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Je suis Charlie
Stel dat ik u in dit stukje moet mededelen dat de Heemsteder 
deze week gewoon verschijnt, zij het met een gehalveerd redac-
tieteam. Omdat de andere helft is vermoord tijdens een terreur-
aanslag. Omdat deze correspondenten het vrije woord schre-
ven. Stel dat ik u moet mededelen dat de Heemsteder blijft 
verschijnen omdat zij voorstaat dat het vrije woord altijd ge-
schreven moet blijven worden. De mededeling, die het satirisch 
blad ‘Charlie Hebdo’ zijn lezers moest meegeven, hoef ik niet te 
doen. Ik houd het bij deze ene mededeling, waarin vrijheid en 
kracht voor altijd liggen besloten: “Je suis Charlie.”

Hoewel maar klein van stuk veroordeelt ook de Heemsteder de 
terreuraanslagen op cartoonisten van het blad Charlie Hebdo 
in Parijs, woensdag 7 januari. Wie het vrije (geschreven) woord 
en beeld vergeldt met geweld omdat de inhoud hem niet zint, 
verdient geen enkel serieus podium of publiek. Naast stemrecht 
is het recht op meningsuiting een zeer groot, verworven goed. 
Laat het niet verloren gaan.
Joke van der Zee, redactie

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
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

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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6.95
500 gram vlees,

5 broodjes en saus

Klachten over Thuiszorginstelling
Heemstede - Ondanks dat het 
gemeentebestuur voor de jaar-
wisseling nog liet blijken dat al-
le afspraken waren gemaakt en 
dat de zorg voorlopig bij het ou-
de zou blijven, ontstaat nu toch 
een probleem rond de invoering 
van de nieuwe zorgtaken en dan 
specifiek de huishoudelijke hulp.
Thuiszorginstelling Viva, die ook 
een overeenkomst heeft met 

de gemeente voor het leveren 
van huishoudelijke hulp, heeft 
de datum van 1 januari aange-
grepen iets te veranderen. Een 
van de medewerkers uit Heem-
stede (naam bekend bij redac-
tie) doet melding van het feit dat 
zij na lange tijd bij een ontvan-
ger van hulp opeens weg moet 
op dit adres. Een collega vult 
haar plaats nu in en zij zelf krijgt 

een andere cliënt. Het viel koud 
op haar dak. Nog erger, bij de 
door alle ophanden zijnde wijzi-
gingen in de zorg, valt het al he-
lemaal verkeerd bij de cliënten. 
“Ik moet nu op een nieuw adres 
gaan vaststellen welke zorg de 
bewoner nodig heeft. Ik ken die 
perso(o)n(en) helemaal niet en 
wat kan ik dan over de gewens-
te zorg zeggen?” Aldus de me-
dewerkster. Volgens portefeuil-
lehouder Zorg, Christa Kuiper, 
is dit een maatregel die niet on-
der de afspraak met Viva valt. 
“Een zorgaanbieder is vrij om 
personeel in te zetten waar ze 
willen en die zij het meest ge-
schikt acht. Heel vervelend is het 
wel dat dit nu juist, zonder eni-
ge vooraankondiging of over-
leg gebeurt. Het tijdstip was, zo 
vlak voor de feestdagen, niet 
erg zorgvuldig gekozen.” Ook uit 
Haarlem komen klachten over de 
wijze waarop Viva het personeel 
aan het herschikken is. Wethou-
der Kuiper zal de klachten in 
Heemstede verzamelen en die 
zeker ter discussie stellen bij Vi-
va. De thuiszorginstelling Viva is 
om een reactie gevraagd. Op last 
van de Raad van Bestuur wordt 
geen commentaar gegeven. Het 
bestuur is in gesprek met de ge-
meente Haarlem naar aanleiding 
van de klachten. Het wil dit eerst 
afwachten alvorens naar buiten 
te treden. Viva wil hier op een la-
ter tijdstip nog op terugkomen.
Eric van Westerloo

Heemstede - Nu eens aandacht voor riet. Marenka Groenhuijzen maakte de-
ze foto waarbij riet (Phragmites–Australis) mooi afsteekt tegen de winterlucht. 
Deze rietpluimen kunnen wel 1 tot 3 meter hoog worden, vaak langs de water-
kant te zien. Ze worden ook wel gekweekt. Ze zijn uitgerust met een grote zacht- 
behaarde pluim, het is eigenlijk een inheemse grassoort. Dit soort wordt door 
rietdekkers nog altijd gebruikt, het riet wordt in de winter gesneden.

Winterriet 
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COLOFON

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 - zaterdag 17 ja-
nuari: Oecumenische bijeen-
komst. Gebedsdienst in de 
Week voor de Eenheid van 
10.30- 11.00  in de kapel van 
de R.K.kerk in Vogelenzang, 
daarna gezamenlijke wande-
ling tot 12.00 uur. 

zondag 18 januari: ds. A. Mak 
(Haarlem), Joostviering. Kom 
in de Kring en Jeugdviering.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 18 ja-
nuari in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, aanv. 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra. Crèche voor kinde-
ren tot 4 jaar. Kinderkring voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 18 januari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Me-
vrouw G. van der Harst (Aer-
denhout). Muzikale medewer-
king van: Jaap Stok (orgel/pi-
ano) en Jacquelijn van Am-
mers (dwarsfl uit)
Zondag 25 januari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Zondag 1 februari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (8)

De even kant van het Wilhelmin-
aplein sluiten we af met nummer 
21. Vanaf volgende week gaan 
we verder met de even kant van-
af nummer 2.

