ze bieden inspiratie voor 

de verwaarloosde bollenschuur 
aan de Manpadslaan.

Ook aandacht voor de Philipine-
hoeve, de markante villa die tot 
1994 op de hoek van de Javalaan 
en de Slotlaan stond. En natuur-

lijk informatie over excursies en 
andere activiteiten.
HeerlijkHeden is het kwartaal-
blad van de Historische Vereni-
ging Heemstede Bennebroek 
(www.hv-hb.nl) en is voor €4,95 
te koop in de boekwinkel.

Bollenvelden op het voormalige terrein van hofstede Middendorp aan 
de Binnenweg in Bennebroek. Op de achtergrond de Nederlands- 
hervormde kerk. (Collectie HVHB)

Bootcamp in de sneeuwHFC schitterend voetbal. Door de 
bal steeds direct te spelen werd 
Lienden uit elkaar gespeeld. De 
1-2,1-3 en 1-4 volgden in rap 
tempo. Via Eindhoven, De Boer 
en Tadmine werd de rust met een 
comfortabele voorsprong ge-
haald. Ook in het tweede bedrijf 
was HFC heer en meester. Zeker 
acht mogelijkheden om de sco-
re nog verder op te voeren wer-
den niet benut. Ter afsluiting kon 
Robin Eindhoven de eindstand 
op 1-5 bepalen. Een bijkomend 
lichtpunt voor HFC was de inval-
beurt van de 19-jarige Franklin 
Lewis. Hij liet zien ook op dit ni-
veau prima uit de voeten te kun-
nen. Lienden kwam in de tweede 
helft slechts tweemaal voor HFC 
doelman Boks, maar faalde in de 
afwerking door de bal naast het 
doel te schieten. HFC stijgt naar 
de 4e plaats op de ranglijst met 
nog één wedstrijd in te halen kan 
zelfs de derde plaats worden ge-
haald.

Een prima prestatie waarvan HFC 
bij aanvang van de competitie al-
leen maar kon dromen. Zaterdag 
2 februari speelt HFC om 14.30 
thuis tegen  nummer 16 Baren-
drecht.  

Eric van WesterlooFoto: Pim Hols

Rommelmarkten in 
Haarlem en Hillegom
Regio - Zondag 3 februari or-
ganiseert organisatieburo Mik-
ki een leuke rommelmarkt in 
sportaccommodatie ‘de Spaar-
nehal’ aan het Fie Carelsenplein 
1 te Haarlem (Schalkwijk). Eigen-
lijk is het geen markt met uitslui-
tend rommel, want ook zaken als 
antiek, curiosa en verzamelobjec-
ten worden veelvuldig aangebo-
den. De markt duurt van 9.30 tot 
16.00 uur.
Ook op zondag 10 februari kunt u 
een rommelmarkt van Mikki be-

zoeken; dan in sportcentrum ‘de 
Vosse’, Vosselaan 152, Hillegom. 
Zelf deelnemen?
Zie www.mikki.nl voor het huren 
van een kraampje. Deze markt 
duurt van 10.30 tot 16.00 uur.

Voor beide markten geldt een 
toegangsprijs van €2,50 (kinde-
ren tot en met 11 jaar en onder 
begeleiding hebben vrij entree).
Info: Organisatieburo Mikki,
0229-244739/244649,
www.mikki.nl.

Winterse expositie Ger Daniëls 
bij instituut voor fysiotherapie
Heemstede - Op dit moment 
hangen schilderijen met winterse 
bomen van Ger Daniëls bij het In-
stituut voor Fysiotherapie Heem-
stede aan de Burg. Van Lennep-
weg (Sorgbosch).
Ger Daniëls heeft iconische 
Heemsteedse bomen, met prach-
tige precieze, in verschillende sei-
zoenen geschilderd. 

De prachtige kale bomen met de 
kleuren van de winter, soms on-
der een dun laagje sneeuw, ande-
re met de sneeuw door de wind 
aan een zijde tegen de boom 
aangeplakt, maken de stilte en de 
rust van de winter bijna voelbaar. 
De natuur lijkt stil te staan en niet 
meer te groeien. De levenskracht 
is ondergronds teruggetrokken 

en in voorbereiding en afwach-
ting van een nieuw seizoen. De 
knoppen zijn al gevormd.

Een van de werken hangt achter de balie van het fysio-instituut ‘Sorgh-
bosch’, Burgemeester Van Lennepweg.

