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Prinses Beatrixschool

V.l.n.r. Joelle Janzing, Rins Frencken, Roos Ravesteijn, Quinten Ravesteijn, Senna ten Broecke en Jip van 
den Haak.

Heemstede – Een mooie presta-
tie leverde het team van de Prin-
ses Beatrixschool afgelopen za-
terdag 11 januari. Het team deed 
mee aan de voorrondes voor het 
NK Skiën voor Schoolteams. De 
leerlingen van de Heemsteed-
se school hebben daar de ge-
deelde derde plaats gehaald en 
daarmee een plaats verdiend tij-
dens de finale op 12 april in Zoe-
termeer!
De voorronde vond plaats op de 
skibaan in Hoofddorp. Twee leer-
lingen van de Prinses Beatrix-

school (Joëlle Janzing en Jip van 
den Haak) zijn lid van het Ski-
team Hoofddorp en zijn meerde-
re keren per week voor trainin-
gen en wedstrijden op de ski-
baan te vinden.  Toen bekend 
werd dat er ook voorrondes voor 
het NK op de thuisbaan geor-
ganiseerd zouden gaan worden, 
werd al snel het plan gesmeed 
om mee te doen met een school-
team.
Het skitteam van de Prinses 
Beatrixschool bestaat uit Joël-
le Janzing, Rins Frencken, Roos 

Ravesteijn, Quinten Ravesteijn, 
Senna ten Broecke en Jip van 
den Haak. Afgelopen week is 
nog snel wat extra geoefend 
door de andere kinderen. En met 
aanmoediging van klasgenoot-
jes en ouders is het ze gelukt om 
een finaleplaats te verdienen. 
 
In de komende weken gaat het 
Prinses Beatrixschoolteam zeker 
nog een paar keer oefenen, zo-
dat ze op 12 april tijdens de lan-
delijke finale hopelijk weer op 
het podium terecht komen.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

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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GRATIS

Mini-
varkens-
rollade

met

pepersaus

Alle kerstbomen verzamelen!
Heemstede - De familie Vis-
ser uit Heemstede was alleen 
al goed voor 325 kerstbomen 
die woensdagavond verbrand 
werden op het trapveldje aan 
de Vrijheidsdreef.
De laatste jaren waren er 
steeds tussen de 2500 en 2800 
bomen die aangesleept wer-
den door kinderen. Dit jaar 
kon Jos Pool van de gemeente 
met trots vertellen dat er 3200 
lootjes uitgereikt werden, voor 
elke boom een lootje voor de 
prijsuitreiking. Elke boom le-
verde ook nog eens 20 cent 
op voor het brengen van een 
boom.

Wethouder Jur Botter had er 
tegen zeven uur net zoveel zin 
in als de toegestroomde kin-
deren die benieuwd waren of 
hun lootje nog wat oplever-
de. De gemeente had  mooie 
prijzen uitgezocht. Een skate-
board, rummycub,is weer he-
lemaal in! Een glitterlamp, ted-
dybeer, discobal en als hoofd-

prijzen een Acer tablet, de Voi-
ce of Holland en voor de fami-
lie Visser een digitale came-
ra. Zij hadden met alle kinde-
ren gezorgd voor een nieuw 
record van 3200 kerstbomen, 
een absoluut nieuw record.

Na de uitreiking kon de brand-
weer de tunnel onder de kerst-
bomenstapel in om de stapel 
van onderen aan te steken. 
Een tunnel van afgedankte 
pallets die ruimte en lucht ge-
ven om de boel snel in de fik 
te zetten. Het publiek moest 
aan de achterzijde al snel naar 
achteren, het werd daar te 
heet. Aan de voorzijde konden 
de hoornblazers van het Pan-
neland nog even doorblazen.
De Vrienden van Kinderboer-
derij `t Molentje hadden het 
druk met het inscheppen van 
chocolademelk, de meeste 
mensen kennen inmiddels de 
heerlijke smaak. Heerlijke tra-
ditie!
Ton van den Brink 

www.brantjeswijn.nl
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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
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Viering
Trefpunt 

Bennebroek
Regio – Op zondag 19 janu-
ari is er een JOOST-viering 
met mw. ds. J.E.Th. Nak in 
Trefpunt, Akonietenplein 1 te 
Bennebroek. Tevens Kom in 
de Kring en Jeugdviering. De 
viering begint om 10.00 uur.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (1)

De komende weken laten we 
in deze rubriek in De Heemste-
der verdwenen winkeltjes zien. 
Sommige zijn totaal verdwenen 
het pand is omgebouwd tot een 
woonbestemming. Andere win-
keltjes zijn nog altijd winkelpand, 

maar er zit nu iets totaal anders 
in dan vroeger.
 
Deze week Lombokstraat 22, de 
melkzaak van de familie Koot. “In 
1929 is mijn vader met de winkel 
begonnen”, aldus mevrouw Koot. 

Mevrouw Koot, die ons de afge-
beelde foto uit 1993 aanbood, is 
zelf als 15 jarige in de winkel be-
gonnen. Ze hadden ook nog een 
winkeltje op de Meerweg 23. 
Eind 1969 namen Aad en Jeanne 
Koot de winkel over en ze stop-
ten met de zaak op 27 januari 
1996. Tegenwoordig is het adres 
Celebesstraat 24, waarvan hier-
bij een foto zoals het er nu uitziet 
(foto Harry Opheikens).
 
Heeft u meer informatie over de-
ze winkel of foto’s van vroeger? 
Of heeft u nog een foto van een 
winkel die vroeger in Heemstede 
was en die u wilt laten zien aan 
de lezers van De Heemsteder? 
Mail hem naar de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek (webmaster@hv-hb.nl) of 
lever de foto in bij het kantoor 
van De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt, u krijgt het 
origineel terug. Vertel uw verhaal 
erbij en misschien hebben ande-
re lezers wel aanvullingen.
 
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op onze 
website www.hv-hb.nl. Hier kunt 
u ook – als u die heeft – uw vra-
gen stellen.

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 19 januari aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Zondag 26 januari aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Zondag 2 februari aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. M.A 
Smalbrugge

Jeugdkerk/Heilig Avondmaal 
Project

Lombok Celebesstraat maart 1993.

Lombok Celebesstraat december 2013.

Toekomst voor de bibliotheek: 
multifunctioneel dorpshuis in de maak?
Heemstede - Er is plaats voor 
een bibliotheek in Heemstede 
maar dan wel meer dan een bi-
bliotheek alleen. In opdracht van 
de gemeente verscheen een lij-
vig rapport waarin een aantal 
mogelijkheden is verkend. Ook 
wethouder Botter stak links en 
recht zijn licht op. Veel groepe-
ringen spreken mee over de in-
vulling. De grote groep aan be-
trokkenen maakt de besluit-
vorming lastig. Er maken nog 
steeds 8500 inwoners gebruik 
van de bibliotheek en dat zal ze-
ker in de toekomst nog het ge-
val zijn. Het aantal uitlening is 
hoog en het effect van E-books 
is nog minimaal. De gedachten 
gaan nu uit naar een centrum 
waar naast het lenen van boe-
ken ook andere voorzieningen 
worden aangeboden. In dit digi-
tale tijdperk kan binnen de mu-
ren van de bibliotheek ook ge-
werkt en gestudeerd worden. De 
beschikbare computers kunnen 
optimaal worden gebruikt als 
de openingstijden worden ver-

ruimd. Koffi e of iets lekkers is te 
halen bij de vestiging van ban-
ketbakker Tummers die moge-
lijk een ruimte huurt in het pand. 
Voor ouderen kan er dagbeste-
ding komen en een ruimte waar 
lezingen of tentoonstellingen ge-
houden worden.
Het is allemaal nog prematuur 
en de commissie samenleving 
boog zich dinsdag 14 janua-
ri over het stuk. Er zijn nog wat 
hobbels te nemen. De gesprek-
ken met groeperingen die een 
plaatsje willen bemachtigen is 
gaande. De beschikbare ruim-
te kan beperkend werken. On-
gewis is het feit dat er nog he-
lemaal geen ruimte is. Men richt 
zich op het voormalige postkan-
toor, maar dat is voor langere tijd 
verhuurd aan een winkelbedrijf. 
Intussen staat een deel van de 
huidige bibliotheek leeg. Het is 
waarschijnlijk dat voordat er van 
een verhuizing, waar dan ook 
naartoe, sprake is aanvullende 
activiteiten in de huidige biblio-
theek worden opgetuigd. Zo kan 

men ingroeien naar een nieu-
we situatie. Geld speelt uiteraard 
ook een rol. Wie wil er ruimte 
huren en tegen welke prijs. Kan 
Casca een rol spelen, als het aan 
de gemeente ligt wel. Het welzijn 
van ouderen heeft in Heemste-
de, met een relatief hoog aantal
ouderen, de volle aandacht. 
Daarom spreekt de Stichting 
Welzijn Ouderen mee over de 
mogelijkheid een zinvolle invul-
ling te geven via een vorm van 
dagbesteding voor ouderen. De 
bibliotheek in zijn huidige vorm 
zal verdwijnen. Wat daarvoor 
in de plaats komt hangt voor-
al af van de ruimte en de locatie 
waar het haar intrek kan nemen.

