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www.brantjeswijn.nl

Dagelijks
up-to-date

nieuws op onze
vernieuwde 

website:
www.heemsteder.nl

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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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Nederlandse primeur: eerste 
vetrecycle machine in Heemstede

De BayTom vangt bakolie en fri-
tuurvet op en scheidt het vet 
van voedselresten en water. Wat 
overblijft, is gereinigd vet waar-
mee biodiesel kan worden ge-
maakt. De uit Turkije afkomstige 
machine is door Dutch Coöpera-
tions geïntroduceerd in Neder-
land en aangepast aan de Ne-
derlandse markt. De milieustraat 
in Heemstede is de eerste loca-
tie in Nederland waar inwoners 

hun gebruikte oliën en vet kun-
nen inleveren tegen statiegeld.
“De vetrecycle machine past vol-
ledig in onze ambities om meer 
afval terug te brengen in de 
kringloop. Mijn hoop is dan ook 
dat vele inwoners van Heemste-
de hun oliebollenvet komen in-
leveren op de milieustraat en de 
vetrecycle machine tot een suc-
ces maken,” aldus Remco Ates.
 
Bakolie levert statiegeld op
Net zoals het inleveren van 
fl essen de consument statie-
geld oplevert, levert het inleve-
ren van bakolie en frituurvet via 
de BayTom geld op. De BayTom 
weegt de hoeveelheid vet en 
print vervolgens een bonnetje uit 
met hierop de waarde van het in-
geleverde vet. Per liter vet wordt 
25 cent uitbetaald. Op dit mo-
ment schrijft een medewerker 
van Dutch Coöperations nog een 
kwitantie uit en boekt het geld 
handmatig over op de rekening 

van degene die het vet heeft in-
geleverd. In de toekomst kunnen 
consumenten het bonnetje ver-
zilveren via de website afvalbon-
nen.nl.
“Wij willen dat consumenten er-
van meeprofi teren dat hun afval 
waarde bevat en wij denken dat 
een fi nanciële prikkel, hoe klein 
ook, inwoners kan aanzetten om 
hun oliën en vet gescheiden in 
te leveren wat weer bijdraagt 
aan een circulaire economie,” al-
dus Sha Kasper Karimi van Dut-
ch Coöperations.

Voorkomen van schade
aan riolen
Gebruikt frituurvet dat wegge-
gooid wordt, komt terecht in het 
riool of in het restafval. Vet dat 
in het riool terechtkomt, veroor-
zaakt verstoppingen en levert 
een grote schadepost op voor 
gemeenten.
 
Gebruikt frituurvet dat wordt 
weggegooid met het restaf-
val, komt terecht in de vuilver-
branders. Weliswaar levert het 
dan energie op, maar het kan 
dan niet gebruikt worden voor 
de productie van biodiesel en 
biokerosine.
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Heemstede - Op maandag 22 december hebben Remco Ates, 
Wethouder Duurzaamheid Heemstede, en Angeline Kierkels, 
Directeur Publieke Sector Meerlanden, op de milieustraat in 
Heemstede de eerste fl es bakolie leeggegooid in de BayTom, 
een vetrecycle machine. Hiermee hebben zij het startschot 
gegeven aan een proef van twee maanden.

Heemstede - Dat verwilderde 
sneeuwklokjes in de tuin op nu 
al op de Tweede Kerstdag bloei-
en, heb ik niet eerder meege-
maakt. Ik hou ze ieder jaar in de 
gaten, maar vroeger dan tweede 
helft januari haalden ze nooit. Nu 
bloeien de sneeuwklokjes 2015 
al met de Kerkst in 2014. Veel te 
vroeg voor de bijen die er hun 

bed niet voor uitkomen. Maar 
als ze straks wakker worden is 
de eerste voorjaarsbloeier al uit-
gebloeid en moeten ze op zoek 
naar andere vroege bloeiers. Het 
sneeuwklokje, voorbode van de 
lente, lijkt nu de voorbode te zijn 
van een sneeuwperiode, die ze 
best kunnen doorstaan.
Ton van den Brink 

Sneeuwklokje luidt 2015 in 

Deze week in De krant!
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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 ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Heemstede - Zondag   4 ja-
nuari:  ds. P.I.C. Terpstra                                               
gezamenlijke dienst met 
Heemstede i n d e P inksterkerk                  
Kinder Anders-dienst/ Spie-
geltent/ De Kerk Draait Door/ 
Crèche. Aanvang 10.00 uur.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Woensdag 31 december 2014 
– Oudjaar, Oude Kerk, Wilhel-
minaplein: 19.30 uur, ds. A. 
Molendijk. Aanvang 10.00 uur.

Zondag 4 januari 2015, Pink-
sterkerk, Camplaan 18: ds. 
P.I.C. Terpstra, gezamenlij-
ke dienst. Crèche voor kin-
deren tot 4 jr, Kinder Anders-
dienst voor kinderen van 4 tot 
10, Spiegeltent, voor kinde-
ren van 10 tot 12 en De Kerk 
Draait Door voor tieners (12 
tot 15 jaar).

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 4 januari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. J. 
van Selms (Haarlem)

Zondag 11 januari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. M. 
A. Smalbrugge

Zondag 18 januari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (6)

De tijd lijkt haast stil te hebben 
gestaan als we de toen- (eind 
jaren 20) en nufoto vergelijken 
van Wilhelminaplein 17. Ook dit 
pand heeft een lange winkelhis-
torie. De panden zijn begin jaren 
20 van de vorige eeuw gebouwd.

Dankbaar gebruik makend van 
de Facebookpagina’s “Nos-
talgisch Heemstede”, “Je bent 
Heemstedenaar als…..” en het 
NHA koppelen we de foto’s van 
toen met de situatie van nu. Ook 
van persoonlijke archieven ma-
ken we gebruik en zullen dat 
aangeven.

In HeerlijkHeden 104 (2000) 
maakten we kennis met dhr. 
Nan. Al in 1925 vestigde de 
heer J.P.J.M. Nan zijn drogiste-
rij op het Wilhelminaplein met 
een huur van fl . 27,50. Het bij-
zondere van deze drogisterij was 
de naam; De Gedeh. Een ver-
noeming naar een berg op Ja-
va waar dhr. Nan zijn studie 
volgde. Zoon. M.G. Nan nam 
in 1962 de zaak van zijn vader
over en breidde het assortiment 
fl ink uit.
Na 75 jaar werd de zaak ge-
sloten in verband met het
bereiken van het pensioen.

Voordat het een drogisterij werd 
zat er van 1924 t/m 1925 een
pianozaak in.
Op de nufoto van december 
2014 van Harry Opheikens zien 
we een praktisch onveranderd 
pand, waarin sinds 2000 huisarts 
L.H.M. Kniest praktijk had. Maar 
deze gaat nu verhuizen naar Hui-
ze Het Overbos. Wat komt er nu?

Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (webmas-
ter@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen. Zo proberen we alle 
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Vuilnisbelt in centrum
Heemstede – Gelukkig was de rommel op de foto na een dag weer weg maar toch
is het geen leuke aanblik op eerste kerstdag. Het viel enorm op, al deze lege dozen. 
Met recht schreef de fotograaf, Cees Fortgens, dan ook ‘vuilnisbelt op Binnenweg en 
Raadhuisstraat’ bij zijn gestuurde kiekjes.
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Zwerfvuil ophalen brengt 1600 euro op voor Serious Request

Glip 1 weer schoon door Rob Paagman  
Heemstede – Vanaf de dag dat 
de vergunning van de gemeente 
kwam, ruimde Robert Paagman 
het zwerfvuil uit zijn buurt, Glip1 
op. Hij had de vergunning aan-
gevraagd omdat hij met zijn ac-
tie geld wilde ophalen voor Seri-
ous Request. Hij dacht zo`n 500 
of 600 euro moet lukken. B&B 
Print en Office aan de Binnen-

weg  had  gratis driehonderd fly-
ers voor hem gedrukt waarin zijn 
voornemen stond. De flyers wer-
den door Rob in de gehele buurt 
in de bus gedaan. De buurt kent 
hem van zijn wekelijkse ronde 
waarin hij het zwerfvuil verza-
melt en in de vuilnisbakken de-
poneert of grote stukken naar 
de gemeentewerf brengt. Ro-

bert is een dag in de week ac-
tief bij Paswerk waar hij kaarsen 
maakt en vooral nu een druk-
ke tijd meemaakt. Vanaf 1 de-
cember heeft hij bijna dagelijks 
het zwerfvuil uit de straten rond 
zijn woning opgehaald en is hij 
bij de bewoners langs geweest 
om hiervoor geld op te halen. 
Bijna iedereen gaf thuis en do-

HBC zoekt versterking meidenteam
Heemstede – HBC is naarstig op zoek naar mei-
den die het voetbalteam willen komen verster-
ken, vooral leeftijd 8/9 jaar maar iedereen is wel-
kom!  Train een keertje mee.

De meisjes trainen (ME 2003/-2004 / MD 
2001/2002) trainen op maandagavond en 

woensdag avond van 17.30-19.30.  De meisjes 
MC (1999-2000) trainen op maandag avond en 
donderdag avond van 18.30-19.45 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met : Brigit Belien (coördinator meisjes HBC)  
06-42503260 / coordinator-meisjes@svhbc.nl.

Op zaterdag 27 decem-
ber 2014 was er weer diplo-
ma zwemmen bij SportPla-
za Groenendaal. De volgende 
kinderen hebben hun  A,  B  
of C  diploma gehaald.

Diploma  A
HIsham Alobardi,  Youp As-
sendelft, Sien Bazelmans, Ce-
line Bipat, Florine Blom, Job 
Bruning,  Fenne den Butter, 
Lotte van Dusseldorp, Stijn 
Fennema, Luna Hartman, 
Naomi Hu-A-ng, Milan Hu-
ghes,   Silke Huisman, Maai-
ke Imanse, Julius Kets, Elize 
Knoop, Olivia Leeuwes, Lu-
cas Mol, Tim Nathalia,   Maia 
Prinsen, Anne Roozen, Dylan 
de Ruijt, Reno Sepp, Jayda 
Sipkes, Indy van der Sluijs, 
Fedor Speelman, Nick van  
Straten, Sarah Sudarsono, 
Raphael Tierney, Tijn Tilstra, 
Isabella van der Veen, Da-
ni Verlinde, Berend Visscher, 
Justin Wagenaar, Daan van 
der Wel, Olivier Westerhuis.

Diploma B
Kuderat Abdurahman, Fed-
de Beekman, Hein vd.Berg, 
Bram Blok, Anouk Boelhou-
wer, Sjoerd Bout,   Tara Bran-
denburg, Lara Damen, Liselot 
van Haagen, Marilise den 
Hartog, Jaysen van Henten, 
Jamy-Lee Hillenaar, Daley 
Hokke, Josine Kinders, Niek 
Koolbergen, Lorenzo Kos-
ter, Jurrijn Kramer, Amy Kui-
per,  August Kwaaitaal , Ru-
ben Ligtenstein,  Ties Lucas, 
Ninthe Meinster , Loïs Meijer, 
Dean van Montfoort,  Aniek 
de Niet, Mees Planting, Phi-
lip Priesman, Dave de Raadt,  
Nassim Sbaa, Thyne Schop,  
Lisa Sijsma, Finn van Stip-
hout, Maaike Vinken, Roan 
van der Vooren, Laurens van 
der Wal, Hugo Wilson.