Foto’s: Marenka Groenhuyzen

Medailles en PR’s 
Junioren-Jeugd HPC
Regio - Onlangs vond in Alkmaar de derde wedstrijd van het Ju-
nioren-Jeugd Circuit van de KNZB plaats. De wedstrijd werd ge-
houden in een 50-meter bad, oftewel een bad van Olympische 
afmetingen. Dit maakte het het voor veel zwemmers een ex-
tra bijzondere ervaring, want de meeste wedstrijden worden in 
25-meter baden gezwommen. 
Voor Elize en Sannemarie Knoop was het sowieso een nieuwe 
ervaring. Voor de twee zussen was het namelijk hun allereerste 
zwemwedstrijd. En dan wel meteen in een 50-meter bad! Zowel 
Elize als Sannemarie hebben goede tijden neergezet op onder 
andere de 50 meter rugslag en ze genoten van de sfeer en hoe 
het er allemaal aan toe gaat bij een zwemwedstrijd.

Bij de jongens tot 14 jaar stond de loodzware 200 meter vlin-
derslag op het programma. Het is al een prestatie op zich om dit 
nummer uit te zwemmen, maar Daan Jonkheer en Quinten Ra-
vesteijn wisten ook nog eens zilver en brons op deze afstand in 
de wacht te slepen. Hulde voor deze toppers!

Ook voor de meisjes tot 15 jaar stond er een zwaar nummer op 
het programma: de 400 meter wisselslag. Voor de 14-jarige Fien 
van Munster was het de eerste keer dat ze deze afstand zwom en 
ze zette een mooie tijd neer die goed was voor een vijfde plaats. 
Enthousiast kwam Fien uit het water met de mededeling dat ze 
er tegenop had gezien, maar het achteraf eigenlijk heel leuk had 
gevonden om deze afstand te zwemmen.

Over de gehele wedstrijd gezien was het een zeer succesvolle 
middag voor HPC. Er zijn in totaal 22 persoonlijke records ge-
sneuveld. Daarnaast waren er 11 afstanden die nog niet eerder 
waren gezwommen en waarop nu mooie tijden werden neerge-
zet. 
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7 februari
  Theater Utrecht speelt ‘Cali-
gula’ in de Stadsschouwburg 
Haarlem, Wilsonplein 23, met 
inleiding door Boudewijn de 
Groot. Aanvang: 20.15 uur.
Info en kaarten: https://www.
theater-haarlem.nl/program-
ma/15720/Theater_Utrecht/
Caligula/

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.

1 februari
  Auteur Murat Isik (van o.a 
‘Wees onzichtbaar) naar Tref-
puntcafé Bennebroek, Akonie-
tenplein. va 20u. Geïnterviewd 
door Arno Koek van Boekhan-
del Blokker. Gratis toegang.

  Vitaliteitsmarkt Plein1, alles 
over een gezonde leefstijl met 
div activiteiten. 13-16u. Info: 
www.plein1.nl. Julianaplein 1.

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

2 februari
  Gewijzigd programma Podia 
Heemstede: Arosa Trio met pi-
aniste Nino Gvetadze en violis-
te Frederieke Saeijs, maar zon-
der celliste. De Oude Kerk, Wil-
helminaplein. 20.15u. €19,50: 
w w w.podiaheemstede.n l ,
023-5483838 of a/d zaal.

  Dichters dragen thema ‘vrij-
heid’ voor uit verzamelbundel. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, tussen 13.00-14.00 
uur. Vrije toegang.

▲

9 februari
  Bridgedrive voor KikaRow 
waaraan ook roeivereniging 
Het Spaarne deelneemt. Drive 
start om 19.30u. Aanmelden: 
kikarow@hetspaarne.nl Info: 
www.kikarow.nl.

  Concert Doublet, dubbelcon-
cert Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede met harmonie-
orkest ‘De Herleving’. Pinkster-
kerk, Camplaan 18, Heemste-
de. Zaal open: 19.30 uur, aan-
vang: 20.00 uur, kaartjes: €15. 

  Sopraan Lenneke Ruiten 
met pianist Thom Janssen bij 
CruquiusConcerten in Cruqui-
us-gemaal. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten à € 23 via www.
CruquiusConcerten.nl of via 
de kassa van Schouwburg de 
Meerse 023-5563700.

  Quatuor pour le fi n du temps, 
Oude Kerk Heemstede, 20.15u. 
Entree: €19,50. Kaartverkoop: 
www.podiaheemstede.nl Of 
023-5483838.