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 

maken we gebruik en zullen dat 
aangeven. Jan Hoeboer, de fa-
milie Muijser en Gustaaf Weber 
verschaften ons veel informatie.

In tegenstelling tot nummer 19 
heeft deze winkel een zeer vari-
abel onderkomen geboden aan 
veel zaken. Waar we vooral naar 
op zoek zijn is het tijdsbeeld. 
Globaal is het wel bekend.
De toen foto komt uit de collec-
tie van de familie Hoeboer en is 
een fragment van een foto uit 
1930 waarop “De Vluchtheu-
vel” is te zien, de eerste winkel 
op Wilhelminaplein 21. Na de-
ze zaak kwam Frans Jansen er 
in als kruidenier. Er zou ook nog 
een kaaswinkel hebben gezeten.
De Rabobank zat er vanaf de ja-
ren 80. Dhr. W. Muijser huur-
de eind ‘80 het hele pand, maar 
heeft het later gekocht en is nog 
steeds eigenaar en verhuurt het 
bedrijfsgedeelte.
Na de Rabobank kwam Assist 
Promotions er in, een bedrijf 
dat zich specialiseerde in pre-
mium producten. Zij zaten er 5 
jaar in voordat dhr. Muijser en 
zijn zoon Arjan De fi rma Muijser 
Print Consultancy B.V er start-

Rafealgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 18 januari, 10.00 uur, 
onderwijsdienst o.l.v. Matt 
Helland over profetie.

Zondag 25 januari, Hans Luttik 
van Geloven in de Stad, over 
kerk zijn in 2020.

www.rafael-nehemia.nl

Heemstede - “Wij genieten 
van deze uit de kluiten ge-
wassen amaryllis van 1.35 
meter! Hij heeft 5 bloemen 
en wie weet wat de 2e sten-
gel nog in petto heeft!”
Thea Cuppen, Heemstede.

INGEZONDEN
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Mega- amaryllis

ten in 2005. Gustav C. Weber B.V. 
(textiel agenturen) heeft vervol-
gens het pand voor twee jaar ge-
huurd alvorens Slim Shape & Joy 
de volgende huurders werden 
vanaf juli 2012. Begin 2014 ver-
lieten zij het pand en stond het 
een tijdje leeg, waarin een fi kse 
verbouwing plaats vond. Sinds 
augustus 2014 zit Delta Planning 
er in, Op de nufoto van januari 
2015 van Harry Opheikens zien 
we het pand in zijn huidige hoe-
danigheid. 

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.
Vertel uw verhaal erbij en mis-
schien hebben andere lezers wel 
aanvullingen. Zo proberen we
alle winkeltjes op een rijtje te 
krijgen.
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Frénk van der Linden: 
“Ik ben met hart en ziel geboren als 
interviewer en zal zo ook het graf ingaan”
Regio – Geroemd journalist 
voor onder meer de Volkskrant 
en DWDD-gast aan tafel Frénk 
van der Linden staat bekend om 
zijn intieme en doortastende in-
terviews die andere kanten be-
lichten dan alleen de gevestigde 
beelden. Op 27 januari interviewt 
hij in ‘Frénk droomt hardop’ in de 
Philharmonie Haarlem voormalig 
landelijk opperbevelhebber Peter 
van Uhm, die onlangs  zijn boek 
‘Ik koos het wapen’ presenteer-
de. De muziek op deze avond is 
in handen van Tom America.

“Ik keek als 5-jarig jongetje al 
naar het journaal volgens mijn 
moeder, dus de fascinatie voor 
nieuws heeft er altijd ingezeten”, 
lacht Frénk.  “En als 7-jarige jon-

gen stond ik voor de klas verha-
len te vertellen, als de schooljuf 
onverwacht werd weggeroepen 
om zo mijn klasgenootjes bezig 
te houden. Zo is voor de inter-
views in  ‘Frénk droomt hardop’ 
voor een theateropzet gekozen 
oftewel het format: ‘alles kan op 
het podium’. Musicus Tom Ame-
rica is daarbij een fantastisch 
componist: hij luistert als voor-
bereiding de oude interviews af 
van de gast die bij mij centraal 
staat. Een sample uit zo’n inter-
view van een citaat zet hij op 
muziek in een nieuwe compo-
sitie en brengt hij als intermez-
zo tijdens het vraaggesprek. Het 
podium is een complete calei-
doscoop: je kunt filmpjes of frag-
menten tonen, voorwerpen laten 