Diploma C
Arman Aghsami, Luna Jade 
Bok, Gijs Brama, Pepijn Brok, 
Elizanne van Dijk, Thijmen 
Donner,        Franka Mosch, 
Bente Schenk, Cato Vree-
burg, Madelief Witlox.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd! 

Diploma-
zwemmen

27 december 2014

Nieuwjaarsconcert HKK  op 11 januari met Myriam West

Programma
New Orleans kruipt onder je 
huid. Dat ondervond singer-
songwriter Myriam West toen ze 
in Amerika’s nummer één mu-
ziekstad verbleef. Ze vond er de 
jazz, de blues, de swamps en de 
zon. Inspiratie te over voor een 
album, vol luisterliedjes waar-
in de jazzstad pur sang nooit ver 
weg is.

Myriam ging al jong pianospe-
len en zingen. Nina Simone, 
Tom Waits en Aretha Franklin, 
dat waren haar helden. In 2004 
schreef ze, met haar eerste eigen 

nummer, de nationale Kunstben-
de op haar naam. Dit nummer 
‘The Gods Must Be Crazy’ lever-
de haar ook meteen een contract 
op bij Universal Music, en werd 
als titelsong uitverkoren voor de 
film ‘Ik Omhels Je Met 1000 ar-
men’. Dat succes bracht haar 
een hoop live radio optredens in 
de ochtendshows van Rob Sten-
ders en Giel Beelen en in Tros 
Muziek café. Dat jaar nam My-
riam ook deel aan de eerste ‘Eu-
ro Video Grand Prix’ in Albanië. 
Myriam werd in 2009 ook geko-
zen om mee te doen aan Unsig-
ned, een project voor jong talent 

van het MCN. Hiervoor nam ze 
twee nummers op voor het ver-
zamel-album: ‘When Pop Meets 
Jazz’. In 2010 studeerde Myriam 
met een 9 af aan het conserva-
torium van Rotterdam. Hierna 
speelde ze met haar band op ve-
le podia, met als hoogtepunten 
het North Sea Jazz Festival, op 
Kunststof TV, in Paradiso en in 
het voorprogramma van ondere 
andere Ruben Hein en Moke. 

Myriam besloot helemaal voor 
de muziek te kiezen. Ze vertrok 
voor een half jaar naar de plek 
waar de jazz en de blues zijn ge-
boren. Daar werd ze al snel op-
genomen in de muziekscene, 
en stond ze met jazzlegende El-
lis Marsalis op het podium. Ze 
keerde terug naar Nederland, 
met pijn in het hart en een rug-
zak vol inspiratie.
Op een zolderkamertje in Am-

sterdam ving ze haar New Orle-
ans in nieuwe songs. Een cd vol 
luisterliedjes, waarin The Big Ea-
sy tot leven komt. Het album is 
uitgekomen op 28 februari 2014 
bij Redline Music. In maart 2014 
werd Myriam het Radio 2 Ta-
lent en haar album werd geko-
zen tot Nieuwkomer Van 2014 op 
iTunes.   

Plaats en prijs
Het concert begint om 14.00 
uur in De Oude Kerk, Wilhel-
minaplein Heemstede. De deu-
ren van de kerk gaan open om 
13.30 uur. Na afloop om 15.15 
uur biedt het bestuur een nieuw-
jaarsreceptie aan in de Pauwe-
hof. 
Leden van de Kunstkring heb-
ben gratis toegang tot het con-
cert en de uitreiking. Introducés 
zijn van harte welkom en beta-
len 10,- euro.  

Heemstede - De Heemsteedse Kunstkring opent het nieuwe 
jaar in de Oude Kerk op zondag 11 januari met een concert 
van Myriam West. Afgelopen zomer deed Myriam mee aan De 
Beste Singer-Songwriter van Nederland en bereikte de fina-
le. Ze maakt onderdeel uit van Gitaarlem. En ze is ontdekt als 
aanstormend talent tijdens het 50-jarige jubileum concert van 
de HKK, 13 jaar geleden. 

neerde eerst in zijn collecte bus, 
maar die bleek al gauw te klein. 
Er kwam een grotere geldkist, 
uiteindelijk haalde hij in brief-
jes en muntgeld 1600 euro op. 
Een vriendje maakte spontaan 
een kartonnen kaart die ze al op 
TV gezien hadden die het Gla-
zen Huis toonde. Vader Simon 
Paagman kreeg uiteindelijk alle 
medewerking van de gemeente 
Haarlem, die hem via het Rode 
Kruis naar het Glazen Huis zou 
brengen. Want hoe kom je door 
die ongelooflijk drukke Gro-
te Markt met een grote zak met 
geld? Woensdagmorgen was het 
tamelijk rustig daar, vrijwilligers 
van Rode Kruis met de juiste 
pasjes, loodsten Rob, vader Si-
mon en uw correspondent door 
de drukte naar de ruimte waar 
voor internet een filmpje opge-
nomen werd. In exact 25 secon-
den wist Rob zijn hele verhaal te 
vertellen. Daarna in de stromen-
de regen de zware zak met geld 
ledigen in de gleuf. Met de bank-
biljetten lukte dat prima maar de 
munten vielen als zwerfvuil op 
de natte grond, een nieuwe prooi 
voor Robert die er wel raad mee 
wist. 1600 Euro`s voor Serious 
Request.
Buurt bedankt, het gaf Ro-
bert Paagman een heerlijk 
gevoel. Een goed 2015 Man! 
Ton van den Brink 

Heemstede - Woensdag 14 ja-
nuari maken de kinderen op 
de Knutselclub een armband-
je door te vlechten en eventu-
eel met kralen te versieren. Kin-
deren graag van te tevoren aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1. 
(op werkdagen tussen 9 en 12 
uur). Meer info: www.casca.nl.

Knutselclub maakt 
gevlochten armbandje
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Aanrijding met hert op Zeeweg
Regio - Een automobilist heeft 
donderdagavond veel schade 
aan zijn voertuig opgelopen bij 
een, voor een hert, fatale aanrij-
ding in Overveen. De man kwam 
even voor middernacht vanuit 
Zandvoort de Zeeweg opgere-
den toen het vlak voor restau-
rant de Bokkedoorns mis ging. 
De man raakte met de voorkant 
van zijn wagen een hert.
De wagen liep bij de aanrijding 

forse schade aan de voorkant op. 
De wagen moest door een ber-
gingsbedrijf worden opgehaald. 
Het hert was niet op slag dood 
daarom is een medewerker van 
faunabeheer opgeroepen om het 
dier later in de nacht uit zijn lij-
den te verlossen.
 
Met enige regelmaat gebeuren 
er aanrijdingen op de Zeeweg 
waarbij herten betrokken zijn.

Verhaallezing: Nóóit meer tekort!
Regio - Fabeltjes over geld doen 
altijd de ronde. Zo zou geld en 
spirituele groei niet met elkaar 
rijmen. We hebben geleerd dat 
alleen met sober leven je be-
wustwording kan toenemen. 
Franciscus van Assisi en moeder 
Teresa zijn hier treffende voor-
beelden van. Maar wat nu als 
dit idee niet meer opgaat in on-
ze huidige tijd? Dat het onzin is 
om sober te leven en dat het he-
lemaal niet helpt voor je spiritu-
ele groei? Dán wordt financiële 

vrijheid puur plezier. Dán wordt 
geld verrukkelijk om te ontvan-
gen en uit te geven. Het wordt 
tijd onze ideeën over geld bij-
stellen en leren hoe je overvloed 
aan kunt trekken voor je ontwik-
keling.

Zondag 4 januari gaat de lezing 
‘Nooit meer tekort’ dieper in op 
dit onderwerp. Locatie: St. Rap-
haelkerkje, Popellaan 1, 2061 GS 
Bloemendaal. Duur: van 14.00 tot 
16.00 uur. Bijdrage 8 euro.
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Openingstijden Voedselbank
Regio - Voedselbank Haarlem is de volgende dagen gesloten:
donderdag 25 december
vrijdag 26 december
maandag 29 december
dinsdag 30 december (vanaf 13.00 uur)
woensdag 31 december 
donderdag 1 januari 
vrijdag 2 januari.

Vanaf maandag 5 januari is de Voedselbank op de gebruikelij-
ke uren open.
Kijk op http://voedselbankhaarlem.nl/

OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

BEZORGERS!

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooijen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom

voor de volgende wijken:
omg. Raadhuisplein, Raadhuisstraat,

omg. Rembrandtlaan,
M. Hobbemastraat, omg. Rozen-

kranslaan, Dickslaan

Maandelijks inloopuur voor 
mensen met fibromyalgie
Regio - Elke 2e donderdag van 
de maand heeft FES (Fibromyal-
gie en Samenleving) een inloop-
ochtend in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp.
Op 8 januari tussen 10.30 – 12.00 
uur zijn leden van de vereniging 
aanwezig om iedereen, die meer 
wil weten over hoe om te gaan 
met fibromyalgie, persoonlijk te 

woord te staan. U vindt de ver-
eniging bij de afdeling Patiën-
tenvoorlichting in de centrale hal 
van het ziekenhuis.

Wilt u meer weten, dan kunt u 
contact opnemen met de afde-
ling patiëntenvoorlichting van 
het Spaarne Ziekenhuis. ) (023) 
890 83 60.

KWF Velsen organiseert groots wandelevenement
Regio - Op woensdag 7 ja-
nuari om 16.00 uur zal door 
wethouder Annette Baerveldt 
in het KNRM-complex aan de 
Haringkade 2 in IJmuiden de 
aftrap worden gegeven voor 
het wandelevenement ‘De 
Vissenloop’. Deze wordt ge-
organiseerd door  de vrijwilli-
gersafdeling Velsen van  KWF 
Kankerbestrijding .

‘De Vissenloop’ vindt plaats  op 
zondag 31 mei  2015 en omvat 
de volgende afstanden:                        
5 km (Guppenloop ) - 10 km – 15 
km – 20 km – 25 km en  40 km. 
Start en finish bevinden zich op 

het voornoemde KNRM-com-
plex in IJmuiden en alle wan-
delroutes, ook de ‘Guppenloop’, 
brengen de wandelaars  onder 
meer langs de havens en be-
zienswaardigheden van IJmui-
den .

De naam ‘Vissenloop’ zegt het 
eigenlijk al; tijdens deze wande-
ling door de havens maken de
wandelaars uitgebreid kennis 
met de vele activiteiten die ver-
band houden met het vangen, 
verwerken en vervoeren van vis. 
Uiteraard kunnen de deelne-
mers tijdens hun wandeling ook 
genieten van dit zeebanket dat 

door diverse visserijbedrijven, 
die dit evenement ondersteunen, 
zal worden aangeboden.

Het vrijwilligersbestuur  KWF 
Velsen STAAT OP TEGEN KAN-
KER.  Met dit wandelevenement  
hoopt zij  veel  geld  in te zame-
len voor KWF Kankerbestrijding.  
De gehele  opbrengst, waaron-
der inschrijf- en sponsorgelden 
almede donaties, is bestemd 
voor dit goede doel.        