De nieuwe taken die de gemeen-
te krijgt toegeschoven uit Den 
Haag, zoals de jeugdzorg en alle 
zaken rond arbeid, kan ook be-
trokken worden bij de bezetting 
van een nieuwe locatie. Kortom 
een multifunctioneel dorpshuis 
is in de maak. 
Eric van Westerloo

Mix-It Disco
Heemstede - De Mix-it Dis-
co komt er weer aan! Mix-it is 
dé dance-avond bij Casca in 
de Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede. Kom jij op zaterdag 
18 januari ook lekker dansen of 
wat drinken en praten met vrien-
den en vriendinnen? Iedereen is 
welkom van 19.30 tot 22.00 uur. 
De entree, inclusief twee fris-
drankjes is 6,-. Meer informatie? 
Bel Casca: 023 - 548 38 28 of e-
mail plexat@casca.nl of via 
de website: www.casca.nl.
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In oude kern van Bennebroek 
Verkoop project St. Lucia 
verloopt zeer voorspoedig
Regio - Het project St. Lu-
cia in gemeente Bloemendaal 
verloopt erg voorspoedig, de 
verkoop is een succes. Pas 3 
maanden geleden van de wet-
houder van de gemeente Bloe-
mendaal het officiële startschot 
voor de verkoop en nu reeds 7 
appartementsrechten verkocht. 
In de oude kern van Benne-
broek is dit monument gelegen. 
Middels een mooie oprijlaan 
komt u bij dit project. De wo-
ningen kunnen door de kopers 
zelf worden ingericht. Echt per-
soonlijk wonen in het voorma-
lige klooster. De  indeling, af-
bouw en inrichting is door ko-
pers te bepalen in overleg met 
constructeur en architect. De 
Gilde makelaars hebben weer 
een open dag en zo kunt u ge-
heel vrijblijvend op 1 februari 
tussen 11.00 uur en 13.00 uur 
terecht tijdens het open huis. 
Er zijn inmiddels 7 apparte-
mentsrechten verkocht waar-
van 2 herenhuizen, 2 maison-
nette en 3 appartementen. 
Voor meer informatie kunt u al-
tijd mailen naar: Info@wonen-
inbennebroek.nl. Het bijzonde-
re project heeft nu ook een ei-
gen etalage in Zuid-Holland 
! In deze etalage in de druk-
ke winkelstraat van Hillegom is 
het project zowel op de banner 
als met folders en flyers zicht-
baar. Er zijn reeds 7 apparte-
mentsrechten verkocht, nog 

5 herenhuizen en nog 5 ap-
partementen zijn beschikbaar. 
Een aantal is inmiddels in op-
tie, bel de verkopende make-
laar voor de meest actuele sta-
tus van de nog beschikbare ap-
partementsrechten. Keuze vol-
doende om uw eigen woon-
wensen te realiseren. Persoon-
lijk wonen kan hier echt in een 
monument. Kijk voor sfeerbeel-
den op de site onder persoon-
lijk wonen, casco opleveringen, 
lever uw aanmelding / inschrijf 
formulier in en ontvang ook dit 
jaar de speciale geselecteerde 
wijn! Ook in de etalage van Mi-
chiel van Maanen is er duidelijk 
aandacht voor het project. Dus 
zowel in Noord en Zuid Holland 
zijn er etalages beschikbaar. 
Duidelijk is ook dat op inter-
net de 24 uur beschikbare ‘eta-
lage’ is het project goed te vin-
den. Op Funda de site van al-
le NVM-makelaars maar ook 
op de eigen site www.buiten-
gewoon-wonen-in-Bloemen-
daal.nl. De initiatiefnemer van 
het project de heer Juan Chris-
toffels is zeer content met alle 
aandacht en het resultaat tot 
dit moment, zoveel goede en 
leuke reacties op zijn plannen 
geven goede energie en hij is 
overtuigd van de goede afloop. 
De samenwerking mat alle be-
trokkenen is prima en ook de 
verkopers zijnde de zusters ver-
lenen alle medewerking.

Heemstede – Afgelopen jaar 
werd door de regering besloten 
de subsidie op zonnepanelen te
beëindigen. Is het dan nu niet 
meer aantrekkelijk om zonne-
panelen aan te schaffen? Inte-
gendeel: je kunt nu juist letter-
lijk en figuurlijk wat ondernemen 
om zoveel mogelijk uit zonnepa-
nelen te halen en je energiere-
kening aanzienlijk te verlagen. 
Zonnepanelen laten installeren 
is nog nooit zo interessant en fi-
nancieel aantrekkelijk geweest. 
Een gesprek hierover met direc-
teur Sander Wessels van Instal-
latiebedrijf Vosse, die uitlegt hoe 
je het zonnetje op je huis en op 
je bankrekening kunt laten schij-
nen.
Sander Wessels is vanaf 1990 di-
recteur van Installatiebedrijf Vos-
se, dat een ijzersterke reputa-
tie geniet sinds 1930. “Iedereen 
denkt nu dat het niet meer finan-
cieel interessant is om zonnepa-
nelen te laten installeren na de 
subsidiestop, maar niets is min-
der waar”, legt hij uit.
“Zonne-energie leeft juist nu als 
nooit tevoren: het is in de eer-
ste plaats milieuvriendelijke en 
duurzame energie. Maar er is 
vooral heel veel financieel voor-
deel mee te behalen. Dit komt 
voort uit een bindende uitspraak 
van het Europese Hof van Justi-
tie. De Oostenrijker Fuchs heeft 
daar een geschil inzake zonne-
panelen voorgelegd. Hij stel-
de dat wanneer hij de door zijn 
zonnepanelen opgewekte ener-
gie terug levert, hij als onderne-
mer aangemerkt kon worden en 
de BTW kon terug vorderen. Het 
Europese Hof van Justitie stel-
de Fuchs in het gelijk. De Ne-
derlandse Belastingdienst volgt 
deze uitspraak. Als je opgewek-
te energie terug levert aan het 

energiebedrijf, ‘onderneem je 
hoe dan ook’ volgens de fiscus. 
Je dient je dan als BTW-onder-
nemer bij de fiscus aan te mel-
den en je kunt de BTW terugvra-
gen die is betaald voor de instal-
latie en aanschaf van de zonne-
panelen. Deze aanschaf en in-
stallatie dienen wel op of na 20 
juni 2013 te hebben plaatsge-
vonden, het geldt dus niet met 
terugwerkende kracht. Met een
uitzondering: als de aanschaf en 
installatie op of na 1 april 2013 
zijn geweest en de particulier 
zich voor 1 augustus 2013 heeft 
aangemeld als BTW-ondernemer
bij de Belastingdienst. Zo kun je 
dus geld verdienen met je zon-
nepanelen. Het rendement kan 
aanzienlijk zijn en levert in de re-
gel meer op dan een reguliere 
spaarrekening bij de bank. Daar-
naast geldt nog steeds voor het 
arbeidsloon bij de installatie een 
BTW-percentage van 6%. Vosse 

is van A tot Z de expert in zonne-
panelen. Wij komen graag thuis
kijken wat er mogelijk is en hoe 
er financieel voordeel te beha-
len is. Wij regelen de comple-
te installatie en voelen ons ver-
antwoordelijk voor een goed ad-
vies en hoogstaand vakwerk: 
daarvoor is Vosse al 84 jaar een 
gevestigde naam in Heemste-
de. Wij werken alleen met gedi-
plomeerde vakmensen en hoog-
waardige producten van Europe-
se makelij die wij graag promo-
ten. Graag ontvangen wij ieder-
een vrijblijvend voor een goed 
advies en rekenen voor wat zon-
nepanelen financieel opleveren”, 
aldus Sander Wessels van Instal-
latiebedrijf Vosse.
Meer weten? Kijk dan op de 
website www.vosse.nl of bel 023 
– 528 68 02 voor gratis advies. 
Een e-mail sturen kan naar in-
fo@vosse.nl.
Bart Jonker

Elke maand nieuwe kunstnijverheid
UITFAIRKOOP in de Wereldwinkel

Heemstede - Deze maand zijn 
onze verrassende fairtrade ca-
deaus in de opruiming. Alleen in 
Nederland, want de makers van 
alle producten verdienen ge-
woon een fairtrade loon. Vanaf 
donderdag 16 januari krijgt u op 
een deel van de kunstnijverheid 
in de wereldwinkel 50% korting. 
Na een goede omzet in 2013, 
waarbij de Wereldwinkel Heem-
stede haar klantenkring zag 
groeien omdat steeds meer 
mensen de weg hebben gevon-
den naar de fairtrade cadeau-
winkel, wordt het tijd om ruim-
te te maken voor nieuwe pro-
ducten. Ook in 2014 zult u iedere 

maand weer nieuwe kunstnijver-
heid in de winkel vinden
In de Wereldwinkel vindt u al-
tijd wel een klein of groter uniek, 
vaak handgemaakt, cadeau. Met 
de aankoop van de producten uit 
de winkel steunt u direct de pro-
ducenten in de ontwikkelings-
landen. Fairtrade helpt mensen 
een menswaardig bestaan op te 
bouwen in hun eigen land, door 
ze een eerlijke prijs te geven voor 
hun producten en ondersteuning 
bij hun bedrijfsvoering. Een eer-
lijke prijs is een leefbaar loon. Dit 
is een loon waarvan de produ-
centen en hun familie eten, drin-
ken en kleding kunnen kopen, 

en huisvesting, onderwijs en ge-
zondheidszorg kunnen betalen. 
Het leefbaar loon wordt per pro-
duct, per land en soms zelfs per 
streek berekend. Fairtrade mag 
dus niet zomaar fairtrade ge-
noemd worden. 