zien die belangrijk zijn voor Van 
Uhm, praten en het aanwezige 
publiek vragen laten stellen. Het 
is eigenlijk een grabbelton van 
alle mogelijke interviewtechnie-
ken. Ik vind het leuk om mezelf 
voortdurend op een nieuw spoor 
te zetten. In het verleden waren 
mijn interviews confronterend, 
zeg maar een gevecht. Ik besefte 
dat ik  te weinig inleving toonde. 
Nu kruip ik juist in de huid van 
de persoon en zoek verbinding. 
Ik ben wat milder geworden en 
ontdekte dat mijn zwaktebod 
juist een bevrijding is. Maar de-
ze mildheid kan ook weer van 
tijdelijke aard zijn. In journalis-
tiek is geloofwaardigheid het be-
langrijkste en streef je objectivi-
teit na. Het publiek is geëmanci-
peerd ten aanzien van de jour-
nalistiek en controleert voortdu-
rend. Ik ben met hart en ziel ge-
boren als interviewer en zal zo 
ook het graf ingaan. Ik zoek het 
kruispunt op van privé en pro-
fessie, ook bij Peter van Uhm, die 
nogal wat meegemaakt heeft. 
Zijn eigen zoon Dennis kwam 
om in 2008 bij een militaire mis-
sie in Afghanistan. Ik zou hem 
kunnen vragen: “Waar bent u nu 
in het rouwproces en is dat voor 
uw echtgenote hetzelfde?” Of: 
”In hoeverre heeft de dood van 
uw zoon uw militaire en politie-
ke opvattingen veranderd? Bent 
u op de plek van de aanslag ge-
weest?” Maar ook wat hij vindt 
van de argumenten van de te-
genstanders van de interven-
tie in Afghanistan. Vele vragen 
zijn nog onbeantwoord. Op de-
ze manier leg ik de andere kan-
ten bloot.”

‘Frénk droomt hardop’ op 27 ja-
nuari in de Philharmonie Haar-
lem. Aanvang 20.15 uur. Infor-
matie en kaarten vanaf 11,50 
euro via www.theater-haarlem.
nl of de VVV-ticketbox op Gro-
te Markt 2 in Haarlem.
Bart JonkerTom America en Frénk van der Linden (foto: PR Lijn 6).

Benefiet jazz-concert in
Oude Kerk Heemstede
Heemstede - De Stichting Ou-
de Kerk is erg blij dat het Jazz 
Unlimited Combo uit Amsterdam 
komt optreden in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein, zater-
dag 24 januari. Deze jonge muzi-
kanten spelen de sterren van de 
hemel. Zij brengen verschillende 
stijlen jazz ten gehore. Het con-
cert begint om 20.00 uur.
De baten van dit benefietconcert 
zijn voor de noodzakelijke ver-
beteringen van het gebouw, zo-
als klimaatsysteem, (met niet te 
vergeten de glazen verbindings-
gang met de daar achter gele-
gen Pauwehof), het zitcomfort 
en een concertvleugel in eigen 
beheer. Dit betekent een groot 
voordeel en gemak bij de orga-
nisatie van muziekuitvoeringen. 
Meer informatie over de Stich-
ting De Oude Kerk kunt u vin-
den op: www.oudekerkheemste-
de.nl Uw steun om de plannen 
van het multifunctioneel maken 
van de Oude Kerk uit te voeren, 
is hard nodig. 
Voorverkoop van de kaarten kan 
door overmaken van 10,- euro op 
banknummer NL81ABNA05632
40563.o.v.v.Kaarten Jazz concert. 
Dit kan echter tot 20 januari. De 
kaarten zijn af te halen op de 

avond zelf bij de entree. Tevens 
is er kaartverkoop voor aanvang. 

Jazz Unlimited Combo 
Het Combo is ontstaan uit The 
Jazz Juniors Unlimited Big-
band (JJU). Deze Bigband won 
in 2011 de Amsterdamse Mu-
ziekschool Prijs, stond meerdere 
keren in het BIM-huis en heeft 
nu ook de uitnodiging voor het 
Princes Christina Concours 2016 
binnen. Grote Amsterdamse Po-
dia als Paradiso, het Concertge-
bouw, de Melkweg, North Sea 
Jazz Club en zelfs North Sea Jazz 
Festival zijn deze jonge artiesten 
niet vreemd. 
De artiesten zijn Chritiaan Wal-
thaus op basgitaar, Leon Ye-
genoglu op drums, Mathilde 
Emanuel op gitaar en vocals, 
Tijn Weidner op piano, Mette Os-
kamp op bastrombone en vo-
cals, Senne Benaissa op altsaxo-
foon en Lourens van der Zwaag 
op trompet. 
Het repertoire bestaat uit oude 
jazzstandards, wat modernere 
Jazz en een jamsession spelen. 
Ook heeft het Combo een Gast-
zangeres (Tara Smeenk), de hui-
dige Leadzangeres van de Haar-
lemse Band New Harlem Deluxe.