Contactadres: 
kwfvelsen@gmail.com
Website:
www.vissenloopijmuiden.nl.

Helft Noord-Hollandse huisdierenbezitters 
maakt zich zorgen om vuurwerk

Flevolanders maken zich het 
meest zorgen om hun huisdier 
tijdens de jaarwisseling. Maar 
liefst 80% van de Flevolandse 
huisdierenbezitters ziet op te-
gen oud en nieuw. In Gelderland 
maakt men zich minder druk. 
Slechts een op de vier Gelder-
se huisdierenbezitters geeft aan 
dat vuurwerk voor onrust zorgt. 
De helft van de Geldenaren vindt 
vuurwerk vooral mooi om naar 
te kijken en is dan ook fel tegen 
een verbod. 

Om ervoor te zorgen dat Noord-
Hollandse huisdierenbezitters de 

jaarwisseling goed door komen, 
heeft Buurtlink een speciale 
oud-en-nieuwpagina ontwikkeld 
met diverse tips en tricks. Daar-
naast zijn op www.buurtlink.nl/
oudennieuw gratis posters te 
downloaden. Op deze manier 
kunnen mensen hun vuurwerk-
minnende buren op een sympa-
thieke en originele manier vra-
gen rekening te houden met hun 
huisdier. 

Stichting Buurtlink heeft in 2006 
het online platform Buurtlink.nl 
ontwikkeld om het buurtgevoel 
in Nederland te versterken. Op 

Regio - Vuurpijlen, duizendklappers en gillende keukenmei-
den. De jaarwisseling gaat op veel plekken in Nederland ge-
paard met vuurwerk. Voor mensen leuk om naar te kijken, voor 
huisdieren minder fijn. Maar liefst de helft van de Noord-Hol-
landse huisdierenbezitters ziet op tegen oud en nieuw, omdat 
ze zich zorgen maken om hun huisdier. Vooral honden en kat-
ten zijn bang voor vuurwerk. Een kwart van de Noord-Hollan-
ders is zelfs van mening dat het afsteken van vuurwerk straf-
baar zou moeten zijn. Volgens hen zorgt het – naast gestreste 
huisdieren – ook voor onnodig veel ongelukken. Dat blijkt uit 
onderzoek van Stichting Buurtlink onder 3.000 respondenten.

het platform kunnen Nederlan-
ders door hun postcode in te vul-
len, kennismaken met mensen in 
hun buurt en leuke en relevan-
te informatie over hun buurt met 
elkaar delen. Ook kunnen buurt-
genoten via het platform inspi-
ratie opdoen voor activiteiten in 
hun buurt. De stichting hoopt 
hiermee de leefbaarheid in Ne-
derlandse buurten te verbeteren 
en dat mensen zich nog meer 
thuis zullen voelen in hun woon-
omgeving. Buurtlink.nl is voor en 
van iedere buurt in Nederland, 
en heeft sinds de oprichting al 
300.000 leden.
Meer informatie over Buurtlink 
is te vinden op www.buurtlink.nl. 

Themamaaltijd: Première-menu
Heemstede - Van maandag t/m 
donderdag wordt in Eethuisde 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de een heerlijke maaltijd geser-
veerd, vers bereid door de Cas-
ca-koks.
Op de eerste maandag van de 
maand is er een Themamaal-
tijd. Maandag 5 januari is dat het 
Première-menu met: in knoflook 
gebakken champignons met 
stokbrood, sperzieboontjes in 
spek gerold, gebakken aardap-
pelen, rosbief met bieslook-ui-
ensaus, gemengde salade en toe 
een heerlijke aardbeienbavarois 

met aardbeiensaus en slagroom. 
U kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.30 uur.
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert. Of u schuift om 17.45 
uur aan bij de Stamtafel, speci-
aal voor mensen die alleen ko-
men maar graag samen willen 
eten.

Reserveren kan telefonisch tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf, 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur. Bel Casca: tel. 023-548 38 
28 kies 1. Kosten 9,75 euro.

IVN start eind januari korte natuurcursus
Regio - IVN Midden Kennemer-
land organiseert vanaf eind ja-
nuari een korte natuurcursus,10 
lesavonden en 7 buiten-excur-
sies, voor mensen die bij het 
wandelen of fietsen geïnspi-
reerd raken door de natuur en 
meer willen weten over planten, 
bomen, vogels, insecten etc. De 
theorie-avonden worden, om de 

week, gegeven op dinsdag van 
20.00 – 22.00 uur. Op een aantal 
zaterdagen worden er excursies 
ingepland. De kosten zijn 125 eu-
ro en daarmee bent u ook voor 
één jaar lid van IVN Midden-
Kennemerland. Kijk op www.ivn.
nl/afdeling/midden-kennemer-
land. Inschrijven kan via groen-
cursusivn-mk@outlook.com. 
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Vuurwerk
Veel mensen lopen tegen het 
einde van het jaar tegen vuur-
werkangst van hun huisdier 
aan. Pas vooral op met het ge-
ven van rustgevende medicij-
nen aan je hond of kat. Vaak 
werken deze medicijnen ver-
dovend, maar het gehoor blijft 
hetzelfde. De knallen komen 
dan even hard of soms zelfs 
harder binnen, maar de hond 
of kat kan niet reageren om-
dat hij verslapt is. Dit begrijpt 
hij niet en kan daardoor juist 
meer in paniek raken. En be-
reik je dus het tegenoverge-
stelde. Blijf zelf zo rustig mo-
gelijk en doe zoveel als moge-
lijk hetzelfde als op andere da-
gen. Zet eventueel de radio of 
de televisie wat harder om het 
lawaai te overstemmen en sluit 
de gordijnen.
Het is ook beter om uw huis-
dier niet overdreven te troos-
ten bij vuurwerkangst. Het dier 
krijgt daardoor bevestigd dat 
er iets mis is en dat zijn angst 
terecht is. Straf uw hond of kat 
ook niet bij een angstige reac-
tie.

Laat de hond op oudejaars-

nacht voor 22.00 uur aange-
lijnd uit en houd katten in huis. 
Zorg ook dat kattenluik, ra-
men en deuren gesloten zijn. 
Iets waar niet veel mensen aan 
denken is het uitstellen van 
het avondeten tot later op de 
avond. Als dieren hongerig zijn 
hebben zij minder aandacht 
voor het vuurwerk.

Verder is het heel nuttig 
dat uw huisdier gechipt en 
goed geregistreerd is. Mocht 
het dier dan toch weglo-
pen, dan kan het makkelij-
ker teruggevonden worden. 
Voor oudejaarsnacht zou u 
zelfs het vertrouwde naam- 
kokertje weer om kunnen 
doen.

Het einde van het jaar is in zicht. Met het oog op een goe-
de jaarwisseling geeft de Dierenbescherming u graag nog 
een paar diervriendelijke tips.

‘Pas op met rustgevende
medicijnen voor hond of kat

Snertwandeling, of esdoorns zagen?

Begin 2015 lekker actief in de duinen

Nieuwjaarswerkdag
Koningshof  
Zaterdag 3 januari 9.30 – 15.00 
uur
Natuurliefhebbers die het leuk 
vinden om hun handen uit de 
mouwen te steken kunnen hun 
hart ophalen. Het IVN Zuid-Ken-
nemerland organiseert in sa-
menwerking met Natuurmo-
numenten op zaterdag 3 janu-
ari 2015 een Nieuwjaarswerk-
dag op landgoed Koningshof te 
Overveen. Deelnemers aan de-
ze werkdag gaan esdoorns za-
gen. Een dag lekker buiten wer-
ken in de natuur met een groep 
enthousiaste mensen! 
De parkeerplaats, Duinlustweg 
26 te Overveen, is de verzamel-
locatie waar om 9.30 alle deelne-
mers elkaar treffen. Meer infor-
matie: www.ivn.nl (onder afde-
ling Zuid-Kennemerland)

Een echte winterse
snertwandeling 
Zondag 4 januari 11.00-12.30 uur
Het mooie van de natuur met het 
aangename verenigen! Eerst een 
heerlijke winterwandeling door 

de Kennemerduinen, vanaf be-
zoekerscentrum De Kennemer-
duinen. Ook in de winter valt 
er veel te ontdekken in de dui-
nen en het bos. Dikke knoppen 
aan bomen en struiken, het ge-
luid van een tikkende specht en 
wie weet ziet u wel diersporen 
in de sneeuw? Na afloop kunt u 
uw handen warmen aan een fij-
ne kop snert, met roggebrood en 
spek, in het Duincafé. 
Schrijf je in via www.np-zuidken-
nemerland.nl.

Iedere week een uurtje
Gezond Natuur Wandelen 
Wekelijks op zaterdag 10.00-
11.00 uur
Wandelen hoort bij een gezon-
de levensstijl. En wie buiten in 
de natuur loopt geniet extra van 
de frisse lucht en het mooie uit-
zicht. Wandel wekelijks met ons 
een uurtje door de natuur. Ge-
niet van de omgeving en wordt 
fit. De twee gidsen houden met 
iedereen rekening. Inschrijven 
niet nodig. Deelname is gratis. 
Verzamelen vanaf 9.30 uur bij 
het Duincafe naast Bezoekers-

Regio – Tips van Nationaal Park Zuid-Kennemerland voor het 
‘verse jaar’: Steek de handen uit de mouwen tijdens een werk-
dag, doe een winterse snertwandeling of ga mee een uurtje 
Gezond Natuur Wandelen. Het kan allemaal in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland.

centrum De Kennemerduinen, 
waar een gunstig geprijsd kop-
je koffie verkrijgbaar is voor de 
deelnemers. 
Kijk voor deze en andere Ge-
zond Natuur Wandelen activitei-
ten ook eens op www.gezondna-
tuurwandelen.nl.

Wandelaars op Kraansvlak.

Provincie Noord-Holland 
investeert extra in groen gas

De uitvoeringsregeling Groen-
Gas loopt sinds eind 2013 en is 
bedoeld voor de uitwerking van 
projecten die zijn gericht op de 
productie, het transport of ge-
bruik van groen gas of bio-LNG, 
maar waarbij de initiatiefnemers 
moeite hebben om de fase tus-
sen onderzoek en daadwerkelij-
ke uitvoering financieel rond te 
krijgen. De belangstelling voor 
de regeling is dusdanig groot, 
dat de provincie heeft besloten 
om het budget op te hogen tot 
200.000 euro (was 100.000 euro). 
De provincie wil de productie 
van groen gas stimuleren, omdat 
zij hier economische kansen in 
ziet voor Noord-Holland en het 
bijdraagt aan de uitvoering van 
het nationaal Energieakkoord en 
SWITCH, de noordelijke uitvoe-
ringsagenda voor dit akkoord.

Gedeputeerde Jaap Bond: “In 
Noord-Holland hebben we on-
gelofelijk veel kennis en bedrij-
vigheid op het gebied van groen 
gas. Dat moeten we goed benut-

ten. Groen gas is in mijn ogen 
één van de belangrijkste transi-
tiegrondstoffen op weg naar een 
duurzame energie.”