Wilt u bijdragen aan de verbete-
ring van de leefomstandigheden 
van uw mede-wereldburgers? 
Bezoek dan ook dit jaar weer de 
Wereldwinkel aan de Raadhuis-
straat. De vrijwilligsters van de 
winkel zorgen weer dat er een 
verrassend mooi, steeds nieuw 
fairtrade assortiment op u staat 
te wachten.

Jongeren 
Eethuis Plexat

Heemstede - Elke vrijdagavond 
organiseert Plexat een eethuis 
voor jongeren. Plexat is op de 
vrijdagavond geopend tot 22:00 
uur. Kosten: 4,- maaltijd incl. 
drankje. Het Jongeren Eethuis 
is bij Plexat in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Op vrijdag 
17 januari staat broodje hambur-
ger op het menu. En op vrijdag 
24 januari hartige taart. Meld je 
aan voor vrijdag 12.00 uur via 
plexat@casca.nl of door te bel-
len naar 023-548 38 47.

Advies en levering op maat door
installatiebedrijf Vosse

Maximaal zonnig voordeel te 
behalen met zonnepanelen
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Spreekuur zorgbemiddeling in Bosbeek
Heemstede – De zorg veran-
dert, dat hebben we in 2013 
wel gezien.  We hebben te ma-
ken met bezuinigingen en nieu-
we visies over zorg. Bosbeek is 
een zorginstelling waar mensen 
wonen die meer of minder zorg 
nodig hebben. Zij wonen in een 
eigen appartement. Voor bewo-
ners met geheugenproblemen 
biedt Bosbeek dagstructuur aan 
in groepsverband. Ook zijn er 
mogelijkheden voor tijdelijke op-
name, bijvoorbeeld na een ope-
ratie. Wijkbewoners zijn welkom 
in Bosbeek, bijvoorbeeld voor 
een warme maaltijd in het nieu-
we restaurant het Glazen Paleis  
of een zondagsdienst in de ka-
pel. Hier wordt al frequent ge-
bruik van gemaakt, buurtbewo-
ners weten Bosbeek al te vinden. 
De leiding van Bosbeek merk-
te ook dat er behoefte was om 
voorlichting te geven over vra-
gen die bij de wijkbewoners en 
bezoekers leefden. Vragen over 
thuiszorg, welke mogelijkheden 
zijn er, welke hulp en ondersteu-
ning is mogelijk?  
Voor buurtbewoners en geïnte-
resseerden is er nu iedere don-
derdagmiddag tussen 13 en 
14 uur een spreekuur, waarin 
zorgadviseur Els Paap uitleg en 
advies geeft aan potentiele cli-

enten over zorg en dienstverle-
ning. Ook over de samenwer-
king met thuiszorgorganisatie 
TSN. Buurtbewoners die vragen 
hebben over een thuissituatie 
die ze niet meer aankunnen zijn 
op Bosbeek welkom om hierover 
geïnformeerd te worden, zeker 
nu de zorg gericht is op het zo 
lang  mogelijk thuis te kunnen 
wonen. Bosbeek stelt zijn deu-

ren open voor informatie over 
deze zaken. Wilt u weten welke 
zorg u kunt krijgen, hoe u zich 
kunt aanmelden, informatie over 
eventuele wachtlijsten, zorgadvi-
seur Els Paap van Bosbeek helpt 
u -raag tijdens haar spreekuur in 
Bosbeek op elke donderdag van 
13 tot 1400 uur, van harte wel-
kom.  
Ton van den Brink

Een fijne zaak, in 100 woorden

Eten bij Brasserie Sanz in de Jan van Goyenstraat 31 is altijd 
een belevenis. Dat vinden de makers van het blad ‘Lekker’ ook, 
daar staat het gezellige restaurant ook dit jaar weer in! Naast 
de vermaarde verrassingsmenu’s van 3 of 6 gangen, wordt het 
a la cartemenu regelmatig vernieuwd. Sanz heeft in gastvrij-
heid en gerechten een streepje voor. Blijven komen dus om bij 
te blijven in de smaken van vandaag. Voor vlees-, vis én vege-
tarische smulpapen.
Kijk op www.sanz.nl en check de menukaart. Reserveren kan 
uitsluitend telefonisch: 023-5291892. Like Sanz nu ook op Fa-
cebook. 

De Jan van Goyenstraat is een winkelstraat met fijne za-
ken, zoals Sanz. Ondernemers in de Jan van Goyenstraat 
vertellen in 100 woorden iets over hun winkel. 

Laat je verrassen 
bij Sanz

Na 23 jaar en kilometers 
pennen... pensioen!

Heemstede - Op vrijdag 24 januari zal het voor Laurens de Kuij-
er de laatste werkdag zijn bij ‘De Roos Vulpenspeciaalzaak’ te 
Heemstede. Sinds 1991 maakt de ‘man met de baard’ al jaren 
deel uit van het verkoopteam van deze bekende speciaalzaak op 
de Binnenweg. Met het bereiken van zijn 65-jarige leeftijd gaat 
hij genieten van zijn welverdiende pensioen.
Vele jonge en oudere klanten heeft Laurens aan de vulpen ge-
kregen. Toch het meest geliefde schrijfinstrument voor hem! Te-
genwerpingen als ‘dat gaat vlekken’ en ‘lastig met vullen’ werden 
door hem steevast  gepareert. Laurens heeft dan ook een prach-
tig handschrift en alle geduld om mensen te enthousiasmeren.
Niet alleen vanwege het duurzame karakter van de vulpen, maar 
juist ook omdat je je gevoel in je handschrift kan leggen, ver-
dient de vulpen alle lof. Laurens is en blijft enthousiast over de 
schrijfinstrumenten die hij verkoopt. Vooral bij het gerenommeer-
de merk Pelikan kan hij zijn liefde niet verbergen. De verschillen-
de modellen van schoolvulpen tot aan het grootste model Sou-
veran M1000 zijn dan ook super betrouwbaar. 
Zowel bij de jonge als de volleerde schrijvers kijkt Laurens al-
tijd wat de beste oplossing is voor de klant. Hij weet merken als 
Sailor en Pilot prima toe te passen bij de diverse soorten schrij-
vers. Daarnaast heeft hij vele Limited Editions verkocht van onder 
meer Montblanc en Visconti.
Schrijven, notitieboeken, lederwaren en de diverse kleuren en 
soorten inkten maken van Laurens een topverkoper. Hij heeft 
hierbij passie en weet als geen ander waar hij over praat.
Nu zijn vrije tijd nadert gaat Laurens al wandelend genieten van 
zijn hond en de natuur in de duinen van Zandvoort. Gaat hij zich 
nog meer toeleggen op grafisch ontwerpen en heeft hij extra tijd 
om te lezen en te genieten van een goed glas rode wijn of whis-
key.
‘De man met de baard’ die door velen als “mijnheer Roos”  werd 
aangezien zal worden uitgezwaaid door familie, vrienden, kinde-
ren en klein-kinderen, vaste klanten, leveranciers en (oud) col-
lega’s in een besloten receptie. Wie Laurens nog persoonlijk de 
hand wil schudden kan tot en met de 24e januari langs bij De 
Roos op vrijdag of zaterdag. Een vertrouwd gezicht zal Heem-
stede verlaten maar gelukkig is het team van De Roos klaar voor 
zijn vertrek!

Knutselclub (5 -10 jaar): 
Gevlochten armbandje met kralen
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. 
Heel veel kinderen zijn gek op 
knutselen. Samen met knutseljuf 
Renate maken jongens én meis-
jes prachtige en originele din-
gen. Er wordt gewerkt met hout, 

stof, papier, verf, kralen etc. 
Op woensdag 15 januari vlech-
ten de kinderen een stoer of lief 
armbandje versierd met kralen.
Ben jij je sleutels ook wel eens 
kwijt? Dat gaat nu niet meer ge-
beuren, want op woensdag 22 
januari maak je je eigen sleutel-
kastje. Je kunt ‘m versieren zoals 