4 februari
  Themamaaltijd Menu Délici-
eux bij WIJ Heemstede, He-
renweg 96. €10,25, reserveren: 
023-5483828 tot uiterlijk 10u 
op 4/2. Aan tafel: tussen 17.15 
en 18u.

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

6 februari
  Dramafi lm bij WIJ Heemste-
de, Herenweg 96 Heemstede. 
20u. Info fi lm: 023-5483828. Of:
info@wijheemstede.nl. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl. 

  Knutselclub WIJ Heemstede, 
Molenwerfslaan 11. Ditmaal: 
Valentijnsverrassing. Voor kin-
deren van 5-10 jaar. Entree: €5. 
Aanmelden: 5483828.

TENTOONSTELLINGEN

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.

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Snedige komedie ‘De Potvis’ 
verplaatst naar juni
Regio - Wegens onvoorziene per-
soonlijke omstandigheden heeft 
het huisgezelschap van het Haar-

lemmerhout Theater zijn voor-
stellingenreeks van ‘De Potvis’
uitgesteld naar juni. 

Het publiek dat reeds kaartjes 
heeft gekocht wordt persoonlijk 
op de hoogte gesteld en kan zijn 
reservering omzetten naar een 
van de nieuwe data in juni.
Kaarten voor de voorstellingen
in juni zijn via de website te reser-
veren: 
www.haarlemmerhouttheater.nl.

Sopraan Lenneke Ruiten en pianist 
Thom Janssen bij de CruquiusConcerten
Regio - Op zaterdag 9 februa-
ri treedt sopraan Lenneke Rui-
ten op bij de CruquiusConcerten 
in het Cruquius-gemaal, waarbij 
zij wordt begeleid door pianist 
Thom Janssen. 
Lenneke Ruiten won tijdens het 
Internationaal Vocalisten Con-
cours de eerste prijs, de pers- en 
de publieksprijs en zij treedt we-
reldwijd op. Ze was onder meer 
te zien bij de Salzburger Festspie-
le in Salzburg en in de Teatro alla 
Scala in Milaan.
Thom Janssen studeerde piano 
bij Jaap Spaanderman, Jan Wijn 
en Herman Uhlhorn. Hij rond-
de zijn studie cum laude af als 
uitvoerend musicus in Utrecht. 

Naast zijn pianostudie sloot hij 
een studie muziektheorie af.Hij 
specialiseerde zich in liedbege-

leiding bij Rudolf Jansen, Martin 
Isepp en Helmut Deutsch. Daar-
naast studeerde hij aan het Franz-
Schubert-Institut in Baden bei 
Wien, nam deel aan de internati-
onale Schubert masterclass van 
Robert Holl en werd uitgenodigd 
voor een studie aan de Academie 
Musicale de Villecroze in Zuid-
Frankrijk. 
Programma: Liederen van Claude 
Debussy, Ernest Chausson en Hu-
go Wolf (Mignon-liederen).

Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à € 
23,- (incl. pauzeconsumptie) via 
onze www.CruquiusConcerten.nl 
of via de kassa van Schouwburg 
de Meerse 023-5563700.

Lenneke Ruiten.

Vluchtkus
Snelle kussen
volle lippen
in ‘t geheim
rakelings, 
teder intussen

Discreet dobberend
op ‘n stuurloos vlot
sussen
jouw lippen
de zee van venijn
Wanneer geraken 
wij vrij en frank
in onze liefde
zo pril en rank

Hopeloos
in een baken
van anderen
Zij laken
rücksichtslos
ons wanhopig
handelen

Felice Leefl ang

Heemstede - Over enkele 
weken is het Valentijnsdag. 
Op 14 februari is het de dag 
van de liefde. Wil je – ano-
niem of onder pseudoniem – 
je liefste of je liefde een hart 
onder de riem steken met 
een mooi gedicht? Stuur je 
bijdrage (niet meer dan 20 
regels) naar de redactie van 
deze krant:
redactie@heemsteder.nl.

Het allermooiste gedicht is 
goed voor een leuke prijs én 
de aandacht van jouw liefste 
en dat is de allerbeste prijs. 

7 februari
  Theater Utrecht speelt ‘Cali-
gula’ in de Stadsschouwburg 

Valentijnsdag:
Dichters in

de zaal?

Gewijzigd programma van Podia in de 
Oude Kerk op 2 februari
Heemstede - Door persoonlij-
ke omstandigheden is de celliste 
van het Arosa Trio, dat op 2 febru-
ari een concert in de Oude Kerk 
Heemstede geeft, uitgevallen. 
Het Trio zal daardoor aanstaande 
zaterdag niet met volledige be-
zetting in De Oude Kerk spelen.  