Voorwaarden
Via de Uitvoeringsregeling kan 
maximaal 25.000 euro euro aan 
subsidie worden aangevraagd, 
waarbij als eis geldt dat het pro-
ject voor minimaal 50% met pri-
vaat geld wordt gefinancierd. 
Aanvragen kunnen tot 31 de-
cember 2015 worden ingediend 
bij de provincie. Zie het subsi-
dieloket op www.noord-holland.
nl voor meer informatie.

GroenGas
Groen gas (ook wel biogas ge-
noemd) wordt opgewekt uit na-
tuurlijk materiaal, zoals mest, 
huis- en tuinvuil en hout. In te-
genstelling tot aardgas is groen 
gas een vernieuwbare bron van 
energie. Het biedt kansen om 
CO2-uitstoot terug te brengen, 
terwijl bioafval nuttig wordt her-
gebruikt.

Regio - De provincie Noord-Holland gaat extra investeren in 
de stimulering van de productie van groen gas. Gedeputeerde 
Staten hebben besloten om de uitvoeringsregeling GroenGas, 
bedoeld voor de ondersteuning van groen gasprojecten, op te 
hogen met 100.000 euro.

Waagkunstenaars slaan hun vleugels uit!
Regio - De afgelopen jaren 
werd Kunstenaarsvereniging 
KZOD (“Kunst Zij Ons Doel”), 
residerend in het historische 
gebouw De Waag aan het 
Spaarne te Haarlem, gecon-
fronteerd met een instroom 
van nieuw talent. Geen won-
der dat de Gemeente Haar-
lem recentelijk heeft besloten 
de maandelijkse tentoonstel-
lingen in De Kloostergangen 
in het Stadhuis aan de Grote 
Markt per 1 januari 2015 door 
Waag kunstenaars te laten in-
richten.

Een voorproefje hiervan kreeg 
Haarlem enkele maanden gele-
den al te zien middels de Monu-
mentendagen expositie Op Reis.
Voorafgaand aan de 1e tentoon-
stelling in de Kloostergangen ko-
mende maand exposeren 5 nieu-
we leden vanaf vrijdag 2 januari 
in de Waag aan het Spaarne. Rob 
Clous, Angeline Donk, Rob Da-
niels, Hanneke Franken en Ton 
Kalishoek tonen werk dat zeker 
verrassend en gevarieerd qua 
uitwerking en thema genoemd 
kan worden. En de verrassing zit 
met name in het gegeven dat in 
het werk van deze vijf leden ge-
heel uiteenlopende stijlen te ont-
dekken zijn. 

Rob Clous uit Haarlem, nes-
tor van de nieuwe leden, is een 
veelzijdig beeldend kunstenaar 

(keramist, etser, graficus), heeft 
zich in zijn schilderijen laten in-
spireren door de enorme duin 
en zandverplaatsingen bij de 
Hondsbossche Zeewering.
Zoals Rob vertelt: intrigerend 
al die drommen mensen op de 
dijk en al die vogels en zeehon-
den die kennelijk ook nieuwsgie-
rig een kijkje komen nemen. Een 
geheel andere benadering toont 
het werk van Angeline Donk 
(Amsterdam), bij Angeline loopt 
een zoektocht naar de grens tus-
sen “binnen“ en “buiten” als een 
rode draad door haar werk. In 
haar “Passerelle” serie bemerkt 
de aandachtige toeschouwer de 
invloed van het landschap (bui-
ten) versus het restaurant (bin-
nen). 

Hanneke Franken (Haarlem) 
toont verfijnde tekeningen over 
belevenissen uit het dagelijks 
leven van mensen die onder-
weg zijn: wachtend op een per-

ron of in een bushokje. Voor Rob 
Daniels (Beverwijk) helemaal 
geen alledaagse onderwerpen 
maar werk vanuit z’n eigen fan-
tasie waarin Rob de regie over 
zijn personages in zijn poeti-
sche droomwereld wenst te voe-
ren. De beelden en objecten van 
Ton Kalishoek (Rotterdam) ken-
merken zich door sterke tegen-
stellingen: strak lijnenspel ver-
sus ronde vormen en felle vro-
lijke kleuren tegen een gitzwar-
te achtergrond. In zijn werk vis-
ualiseert hij veelal de anonieme 
mens in emotioneel beladen si-
tuaties. Zoals Ton toelicht: “niet 
de mensen vertonen de emoties, 
maar de omgeving en de context 
waarin ik ze zet, roepen de emo-
ties op”. 

Het werk van dit vijftal nieuwe 
leden is te bezichtigen vanaf vrij-
dag 2 januari tot en met zondag 
25 januari 2015 in Galerie De 
Waag – Spaarne 30 te Haarlem 
(openingstijden: donderdag tot 
en met zondag van 13.00 uur tot 
17.00 uur) De feestelijke opening 
vindt  zondag 4 januari om 16.00 
uur. Het Bestuur van KZOD no-
digt alle kunstliefhebbers uit ko-
mende zondag het glas te hef-
fen op een kunstzinnig en kleur-
rijk 2015! 

(zie ook www.kzod.nl  en www.
facebook.com/kunst.zijonsdoel)
Jan ReijndersWerk van Rob Clous.
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Inloop donderdag 8 januari
Nieuwe variant Duinpolderweg

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 8 januari 2015 or-
ganiseren de provincies en ge-
meenten een inloopbijeenkomst 
om omwonenden en geïnteres-
seerden over de Spoorvariant te 
informeren. Door deze extra vari-
ant is een nieuwe groep belang-
hebbenden in beeld gekomen, 
die de komende periode zorgvul-
dig wordt geïnformeerd. Tevens 
worden de resultaten van de ac-
tualisatie van de Grensstreekstu-
die en de doorrekening van NOG 
Beter toegelicht. De actuele ver-
keerscijfers tonen aan het no-
dig is om te inventariseren welke 
maatregelen nodig zijn om huidi-
ge en toekomstige knelpunten te 
verminderen op het gebied van 
leefbaarheid en bereikbaarheid 
in de regio. Op de avond zijn be-
stuurders en ambtenaren aan-
wezig met kaartmateriaal om het 
besluit toe te lichten.

(MER) - Onderzoeken
De verschillende varianten wor-
den de komende zes maanden 
doorgerekend en onderzocht op: 
landschap, geluid, leefbaarheid 
en luchtkwaliteit. Ook worden 
een Landbouw Effecten Rappor-
tage (LER), Economische Effec-
ten Rapportage (EER) en een 
Maatschappelijke Kosten Ba-
ten Analyse (MKBA) uitgevoerd. 
Medio 2015 zijn de onderzoe-
ken klaar en daarna kan er een 
besluit genomen worden over 
een (voorlopig) voorkeurstra-
cé. Het voorlopig voorkeurstracé 

wordt daarna vrijgegeven voor 
inspraak van belanghebbenden.

Duinpolderweg
Voor de (economische) toekomst 
van de regio is het belangrijk dat 
het gebied rondom de Duin- en 
Bollenstreek, Zuid-Kennemer-
land en Haarlemmermeer goed 
bereikbaar is en blijft. De ver-
keersdoorstroming is op dit mo-
ment onvoldoende en uit de cij-
fers blijkt dat dit in nabije toe-
komst alleen maar zal vererge-
ren. Dat is slecht voor de (lokale) 
economie, het milieu en de leef-
baarheid in de dorpen. 
De Duinpolderweg is een verbin-
dingsweg tussen de N206 en de 
A4, die het drukke (vracht)ver-
keer buiten de dorpen om laat 
rijden. Hierdoor verbetert de 
leefbaarheid en veiligheid in de 
dorpen en kan het verkeer  be-
ter doorrijden. 
De Duinpolderweg is een geza-
menlijk project van de regionale 
overheden. Dit zijn de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland, 
Stadsregio Amsterdam, regio 
Holland-Rijnland en de gemeen-
ten Bloemendaal,  Haarlemmer-
meer, Heemstede, Lisse, Hille-
gom en Noordwijkerhout. De-
ze overheden zijn na onderzoek 
tot de conclusie gekomen dat de 
Duinpolderweg het beste in het 
gebied tussen Hillegom en Ben-
nebroek kan komen.
Meer informatie leest u op www.
noord-holland.nl/web/projec-
ten/duinpolderweg.nl.

Regio - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Hol-
land hebben een extra variant vastgesteld voor het te kiezen 
voorkeurstracé van de Duinpolderweg. Deze variant buigt af 
bij Ruigenhoek en gaat vervolgens verder langs het spoor in 
Hillegom.  Door deze variant wordt mogelijke schade aan het 
natuurgebied in de duinen zo veel mogelijk voorkomen.  De 
extra variant wordt meegenomen in de komende m.e.r.-onder-
zoeken die nodig zijn om een voorkeurstracé te kiezen. 

Discriminatie op de werkvloer
Regio - Antidiscriminatiebu-
reaus (ADB’s) in Nederland krij-
gen veel klachten binnen over 
discriminatie op de arbeids-
markt.  Het gaat om circa een 
derde van alle discriminatie-
klachten. In 2013 kwamen bij-
na 1600 klachten binnen die zich 
afspelen op de arbeidsmarkt. In 
het zojuist uitgebrachte rapport 
Discriminatie op de arbeids-
markt tonen de ADB’s aan dat 
discriminatie een structureel en 
veelvormig verschijnsel is op de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Een 
belangrijk onderdeel in het rap-
port is de uitsplitsing van discri-
minatieklachten naar sector.

Top drie
Uitzendbureaus en werving & 
selectiebureaus staan bovenaan 
in de top drie van sectoren waar-
over discriminatieklachten bin-
nenkomen. Het probleem wordt 
al jaren onderkend, echter het 
probleem is nog lang niet opge-
lost. Het trainen van interceden-
ten en actief beleid om discri-
minatie tegen te gaan in de uit-
zendbranche leveren nog te wei-
nig resultaat op.
Discriminatie door werkgevers in 
de horeca (12%) en detailhandel 
(8%) komt ook veel voor.
Ondanks de voorbeeldfunctie 
van overheden komt een grote 
hoeveelheid discriminatie-klach-
ten binnen over het openbaar 
bestuur en andere overheidsin-
stanties. 

Reden discriminatie
In ruim een kwart (26%) van de 
gevallen gaat het over ras/af-
komst/huidskleur. Het kan gaan 
over discriminerende of beledi-
gende uitspraken door collega’s, 
klanten of leidinggevenden, bij-
voorbeeld vanwege herkomst 
of een donkere huidskleur. Of 
mensen worden uitgesloten van 

doorstroommogelijkheden. Ver-
boden leeftijdseisen in perso-
neelsadvertenties komen nog 
steeds vaak voor. In een der-
de (33%) van de geregistreerde 
zaken gaat het over leeftijd. Zo 
wordt er gevraagd naar ‘jonge 
medewerkers’ of ‘medewerkers 
tussen 20 en 30 jaar’. 
Bij discriminatie op grond van 
geslacht, in 20% van de geval-
len, zien we heel veel zaken die 
betrekking hebben op zwanger-
schap. 

Melden helpt
Uit de cijfers blijkt dat al veel 
burgers de weg naar de ADB’s 
weten te vinden. De
casusbeschrijvingen in het rap-
port laten zien dat een ADB een 
bemiddelende en adviseren-
de rol vervult bij discriminatie-
incidenten. De ondersteuning 
en bemiddeling door de ADB’s 
heeft in veel gevallen geleid tot 
een positief resultaat. Door de 
werkwijze van hoor en weder-
hoor en bemiddeling worden 
veel conflicten opgelost. Dit be-
tekent dat veel incidenten door 
de inzet van de antidiscrimina-
tiebureaus worden opgelost.