jij het mooi vindt. 
De Knutselclub (5-10 jaar) is el-
ke woensdag van 13.30 tot 15.15 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.
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Fysiotherapeut Christian van Leeuwen slaat 
met Allroundsportcare een nieuwe weg in
Heemstede - Christian van 
Leeuwen is zeker geen onbeken-
de in Heemstede en omgeving. 
Gedurende 18 jaar hield hij prak-
tijk en was hij verbonden aan 
Nieuw Groenendaal. Hij zit vol 
met ideeen en het werd tijd om 
een andere weg in te slaan. Bin-
nen de deuren van het hypermo-
derne fitnesscentrum Healthclub 
NU aan de Cruquiusweg 37 
heeft Van Leeuwen nu zijn ei-
gen behandelruimtes. Daarnaast 
maakt hij gebruik van alle ove-
rige aanwezige faciliteiten. Hij 
richt zich vooral op sporters bij 
het behandelen van sportblessu-
res en zeker ook bij het voorko-
men van blessures. Als fysiothe-
rapeut is hij al verbonden aan de 
Koninklijke HFC en RCH. Hij is 
ook betrokken bij de tennis- en 
de golfsport. Voor de sporters in 
de regio opende hij een inloop-
spreekuur op maandag van 07.30 
tot 10.00 en van 19.00 tot 21.30 
Graag wel eerst even bellen om 
wachten te voorkomen.
Christian van Leeuwen werkt 
nauw samen met het Spaar-
ne Ziekenhuis en het Sport Me-
disch Adviescentrum in Haarlem. 
Iedere week bespreekt een team 
specialisten de gevallen die ex-
tra aandacht behoeven. Hij biedt 
nog veel meer diensten aan. Zo 
kunnen volwassenen zich in-
schrijven voor Sportmiles. Met 
behulp van geavanceerde elek-
tronica (activity tracker) worden 
de dagelijkse activiteiten geme-
ten. Het systeem houdt bij hoe 
vaak en hoeveel mensen be-
wegen. Aan het einde van de 
maand neemt Van Leeuwen con-
tact op en bespreekt hij de re-
sultaten. Een mens dient mini-
maal 30 minuten per dag te be-

wegen. Dat kan van alles zijn van 
wandelen of fietsen tot het gras-
maaien. 
Als een deelnemer een vooraf 
vastgestelde inspanning heeft 
gehaald ontvangt hij of zij kor-
ting op bestedingen bij een zes-
tiental winkels en of restaurants. 
Onder andere werken hier aan 
mee Sport 2000, Ajewe Sport, 
restaurant De Bokkendoorns 
en Grapedistrict. Het begelei-
den en behandelen van men-
sen die na een ziekte of blessu-
re weer in conditie willen komen 
is ook een dienst die wordt aan-
geboden. In de ogen van Christi-
an is het voorkomen van blessu-
res belangrijker dan het behan-
delen, dus voordat het kwaad is 
geschied. Voor een persoonlijke 
begeleiding door een PT (per-
sonal trainer) kan men ook bij 
Allroundsportcare terecht. Met 
een persoonlijke coach wordt 
er nog sneller resultaat geboekt. 
Er is kruisbestuiving tussen 
Healthclub NU en de fysiothera-
pie praktijk. Behandelingen kun-

nen worden voortgezet in de fit-
nessruimte of omgekeerd. Be-
zoekers die tijdens de workouts 
in de fitnessruimte behoef-
te hebben aan behandeling van 
een blessure of advies willen kan 
dat natuurlijk ook. 
Van Leeuwen geeft trainingen 
en lezingen voor sporters. Voor 
alle“normale” fysiotherapeuti-
sche behandelingen, na klach-
ten aan het bewegingsappa-
raat, verzorgt Van Leeuwen reva-
lidatietraining. Niet alleen in het 
fitnesscentrum loopt het storm 
ook de regionale sporters heb-
ben de weg gevonden naar All-
roundsportcare. De nieuwjaars-
receptie op 11 januari werd 
dan ook druk bezocht en greep 
Christian van Leeuwen deze ge-
legenheid aan zijn nieuwe on-
derkomen aan de gasten te to-
nen. Voor een afspraak of vrij-
blijvend advies 023-2302133 of 
http://www.allroundsportcare.
nl. Adres: Cruquiusweg 37 in-
gang achterzijde Skoda gagage 
1e etage. 

Het team van Allroundsportcare. Tweede van rechts Christian van 
Leeuwen.

Van bibliotheek tot 
‘Huiskamer van Heemstede’
In 2012 interviewde het Haarlems Dagblad mij over de biblio-
theek en het oude postkantoor. Afgelopen week las ik dat intus-
sen ook anderen dit CDA-initiatief willen volgen.  
Maar zij missen nog het antwoord op de vraag hoe de bibliotheek 
kwalitatief kan verbeteren  en gelijktijdig de gemeente de kosten 
omlaag kan brengen.

Op het eerste gezicht een enorme paradox, maar het is geen 
sprookje en dat wil ik uitleggen. 
De oplossingen moeten in de maatschappij van vandaag worden 
gevonden, waar de digitalisering doordendert, waar e-books in 
rap tempo verschijnen en waar het lezen via WiFi-verbinding ge-
meengoed is. We moeten expliciet de jeugd bedienen. Ik zie hen 
dagelijks in Starbucks en andere koffieshops, waar ze samenko-
men en via WiFi informatie uitwisselen. In Heemstede ontbreekt 
zoiets. 
Het CDA vindt de maatschappelijke waarde van een bibliotheek 
en de ontmoeting van alle mensen van onschatbaar belang. Dit 
vereist een andere vorm dan de traditionele uitleenbibliotheek. 

Overal op de wereld gaat de bibliotheek samen met horeca, ZZP- 
en studieplekken, ontmoeting voor jong en oud enzovoorts. Ik 
noem dit de ‘Huiskamer van de gemeente’.  
Deze Huiskamer vraagt om een centrale plek; de Binnenweg dus! 
Het levert bovendien een sterke economische impuls voor de 
winkeliers (ook een kernpunt van het CDA). Deze ontmoetings-
bibliotheek is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeen-
te, publiek-private samenwerking ligt voor de hand. Een (parti-
culiere) horeca en ontmoetingsfunctie, samen met een (kleine-
re) ruimte voor de traditionele uitleenfunctie bieden een geweldi-
ge kans om de Huiskamer van Heemstede te realiseren met min-
der overheidsuitgaven.  

Wellicht via crowd-funding, maar nog beter is als lokale onderne-
mers de exploitatie van de koffie/horeca-ontmoetingsruimte ter 
hand nemen. Ik lees in het Haarlems Dagblad dat winkeliers zich 
reeds melden, geweldig! Geef ruimte aan het particulier initiatief 
en laat de gemeente de rol oppakken om deze Huiskamer van 
Heemstede te stimuleren. Een bruisend centrum op de Binnen-
weg, liefst in het noordelijk deel, is een fantastisch doel en dan 
biedt natuurlijk het beeldbepalende Oude Postkantoor een kans.

Het is een uniek moment om dit te kunnen realiseren. Het CDA 
zal zich tijdens de verkiezingscampagne hard maken voor de 
‘Huiskamer van Heemstede’.

Willem Meuwese
(lid bestuur CDA Heemstede)

INGEZONDENDe ware kerstbomenverzamelaars 
wonen in de Indische Buurt
Heemstede - Elk jaar is het 
weer een prachtig schouwspel 
in de woonkamers. Rijkelijk zijn 
ze versierd, rijkelijk zijn ze ver-
licht. Het geeft iets vredigs in 
huis. Maar dan! De kerst is voor-
bij en de volgende dag liggen al 
de eerste bomen op straat. Me-
nig verzamelaar gaat op zoek, 
menig tuin wordt gevuld met af-
gedankte kerstbomen.
Dan is daar de aankondiging 
van de kerstboomverbranding. 
Nog meer bomen liggen op 
straat. Nog meer slepende kin-
deren met achter zich twee, drie 
of meer bomen of zelfs achter de 
fiets.
Dan is het 8 januari, de dag van 
de kerstboomverbranding en 
dan moeten alle verzamelde bo-
men naar 1 plek. In de Indische 
Buurt dachten ze daar anders 
over. Waarom worden ze niet bij 
ons opgehaald? Dat was op zich 
geen probleem, mits er minimaal 
100 bomen zouden liggen. De 

verzamelplek werd de Soendas-
traat en van alle kanten kwamen 
de bomen. De één met alleen de 
eigen boom; of met drie bomen; 
of met 26 bomen; met 40 bomen 

of zelfs met meer dan 50 bomen. 
Eindresultaat: 184 bomen! Op 
de foto van Harry Opheikens al-
le ‘kerstbomenverzamelaars’ met 
hun verzameling.

Ook hulde voor Heemsteedse 
Laura Langeveld

Huldiging landskampioenen 
Hockey Club Hurley

Heemstede - Op donderdag 16 januari vindt in de Emergohal te 
Amstelveen om 19.00 uur een huldiging plaats van landskampi-
oenen. Hockey Club Hurley MA1 is vorig jaar landskampioen zaal 
geworden. De halve finale werd op strafballen beslist tegen HDM 
en in de finale werd met ruime cijfers (6–1) gewonnen van Kam-
pong.