Gelukkig hebben de overige mu-
sici, pianiste Nino Gvetadze en de 
violiste Frederieke Saeijs alsnog 
een prachtig programma weten 
samen te stellen waaronder Mo-
zart’s sonate voor viool en piano 
in G groot en Sonate in Es groot 
van Richard Strauss.  Ook zal er 
een bijzonder stuk, ‘De Boog’, 
worden uitgevoerd. Dit solostuk 
voor viool met danselementen is 
geschreven door de violist/com-

ponist Oene van Geel. De choreo-
grafi e is van Heather Ware.   
Al heel wat muziekliefhebbers 
hebben de Georgische meester-
pianiste Nino Gvetadze in hun  
hart gesloten. Ook op de jury van 
het Internationaal Franz Liszt Pi-
anoconcours maakte ze in 2008 
enorme indruk. Ze ging niet al-
leen met de tweede prijs naar 
huis, maar won ook de persprijs 
én de publieksprijs! Violiste Fre-
derieke Saeijs maakt niet alleen 
indruk met haar feilloze techniek 
en klankpracht van toon, maar 
ook met haar beheersing van een 
breed palet van expressieve mid-
delen. 

Het concert gaat om 20.15 uur 
van start. Entree bedraagt €19,50. 

Kaarten via: www.podiaheem-
stede.nl , via de theaterlijn 023-
5483838 of op de avond van het 
concert aan de zaal. 

Violiste Frederieke Saeijs. (Klunder-
Bie).

Het gedachtegoed van Louise Hay 
Regio - Carmen de Haan geeft 
vanaf 9 februari een tweewe-
kelijkse training van in totaal 
tien bijeenkomsten die inspire-
ren om het gedachtegoed van
Louise Hay in je dagelijkse leven 
te integreren. 

“Het is een traject waarin jouw 
persoonlijke ontwikkeling cen-
traal staat’’, aldus Carmen. “De 
lessen zijn zó samengesteld dat 
je de fi losofi e met plezier in je
eigen leven kunt toepassen én, 
indien je dit wilt, het kunt  over-
dragen aan anderen.’’

De deelnemers leren onder meer 

hun eigen omstandigheden te 
optimaliseren en waardering en 
liefde voor zichzelf te krijgen.

Daarnaast gaat het om oude be-
lemmerende overtuigingen om 
te zetten in overtuigingen, die 
gebaseerd zijn op groei en ver-
trouwen.
Ook is er aandacht voor het luis-
teren naar je intuïtie.

Verder wordt geleerd hoe je
een groot empathisch vermo-
gen kunt ontwikkelen en leer je 
Stroomtaal eigen te maken waar-
door je meer tijd en ruimte in het 
leven ervaart. 

Carmen: “Stroomtaal is een een-
voudige, uiterst prettige leefstijl 
die je steeds weer leert dat je met 
vriendelijkheid heel ver komt in je 
leven.’’

Er wordt op een stimulerende, 
nieuwsgierig-prikkelende manier 
lesgegeven met korte theoreti-
sche presentaties, demonstraties, 
individueel oefenen en duidelijk 
lesmateriaal.  

De trainingen zijn om de week op 
zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur 
en van 14.00 tot 16.30 uur. Infor-
matie: info@carmendehaan.nl, 
023-5261144 of 06-21216801. 

Gratis training van de EHBO
Reanimatie-instructeurs op bezoek 
bij burgemeester Nienhuis
Heemstede - In 2016 is de EHBO 
vereniging Heemstede gestart 
met een samenwerking tussen 
Gemeente Heemstede en het 
toenmalige Hartveilig Wonen, 
voor de opzet van de burgerhulp-
verlening in Heemstede. In ruim 
1,5 jaar hebben zij ruim 60 inwo-
ners van Heemstede getraind in 
het uitvoeren van een reanima-
tie, deze cursisten werden bur-
gerhulpverlener in Heemstede. In 
2017 is Heemstede verklaard als 
Hartveilige Gemeente, wat bete-
kent dat er binnen 6 minuten na 
alarmering in burgerhulpverlener 
ter plaatse kan zijn. 