Parkeerbeleid stationsomgeving:
laat parkeerdruk niet toenemen
D66 is van mening dat het goed is - nu de 
parkeerautomaten rondom het station aan vervan-
ging toe zijn - het beleid opnieuw onder de loep 
te nemen.
Hoewel ook D66 waarde hecht aan het bewaken 
van het ‘dorpse karakter’ van Heemstede kunnen 
wij onze ogen niet sluiten voor het gegeven dat 
het om een station gaat dat midden in een vier-
tal woonwijken ligt. En bovendien ongeveer 6000 
passagiers per dag ontvangt! Met dit aantal praten 
wij niet meer over een dorpsstationnetje.
Met het huidige systeem zien wij dat er duidelij-
ke parkeerrust in de omliggende wijken is. Veran-
dering in het systeem mag er niet toe leiden dat 
de parkeerdruk, zoals in het verleden bleek, in de 
wijken weer gaat toenemen. Daarom staan wij 
kritisch tegenover de voorkeursvariant van het 

college die vergunningsvrij parkeren na 12.00 uur 
bepleit. Gezien het aantal bewegingen op het 
station is niet uitgesloten dat dan na 12.00 uur de 
wijken snel zullen vollopen.

D66 vindt het dan ook goed om de bewoners te 
betrekken bij de besluitvorming. Geef de bewo-
ners echter ook de ruimte om open vragen te 
beantwoorden dan wel suggesties te doen.
En laat het vooral geen herhaling zijn van eerde-
re enquêtes waarbij de uitkomst  door het college 
naast zich neer werd gelegd.
Los van het voorstaande blijft D66 aandacht 
vragen voor een publieksvriendelijke mogelijkheid 
voor het fietsparkeren.
Bert van der Linden,
fractievoorzitter D66 Heemstede

INGEZONDEN

 Ad van Nieuwpoort

Ad van Nieuwpoort:
De bijbel anders gelezen
Heemstede - Hoe kunnen wij 
vandaag zinvol bijbelse verhalen 
lezen?  Welke betekenis hebben 
de woorden van de bijbel anno 
2015 voor christenen en niet-
christenen? Volgens dominee Ad 
van Nieuwpoort loont het meer 
dan de moeite om nog eens op-
nieuw naar de Bijbelverhalen te 
luisteren. Veel vooroordelen be-
nemen ons het zicht op de die-
pe levenswijsheid, die in de ver-
halen ligt verborgen. 

Ad van Nieuwpoort leert zijn 
gasten, op donderdag 22 janu-
ari in Trefpunt Bennebroek, op 
een andere manier de bijbel te 
lezen. Zijn leven lang houdt hij 
zich met groot enthousiasme be-
zig met het vertalen en vertolken 
van bijbelse teksten.  
Ieder die geïnteresseerd is, is 

welkom op donderdag 22 januari 
om 20 uur in het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 in Bennebroek. De 
toegang bedraagt vijf euro.
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Rick Shamier, 
mindfulnesstrainer voor kids
Heemstede –  Rick Shamier: 
“Mindfulness stamt uit een tra-
ditie van boeddhistische monni-
ken en is eigenlijk een training 
van je aandacht op meditatieve 
basis. In deze hectische maat-
schappij en wereld worden we 
afgeleid door (te) veel prikkels 
om ons heen. Denk bijvoorbeeld 
aan de smartphone en sociale 
media. Deze prikkels leiden ons 
af, waardoor we ‘vergeten’ hoe 
we ons moeten concentreren. 
Een van de eerste oefeningen 
is gaan stilzitten, je ogen sluiten 
en je concentreren op je adem-
haling. Een mens heeft voortdu-
rend de hele dag door ontzet-
tend veel gedachten. Dit kunnen 
leuke, effectieve of minder leu-
ke gedachten zijn. Aan het eind 
van de dag willen we gaan sla-
pen. Deze continue gedachten, 
lees prikkels, kunnen tot pieke-
ren leiden, waardoor je moeilijk 
de slaap kunt vatten. Mindful-
ness kan hierbij helpen en ver-
sterkt weer je focus en concen-
tratievermogen. Ik doe lichaams-
werk en meditatie al zo’n beet-
je 20 jaar. Ik werkte destijds in 
de jeugdzorg, een zware tak van 
sport. Ik was overspannen ge-
worden en door de spanning had 
ik last gekregen van mijn onder-
rug.  Via het lichaamswerk werd 
ik me bewust van de signalen in 
mijn lichaam. De pijn in mijn on-
derrug was ontstaan door ne-
gatieve emoties en spanning. 
Je wordt je ervan bewust dat je 