Aanpak Minister Asscher
Elke vorm van discriminatie is 
onaanvaardbaar en onaccepta-
bel, vindt ook het kabinet. Maar
arbeidsmarktdiscriminatie ver-
dient extra aandacht en daar-
om heeft minister Lodewijk As-
scher van SZW een stevig pak-
ket maatregelen beloofd in het 
‘Actieplan arbeidsmarktdiscrimi-
natie’ . Met de grote hoeveelheid 
data en casusmateriaal waar-
over de ADB’s beschikken, kun-
nen zij een belangrijke bijdrage 
leveren aan het inzichtelijk ma-
ken van discriminatie en ongelij-
ke behandelingsproblematiek op 
de arbeidsmarkt.

Provincie investeert in versterking 
logistieke complex rond Schiphol

Truckparking
Op een truckparking kunnen 
vrachtauto’s tegen vergoeding 
veilig parkeren. Daarbij kunnen 
ze gebruik maken van een aan-
tal voorzieningen. De logistieke 
activiteiten op Schiphol genere-
ren veel vrachtwagenbewegin-
gen. Deze vrachtauto’s moeten 
vaak ook voor kortere of lange-
re tijd parkeren op Schiphol. Met 
de komst van een parking verbe-
tert de logistieke afhandeling en 
het aantal verkeersbewegingen 

rondom Schiphol verminderen. 
Momenteel is het beschikba-
re aantal parkeerplaatsen voor 
vrachtauto’s ontoereikend, 
waardoor veel vrachtauto’s par-
keren op straat. Naast een onge-
wenst straatbeeld, leidt dit ook 
tot criminaliteit, verkeersonvei-
ligheid en vervuiling van de om-
geving. Het verminderen van de 
problematiek met de vrachtau-
to’s rondom het Schiphol terrein 
verbetert de leefbaarheid in de 
omgeving.

Het is de bedoeling om zo snel 
mogelijk na de afronding van 
de inschrijving te beginnen met 
de realisatie van de parking. 
Dan is ook helder wat de beste 
locatie is voor de vestiging van 
de truckparking. De problema-
tiek speelt al een aantal jaren en 
inmiddels is de noodzaak hoog 
geworden. 

Doelstellingen en
evaluatiecriteria
Versterking van het logistieke 
complex is één van de hoofd-
doelen van de Metropoolregio 
Amsterdam. Het realiseren van 
een duurzaam, hoogwaardig, 
multimodaal logistiek knooppunt 
ten zuiden van Schiphol vergroot 
de internationale concurrentie-
positie van de regio Amsterdam. 
Truckparking vormt onderdeel 
van dit logistieke knooppunt.

Regio - Om het logistieke proces rond het gebied van de 
Bloemenveiling en Schiphol te verbeteren, willen Gedepu-
teerde Staten een truckparking realiseren in de omgeving van 
Schiphol. Voor de opstart van de realisatie en exploitatie is 
2.9 miljoen euro beschikbaar. Via een openbare inschrijving 
zullen gegadigden worden uitgenodigd in te schrijven voor 
opzet en beheer van de truckparking. Het is de bedoeling 
dat de exploitant dan zelf zorgt voor een kostendekkende 
exploitatie.

Dementie en
veranderingen

in de zorg
Regio - Met ingang van het 
nieuwe jaar gaat er in de zorg 
veel veranderen, niet alleen in de 
financiering. Wat betekent dat 
voor mensen met dementie in de 
regio Zuid-Kennemerland? Dit is 
het gespreksonderwerp in Alz-
heimer Café Haarlem op maan-
dag 5 januari.
Ook wordt aandacht besteed 
aan veranderingen waar man-
telzorgers bij betrokken zijn. Be-
langrijke vraag bij dat alles: hoe 
zit het met de casemanagers? 
Hierover wordt gesproken met 
een gemeentefunctionaris. Lo-
catie: Wijkgebouw ’t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60, hoek 
Westergracht, Haarlem; inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur (tot 
21.30 uur). Toegang gratis.

Herentrimclub 
60+ zoekt 

nieuwe leden
Regio – Een gezellige club 
waar plezier voorop staat, dat 
is de herentrimclub 60+. De 
club bestaat al heel lang. Ie-
der doet mee in zijn eigen 
tempo. De training bestaat 
uit rek-, strek- en buikspier-
oefeningen, een stukje drib-
belen of hardlopen. Getraind 
wordt woensdag, in Konings-
hof en zaterdag in Midden-
duin, ‘s morgens van 9.00 tot 
10.00 uur. Kom vrijblijvend 
mee doen, er zijn geen kosten 
aan verbonden. U traint onder 
begeleiding van een trainer. 
Info: 023-5290440.

Provinciebestuurder 
met een boodschap

Regio - De balans tussen 
klein en groot opzoeken was 
begin 2014 onderdeel van de 
nieuwjaarsboodschap van de 
toen kersverse commissaris 
van de Koning in Zuid-Hol-
land, Jaap Smit. Op vrijdag 9 
januari brengt hij een bezoek 
aan Trerfpunt Bennebroek. 
Destijds gaf hij aan te zoeken 
naar de balans tussen het ver-
langen naar de dorpsgeest en 
een complexe samenleving in 
een wereld met weinig gren-
zen. Jaap Smit weet dat de sa-
menleving soms bestaat uit de 
kleine kring rondom gezin, ver-
eniging en eigen dorp. Als be-
stuurder staat hij vooraan bij 
veranderingen in de samenle-
ving. Inmiddels kan hij terug-
kijken op een jaar ervaring bij 
de provincie. Jaap Smit komt 
een verhaal vertellen over 

hoe hij de verbanden legt tus-
sen de persoonlijke beleving 
en de ontwikkelingen waar-
voor we over onze eigen gren-
zen moeten durven te stappen. 
Het wordt een persoonlijk ver-
haal; hij licht toe wat zijn rol in 
deze zoektocht is. Uiteraard 
toegelicht met voorbeelden 
uit de praktijk als bestuurder. 
Kortom, een verhaal dat aan-
spreekt voor ieder die eigen 
dorp en omgeving belangrijk 
vindt, merkt dat veranderingen 
nodig zijn  en zoekt naar hoe 
daarmee om te gaan. U bent 
van harte welkom om na de 
boodschap van Jaap Smit  te 
reageren. Het Trefpuntcafé in 
het Akkonietenplein 1 in Ben-
nebroek opent de deuren om 
20.00 uur. Er is koffie en thee. 
De commissaris van de Koning  
begint om 20.30 uur. 
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Regio - Op zaterdag 3 januari 2015 vindt de traditionele wed-
strijd tussen Koninklijke HFC en de ex-Internationals al weer voor 
de 82e keer plaats. De ex-internationals komen dit jaar wederom 
met een sterke selectie. Zo zullen onder andere de gebroeders De 
Boer en Witschge, Pierre van Hooijdonk en Michael Reiziger aan 
de Spanjaardslaan te bewonderen zijn. 
De HFC-selectie kent naast de huidige selectiespelers ook een 
aantal zogenaamde “legends” die in het verleden een groot aan-
tal wedstrijden in het eerste elftal hebben gespeeld. Voorafgaand 
aan de hoofdwedstrijd speelt Telstar een oefenwedstrijd tegen Ko-
ninklijke HFC1. Een goed moment om te kijken hoe een topklasser 
tegen een team uit de Jupiler League presteert!
De kaarten voor deze wedstrijddag zijn te krijgen bij de bekende 
voorverkoopadressen (zie www.konhfc.nl) of op de dag zelf bij de 
kassa. De toegangsprijs is in vergelijking met vorig jaar niet ver-

hoogd, maar men ziet nu wel 2 topwedstrijden te zien in plaats 
van één!
Het programma begint om 10.30 uur met de voorwedstrijd Kon. 
HFC D1 - Kon. HVV D1, gevolgd door om 12.00 uur de voorwed-
strijd Kon. HFC 1 (topklasse) – Telstar (Jupiler League) en om 
14.30 uur dan de hoofdwedstrijd: Kon. HFC “Legends*” – Ex In-
ternationals.

De namen van de ex-internationals: 
Regi Blinker, Frank en Ronald de Boer, Tim de Cler, Marc van Hin-
tum, Kevin Hofland, Pierre van Hooijdonk, Michel Kreek, Oscar 
Moens, Michael Mols, Arthur Numan, Patrick Paauwe, Michael 
Reiziger, Martijn Reuser, Simon Tahamata, Aron Winter, Richard 
en  Rob Witschge en Martijn Meerdink. De coaches zijn Sjaak 
Swart en Bennie Wijnstekers. 

‘Een Huntelaar in het hockey’
Hockeyster Kim Lammers 

indrukwekkende gastspreekster
Regio - Maandelijks organiseert 
de Kon. HFC een bijeenkomst 
voor haar sponsoren. Er wordt 
dan een spreker uitgenodigd uit 
de politiek, sport of het bedrijfs-
leven. Eind december was het 
de beurt aan hockey-internatio-
nal Kim Lammers. De 33-jari-
ge aanvalster van het zo succes-
volle damesteam heeft een punt 
gezet achter haar lange carrière. 
Zij gaf een boeiende inkijk in al 
datgene dat een topsporter moet 
doen en laten om aan de wereld-
top te komen. Vooral haar door-
zettingsvermogen, nadat ze of 
werd afgewezen door een van 
de bondscoaches of na langduri-
ge blessures, viel op. Het steeds 
weer, met een ijzeren discipli-
ne, terug te komen na een te-
genslag kenmerkte haar wil om 
het hoogste te bereiken. Rode 
draad was het steeds weer om-
zetten van haar woede in spor-
tieve energie. “Ik was een soort 
Huntelaar in het hockey. Niet 
gezegend met een fantastische 
techniek, maar ik stond wel al-
tijd op de juiste plaats om te sco-
ren”, hield zij haar gehoor voor. 
In 2002 maakte zij haar debuut 
in het Nederlands team. Tijdens 
de Olympische spelen in  Syd-
ney  was er tot haar ongenoegen 
slechts plaats op de tribune. 
Bij de volgende spelen in Peking 
liep zij, een maand voor het af-
reizen naar China, een ernstige 
blessure op en weg was de twee-
de Olympische droom.  Ondanks 
zes uur trainen per dag besloot 
de bondscoach dat ze niet fit ge-
noeg was om mee te gaan. Op-
nieuw zat ze op de tribune en 
het deed weer pijn. Ze begon 
bij haar club met een groep jon-
ge speelsters en bereikte weer 
haar oude niveau. Keerpunt was 
de komst van coach Max Cald-
as. “Als je bij je club laat zien 
dat je in vorm bent dan sta je in 
mijn team”, hield hij alle selectie-
speelster voor. Caldas had zijn 

eigen manier de groep te kne-
den. Onder het mom van een be-
zoek en trainingskamp in Lon-
den konden de dames op Schip-
hol hun mobiele telefoon inleve-
ren en vertrokken zij naar Span-
je. Niemand wist waar de dames 
waren. In Spanje volgden zij een 
fysiek zwaar trainingskamp en 
onder leiding van militairen wer-
den heuvels beklommen. Als de 
vastgestelde tijd niet werd ge-
haald moest het gewoon op-
nieuw. Slapen in tentjes bij tem-
peraturen onder nul. Weinig eten 
en weinig slaap; de dames bra-
ken stuk voor stuk. Het was Kim 
op het lijf geschreven en ze zag 
het team vooral mentaal groeien.  
Hier lag de basis voor het late-
re succes op de spelen in Lon-
don. De Argentijnse dames lie-
ten aan de vooravond van de fi-
nale niets ongemoeid om de Ne-
derlandse dames uit hun norma-
le doen te halen. Schreeuwen bij 
de appartementen, brandalarm 
in het gebouw laten afgaan en 
zo meer. Kim en haar medespe-
lers wisten dat het goed zou ko-
men. Het team had zoveel kracht 
opgedaan dat het niet fout kon 
gaan. Kim haalde haar gram 
door na lang doorzetten haar 
droom waar te maken en na een 
2-0 overwinning  haar gouden 
medaille te koesteren.
Eric van Westerloo