De geldigheid van de in 2016 be-
haalde reanimatie certifi caten 
is inmiddels verlopen, kennis is 
weggezakt, waardoor deze toen-
malig getrainde burgerhulpver-
leners niet meer inzetbaar zijn. 
De reanimatie-instructeurs van 
EHBO Heemstede, Casper van 
Gastel en Cees Beerthuizen, wa-
ren vorige week woensdagoch-
tend op bezoek bij burgemeester 
Astrid Nienhuis voor overleg over 
de reanimatietrainingen, zowel 
de herhalingscursus als de nieu-
we opleidingen.

De burgemeester heeft zich in-
middels al als een van de eersten 
voor de nieuwe cursus opgege-
ven, een leuke binnenkomer voor 
Casper en Cees. Voor de EHBO is 
het een hele geruststelling dat de 
Gemeenteraad in oktober al be-
sloten had een fi nanciële vergoe-
ding te geven voor het verzorgen 
van deze traingingen, waarmee 

EHBO voor nu en in de toekomst 
de reanimatietrainingen blijvend 
gratis aan kan bieden aan de in-
woners van Heemstede. Ook voor 
de contacten met brandweer, 
BOA’s en politie kan de gemeente 
een rol spelen en men denkt aan 
verdere begeleiding.

Hoe werkt het?
De cruciale tijd bij een hartstil-
stand is de eerste 6 minuten. Hoe 
sneller iemand gereanimeerd 
wordt, hoe groter de kans op le-
ven én leven met minimale scha-
de. Voor de professionele hulp-
verlening is het vaak lastig om 
binnen deze tijd bij een slachtof-
fer aan te komen. Als burgerhulp-
verlener start je in die kritieke mi-
nuten de eerste hulp op. Wanneer 
iemand 112 belt, stelt de meldka-
mer Ambulancezorg vast of het 
om een mogelijke hartstilstand 
gaat. Als dit het geval is, ontvan-
gen de burgers die het dichtst-

bij het slachtoff er zijn, automa-
tisch een alarmoproep. Je gaat 
naar het slachtoff er toe (of haalt 
eerst een AED, afhankelijk van de 
oproep) en je start de reanimatie 
op. Dat kan handmatig zijn of met 
behulp van een AED. Je reani-
meert net zo lang totdat de am-
bulance is aangekomen en pro-
fessionals het werk van je over-
nemen. 

Cees en Casper zijn er van over-
tuigd dat dit weer een extra im-
puls zal geven aan het  Hartslag 
nu burgerhulpverlenging net-
werk in Heemstede. Meldt u aan 
via www.ehboheemstede.nl.

De trainingsdata zijn op 6 febru-
ari, 13 maart, 10 april, 16 mei en 
11 september in de Crayenster-
school. Van 19 tot 23 uur, de trai-
ning is gratis.

Ton van den Brink 

Heemstede - Valentijnsdag… 
dan mag je iemand die je heel lief 
vindt verrassen met een mooie 
kaart of een klein cadeautje. Bij 
de Knutselclub van WIJ Heemste-
de op woensdag 6 februari gaan 
de kinderen daarom een Valen-
tijnverrassing maken. Als je tus-
sen 5 en 10 jaar oud bent, kom je 
lekker knutselen. Iedere woens-
dag kunnen kinderen superleu-
ke en originele kunstwerken ma-
ken van klei, papier, hout en stof, 
die vaak te maken hebben met de 
jaargetijden of de feestdagen.

De club duurt van 13.30 tot 15.00 
uur en vindt plaats bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: €5. Wel even 
aanmelden: 5483828.

Valentijn-
verrassing
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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 op 
Facebook en Twitter

Heemstede

Vitaliteitsmarkt 
in Plein1
Op vrijdag 1 februari tussen 13.00 en 16.00 
uur organiseert Plein 1 een Vitaliteitsmarkt. 
Iedereen die meer wil weten over gezondheid 
en vitaliteit is van harte welkom aan het 
Julianaplein 1 in Heemstede.

De Vitaliteitsmarkt staat in het teken van een 
gezonde leefstijl. De partners van Plein1 en 
gezondheidsorganisaties hebben de handen 
ineen geslagen om jou alles te vertellen en 
te inspireren over vitaliteit. In en rond het 
gebouw kun je workshops, demonstraties en 
speciale lezingen bijwonen. Specialisten zijn 
aanwezig om jouw gezondheidsvragen te 
beantwoorden. De markt is voor jong en oud; 
voor iedereen is wat te doen. 
Kijk voor meer informatie op www.plein1.nl

Op woensdag 6 februari van 14.00 tot 15.30 
uur organiseren afvalinzamelaar Meerlanden 
en gemeente Heemstede een bezoek aan 
de Groene Energiefabriek van Meerlanden 
in Rijsenhout. Hier wordt ons GFT-afval 
verwerkt. Het bezoek biedt een kijkje achter 

de schermen van ons afval. Er is nog plek voor 
30 inwoners in onze bus, die rond 13.15 uur 
vertrekt vanuit Heemstede. 