wordt geleefd. Dit weerhoudt je 
ervan om te doen wat je eigenlijk 
werkelijk wilt. Een coach leerde 
om die geestelijke en lichame-
lijke knoop los te maken, onder 
meer met  meditatie. Mindful-
ness is dus concentreren, maar 
ook focussen op je eigen talen-
ten. Toewerken naar de keuzes 
die je zelf wilt maken. Ik gaf al 
mindfulnesstrainingen aan de 
Volksuniversiteit Velsen, tegen-
woordig  het Kunstencentrum 
IJmuiden. Binnenkort studeer 
ik af aan de Pabo. Bij de Craye-
nesterschool doe ik mijn laatste 
stage en zo is het idee ontstaan 
om een mindfulnesstraining voor 
kinderen te doen: 12 sessies van 
een half uur verspreid over 6 we-
ken. De Mindful Kids training die 
ik nu geef, is speciaal ontwikkeld 
voor groepen in de bovenbouw. 
Juist binnen deze doelgroepen 
is er behoefte aan concentra-
tietraining, focus en het toewer-
ken naar talent. Het is super-
leuk. In de allereerste les vraag 
ik de leerlingen wie de mensen 
zijn die ze bewonderen. Vervol-
gens vraag ik: “Hoe denk je dat 
die mensen daar gekomen zijn: 
vanzelf of door er hard voor te 
werken?”  Zo maak je kinderen 
ervan bewust dat ze hun doel al-
leen kunnen bereiken met fo-
cus en concentratie.  Echter wel 
tweeledig: enerzijds oefen je in 
concentreren en anderzijds werk 
je naar een mildheid ten aan-
zien van jezelf en anderen. Deze 
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mildheid doe ik in symbolieken. 
Bijvoorbeeld aan het eind van de 
training doen we ‘hartenwensen’.  
Ze moeten drie keer een compli-
ment geven: een keer aan zich-
zelf (schouderklopje), het twee-
de compliment aan een klasge-
noot die ze leuk vinden en het 
derde compliment aan iemand 
in de klas met wie ze wat meer 
moeite hebben. Zo is mindful-
ness een kompas voor je verde-
re leven die je continu op koers 
houdt.”
Meer informatie op:
www.bewustinontwikkeling.nl.
Bart Jonker

Artsen Astrid Reurink, Myrthe en Theo van Burink.

Afscheid huisarts
Theo van Burink met mooi begin
Heemstede – “Je bent er voor 
de patiënt en de patiënt is er 
niet voor de arts.” Een duidelij-
ke uitspraak van huisarts Theo 
van Burink die zaterdag afscheid 
nam van zijn patiënten en zijn 
opvolger voorstelde, zijn doch-
ter Myrthe. `Ze lijkt van de kin-
deren het meest op mij als hij 
haar gadeslaat als ze professio-
neel bezig is in haar huisartsen-
praktijk aan de Postlaan`.  Theo 
van Burink begon 36 jaar ge-
leden thuis aan de Johan Ver-
hulstlaan zijn huisartsenprak-
tijk. Hij is van de laatste genera-
tie die niet als huisarts is opge-
leid. Toen hij klaar was mocht hij 
alles. Na elf jaar werd het toch 
wat problematischer om thuis 
de praktijk te houden met op-
groeiende kinderen, nooit mo-
ment vrij. Er was ruimte te huur 
aan de Postlaan, waar hij vijfen-
twintig jaar zijn praktijk uitoefen-
de. En thuis de rust vond, nodig 
in het soms hectische leven van 
een huisarts waar geen dag het-
zelfde is. Vooral bij spoedtele-
foontjes, waar de paniek meestal 
groter is, maar toch! In gesprek-
ken in de praktijk kunnen plot-
seling heel anders uitvallen dan 
je denkt. Net als zijn reizen, bij 
voorkeur in Azië, waarbij hij met 
zijn vrouw, graag op de bonne-

fooi reist. Vroeger meer gepland 
met de kinderen, nu wat minder 
georganiseerd. Is het hier niet 
leuk, dan gaan we verder. Indo-
nesië heeft voorkeur en met na-
me Bali geeft hem het gevoel van 
thuiskomen. Wat een aardige en 
vriendelijke mensen. Van Burink 
laat de praktijk graag over aan 
zijn dochter Myrthe die wel de 
opleiding huisarts volgde. Daar-
naast heeft ze na haar opleiding 
huisarts een periode samenge-
werkt, anderhalf jaar in verpleeg-
huizen gewerkt, een zorg die ze 
wel van heel dichtbij heeft mee-
gemaakt. Stages gelopen onder 
andere bij spoedeisende hulp 
en bij psychiatrie. Ze komt be-
slagen ten ijs. Was aanvankelijk 
haar bezwaar tegen de praktijk 
van een huisarts de wijze waar-
op haar vader zo in beslag geno-
men werd, door zijn werk, zag  ze 
ook de directe betrokkenheid bij 
de patiënten als iets wat haar zo 
aansprak in dit werk. Twee jaar 
later dan gepland, laat hij het 
hanteren van de bloeddrukme-
ter graag aan Myrthe over. Za-
terdag namen zijn patiënten af-
scheid van hun huisarts in res-
taurant Groenendaal en konden 
zij kennis maken met de nieuwe 
huisarts van Burink.
Ton van den Brink 

www.lijfengezondheid.nl
Verdriet toelaten

‘Herstellen van symptomen van spanning
in het lichaam’

Nieuw in Haarlem:
TRE - Tension release exercises

Regio - Tension Releasing 
Exercises (TRE)  is effectief in 
het oplossen van stress en on-
verwerkte emoties die zijn ont-
staan door ervaringen in ons 

leven. Het lichaam kiest er bij 
stressvolle gebeurtenis auto-
matisch voor om zich te be-
schermen door je in een staat 
van alertheid te brengen (fi ght/
fl ight) of zichzelf samen te trek-
ken (freeze). 
Om deze spanning los te la-
ten, hoort het lichaam te tril-
len of schudden. Waarom tril-
len we dan maar zo weinig, on-
danks dat dit een natuurlijk 
herstelmechanisme van ons li-
chaam is? In het dierenrijk zie 
je dat dieren deze spanning los 
laten door shaken/tillen. Men-
sen hebben deze automatische 
reactie van het lichaam ook: 
“Ik stond te trillen op mijn be-
nen.” Helaas zien wij dit trillen 
vaak als een teken van maat-
schappelijke zwakte en  onder-
drukken dit. We laten spanning 

niet los en bouwen chronische 
spierspanning op en blokkeren  
daarmee ons natuurlijke her-
stelmechanisme.  