Tevens zijn de dames ook zaal district kampioen van Noord-Hol-
land en hebben het sterke Indoor Ringpass Saturnus toernooi zo-
wel in de A junioren als Senioren categorie gewonnen (een uni-
cum). Tijdens dit toernooi werd In de voorrondes 2-2 gelijk ge-
speeld tegen Dames 1 van  Bloemendaal en in de finale werd ge-
wonnen van het eigen hoofdklasse Dames 1 team van Hurleymet 
5-2. Een record dat niet gauw geëvenaard/verbroken zal worden. 
In dit team speelden 3 junioren uit de omgeving Kennemerland 
mee  Amber Berlijn uit Haarlem, Pamela Raaff uit Zandvoort en 
Laura Langeveld uit Heemstede.
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Evenementen
kalender

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Haakles voor
volwassenen

2 lessen op woensdag 22 en 29 januari van 9.30-
11.30 uur. Of donderdag 23 en 30 januari van 
19.00-21.00 uur. Kosten incl. koffie of thee en 
iets lekkers, haaknaald en materiaal 50,00 euro. 
(georganiseerd door: ons creatief Café telnr. 06-
48761277)

 Kilo Sale
Vrijdag 31 januari en vrijdag 1 februari.
Tijdens dit event wordt de aanwezige kleding per 
kilo verkocht. € 3,- p.kg. spijkerbroeken (geen 
jacks) groen prijslabel. € 7,- p.kg. blauw prijslabel
€ 12,- p.kg. rood prijslabel.

Voor uitleg van de spelregels kijk dan even 
op onze site. www.thevintagestore.eu

Lady’s Night
Op woensdag 19 februari vindt deze happening 
plaats. In de maand januari kunt u zich alvast in-
schrijven. U wordt de gehele avond in de watten 
gelegd. U kunt proeven/uitproberen smoothies, 
wijn proeverij, tattoo, botox, make-up, nagelstyl-
liste, tarotkaarten en nog veel meer.

U kunt zich in de winkel inschrijven of mail 
naar promotie@thevintagestore.eu

Tot dan!!
 Voor meer info kijk op onze
Facebook pagina of website.

 “Dit programma heeft mijn leven veranderd“ 
Informatiebijeenkomst voor werknemers 

en werkgevers op 23 januari
Regio - Waardoor komt het toch dat steeds 
meer mensen een burn out krijgen? En be-
langrijker, hoe is dat te voorkomen of wat 
kun je het beste doen als je er middenin zit? 
Zou het niet fantastisch zijn als je vroegtij-
dig signalen herkent of als je snel herstelt?

Op het werk is het vaak de enorme druk om te 
presteren, de vele deadlines die soms onmoge-
lijk zijn, klagende klanten, collega’s die niet mee 
willen werken. Allemaal oorzaken voor een toe-
nemende  stress en druk, niets nieuws. Neem 
daarbij de vele reorganisaties waardoor er alleen 
maar meer onduidelijkheid en miscommunicatie 
ontstaat en het is niet vreemd dat het dan voor 
een aantal mensen teveel wordt.

Er ontstaan allerlei klachten zoals slapeloosheid, 
rusteloosheid, vermoeidheid, en lusteloosheid. 
Mensen kunnen het denken niet meer ‘uitzetten’ 
en blijven maar malen in hun hoofd. Bovendien is 
er vaak de neiging slechter te gaan eten, minder 
regelmatig en minder gezond. Lichamelijk kun-
nen er allerlei klachten ontstaan zoals pijn in het 
hoofd, nek, schouders en rug. Vaak zijn dit de 
eerste signalen dat het niet goed gaat. Herkent u 
het? En toch weten diverse mensen deze signa-
len hardnekkig te negeren met als gevolg dat als 
dit jaren lang doorgaat er een burn out optreedt. 

Recentelijk onderzoek heeft nog uitgewezen dat 
dit gemiddeld 189 dagen duurt.
‘Vitaal aan het werk’ heeft integrale programma’s 
ontwikkeld voor mensen met overspannenheid 
of een burn out. Met een multidisciplinair team 
van diverse specialisten waaronder een coach, 
ontspanningstherapeut en een personal trainer 
worden mensen, afhankelijk van de klachten, ge-
durende 4 tot 10 weken intensief en effectief be-
handeld met als resultaat dat ze meer energie 
ervaren en een betere balans hebben op fysiek, 
mentaal en emotioneel niveau. 
De praktijk leert dat deze integrale aanpak zijn 
vruchten afwerpt. Ruim 85% van de werknemers 
gaat binnen 4 tot 10 weken gedeeltelijk of vol-
ledig weer aan de slag! Bovendien waarderen 
werkgever en werknemer ons programma ge-
middeld met respectievelijk een 8,1en 8,3!

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Mar-
cel Hoiting, eigenaar en directeur van het bedrijf 
Vitaal aan het werk. De bijeenkomst begint don-
derdagavond 23 januari om 19.30 uur. De loca-
tie is kruisweg 817, Hoofddorp,  gebouw 4 van 
het Holland Office Centre, op de 2e etage. De 
toegang is gratis. Voor meer informatie en voor 
opgave neemt u contact op met Marcel Hoiting, 
tel 06-83949146. Of kijk op www.vitaalaanhet-
werk.nl.

Routineklus wordt reddingsoperatie
Heemstede - Het was vorige 
week dinsdag wel even schrik-
ken voor boswachter Jeroen En-
gelhart en collega Frans Har-
man van Landschap Noord-Hol-
land toen de twee na het omza-
gen van een zieke eik een groot 
bijenvolk in de holte van de op-
gespleten boom aantroffen. “We 
hadden direct al een paar steken 
te pakken”, verzuchtte Engelhart.

Een routineklus op landgoed 
Leyduin werd uiteindelijk een 
reddingsoperatie, die vele uren 
in beslag zou nemen. De 6000 
bijen konden niet langs het pad 
blijven liggen. In overleg met im-
ker Pim Lemmers zijn de bijen de 
volgende dag met boomstam en 
al heel voorzichtig met plastic in-
gepakt. Daarna gingen de bijen 
per auto langzaam naar Heem-

stede, waar ze intussen een an-
der onderkomen hebben gekre-
gen.
Pim: “Ik heb nog nooit zo groot 
en sterk bijenvolk in een boom 
aangetroffen. Ik denk dat de bij-
en er al een jaar of vier huisden. 
Het zat in ieder geval vol met 
honing. En nu maar afwachten 
of ze ongeschonden de winter 
doorkomen.”  

Links Frans, verslaggever RTVNH, Pim en Jeroen helemaal rechts. 

Foto’s: Ellen Kool. 
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Woensdag 15 januari
Lezing over vulkaan Vesu-
vius om 20.15 uur in de bibli-
otheek te Heemstede, ingang 
Dreef.
Drs Diana de Wild, die klassie-
ke en Egyptische archeologie 
studeerde, verzorgt de lezing.
Georganiseerd door Dan-
te Alighieri te Haarlem. Gratis 
voor haar leden. Niet-leden: 5 
euro.

Woensdag 15 januari 
t/m dinsdag 14 januari

Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

Woensdag 15 januari 
t/m zondag 19 januari

Nieuwe tentoonstelling in Ga-
lerie De Waag, Spaarne 30 
te Haarlem. Werk van nieu-
we lichting KZOD-kunste-
naars. (Openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur).

Woensdag 15 januari 
t/m eind januari

Expositie Henk-Claire Loef-
fen in Inloophuis Kennemer-
land. Duidelijk herkenbaar in 
zijn schilderijen zijn het exoti-
sche kleurgebruik en de steeds 
weer terugkerende menge-
ling van abstract en fi guratief. 
Ter afwisseling maakt hij tus-
sendoor nog steeds collages. 
Loeffen doneert 50% van de 
opbrengst van verkocht werk 

uit deze tentoonstelling aan 
het Inloophuis. Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord.
www.claire-loeffen.nl.
 
Gallery Odyssey toont werk 
van de Cubaanse kunste-
naar Carlos Casas, woon-
achtig in Heemstede, in het 
raadhuis van Heemstede.

Lezing in bibliotheek 
Heemstede om 20.00 uur 
over het leven van Dan-
te Alighieri, gehouden door 
dr J. Janssen (emeritus hoog-
leraar cultuur en godsdienst-
psychologie aan de Radboud-
universiteit te Nijmegen).
Gratis voor Danteleden.
Niet-leden: 5 euro.

Woensdag 15 januari 
t/m zaterdag 1 februari

Expositie ‘Kunst van Zolder’. 
Kunst ingebracht door kunst-
liefhebbers bijvoorbeeld van 
de volgende kunstenaars: Do-
dog Soeseno, Corneille, Je-
roen Henneman, Theo Mac-
kaay, Harry Mertens en Jan 
Munter.
Open: woensdag t/m zaterdag 
13.00 - 17.30 uur.
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 
56a te Heemstede.

Tentoonstelling Leonid So-
logoub, een Rus in balling-
schap. Kunstenaar en archi-
tect.
Werk te zien bij AmstelArt, 
Wilhelminaplein 12 te Heem-
stede. 

Galerie Het Kunstbedrijf 
organiseert ‘Kunst van
Zolder’. Heeft u werk voor 
deze verkoopexpositie? Aan-
brengen kan van 27 novem-
ber t/m 20 december. Woens-
dag t/m zaterdag van 13.00 
tot 17.30 uur. 
Informeer naar de regels 
en mogelijkheden: 023-
5474499/06-57195700.
Het Kunstbedrijf, Raadhuis-
straat 56 te Heemstede.
Info: www.hetkunstbedrijf.nl.

Woensdag 15 januari 
t/m dinsdag 4 februari 

Nieuwe expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek met twee Benne-
broekse kunstenaars, Jo-
mien Hamerslag (beelden) 
en Guus Coene (schilde-
rijen). Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Openingstij-
den maand. t/m vrijd. 8.30–
12.30 uur / woensd. 13.30–
16.30 uur.