Geïnteresseerd? Meld u dan aan via 
afval@heemstede.nl. Let op! vol=vol.

Gaat u mee naar de 
Groene Energiefabriek?

Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het volgende spreekuur in is op donderdag 
7 februari tussen 14.00-15.00 uur in De Luifel 
(WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U kunt 
vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 

nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Overlastspreekuur op 
donderdag 7 februari

Vorige week heeft de gemeente 2 
meldingen ontvangen over bijtende 
honden.  Maar welke regels gelden er 
eigenlijk voor gevaarlijke en bijtende 
honden? 

Bent u slachtoff er van een bijtincident? 
Doe dan altijd aangifte bij de politie. In 
de Algemene Plaatselijke Verordening 
Artikel 2:59 van de gemeente Heemstede 
staat dat als een bijtincident heeft 
plaatsgevonden een muilkorfgebod 
aan de betreff ende hond kan worden 
opgelegd. Dit gebod is afhankelijk van 
de aard van het incident en is alleen 
mogelijk als aangifte is gedaan. Daarna 
kan de gemeente samen met de politie 
en het Openbaar Ministerie eventueel 
actie ondernemen tegen de betreff ende 
eigenaar van de hond. 
Op www.minderhondenbeten.nl leest 
u meer over bijvoorbeeld regelgeving, 
aansprakelijkheid en gedragstherapie 
voor uw honden.

Streekmarkten Burgemeester van 
Rappardlaan
Op 22 januari 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Launique Events 
voor het houden van streekmarkten op de 
Burgemeester van Rappardlaan op 20 april, 30 
mei, 10 juni, 21 september en 12 oktober 2019 
van 11.00 tot 17.00 uur. Ook is, volgens artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 

34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 
de Burgemeester van Rappardlaan (tussen de 
Sparrenlaan en het parkeerterrein tegenover 
de kinderboerderij) af te sluiten op genoemde 
data tussen 07.00 en 19.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Leidraad Invordering gemeentelijke 
belastingen Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid 2018
Op 27 november 2018 heeft het college 
de Leidraad Invordering gemeentelijke 
belastingen Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid 2018 vastgesteld. Deze 
Leidraad treedt in werking op 30 januari 2019. 
De Leidraad Invordering Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid 2014 is hiermee vervallen.

Vitaliteitsregeling 2019
Op 28 november 2018 heeft het 
directieoverleg (MT KZoom) de 
Vitaliteitsregeling 2019 vastgesteld. De 
regeling geldt voor medewerkers in dienst 

van gemeenten Bloemendaal en Heemstede 
en geldt voor het jaar 2019. De Regeling 
bedrijfsfi tness is hiermee vervallen. 

Beleidsregels elektrische laadpunten 
Heemstede 2019
Op 18 december 2018 heeft het college 
de Beleidsregels elektrische laadpunten 
Heemstede vastgesteld. Het beleid in het 
collegebesluit van 30 oktober 2012 en de 
Beleidspunten t.a.v. de beoordeling aanvraag 
van een openbaar laadpunt zijn hiermee 
vervallen.
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl

Nieuwe regelgeving

Bijtincidenten 
honden

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op 24 januari 2019 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf te 
verlenen aan mevrouw R. Qiu (Restaurant Kota 

Radja), Raadhuisstraat 50 in Heemstede. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

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



Harmonieorkest uit Zwaag en blaasorkest 
Heemstede laten van zich horen
Heemstede - ‘Doublet’ is de 
naam van het dubbel-concert dat 
op zaterdag 9 februari te horen is 
in de Pinksterkerk. Er treden twee 
orkesten op, het harmonieorkest 
‘De Herleving’ uit Zwaag en het 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede, ieder met een eigen pro-
gramma. 
De naam ‘De Herleving’ is geko-
zen in 1912 toen het orkest ver-
rees uit de as van het net opge-
heven fanfareorkest Excelsior. 
In dat jaar werd een belangrijke 
West-Friese groenten- en fruitvei-
ling met de naam B&O heropend 
en bij die opening moest gewoon 
muziek gespeeld worden, het 
kon niet zonder. Het orkest kreeg 
zeven jaar geleden bij het 100-ja-
rig bestaan het predicaat Konink-
lijk. De dirigent, Rolf Hoogenberg, 
wil graag kinderen en jonge men-
sen kennis laten maken met mu-
ziek en heeft daarvoor bijzondere 
initiatieven ontplooid. Hij is ook 
als docent en dirigent aan ver-
schillende andere orkesten ver-
bonden. Het orkest ‘De Herleving’ 
gaat binnenkort op concours en 
laat vast een paar van de stukken 
horen, die daar gespeeld worden. 
Het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede treedt na de pauze 
op, onder leiding van dirigent Le-
on Bosch, die tevens solo-klari-
nettist is van het Nederlands Phil-
harmonisch orkest en dirigent 
van diverse andere orkesten. 