TRE, een methode van Da-
vid Berceli, leert je oefeningen 
waardoor je lichaam het na-
tuurlijke herstelmechanisme 
weer gaat gebruiken om iets 
letterlijk uit te shaken, zodat we 
herstellen van deze symptomen 
van spanning in het lichaam. Dit 
kun je vervolgens zelf thuis blij-
ven toepassen. Je kunt mee-
doen met een introductiework-
shop of een individuele ses-
sie aanvragen en vervolgens 
deelnemen aan de wekelijkse 
groepslessen.
Wil je ervaren of TRE iets voor 
jou kan betekenen kijk op www.
tre-haarlem.nl/ 0617407274.
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Nieuw beheersplan wandelbos
Groenendaal stuit op weerstand 
Heemstede - Er ligt een nieuw 
beheersplan voor het wandel-
bos Groenendaal ter inspraak 
op het raadhuis. Het stuk is om-
vangrijk en lijkt goed doortim-
merd. Met van alles en nog wat 
is rekening gehouden. Er is oog 
voor de oorspronkelijke vegeta-
tie van dit stuk duin en bosge-
bied. Ruimte voor de grazer, be-
schermen van bijzondere dieren 
in het bos, het opknappen van de 
waterpartijen en doorkijken wor-
den hersteld zoals het eens was. 
Toch roep het plan bij een aantal 
gebruikers vragen op. Zij zetten 
vraagtekens bij de uitvoering. Het 
plan zelf geven zij een acht. Het 
probleem is dat zij weinig fiducie 
blijken hebben in de handelswij-
ze van de mensen die het moe-
ten uitvoeren. Zij stoelen dit op 
hun ervaring gedurende de afge-
lopen twee jaar waar zij vraagte-
kens zetten bij de zorgvuldigheid 
van de uitvoering. Ze verwachten 
een kaalslag op stukken in het 

bos. Zij verwachten ook een aan-
tasting van de leefomgeving van 
een aantal diersoorten. Zij vrezen 
dat de buizerd niet meer terug-
kont evenals de eekhoorn. De-
ze laatste heeft volgens de be-
zorgde gebruikers niets meer in 
het bos te zoeken. De groep be-
zorgden wijzen op het feit dat zij 
geen lid zijn van de Vereniging 
Vrienden van Groenendaal. De-
ze groep georganiseerde vrien-
den van het bos heeft wel inge-
stemd met het plan net als de 
Historische vereniging Heemste-
de Bennebroek. Deze beide ver-
enigingen vinden dat juist recht 
wordt gedaan aan hoe Groenen-
daal eens was, met schitterende 
doorkijkjes, waterpartijen en de 
belvedère. De nu ongeruste ge-
bruikers kwalificeren de Vrien-
den van het Wandelbos als een 
gezellig clubje zonder inhoude-
lijke discussie en bijdrage. On-
gewenste groei van lage vegeta-
tie geeft het bos momenteel niet 

de uitstraling die aan het oor-
spronkelijke ontwerp ten grond-
slag lag. De groep bezwaarma-
kers gaat bekijken of het IVN (in-
stituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid) hen kan verte-
genwoordigen in overleg met de 
gemeente. De groep mensen die 
nu moeite hebben met het plan 
wijzen er uitvoerig op dat zij het 
plan omarmen, maar dat zij vre-
zen voor de uitvoering. Achter-
af bezien vinden de initiatief-
nemers van de tegenstroom de 
pamfletactie wat ongenuan-
ceerd, maar wel uit het hart ge-
grepen. Het is te verwachten dat 
de wethouder met deze mensen 
rond de tafel gaat zitten om de 
ongerustheid weg te nemen en 
hun argumenten laat meewegen, 
voordat de definitieve versie van 
het plan wordt opgesteld. Het 
volledige voorlopige beheersplan 
is te lezen via de website van de 
gemeente Heemstede.
Eric van Westerloo

In Eethuis de Luifel: 
Winterkostmenu’
Van maandag t/m donderdag 
wordt in Eethuis de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede een 
heerlijke maaltijd geserveerd, 
vers bereid door onze koks. 
Op woensdag 21 januari is er 
weer een heerlijke Winterkost 
Themamaaltijd met op het me-
nu: huisgemaakte erwtensoep, 
gegratineerde aubergine-to-
matenschotel, aardappelkro-
ketjes, fricandeau met jagers-
saus, gemengde salade, en toe 
een flensje met ijs en sinaas-
appelsaus. 
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren kan 
telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur,. Bel: 
tel. 023-548 38 28 kies 1. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. Voor mensen die 
alleen komen maar graag sa-
men willen eten, u kunt ook 
aanschuiven aan de stamtafel 
om 17.45 uur.
Het themadiner kost 9,75 euro. 