Beaudine en Rijk winnen 
Kindertafeltennisfeest HBC
Heemstede – Vorige week 
werd alweer de 29e editie van 
het Kindertafeltennisfeest ge-
houden bij tafeltennisvereni-
ging HBC. Ruim 150 kinderen 
van basisscholen uit Heem-
stede e.o. deden mee aan dit 
3-daagse sportevenement dat 
plaatsvond op 21, 22 en 23 
december. Op de 1e dag kwa-
men alle jongrens uit groep 4 
t/m 6 in actie, de 2e dag al-
le jongens uit groep 7 en 8 
en tijdens de laatste dag ver-
schenen alle meisjes uit groep 
4 t\m 8 aan de tafel. Na zeer 
mooie en spannende wedstrij-
den werden op de 1e dag Die-
derik Greebe (Prinses Beatrix-
school, groep 4), Nick Hilt 
(Prinses Beatrixschool, groep 
5) en Bas Hamaker (Nicolaas 
Beetsschool , groep 6) de win-
naars. Aan het begin van dag 
2 waren alle jongens uit groep 
7 en 8 aan de beurt. Hoe ver-
der de dag vorderde, hoe 
spannender de wedstrijden 
werden. Dit kwam met name 
doordat bijna alle spelers die 
in de finales kwamen lid zijn 
van de organiserende ver-
eniging. Na hele mooie wed-
strijden mochten Arthur van 
Leeuwen (Bos en Vaart, groep 
7) en Rijk Marttin (Nicolaas 
Beetsschool, groep 8) zich 
de winnaars noemen! Door-
dat Bas Hamaker, de winnaar 
van groep 6, van Arthur wist 
te winnen, ging de grote fina-
le ging tussen Rijk en Bas. Na 
mooie, lange rally’s werd de 
overwinning door Rijk zeker 
gesteld. Rijk is hierdoor een 
jaar lang basisschoolkampi-
oen tafeltennis van Heemste-
de e.o! Bij de meisjes kwamen 
op de derde dag de volgende 
winnaars uit de bus: Bo Velt-
man (Prinses Beatrixschool, 
groep 4), Katerina Langedijk 
(Prinses Beatrixschool, groep 
5), Luna van Santen (Voor-
wegschool, groep 6), Philine 
van Mierlo (Prinses Beatrix-
school, groep 7) en Beaudi-
ne Keijsper (Nicolaas Beets-
school, groep 8). De grote fi-
nale ging uiteindelijk tussen 
Katerina en Beaudine. Na 
een zenuwslopende wedstrijd 
trok Beaudine aan het langste 
eind, won de grote wisselbe-
ker en mag zich voor een jaar 
lang basisschoolkampioe-
ne tafeltennis van Heemste-
de e.o. noemen! De gewonnen 
wisselbekers van Beaudine en 
Rijk zullen persoonlijk door de 
organisatie worden uitgereikt 
op school. Verder ontving ie-
dere deelnemer een strippen-
kaart voor 3 gratis proeftrai-
ningen bij HBC. Foto’s van het 
Kindertafeltennisfeest zijn te 
bekijken via www.hbctafelten-
nis.nl.

Ex-internationals met onder meer gebroeders De Boer

Nieuwjaarswedstrijd Koninklijk HFC:
een levende traditie!



 
12   de Heemsteder  •  30 december 2014

 

Woensdag 31 december
Expositie schilderijen 
Heemsteedse kunstenaar 
Marc van Zuidam in winkel 
Mark van Keppel + Wallfords, 
Schagchelstraat 5, Haarlem. 
Info: 023-5310953.

Woensdag 31 december
t/m 14 januari
Franklin Meijer exposeert in 
de bibliotheek, Julianaplein 1 
Heemstede. Gratis te bekijken. 
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en franklin-
meijer.nl.

Woensdag 31 december
t/m 16 januari
Expositie cursisten van 
Francis van der Meer bij 
Casca, activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Tijdens 
openingsuren: ma t/m vrij van 
9.00-12.00 uur en van 13.00-
17.00 uur). 

Woensdag 31 december
t/m 17 januari 
Tentoonstelling AIDS Me-
morial Quilts, verzameling 
gedenkdoeken (naamvlag-
gen) ter nagedachtenis aan 
mensen die zijn overleden aan 
de gevolgen van AIDS. Jans-
straat, dinsdag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Toegang vrij. 

Woensdag 31 december
t/m 30 januari
Expositie schilderijen 89- 
jarige Rita Hawkins in raad-
huis Heemstede. 

Woensdag 31 december
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van 
Niels Langeveld. Voorma-
lig gemeentehuis te Benne-

broek, Bennebroekerlaan 5. 
Van vrijdag 5 december tot 
3 februari 2015. Openingstij-
den van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur.

Zaterdag 3 januari
Ernest van der Kwast sig-
neert nieuwe roman ‘De 
IJsmakers’ bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Tel. 023-5282472 / 
www.boekhandelblokker.nl

Vrijdag 9 januari
Mondo Leone’s jacht op de 
schat in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Verhalenver-
teller. Aanv. 20.15 uur. Entree: 
17,50 euro. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel.

Trefpuntcafé, Akkonieten-
plein 1, Bennebroek met the-
ma ‘Provinciebestuurder met 
een boodschap’. Te gast is 
Jaap Smit, commissaris van de 
Koning in Zuid-Holland. Vanaf 
20.00 uur. Koffi e en thee aan-
wezig.

Zondag 11 januari 
Afscheidsconcert Bert 
Steinmann van de Teis-
terband in de Pinksterkerk 
Heemstede, Camplaan 18. 
Aanv. 14.3 0 uur. Zaal open 
14.00 uur. Toegang gratis.   
www.sbo-heemstede.nl.

Concert Heemsteedse 
KunstKring in de Oude Kerk 
Heemstede, Wilhelminplein. 
Vanaf 13.30 uur. Na afl oop 
nieuwjaarsreceptie. Leden 
Kunstkring gratis toegang, en-
tree introducés: 10,-.

AgendA

www.lijfengezondheid.nl
Wildplukken, lekker en goedkoop!

Laatste weekend livebands in 1ste Aanleg
Heemstede - Het laatste live-
optredens van 2014 wordt ver-
zorgd door de Haagse band 
‘Midnight Rambler’ en ‘Wie is 
Henk’.
Midnight Rambler speelt rock ‘n 
roll en rhythm & blues gewoon 
waar het voor bedoeld is, om te 
swingen. Met strak drumwerk, 
fraaie gitaarsolo’s en een sner-
pende mondharmonica gven zij 
nieuw elan aan de muziek uit 
de jaren ’60 en ’70. Het repertoi-
re bestaat uit Rolling Stones, Eric 
Clapton, The Doors, Status Quo 
en verder alles wat zij leuk vin-
den om te spelen. Het optreden 

start op ‘3e kerstdag’, zaterdag 
27 december om 21 uur. De toe-
gang is gratis.

Zondag 28 december vanaf 
17.30 uur vindt een extra akoes-
tisch optreden plaats van ‘Wie is 
Henk’. Deze ietwat geheimzin-
nige Heemsteedse Henk treed 
graag op in zijn eigen dorp. Vaak 
neemt hij iemand mee, maar 
wie? Kom zelf kijken en geniet 
van deze singer songwriter/en-
tertainer. Uiteraard is ook hier de 
toegang gratis.

In 2015 gaat de 1ste Aanleg 

met uitbaters Kees en Christi-
ne Heger gewoon door met de 
live programmering. Vaste prik 
akoestisch live op de 2e zondag 
van de maand om 17.30 uur en 
versterkte muziek op de laatste 
zaterdag om 21 uur. De overige 
zaterdagen van de maand is en 
blijft de 1ste Aanleg beschikbaar 
voor privéfeesten vanaf 21 uur. 
Het nieuwe seizoen brengt o.a.: 
Jazz Match en een fantastische 
Beatles coverband ‘The magical 
history tour’ en de bekende band 
Alderliefste komt weer naar de 
1ste Aanleg. Meer informatie via 
de website of via facebook.

Ook speciale cursussen voor kinderen 
Spaanse les in hartje Heemstede

Op maandag 5 januari start 
de cursus. Op maandagavond 
wordt de cursus Spaans voor 
beginners van 19.00 tot 20.30 
uur en van 21.00 tot 22.30 uur 
gegeven. Deze cursus is be-
doeld voor mensen die nog 
geen kennis van de Spaanse 
taal hebben.  

Naast de cursussen voor vol-
wassenen worden ook specia-
le cursussen voor kinderen ge-

organiseerd. In samenwerking 
met het kindvriendelijke res-
taurant Grut & Groot zullen de-
ze lessen in speelse en huiselij-
ke omgeving worden gegeven.  
Ook deze cursussen starten op 
5 januari. Op zaterdag 3 januari 
kunnen kinderen alvast kennis 
maken met Pepe. Pepe is een 
knuffelaap  die de kinderen zal 
vergezellen tijdens de lessen. 
In gezelschap van Pepe en zijn 
vrienden zullen de kinderen op 

Heemstede – Taleninstituut Mundo Hispánico start in de 
tweede week van januari met cursussen Spaans voor vol-
wassen en kinderen. De cursussen zullen worden gegeven 
bij kindvriendelijke restaurant Grut & Groot in Heemstede. 
Op zaterdag 3 januari zal Mundo Hispánico tussen 12.00 en 
17.00 uur bij Grut & Groot aanwezig zijn.

een vrolijke en ongedwongen 
manier Spaans leren.
Alle cursussen voor volwas-
sen bestaan uit tien lessen van 
1,5 uur en voor kinderen uit
10 lessen van 50 minuten. Bij 
volwassenen zijn er maximaal 
10 cursisten per groep en bij 
de kindercursussen bestaat
de groep uit maximaal 8 leer-
lingen. Tevens biedt Mundo 
Hispánico privélessen, duo-
lessen en conversatieles-
sen aan.  Deze lessen worden
geheel afgestemd op de
behoeften en leerdoelen van 
de cursisten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.mundohispanico.nl.