De muzikale voorkeur van beide 
orkesten gaat uit naar composi-
ties van nog levende componis-
ten. Bij dit concert zijn ze afkom-
stig uit zeven verschillende lan-
den. Europa is vertegenwoor-
digd door Noorwegen, Zwitser-
land, België, het Verenigd Konink-
rijk, en Nederland. Enkele ande-
re componisten komen uit Japan 
en de Verenigde Staten. De jong-
ste is geboren in 1978 en de oud-
ste componist in 1946, wat een 
grote muzikale verscheidenheid 
oplevert. Het genre muziek vari-
eert van �lm- en musicalmuziek, 
tot lyrische stukken waarin land-

schappen en zelfs de Melkweg 
tot leven komen, allemaal ge-
schreven of gearrangeerd voor 
blaasorkesten. Voeg daarbij stuk-
ken die leunen tegen de popmu-
ziek, de jazz en zelfs barok, dan is 
het duidelijk dat er een heel af-
wisselend programma is. 
Het sluitstuk van de avond is het 
Concerto d’ Amore wat gezamen-
lijk gespeeld wordt.

Pinksterkerk, Camplaan 18, 
Heemstede. De zaal opent om 
19.30 uur en het concert begint 
om 20.00 uur. Kaartjes à €15 zijn 
verkrijgbaar aan de zaal. 

‘KiKaRowlezing’ op 11 februari
Dansen met dilemma’s: 
op weg naar win-win
Heemstede - Met een estafette-
tocht van 1400 km door Neder-
land proberen 60 roeiverenigin-
gen zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor onderzoek door het 
Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie. Natuurlijk doet 
de Heemsteedse roeivereniging 
Het Spaarne ook mee aan de-
ze KiKaRow: op zaterdag 13 ju-
li vaart de karavaan langs, met in 
de speciale roeiboot ‘The Vin’ be-
kende roeiers en kinderen die van 
kanker zijn genezen.
Om dit onderzoek mogelijk te 
maken geven allerlei deskundi-
gen de komende maanden be-
langeloos lezingen op het club-

huis van Het Spaarne. Op maan-
dag 11 februari wordt de lezing 
‘Dansen met dilemma’s: op weg 
naar win-win’ gepresenteerd 
door Ir. Steven Olthof, voorzit-
ter van KR&ZV Het Spaarne, voor-
malig partner bij KPMG Manage-
ment Consulting en auteur van 
een boek over keuzes maken.
Samenwerken of concurreren? 
Massaproductie of maatwerk? 
Vrijheid geven of veiligheid ga-
randeren? Brexit of Remain? De 
kwaliteit van de zorg verbeteren 
of de kosten verlagen? Doorstu-
deren of gaan werken? Kinderen 
of carrière? In loondienst blijven 
of eigen baas worden? 

Ir. Steven Olthof.

Expositie cursisten creatieve 
cursussen Beeldende Vorming
Heemstede - Ieder jaar orga-
niseert WIJ Heemstede een ex-
positie van werk van de cursis-
ten van de cursussen Beeldende 
Vorming. 

Cursisten van Caroline Aarens 
stellen werk ten toon vanaf he-
den t/m vrijdag 1 maart in de lo-
catie aan de Molenwerfslaan. Om 
de drie weken zal er een nieuwe 
tentoonstelling te zien zijn van de 
verschillende groepen die daar 
hun leslocatie hebben.