Woensdagavond: Filmavond
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal. Op woensdag 21 
januari  is dat een sprankelen-
de, romantische feelgood ko-
medie van Nederlandse bo-
dem. Aanvang: 20.00 uur – en-
tree 6,50 euro. Duur van de 
film: 90 minuten. Voor meer 
informatie over de titel of het 
onderwerp van de film of om 
te reserveren kunt u bellen 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.

Film- & lunchprogramma
voor senioren
Donderdag 22 januari wordt 
bij Casca een dramafilm ge-
draaid. Een prachtig, herken-
baar en hartverwarmend por-
tret over opgroeien, een ei-
gen identiteit vormen, familie-
leven en het genadeloze ver-
strijken van de tijd. Een uniek 
project dat is gefilmd over een 
periode van 12 jaar met dezelf-

de acteurs.  (Voor meer infor-
matie over titel en inhoud van 
deze film vraag om het speci-
ale filmprogramma bij Casca: 
(023) 548 38 28 kies 1). 
Er is een pauze in deze lan-
ge film. Na de film wordt in de 
foyer van de Luifel een heerlij-
ke gezamenlijke lunch geser-
veerd.
Het hele film & lunch-pro-
gramma is van 10.30- ± 14.15 
uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten inclusief lunch: 12,50 
euro. Filmduur: 165 min.
In verband met de lunch graag 
vooraf reserveren uiterlijk 
dinsdag 20 januari, dit kan te-
lefonisch: (023) 548 38 28, kies 
1, op werkdagen van 9-12 uur.

Trefpunt-Casca culturele
middag voor senioren
Van Gogh Actueel
Het jaar 2015 is uitgeroepen tot 
het Van Gogh-jaar.  Dan wordt 
herdacht dat Vincent van Gogh 
125 jaar geleden is overleden. 
Het verhaal over Vincent Van 
Gogh houdt echter niet op bij 
zijn dood, maar begint daar ei-
genlijk pas.
Zo is het beeld ontstaan van 
de onbegrepen, eenzame kun-
stenaar. Wordt het niet eens 
tijd om de mythe van het af- 
gesneden oor te doorbreken? 
Er worden nog steeds nieuwe 
Van Goghs ontdekt. Dan rijst 
de vraag: kunnen deze werken 
daadwerkelijk aan hem wor-
den toegeschreven of niet? Li-
selot de Jong verduidelijkt niet 
alleen de artistieke ontwikke-
ling van Van Gogh, maar ook 
hoe zijn werk vervolgens door 
het publiek is ontvangen. Het 
van Gogh museum heeft een 
vernieuwde presentatie.
Na deze lezing zeker de moeite 
waard om te gaan kijken!
De lezing is dinsdag 27 janua-
ri om 14.00 uur bij Casca – de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.  De entree is 4,00 euro. 
Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. (023)548 38 28 kies 1.

Daar waar gemeente Heemstede streeft naar 
gelijkheid van parkeerbeleid, is het vreemd dat 
waar nu de sector A + F een vergunningsbe-
leid kent van vergunning van maandag t/m za-
terdag tot 18.00 uur, dit dan zou moeten veran-
deren naar maandag t/m vrijdag tot 12.00 uur en 
daarna: parkeer er maar op los!

Dát onderscheid met bijvoorbeeld de Vogelbuurt 
is niet te begrijpen, vanwege het uniform hou-
den van parkeerregels in dat gebied met onder 
andere de Vogelbuurt én de omgeving Jacq Per-
klaan, Herman Heijermanslaan en Frederik van 
Eedenlaan en de Alberdingk Thijmlaan. Waarom 
dáár dan wel het huidige systeem wijzigen van 
nu maandag t/m zaterdag tot 18.00 uur vergun-
ning naar maandag t/m vrijdag tot 12 uur met 

vergunning en daarna vogelvrij? Dit is meten met 
2 maten.

Waarom niet gekozen voor dit gebied van maan-
dag t/m zaterdag tot 12.00 uur mét vergunning 
en daarna tot 18.00 uur de parkeerschijf tot max. 
1,5 uur?

Donderdag 15 januari zal om 20.00 uur in 
het Raadhuis deze problematiek worden be-
handeld. Een bewonersenquete zal worden ge-
houden, maar bij voorbaat is al medegedeeld dat 
dit dan zeker niet bindend zal zijn… Democratie 
met een dun lijntje.

Kom naar de vergadering en laat uw parkeer-
stem horen!

ADVERTENTIE

Nieuw Bewustzijn, 
nieuwe cursus in ‘De Lente’
Heemstede - Vanaf zondag 
18 januari begint Dirk van der 
Laan in praktijk de Lente een 
tweewekelijkse cursus ‘Nieuw 
Bewustzijn in de praktijk’.