Lange Film met Stamppot
winter-buffet   
Lekker eten en met z’n
allen fi lm kijken, een 
heerlijke combinatie!
Het eerste deel van deze lek-
kere lange romantische fi lm 
met prachtige natuurbeel-
den wordt bij Casca gedraaid 
vóór het buffet en na de maal-
tijd ziet u het vervolg van de
fi lm. De omschrijving van de 
fi lm vindt u in het speciale fi lm-
programma in de Casca Nova 
nieuwsbrief. Vraag erom bij de 
receptie van de Luifel.
Om 18.00 uur wordt een buf-
fet met heerlijke winterse ge-
rechten geserveerd, zoals 
Hongaarse goulash met zuur-
kool, runderstoofschotel, rode-
koolstamppot, paddenstoelen-
stoofpot en paddenstoelenri-
sotto en salade. Het dessert: 
in een sorbetglas gegoten cus-
tardpudding met rodevruch-
tensaus en slagroom.
Kosten buffet & fi lm: 20,00
euro - aanvang fi lm: 16.30 uur 
– vervolg: 19.30 uur – fi lm-
duur 165 minuten - vooraf  re-

serveren en kaartjes ophalen/
betalen i.v.m. het buffet op 
werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur  uiterlijk dinsdag 13 
januari bij de receptie van Cas-
ca - de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

Trefpunt-Casca culturele
middag voor senioren
Lezing over Carthago
“Overigens ben ik van mening 
dat Carthago verwoest moet 
worden.” De Romeinse poli-
ticus Cato de Oudere eindig-
de in de tweede eeuw v.Chr. 
al zijn redevoeringen met de-
ze uitspraak.
Hij had meegevochten in de 
tweede oorlog tussen Rome en 
haar doodsvijand: de machti-
ge stad Carthago op de noord-

kust van Afrika (in het huidige 
Tunesië). Carthago werd in de 
negende eeuw v. Chr. gesticht 
door Feniciërs uit Tyrus en ont-
wikkelde zich tot een bloeiend 
handelscentrum. In de derde 
eeuw v.Chr. werd Rome een 
geduchte concurrent en zo 
begon een serie van drie ver-
schrikkelijke oorlogen.
Tijdens de tweede oorlog be-
dreigde de Carthaagse veld-
heer Hannibal, die met olifan-
ten over de Alpen was getrok-
ken, de stad Rome zelf. Aan het 
eind van de derde oorlog werd 
Carthago vernietigd door de 
Romeinen. De stad werd door 
keizer Augustus herbouwd.
Tot en met 10 mei 2015 is in 
het Rijksmuseum van Oud-
heden in Leiden een tentoon-
stelling over deze intrigeren-
de stad met meer dan driehon-
derd voorwerpen, waaronder 
vele topstukken uit de collec-
ties van gerenommeerde inter-
nationale musea. 
De lezing die dinsdag 13 janu-
ari om 14.00 uur bij Casca – de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, wordt gehouden door Dia-
na de Wild, is een introductie 
op de tentoonstelling.  
Entree 4,00 euro.



Wederom een beeld van Hendrik van den Eijnde: de Pelikaan. Dit beeld 
maakte, samen met “de Levensgang” deel uit van het gebouw van 
OLVEH in Den Haag. Na de sloop van dit gebouw zijn beide werken 
door de familie aan de Gemeente geschonken. De Levensgang komt 
niet in deze serie voor, omdat het beeld op dit moment niet buiten 
geplaatst is.
Het beeld is van kalksteen en is in 1979 opgeleverd.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Paramedische Praktijk Heemstede wordt 
Fysio- en Oedeemcentrum Ferenczy
Heemstede – Bastiaan Waas-
dorp moet nog even afscheid 
nemen van zijn studentikoze, 
maar oh zo leuke baan bij Bi-
son Bowling, maar dan gaat hij 
werken aan zijn missie als fysio-
therapeut aan zijn Fysio- en Oe-
deemcentrum Ferenczy. Basti-
aan is in  2012 afgestudeerd aan 
de Hogeschool van Amsterdam 
als algemeen fysiotherapeut. Na 
een paar jaar werkervaring op-
gedaan te hebben, heeft hij zich 
verdiept in duizeligheidsklach-
ten bij het Nederlands Parame-
disch Instituut. Heel overtuigend 
spreekt hij over zijn missie. De 
gezondheidszorg mist persoon-
lijke aandacht voor zijn cliënten. 
Zijn ervaring is dat de therapie 
een hogere en snellere kans van 
slagen heeft als de patiënt zich 
beter begrepen voelt en beter 
begrip kan tonen voor de betref-
fende klachten. Een van de cate-
gorieën waar te weinig aandacht 
aan word besteed na de ingreep 
zijn de cliënten met een vorm 
van kanker. Met deze reden is hij 
de opleiding tot oedeem-fysio-
therapeut begonnen. Hij is vo-
rige week afgestudeerd. De oe-
deem therapie is nu gericht op 
de patiënt zelf. Hoe kan je de pa-
tiënt zelf oedeem laten voorko-
men en verminderen. Door in de 
therapie de valkuilen en herstel 
te herkennen. Zelf meedoen aan 
de behandeling door  grip te krij-
gen op de aandoening. Hij is op-
geleid om mensen te begeleiden 
bij dagelijkse activiteiten bij hun 
beperking en het geven van in-
zicht in de klachten van patiën-
ten. Hij heeft een stuk psycho-
logie meegekregen in de studie. 

Geestelijk welzijn hoort bij de fy-
siotherapie. Littekenweefsels on-
der de huid door bestralingen 
zorgen bijvoorbeeld voor beper-
king van het maken van armbe-
wegingen. Bij schouderklach-
ten kan lidtekenweefsel de oor-
zaak zijn van de klachten en kan 
de oedeem therapeut verlich-
ting geven. Dit wordt veel onder-
schat. Hier kan de oedeem the-
rapeut verlichting geven en de 
bewegingsuitslag groter maken. 
Trots vermeldt Bastiaan nog dat 
de naam van zijn praktijk gewij-
zigd wordt in Fysio-en Oedeem-
centrum Ferenczy. De naam Oe-
deem voor zijn specialiteit en Fe-
renczy als een ode aan de vori-
ge eigenaar:

Attila Ferenczy
Attila studeerde in 1979 af als al-
gemeen fysiotherapeut in Bloe-
mendaal. In 1990 opende hij zijn 
praktijk aan de Zandvoortselaan 
85 nadat hij zich in de jaren 80 

had bezig gehouden, naast fy-
siotherapie, met acupunctuur en 
heeft hij zich verdiept in de be-
handelingen van dieren als lid 
van NVFD (Nederlandse Vereni-
ging voor Fysiotherapeuten bij 
Dieren) als dierfysio therapeut. 
Sinds 1990 functioneert de prak-
tijk op de huidige locatie. Sinds 
1985 is hij gespecialiseerd in oe-
deemtherapie, een therapievorm 
die gericht is onder anderen op 
nabehandeling van borstkanker 
en veneuze insufficiëntie in de 
benen. Als oedeem- fysiothera-
peut heeft hij aan de wieg ge-
staan van de oprichting van de 
NVFL (Nederlandse Vereniging 
voor Fysiotherapie binnen de 
Lymfologie). Jaren lang heeft hij  
op verschillende plaatsen loka-
le en landelijke functies bekleed 
in de vereniging van de oedeem-
fysiotherapeuten. Hij geeft nu 
graag zijn praktijk over aan de 
jeugdige Bastiaan Waasdorp. 
Ton van den Brink 

Links Bastiaan Waasdorp, rechts Attila Ferenczy.

www.lijfengezondheid.nl
Het gevaar van een hoog eigen risico

Over ijsmakers bij boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdag 3 ja-
nuari presenteert Ernest van der 
Kwast zijn nieuwe roman De IJs-
makers bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heemste-
de, ’s middags van 15.00 – 17.00 
uur. Om 15.00 uur leest Van der 
Kwast voor en zal tevens zijn 
boek signeren. De roman ver-
schijnt op vrijdag 2 januari.

Helemaal in het noorden van 
Italië ligt de vallei van de ijsma-
kers: een tiental dorpjes dat al 
generaties lang gespecialiseerd 
is in het bereiden van ijs. Vol-
gens Giuseppe Talamini is het 
er zelfs uitgevonden. Zijn familie 
vertrekt elke lente naar de ijssa-
lon in Rotterdam om in de winter 
naar de bergen terug te keren.
Giovanni Talamini besluit met 
deze traditie te breken en kiest 
voor de literatuur. Maar dan doet 
zijn jongere broer Luca hem op 
een dag een hoogst ongebruike-
lijk verzoek. Giovanni komt voor 
de keus te staan nog eenmaal 
het belang van de familie te die-
nen of definitief voor zichzelf te 
kiezen.

Het bezoek van Ernest van der 
Kwast is tevens een uitnodiging 
van de boekhandel om te toas-
ten op het nieuwe jaar en de ve-

le mooie boeken die zullen gaan 
verschijnen.
Iedereen is welkom, de toegang 
is vrij.

Afscheidsconcert
Bert Steinmann

Heemstede - Bert Stein-
mann neemt na 20 jaar af-
scheid als dirigent van de Teis-
terband, dat deel uit maakt 
van het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede. Bert heeft 
veel betekend voor de muziek 
in het algemeen in Heemstede, 
maar in het bijzonder voor de 
Teisterband. Vanuit het niets 
heeft hij er een volwassen or-
kest van gemaakt.
Na de oprichting in 1994 van 
de Teisterband, heeft Bert in 
1997 aan de wieg gestaan van 
het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede, het Heemsteeds 
Jeugdorkest en het Fanta-
sie Orkest. Al deze orkesten 
maakten deel uit van de ver-
eniging. Bert was van alle or-
kesten de dirigent.
De Teisterband speelt nog 
éénmaal onder de bezielende 
leiding van Bert en zij brengen 
bekende nummers tengehore 
zoals;  Strauss & Co, Route 66, 
New York, New York, Pennsyl-
vania 6-5000,   The Best of the 

Blues Brothers, Mack the knife 
en natuurlijk Peer Barrel Polka 
Kortom een veelbelovend pro-
gramma.
Het afscheidsconcert wordt 
gehouden in de Pinksterkerk 
aan de Camplaan 18 te Heem-
stede.De zaal is open vanaf 
14.00 uur en de aanvang van 
het concert is 14.30 uur en 
duurt tot ongeveer 16.00 uur. 
De toegang is gratis.
Na afloop van het concert is 
er aansluitend de gelegen-
heid onder het genot van een 
drankje Bert Steinmann de 
hand te schudden.
Bert Steinmann wordt opge-
volgd door Miklos Fürst.
Miklos is 47 jaar en van be-
roep saxofonist. Hij doorliep 
het conservatorium in Hilver-
sum. Momenteel speelt hij in 
diverse bands. Al op jeugdige 
leeftijd is hij ook gaan dirige-
ren. Hij is volledig beroeps mu-
zikant. Vanaf dinsdag 13 janu-
ari zal hij als dirigent voor de 
Teisterband staan.  
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Kerstbomenverbranding 2015 

Nieuwjaarsbijeenkomst
5 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 
We nodigen alle inwoners van Heemstede uit voor een 
nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari vanaf 19.30 uur. 
De burgemeester houdt om 20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. 
De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal 
van het raadhuis. Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe contacten te 
leggen. U bent van harte welkom!