Deze expositie is van de cursus 
aquarelleren, tekenen en schil-
deren van zowel beginners als 
gevorderden. Als beginner leren 
cursisten eerst wat ze met aqua-
relverf kunnen doen en hoe het 
kan worden toegepast. Zij heb-
ben geleerd de verf te mengen. 
Daarna volgde onderricht in spe-
ciale technieken: het werken met 
spons, spatten, zout, droogpen-
seel en meerdere foe�es en truc-
jes. Enige tekenvaardigheid is 
daarbij wel gewenst maar niet 
noodzakelijk. Er wordt gewerkt 
naar opdracht, thema’s en stille-
vens. Ook wordt er gewerkt met 
acrylverf als men dat wil. De deel-

nemers worden individueel be-
geleid. Een cursus waar niets 
‘moet’ en alles mag. Plezier in 
schilderen en gezelligheid staan 
voorop. Een kijkje nemen kan aan 

de Molenwerfslaan 11 in Heem-
stede.  Vrij toegankelijk op maan-
dag, woensdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00-16.00 uur. Gratis 
toegang.

Ontelbare keuzes vinden we op 
ons pad. Het gaat altijd om een 
keuze tussen ‘dit’ of ‘dat’, om za-
ken die elkaar uitsluiten. Of kun 
je voor beide opties kiezen en zo 
een win-winsituatie creëren? Ste-
ven Olthof laat zien hoe een suc-
cesvolle dans tussen partijen mo-
gelijk is. 
Kaarten (€10) zijn vooraf te be-
stellen via kikarow@hetspaarne.
nl. Betaling kan aan de zaal, Ma-
risplein 5, Heemstede. Aanvang 
lezing: 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur.   Meer informatie over 
Rondje Nederland vind je op:
www.kikarow.nl.

Oproep reünistenkring 
SSR/VUCorps/FQI

Heemstede - Sinds 1945 bestaat in Heemstede een kring van 
protestants-christelijk georiënteerde academici die lid zijn ge-
weest van studentenverenigingen SSR, VUCorps of FQI. Zij komen 
vijf keer per jaar een avond informeel bij elkaar waarbij een van de 
ongeveer zestig leden een voordracht geeft. Ook is er jaarlijks een 
excursie. De academici komen in Heemstede bijeen.

Zij nodigen reünisten en andere belangstellenden graag uit om 
contact op te nemen via e-mail: hhkruyswijk@hetnet.nl.

Creatieve middag met 
Heemstroom in de Molenwerf 
Heemstede - Gaby Godijk en 
Ontmoetingscentrum Heem-
stroom bieden een creatieve mid-
dag aan in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 Heemstede.

U kunt daar op donderdag 14 fe-

bruari en donderdag 28 febru-
ari terecht voor creatieve activi-
teiten, tussen 14.00 en 15.30 uur. 
Heeft u nog bruikbare spullen als 
knutselmateriaal over? Dan zijn 
Gaby en de andere deelnemers 
daar heel blij mee!

Dramafilm
Heemstede - Op woensdag 6 fe-
bruari om 20.00 uur kun je bij WIJ 
Heemstede in de Luifel naar de 
�lm. Ditmaal draait er een drama-
�lm over een actueel onderwerp. 
Bel over de titel en inhoud naar: 
023-5483828. Of mail: info@wij-
heemstede.nl 
Reserveren voor de �lm doe je via 
www.wijheemstede.nl.

Open Inloop 
Medicafé

Heemstede - Donderdag 14 
februari bent u welkom in het 
Mediacafé, dat er speciaal 
voor senioren is. Waar? Op 
de eerste verdieping van 
de Bibliotheek aan het Ju-
lianaplein 1 in Heemstede 
(Plein1). Tijd: 13.30 uur.
Neemt u uw eigen apparaat 
mee. 

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’.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 32, het vergroten 

van dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 361857, 
verzonden 22 januari 2019

- Adriaan Pauwlaan 27, het in afwijking 
gebruiken van het pand met de 
bestemming kantoor in de bestemming 
wonen, wabonummer 360388, verzonden 
22 januari 2019

- Blekersvaartweg 8, het renoveren van 
ramen op de 1e verdieping, wabonummer 

351179, verzonden 22 januari 2019
- Esdoornkade 36, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 351929, verzonden 24 januari 
2019

- Glipperweg 9, het aanleggen van een pad, 
wabonummer 351929, verzonden 24 januari 
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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Glipperweg 29, het uitbreiden van de 

eerste verdieping, wabonummer 352648, 
ontvangen 4 december 2018

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

Niet behandelde omgevingsvergunning
- Zomerlaan 17B, vervangen bestaande 

shingles door een rieten kap, het 
plaatsen van dakkapellen en een kleine 
gevelwijziging, wabonummer 348477, 
ontvangen 20 november 2018

Deze aanvraag is buiten behandeling gesteld 
wegens niet voldoen aan voorschriften voor 
het in behandeling nemen van de aanvraag.