Woensdag 15 januari 
t/m zondag 2 maart 

Expositie professioneel fo-
tograaf Geek Zwetsloot 
‘paarden’ bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, te bezichtigen tijdens 
openingsuren. Zie voor meer 
informatie: http://geekzwet-
sloot.tumblr.com.

Woensdag 15 januari 
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688,
www.hetdolhuys.nl.

Vrijdag 17 januari
‘Onbeperkt Genieten’, ca-
baret van Nilgün Yerli in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop 
van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan 
de kassa van de Luifel.  U kunt 
ook telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1. 

Vrienden van SEIN (Stich-

ting Epilepsie Instellingen Ne-
derland) organiseert muzi-
kale avond met strijkkwar-
tet Ravivo. Vanaf 19.30 uur, 
aanvang concert 20.00 uur. 
Gratis toegang. Wilt u de-
ze muzikale avond bijwonen? 
Stuur dan een e-mail naar Si-
mone Meijer, VvSR@sein.nl. 
Kijk ook op www.strijkkwarte-
travivo.com. Meer informatie: 
www.sein.nl/vriend. 

Zondag 19 januari

Theeconcert in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein te Heemstede met dit-
maal ‘Het Domstad Blazers 
Ensemble’. Frans repertoire. 
Aanvang: 1500 uur. Toegang: 
gratis (wel met deurcollecte).

Jazz in Zandvoort met dit-
maal Nathaly Masclé met 
begeleiding, Theater de 
Krocht, Grote Krocht 41 te 
Zandvoort. Toegang: 15,-/
stud. 8,- Voor 7,50 euro ex-
tra eet u stamppot en dessert 
mee. Aanv. 14.30 uur.

Zondag 19 januari
en zondag 26 januari

Vocaal Ensemble Kwarts 
viert 25-jarig jubileum met 
een concert rond het the-
ma ‘madrigalen’. In dit con-
cert worden Italiaanse ma-
drigalen van Monteverdi ge-
koppeld aan werken van Ne-
derlandse componisten die 
door het madrigaal beïnvloed 
zijn zoals Hendrik Andries-
sen en de vergeten componist 
Jan Nieland. Zie ook www.vo-
caalensemblekwarts.nl of bel 
naar 023-5386682. 19 janua-
ri, Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan 67, Santpoort-Noord. 
26 januari, ‘Sociëteit Vereeni-
ging’, Zijlweg 1, Haarlem.
Aanvang concerten: 15.00 
uur.

Dinsdag 21 januari
Lezing van Lionsclub Haar-
lem-Spaarne over restau-
ratie van schilderijen. Spe-
ciale aandacht voor de recen-

te restauratie van het Spreek-
woordenschilderij van Pie-
ter Brueghel de Jonge. Lo-
catie: Kraantje Lek, Duinlust-
weg 22 Overveen. Aanvang 
19.00 u.ur met eten, aanvang 
lezing ca 20.00 uur. Aanmel-
den verplicht: voor 15 janua-
ri via haarlem.spaarne@lions.
nl onder vermelding van uw 
naam, adres, telefoonnummer 
en wel of geen deelname aan 
het diner.

Vrijdag 24 januari

Dialezing en klankbeel-
den van Groei & Bloei Ben-
nebroek met twee onder-
werpen ‘Canada, Natives & 
Nature’ en ‘Spirits of Yel-
lowstone Country’.
Canada Natives & Nature
gaat over het regenwoud en 
de kust van Vancouver Is-
land en Spirits of Yellowstone 
Country geeft een beeld van 
de Indian Summer in Yellows-
tone en Grand Teton, twee 
nationale parken in de Rocky 
Mountains (V.S.).
Loc:  Akonietenplein 1, Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. 
Entree gratis.

Geef-en-deelavond, geor-
ganiseerd door de Petra-
kerk in Heemstede. Spullen 
ruilen met andere bezoekers 
of kopen van bijv kinderkle-
ding, speelgoed en huishou-
delijke artikelen. Spullen in-
brengen kan ook. Soep, thee 
of koffi e aanwezig. Van 19.15 
- 21.00 uur. Inbreng spullen: 
van 18.30 - 19.00 uur Petra-
kerk, Limburglaan 3 in Heem-
stede (achter de Aldi). Toe-
gang gratis. Info: Facebook.
com/PetrakerkHeemstede / 
Marianne 06-44625287.

Zaterdag 25 januari

Optreden Ruysdael Kwar-
tet met Nino Gvetadzein de 
Oude Kerk om 20.15 uur. En-
tree: 21,50 euro. Programma: 
Mozart, Adagio en Fuga KV 
546; Mendelssohn Barthol-
dy, Strijkkwartet nr 1 in Es gr.t. 
opus 12; Brahms, Pianokwin-
tet in f kl.t. opus 34.

AgendA

Foto: Fred van Wijk.



Concert van Nederlands 
Mannenkoor in Gerefor-
meerde Kerk, Eugénie Previ-
naireweg 14 te Nieuw-Ven-
nep. Met sopraan Judith 
Sportel en een combo on-
der leiding van Jan Lenselink. 
Aanvang concert 19.30 uur, 
kerk open 19.00 uur. 
Toegang: 15,- incl. pauzecon-
sumptie.
Telefonisch reserveren bij Piet 
van der Eijk, tel. 023-5632973, 
Henk van der Meulen, Am-
stelveen, tel. 06-55174089 en 
Ben Smits, Leiden, tel. 06-
30871723. Info: www.ncmon-
line.nl.

Zondag 26 januari
De goddelijke komedie 
door Jacques Janssen.
Talloze kunstenaars hebben 
Dantes werk geïllustreerd en 
becommentarieerd, overal ter 
wereld en tot op de dag van 
vandaag. In een drieluik gaat 
Jacques Jansen in op Dantes 
visie op de beeldende kunst. 
In het Oude Slot - aanvang: 
15.00 uur - 17,00.
www.podiaheemstede.nl,
pr@podiaheemstede.nl.

Lezing door Dante-kenner 
Jacques Janssen in het Ou-
de Slot, georganiseerd door 
Podium Oude Slot. Hij gaat in 
op de beeldende kunst in het 
meesterwerk ‘Divina Comme-
dia’. Aanv. 15.00 uur. Entree: 
17,-. Kaartverkoop: 023-548 
38 38 en www.podiaheem-
stede.nl. 

Woensdag 29 januari
Voorleesmiddag om 15.00 
uur in bibliotheek van 
Heemstede, Julianaplein uit 
het boek Krrr… okodil. Gra-
tis toegang. Info: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Zondag 2 februari
Pianiste Mireille Heijltjes 
speelt voor goede doel ‘Eu-
ro A Day’ in het Oude Slot, ir 
Lelylaan te Heemstede. 
Euro A Day valt onder non-
profit organisatie International 
Association for Human Va-
lues. (iahv.nl)Aanvang 14.00 
uur. Met high tea na afloop. 
Entree: 27,50 euro / 12,50 eu-
ro voor Euro A Day. Info en 
aanmelding: veronique.hazel-
zet@aofl.nl.

Donderdag 6 februari
Lezing voor volwassenen 
‘Van leren praten tot leren 
lezen’. Over taalontwikkeling 
en de rol van het voorlezen. 
Gratis toegang. 20.00-22.00 
uur. Reserveren: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Klassieke muziek voor goed doel
Internationaal bekende concertpianiste 
treedt op in Het Oude Slot
Heemstede - Ooit geluisterd 
naar een sonate van Mozart in 
de sfeer van de adel en de Eu-
ropese hoven waar hij zelf speel-
de? Maak het mee en kom op 
zondag 2 februari om 14.00 uur 
naar het romantische Oude Slot 
aan de ir. Lelylaan in Heemste-
de. Na afloop is er een uitge-
breide high tea. Pianiste Mireil-
le Heijltjes (1970) speelt beroem-
de stukken van grote componis-
ten als Chopin, Schubert, Liszt, 
Schumann en Mozart. 
Dit is geen doorsnee klassiek 
concert, maar een middag vol 
prachtige muziek met meer-
waarde! Want de opbrengst van 
het concertkaartje is bestemd 
voor het scholenproject van Eu-
ro-a-Day. Zo krijgen ook straat-
arme, kansloze kinderen uit de 
sloppenwijken en van het platte-
land van India een kans op scho-
ling en een hoopvolle toekomst. 
Wat wij in ons land zo gewoon 
vinden: recht op onderwijs en 
leerplicht, is in een land als India 
waar analfabetisme en kinderar-
beid helaas nog veel voorkomen, 
niet vanzelfsprekend. Met een 

euro per dag, kan daar al veel 
worden bereikt. Geniet van een 
bijzonder concert in een sfeer-
volle entourage en geef kansar-
me kinderen een toekomst.
Euro A Day valt onder non-profit 
organisatie International Associ-
ation for Human Values. (www.
iahv.nl). IAHV is in 1997 door spi-
ritueel leider Sri Sri Ravi Shan-

kar opgericht om het belang van 
menselijke waarden op elk ter-
rein te benadrukken en duurza-
me ontwikkelingsprojecten op 
te zetten. Prijs van de entree is 
27,50 euro, waarvan 12,50 euro 
bestemd wordt voor ‘Euro A Day’.  
Info en Aanmelding: veronique.
hazelzet@aofl.nl; 06-54954463.