Woensdag 7 januari 2015 worden vanaf ongeveer 
19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in Heemstede 
verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 
Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men 
een lootje voor de loterij en € 0,20.

Inleveren boom
Op woensdag 7 januari tussen 13.30 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Kerstbomen kunnen lopend of op de fi ets nog tot 
vlak voor de verbranding worden ingeleverd op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.45 uur en 
wordt verricht door wethouder Pieter van de 

Stadt. Gewonnen prijzen kunnen direct na de 
trekking afgehaald worden bij de brandweer 
op het trapveldje. Rond 19.00 uur begint de 
verbranding van de ingezamelde kerstbomen. 
Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal het 
geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van 
de kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) 
warme chocolademelk.

Uitnodiging 
Inloopbijeenkomst Duinpolderweg
Op donderdag 8 januari 2015 wordt een 
inloopbijeenkomst georganiseerd over de 
Duinpolderweg, dit is een (deels nieuwe) verbinding 
tussen de N206 en de A4. U bent van harte welkom 
tussen 17.00 en 21.00 uur in het NH Conference 
Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 
2211 XT Noordwijkerhout.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de inloopbijeenkomst 
en over de Duinpolderweg op de website 
www.noord-holland.nl/duinpolderweg. 
Op de hoogte blijven van nieuws over de 
Duinpolderweg? Abonneer u dan op de digitale 
nieuwsbrief via de website.

Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis
Op woensdag 31 december is het raadhuis 
om 13.00 uur gesloten. Op vrijdag 2 januari 
zijn wij gewoon open vanaf 8.30 uur. Op 
maandag 5 januari is het raadhuis vanaf 
10.00 uur open. Kijk voor onze reguliere 
openingstijden in deze HeemstedeNieuws 
bij adresgegevens en openingstijden of 
raadpleeg onze website www.heemstede.nl. 

Vuurwerk mag oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur 

‘s nachts



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 11, het kappen van een 

esdoorn, 18226, ontvangen 17 december 2014 
- T.h.v. Schielaan 25, t.h.v. Anna Blamanlaan 33, 

het kappen van 1 esdoorn en 1 els, 18238, 
ontvangen 17 december 2014

- Cloosterweg 8, het wijzigen van de bestemming 
bedrijfsruimte naar wonen, 18239, ontvangen 18 
december 2014

- Brug over Heemsteeds kanaal tussen Mozartkade 
en Nijverheidsweg, het vervangen van de 
Kwakelbrug, 13369, ontvangen 18 december 
2014

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2015
Op 25 november 2014 heeft het college het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 
2015 vastgesteld. Hiermee komt het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Heemstede, vastgesteld bij raadsbesluit van 
10 december 2013, te vervallen. 

Uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2015
Op 25 november 2014 heeft het college de 
Uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komen de 
Beleids- en Uitvoeringsregels wet maatschappelijke 
ondersteuning, zoals vastgesteld bij collegebesluit 
van 20 november 2012, te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoek.offi  cielebekendmakingen.nl.

Uw bakolie is geld waard!
Bakt u met zonnebloemolie, frituurolie of 
andere bakolie? Bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg kunt u € 0,25 per liter statiegeld 
terugkrijgen! Uw gebruikte olie krijgt een 
tweede leven als biodiesel, waardoor wordt 
bespaard op fossiele brandstoff en. 

Op maandag 22 december namen wethouder 
Duurzaamheid Remco Ates en Angeline Kierkels, 
Directeur Publieke Sector Meerlanden, offi  cieel de 
vetrecycle machine in gebruik door het leeggieten 
van de eerste fl es gebruikte olie.

Vet: recycle het
Gebruikt frituurvet dat weggegooid wordt, komt 
terecht in het riool of in het restafval. Vet dat in het 
riool terechtkomt, veroorzaakt verstoppingen en 
levert een grote schadepost op voor gemeenten. 
Frituurvet dat wordt weggegooid met het restafval, 
komt terecht in de vuilverbranders. Weliswaar 
levert het dan energie op, maar het kan dan niet 
gebruikt worden voor de productie van biodiesel en 
biokerosine.

Handhavingsacties
Verwijdering fi ets aan de Koediefslaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fi ets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroff en:
- Een paars/grijze herenfi ets, merk Mondia, met 

lekke banden en een ontbrekend zadel, aan de 
Koediefslaan ter hoogte van huisnummer 54.

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

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fi ets krijgen tot 
en met 14 dagen na de datum van deze publicatie 

de gelegenheid zijn/haar fi ets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fi ets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreff ende fi ets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fi ets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fi ets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Uitgevoerde verwijdering fi etsen Willem 
Klooslaan
In onze publicatie van 3 december 2014 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een grijze herenfi ets, merk Elegant, met twee 

lekke banden en verbogen achterwiel, ter 
hoogte van de Willem Klooslaan achter het 
bushokje van lijn 50 aan de Herenweg;

- Een zwarte damesfi ets, merk Cumberland Classic 
DeLuxe, met twee lekke banden, ter hoogte van 
Heemsteedse Dreef 225.

Bovengenoemde fi etsen zijn op 18 december in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn fi ets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

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

Meerlanden/Arjen Vos

De inloopochtend van de burgemeester 
vindt deze maand op vrijdag 9 januari van 
10.00 tot 12.00 uur plaats. U kunt zonder 
afspraak langskomen om in gesprek te gaan 
met de burgemeester.

Inloopochtend 
burgemeester 
op 9 januari



Bosuilen roepen in de nacht 
op buitenplaats Leyduin
Regio - Een boswandeling in de 
nacht is een bijzondere ervaring.  
Vooral als de bosuilen roepen. 
Soms gaat er een rilling door je 
heen als je hun onheilspellende 
geluid  in het donker hoort. Be-
leef het  op 6 januari  van 19.00-
20.00 uur op de buitenplaats 
Leyduin.
Bosuilen zijn echte nachtvogels. 
Overdag zitten ze wat te dutten, 
maar als de avond valt worden 
ze actief. In het donker vliegen ze 
behendig tussen de bomen. Een 
spoortje maanlicht is genoeg 
om muizen en andere prooien 

te vangen. Ook hun uitsteken-
de gehoor helpt ze op weg tij-
dens het jagen. Ze beginnen al 
in februari  met broeden. Om de 
plek waar ze willen broeden af te 
bakenen laten ze af en toe hun 
spookachtige roep horen.  Soms 
beantwoordt het  vrouwtje die 
met een ijselijke kreet. De roep 
van de bosuilen is niet voor niets 
vaak in spannende films te ho-
ren. Het is heel bijzonder om tij-
dens de avondexcursie de gelui-
den van de bosuil te horen. En in 
het donker is er altijd nog meer 
te beleven …

Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via 
www.gaatumee.nl  Bel voor bij-
zonderheden 088-0064455 (tij-
dens kantooruren). De kosten 
bedragen 7,- euro, kinderen tot 
12 jaar 3,- euro. Beschermers 
4,- euro, hun kinderen tot 12 jaar  
2,- euro.
Verzamelpunt: Leidsevaartweg 
tussen nummer 49 en 51, 2106 
NB Heemstede. Neem de afslag 
over het spoor. Verzamelen op 
het parkeerterrein van Leyduin 
aan de Manpadslaan 1, Voge-
lenzang. Fo
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Kinderdisco (6-10 jaar) met 
thema zwart/wit
Heemstede - Maandelijks zijn 
er in Plexat bij Casca echte kin-
derdisco’s. Een DJ draait leu-
ke muziek waarop je lekker kunt 
springen en dansen! Elke dis-
co heeft een thema. Het thema 
op deze eerste sico van 2015 
is zwart/wit. Dus verkleed je in 
leuke, gekke, mooie zwart/wit-
te kleding. Alle disco-bezoeker-
tjes krijgen een kaartje. Hiermee 
kunnen zij twee keer een beker 
limonade halen en 1 keer een 
zakje snoep. Bij binnenkomst 

worden naam en telefoonnum-
mer van het kind genoteerd, 
zodat ouders hun kind zorge-
loos kunnen achterlaten. Ouders 
kunnen eventueel intussen in 
de foyer van de Luifel een kopje 
koffie drinken.  zorgen ervoor dat
Deze kinderdisco (6-10 jaar) 
is op zaterdag 10 januari van 
19.00-21.00 uur in de jongeren-
ruimte Plexat bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 3,-  euro (inclusief limo-
nade en 1x zakje snoep). 

Griekse en Romeinse helden
Cursus Klassieke Mythologie
Heemstede - Bij Casca start 
dinsdag 20 januari een cursus 
klassieke Mythologie. De cur-
sus biedt een kennismaking 
met de Grieks/Romeinse go-
den- en heldenwereld. De on-
derwerpen worden steeds ge-
illustreerd en toegelicht aan de 
hand van kunstwerken van 800 
voor Chr. tot heden. Bij elk thema 
worden  passages gelezen uit de 
mythologische verhalen zoals ze 
zijn verteld door Griekse of Ro-
meinse auteurs, zoals Ovidius, 

Vergilius, Homerus en de trage-
diedichters - steeds in een mo-
derne vertaling. Ook de achter-
gronden van de mythologie ko-
men aan bod: waarom de ver-
halen ontstonden en waarom ze 
nog steeds aanspreken. Daar-
bij komt een stukje psychologie 
om de hoek kijken, met name uit 
de school van Jung. Aan de orde 
komen onder meer: de Olympi-
sche goden, Zeus’ vrouwenver-
overingen, de verhalencycli rond 
Herakles, de Argonauten, Kre-

ta, Thebe, Orfeus en de Onder-
wereld, Amor en Psyche en de 
zwerftochten van Odysseus. Tij-
dens de cursus bespreekt de do-
cent mythologieboeken die op 
de markt zijn. Aan het eind van 
cursus ontvangen de cursisten 
een Cd-rom met alle getoonde 
PowerPoints.
De 12 lessen zijn op dinsdag 
vanaf 20 januari van 20.00-21.30 
uur bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Aanmel-
den kan van maandag t/m vrij-
dag van 9.00-12.00 uur via tele-
foon (023) 548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl bij cursussen vol-
wassenen, Mens en Maatschap-
pij, Kunst en Cultuur.

Voorleesmiddag kinderboek Juf Beul 
in Historisch Museum Haarlem
Regio - Op zaterdagmiddag 
3 januari komt de Haarlemse 
schrijfster Annemarie Jongbloed 
voorlezen uit haar nieuwste kin-
derboek Juf Beul. Het boek gaat 
over een juf die in een vorig le-
ven beul zou zijn geweest, het le-
ven in de Gouden Eeuw en be-
levenissen van kinderen op de 

zomerschool. Na het voorlezen 
wordt er geknutseld. 
De middag is bedoeld voor kin-
deren vanaf 8 jaar en de toe-
gang is gratis. Ouders zijn ook 
van harte welkom. Het boek met 
handtekening van de schrijfster 
is in de museumwinkel te koop 
voor 8,95 euro.

Graag aanmelden via info@his-
torischmuseumhaarlem.nl of 
023-542 24 27.

Lokatie: Museumcafé Gasthuis, 
Groot Heiligland 47 in Haarlem.
Duur: het programma begint 
om 14.00 uur en duurt circa een 
uur.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (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. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
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