Regio – In Theater de Krocht 
aan de Grote Krocht 41, Zand-
voort treedt zondag 19 januari 
Nathaly Masclé op. De aanvang 
van het concert is 14.30 uur en 
de toegang bedraagt 15,- (stu-
denten betalen 8,-). Voor 7,50 
euro extra kunt u andijvie stamp-
pot en dessert bestellen. Voor dit 
menu is reserveren wel noodza-
kelijk. 

Dit concert wordt mogelijk ge-
maakt door Nathaly Masclé - 
zang, Jean Louis van Dam- pi-
ano, Eric Timmermans- bas, Ar-
thur Lijten- slagwerk 
Nathaly Masclé is een vocaliste 
die, in de twintig jaar dat ze nu 
actief is, haar sporen in de mu-
ziek ruimschoots heeft verdiend. 
Zij performt, componeert en is 
een veelgevraagd zangcoach. 
In 2001 formeerde zij haar da-
mesgroep Femme Vocale (fina-
list Nationaal Songfestival 2005). 
Nathaly’s hart ligt zowel bij de 
jazz als bij het populaire genre. 

Organisator van deze concer-
ten is de Haarlemse bassist Eric 
Timmermans. Van meet af aan 
is de doelstelling van deze con-
certen geweest dat de liefheb-
ber van jazzmuziek op concert-

matige wijze van kwalitatief 
hoogwaardige jazz kan genie-
ten. De jazzconcerten in Theater 
De Krocht zijn inmiddels een be-
grip geworden in de Nederland-
se jazzscene. De musici komen 
maar al te graag concerteren in 
de prachtige theaterzaal die over 
een uitzonderlijke akoestiek be-
schikt. 

Reserveren kan onder meer via 
info@jazzinzandvoort.nl of tele-
fonisch op 023-5310631. 
Kijk ook op: www.facebook.com/
jazzinzandvoort en op de site 
www.jazzinzandvoort.nl.

Jazz in Zandvoort 
Nathaly Masclé 19 januari 
in Theater de Krocht

Twaalf mensen een baan
dankzij The Vintage Store

Heemstede - Naast een aan-
tal eigen medewerkers wordt er 
bij The Vintage Store vooral ge-
werkt met mensen met een be-
perking of een afstand tot de ar-
beidsmarkt.
De visie die The Vintage Sto-
re hanteert is ‘werken naar ver-
mogen’.
The Vintage Store is een bedrijf 
dat mensen een uitgelezen kans 
biedt om op een prettige manier 
terug te keren in het arbeidspro-
ces, zodat men zich kan voorbe-
reiden op een verdere loopbaan 
binnen of buiten de muren van 
The Vintage Store. 

Dit gebeurt d.m.v. stageperio-
des, re-integratie via het UWV, 
vrijwilligerswerk en de Wajong. 
De medewerkers worden onder 
begeleiding van een jobcoach 
op alle functies binnen The Vin-
tage Store ingezet. Op basis van 
de mogelijkheden van de mede-
werker en de vraag binnen ons 
bedrijf, kan dit variëren van lo-
gistiek werk, het werken in het 
magazijn, in de horeca, achter 
de kassa of in de verkoop. Naast 
het opdoen van de nodige erva-
ring op de werkplek, wordt ook 
aandacht besteedt aan de soci-
ale vaardigheden, zoals de om-
gang met klanten  en het werken 
in teamverband. Door optimale 
begeleiding binnen een duide-

lijke structuur wordt men klaar 
gestoomd voor de volgende stap 
op de arbeidsmarkt. 
Op deze manier hebben wij In 
het afgelopen jaar een twaalftal 
medewerkers aan een baan zo-
wel binnen als buiten ons bedrijf 
geholpen.

The Vintage Store werd in okto-
ber van het afgelopen jaar uitge-
roepen tot winnaar van de Pas-
werk prijs “Sociaal ondernemen 
2013”. Deze prijs onderschrijft de 

visie van het bedrijf, ten aanzien 
van de wijze waarop wij den-
ken mensen met een beperking 
of een afstand tot de arbeids-
markt het beste kunnen bege-
leiden. Het succes van de bege-
leiding ligt in de korte communi-
catie- lijnen tussen medewerker 
en begeleiding. The Vintage Sto-
re bewijst met deze pretentieu-
ze prijs op de goede weg te zijn 
en dat allemaal binnen het eer-
ste jaar dat zij haar deuren heeft 
geopend.
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Op donderdag 6 februari van 20.00 tot 22.00 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede in samenwerking met de 
bibliotheek Heemstede de lezing ‘Van leren 
praten tot leren lezen, of andersom?’ 
Deze lezing is gericht op ouders en verzorgers 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar 
en vindt plaats in de bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 Heemstede. 

Vanaf de geboorte zijn kinderen bezig met het 
leren van taal. Dit gaat meestal vanzelf. Kinderen 
leren praten doordat zij taal en spraak horen in 
de omgeving. Het is daarom belangrijk dat de 
taalontwikkeling door ouders en de omgeving 
voldoende wordt gestimuleerd. Maar hoe pak je dit 
aan? Logopedist Caroline Villevoye van Onderwijs 
Advies zal tijdens deze lezing informatie geven over 
het verloop van de taalontwikkeling en over hoe 
interactief voorlezen hieraan kan bijdragen. Ook 
wordt er aandacht besteed aan hoe om te gaan met 
voorlezen en meertaligheid.

CJG coach Carin Verplak is aanwezig om te vertellen 
wat het Centrum voor Jeugd en Gezin kan bieden 
als het gaat om het stimuleren van de spraak- en 
taalontwikkeling van kinderen.
Ouders en verzorgers, die interesse hebben voor 
deze lezing kunnen zich inschrijven via 
www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze lezing.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 januari 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
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 vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Lezing ‘Van leren praten tot leren lezen, 
of andersom?’

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties
- Verkeersbesluiten

Wethouders in de wijk: vrijdag 24 januari
Net als de burgemeester houden ook de 
wethouders een keer in de twee maanden 
inloopspreekuur. Zij doen dat op wisselende 
locaties. Op vrijdag 24 januari zijn Christa Kuiper 
en Jur Botter (Pieter van de Stadt is deze keer niet 

aanwezig) tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig in 
het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1.
Vooraf aanmelden is niet nodig. U wordt van harte 
uitgenodigd om langs te komen en van gedachten 
te wisselen met de wethouders!

Sticker op grijze rolemmer voor 
27 januari
Heeft u de nieuwe sticker al op de rolemmer 
geplakt? In december 2013 ontving u deze bij de 
afvalkalender. In 2014 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van 
een oranje sticker en de kleine rolemmer van een 
groene sticker. Vanaf maandag 27 januari 2014 
worden alleen de grijze rolemmers met de juiste 
sticker geleegd. De rolemmers zonder sticker krijgen 
een geel label. Dit houdt in dat u als aanbieder 

het afval zelf naar de milieustraat moet brengen of 
alsnog de juiste sticker moet plakken en wachten 
tot de volgende aanbieddag.

Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker 
of de grijze rolemmer? Kijk op www.meerlanden.nl 
of neem contact op met de afdeling 
Publieksinformatie van Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.



Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
De directeur van Milieudienst IJmond heeft een 
kennisgeving ontvangen op grond van artikel 4 van 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van 

Kok Lexmond B.V. voor het gebruik van een mobiele 
puinbreker op de locatie Herenweg 5 te Heemstede.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 
2 januari tot 1 april 2014 gedurende 10 werkdagen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 190 het kappen van 
 1 naaldboom wabonummer 9383, 
 ontvangen 27 december 2013. 
- Rijnlaan 45 het kappen van 1 abie pinsapo 
 en 1 cedrus deodara wabonummer 9384, 
 ontvangen 30 december 2013. 
- Rembrandtlaan 9 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 9387, 
ontvangen 29 december 2013. 

- IJssellaan 17 het kappen van 1 berk wabo-
nummer 9388, ontvangen 29 december 2013.

- Binnenweg 180 het plaatsen van lichtreclame 
wabonummer 9421, ontvangen 2 januari 2014. 

- Hendrik Andriessenlaan 26 het plaatsen van een 
vlaggenmast wabonummer 9422, 

 ontvangen 1 januari 2014. 
- Marisplein 7 het plaatsen van een erfafscheiding 

wabonummer 9424, ontvangen 2 januari 2014. 
- Laan van Dicklaan 3 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 9425, 
 ontvangen 3 januari 2014. 

- Kees van Lentsingel 8 het kappen van 2 eiken 
wabonummer 9423, ontvangen 2 januari 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jeroen Boschlaan 5 het plaatsen van een 
 berging, het plaatsen van een dakkapel op 
 het voorgeveldakvak en een schoorsteen 
 op een uitbouw wabonummer 9348, 
 ontvangen 24 december 2013. 
- Zandvoorter Allee 18 het plaatsen van 
 een tuinkist wabonummer 8424, 
 ontvangen 3 november 2013. 

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

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ingang Cruquiushaven het plaatsen van een 

verwijsbord Meermond wabonummer 9272, 

verzonden 10 januari 2014. 
- Roemer Visscherplein 8 het uitbreiden van 
 een woonhuis wabonummer 9097, 
 verzonden 10 januari 2014. 
- Roemer Visscherplein 8 het kappen van 
 1 kastanjeboom wabonummer 9118, 
 verzonden 10 januari 2014. 
- Laan van Dicklaan 3 het uitbreiden van 
 een appartement wabonummer 6866, 
 verzonden 10 januari 2014. 
- Glipper Dreef 190 het kappen van 1 naaldboom 

wabonummer 9383, verzonden 10 januari 2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure) 
- Zandvoorter Allee 18 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 8424, ontvangen 
 3 november 2013. Belanghebbenden 
 kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijving BRP
Ambtshalve uitgeschreven uit Nederland uit 
de basisregistratie personen (BRP)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De 
gemeente start dan een adresonderzoek, waarbij 
de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt 
dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan 
moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt 
of als de persoon niet te traceren is, besluit het 
college van burgemeester en wethouders deze 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland 

uit de basisregistratie personen (voorheen de 
‘gemeentelijke basisadministratie’). Dit betekent, 
dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 
als iemand de pensioenleeftijd heeft bereikt, de 
AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat 
alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 23-12-
2013 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Maxime L. van Wooning, geboren op 13-04-1994, 

Franz Lehárlaan 110

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Handhavingsacties
Handhavingsactie diverse fietsen
De volgende fietsen, die niet in rijtechnische staat 
zijn, zijn in opdracht van het college van de weg 
verwijderd (bestuursdwang):
- fel groene damesfiets (platte band) ter hoogte 

van Zandvoortselaan 160
- blauwe Sparta herenfiets (platte band) ter 

hoogte van Zandvoortselaan 179
- olijfgroene Sparta damesfiets (platte band) ter 

hoogte van Roemer Visscherplein 19

De fietsen worden tot en met 10 april 2014 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien de fiets 
niet wordt opgehaald, zal het college de fiets 
vernietigen of om niet overdragen.

Fiets Jan van Goyenstraat 
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
witte Cumberland fiets aangetroffen op de Jan van 
Goyenstraat ter hoogte van huisnummer 7. De fiets 
is niet in rijtechnische staat: hij heeft 1 lege band. 
Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze fiets krijgt tot en met  
29 januari 2014 de gelegenheid om de fiets 
van de weg te verwijderen dan wel te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert. 
Indien de fiets binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd dan wel in rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college 

verwijderd (bestuursdwang). De fiets wordt dan 
voor een periode van 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten

Gezonken vaartuig Vondelkade
Een stalen roeiboot in de Houtvaart ter hoogte 
van Vondelkade 30 is in opdracht van het college 
gelicht. Het vaartuig wordt tot en met 8 april 
2014 opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 
vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college het 
vaartuig vernietigen.

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag tot en met 
donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 17.00 
uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Fietspad Roosje Voslaan - Glipper Dreef
Het aanleggen van een fietspad op de Roosje Voslaan 
tussen de rijbaan van deze weg en het bestaande 
fietspad aan de oostzijde van de Glipper Dreef.

De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
15 januari 2014 zes weken ter inzage in het Raadhuis 
van Heemstede. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Zie hiervoor Inzien, 
reageren, bezwaar maken. 

Verkeersbesluiten

Heemstede - Op zondagoch-
tend 12 januari is op het mooie 
sportcomplex van HBC de AZ 
Voetbalschool van start ge-
gaan. Rond 8.30 uur meldden 
zich 18 geselecteerde E-pupillen 
uit de regio (waaronder 3 spe-
ler van HBC) in prachtige AZ-
trainingspakken zich bij de trai-
ners van AZ. Na een welkomst-
woord van HBC voorzitter Rob 
Roomeijer kregen de spelertjes 
en de ouders een korte toelich-
ting. Om 9.00 uur ging de trai-
ning van start. HBC jeugdtrai-
ner Erik Bol en oud HBC spe-
ler Sam Aarts (nu spelend voor 
AZ onder 15) assisteerden deze 
week de AZ trainers. Onder een 
strak blauwe hemel en winterse 
temperaturen werd er hard ge-
werkt door de spelers en trainers 
en was het voor de vele aanwe-
zigen langs de lijn goed toeven. 
Na de warming up zagen we o.a. 
trap- en passoefeningen en het 

oefenen van de opbouw. De trai-
ning werd afgesloten met een 
partijvorm. Om 10.30 uur klonk 
voor deze training het laatste 
fluitsignaal. De spelers werden 
nog kort toegesproken om ver-
volgens lekker onder de warme 
douche te kruipen. HBC kan te-

rugkijken op een zeer geslaagde 
kickoff van de AZ Voetbalschool. 
De trainingen vinden iedere zon-
dagochtend plaats van 9.00 uur 
tot 10.30 uur op het kunstgras-
veld van HBC. U bent van harte 
uitgenodigd om een keer te ko-
men kijken!

Start AZ Voetbalschool bij HBC groot succes

GSV Heemstede maakt fit in 2014
Heemstede - De feestweken 
zijn weer voorbij en het nieu-
we jaar is begonnen. Voorne-
mens voor 2014 zijn wel of niet 
genomen. Wim Kan zong inder-
tijd: “Waar gaan we in het nieu-
we jaar naar toe?” Het antwoord 
op deze vraag zou kunnen zijn: 
“Naar GSV Heemstede.”
Met haar brede scala aan sport-
activiteiten biedt GSV Heemste-
de voor jong en oud de mogelijk-
heid om de extra kilootjes weer 
kwijt te raken. Ook al ben je de 
laatste weken niet in gewicht 
toegenomen, maar is de conditie 
zienderogen teruggelopen, dan 
is een bezoek en deelname aan 
een van de activiteiten van de-
ze supergezellige vereniging een 
uitmuntende gelegenheid om de 
conditie weer op peil te brengen. 
De deskundige leiding zal je al-
tijd met raad en daad bijstaan 
om je gewenste doel te bereiken.
Een greep uit het aanbod: Gym-
nastiek/turnen voor jongens en 
meisjes, wedstrijdturnen, ballet 
en streetdance, conditietraining 
algemeen, conditiegym voor da-
mes, body en mindfitness, body 
fit surprise, gymnastiek en vol-
leybal 55+, zumba en aerobics, 
hatha yoga, T’ai Chi Chuan, pi-
lates, werelddansen, aerobic bo-
dyshape, 60+bewegen voor se-

nioren, conditioneel bewegen 
voor senioren. Nieuw in janua-
ri: “Total body conditietraining.” 
Gedurende negen woensdagen, 
te beginnen op 15 januari, kunt 
u meedoen met een lesuur: ”To-
tal Body Conditietraining”. Dit 
uur zal bestaan uit een behoor-
lijk intensieve en verantwoorde 
manier van lesgeven in onderde-
len van cardiotraining, high im-
pact, interval training, steps en 
de buitentraining bootcamps. De 
lessen zijn in het GSV Centrum, 
Fr. Schubertlaan 37 Heemstede 
van 20.00 tot 21.00 uur en wor-
den gegeven door een ervaren 
sportdocente.
Voor al deze onderdelen kunt 
u informatie inwinnen via: gs-
vgymnastiek@hotmail.com of 
telefonisch met het secreta-
riaat.023-5324160. Daarnaast 
kunt u een partijtje tafeltennis 
spelen, badmintonnen en vol-
leyballen, zowel recreatief als op 
competitieniveau. Nordic Wal-
king is speciaal voor hen die ont-
spanning en beweging zoeken in 
de buitenlucht. Wilt u de herse-
nen trainen en op peil houden 
dan is er de mogelijkheid om dit 
tijdens gezellige bridgedrives en 
klaverjasavonden te doen.

Nieuwsgierig geworden? 

Op de website van de vereniging 
is alle informatie over de activi-
teiten terug te vinden. www.gsv-
heemstede.nl of bel het vereni-
gingssecretariaat 023-5291244.

Deelname kosteloos
Vaderschapcursus

Heemstede - De rol van een vader is belangrijk voor de ont-
wikkeling van een kind. In sommige gezinnen zijn het toch nog 
vooral de moeders die zich bezighouden met de opvoeding. Voor 
mannen die hun rol in de opvoeding van hun kinderen belang-
rijk vinden en zich hierin willen ontwikkelen, biedt Kontext Maat-
schappelijke dienstverlening samen met de Opvoedpoli een va-
derschapscursus. De cursus wordt gegeven op 8 donderdagavon-
den in februari en maart, in het Centrum voor jeugd en Gezin 
in Bloemendaal aan de Dennenweg 15a. Dankzij gemeentelijke 
subsidies kan de activiteit kosteloos worden aangeboden. Diverse 
thema’s komen aan bod. De cursus wordt gegeven door Dagobe-
rt Wolswijk, maatschappelijk werker en Lenny Fleer, gezinscoach. 
Info en aanmelding: Dagobert Wolswijk dwolswijk@kontext.nl 06-
39148527, of Lenny Fleer Lenny@opvoedpoli.nl 06-51281729.
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