Meer dan ooit hebben we 
in deze roerige tijden van 
strijd, behoefte om praktische 
handvatten te krijgen meer 
in vrede en stilte te blijven. 

Terrorisme, ziekten, stress, er 
zijn uitdagingen genoeg, die 
ons uit ons evenwicht halen. 
Tijdens deze cursus leer je in 
verbinding terug te komen en 
gemakkelijker te blijven.

Voor meer informatie zie 
www.praktijkdelente.nl (on-
der workshop agenda) en op 
www.nieuwbewustzijn.net.

Donderdag 15 januari naar het gemeentehuis!

Waarom een ander parkeerregime 
in de omgeving stations-woonbuurt?

Ondernemingsraad AM Groep trapt 
nieuwe jaar af met petitie
Regio - Ondanks het feit dat de 
gemeente Amstelveen eind no-
vember liet weten dat zij de 21 
medewerkers van AM Groep 
geen schijnzekerheid wilde bie-
den door nogmaals een tijde-
lijke arbeidsovereenkomst aan 
te bieden, is er op de rand van 
het oude jaar door de gemeen-
te Amstelveen een oplossing ge-
vonden voor 21 personen in de 
WSW dankzij maatwerk. De on-
dernemingsraad van AM Groep 
is blij voor de betreffende mede-
werkers, echter heeft de onder-
nemingsraad wel moeten con-
stateren dat het geen 21 perso-

nen betrof maar slechts 12 me-
dewerkers. Maandag 5 januari 
was de jaarlijkse nieuwjaarsbor-
rel. Naast de speech van de al-
gemeen directeur heeft ook de 
Ondernemingsraad een speech 
gegeven. Voor deze nieuwjaars-
borrel waren ook de vakbonden 
uitgenodigd door de Onderne-
mingsraad. Aanwezig waren Joke 
Stoel (FNV), Peter Wiechmann 
(FNV) en Albert Spieseke (CNV). 
De vakbonden waren aanwe-
zig om de opgestelde petitie on-
der de aandacht te brengen bij 
de medewerkers van AM Groep. 
De lancering van de petitie heeft 

tot doel om, namens zoveel mo-
gelijk belanghebbenden van AM 
Groep, een signaal van zorg om-
trent de voorgenomen plannen 
richting de gemeenten af te ge-
ven. Inmiddels loopt de petitie 
een week en zijn al vele honder-
den handtekeningen verzameld. 
De petitie loopt nog tot begin fe-
bruari. Het uiteindelijke doel van 
deze actie is om zoveel mogelijk 
handtekeningen te verzamelen 
voor het behoud van AM Groep. 
De petitie zal begin februari na-
mens AM Groep en de vakbon-
den aan de betreffende wethou-
ders worden aangeboden.



Tweede rayonwedstrijden  
turnsters GSV-Heemstede
Heemstede - In het weekend 
van 17 en 18 januari staan de 
meisjes van de wedstrijdgroep 
van GSV Heemstede klaar voor 
hun tweede rayonwedstrijd. De 
meisjes strijden op hun eigen 
niveau tegen leeftijds-genoot-
jes en proberen zo de hoog-
ste plaatsen te bereiken. In to-
taal doen er 24 meisjes van GSV 
Heemstede mee.
Nieuw dit seizoen is dat er ook 
meisjes van 7 jaar deel mogen 
nemen aan deze wedstrijd. Een-
malig mogen zij hun oefening la-
ten zien aan een jury. Voor GSV 
Heemstede zijn dat Daniek Kur-
ver en Mahalia Ruff. Alle ande-
re meisjes hebben in november 

al een keer in de zaal gestre-
den en zij zullen proberen hoger 
te komen, of te evenaren wat ze 
de vorige keer hebben bereikt. In 
totaal doen 18 andere verenigin-
gen mee in het rayon dat strekt 
van Limmen tot Haarlem. Diege-
ne met de hoogste genoteerde 
plaats van de 2 wedstrijden mag 
door naar de volgend ronde; de 
finale zuid of rechtstreeks naar 
de regiokampioenschappen.

De wedstrijden worden gehou-
den in sporthal de Walvis, van 
Loenenlaan 1 in Beverwijk. De 
entree is 2,50 euro voor volwas-
senen en 1,50 euro voor 55+ en  
jeugd t/m 12 jaar.  

De kracht van Fit & Slank
Heemstede - Iedereen kan 
afvallen met Fit & Slank, een 
methode die mensen bewust 
maakt van hun eetpatroon en 
leefstijl. Je leert het juiste ge-
drag aan om gewicht te ver-
liezen én op gewicht te blijven! 
Alies Prudhomme en Moni-
que Peijnenburg zijn gewichts-
consulenten en starten met de 
groepscursus ‘Fit & Slank in 
8 weken’ op vrijdagochtend 16 

januari in het wijkgebouw Hof 
van Eden in Haarlem-Noord. 
Persoonlijke begeleiding is 
mogelijk op ieder gewenst 
moment in Haarlem en Heem-
stede.

Alies en Monique maken ge-
bruik van de Fit & Slank me-
thode, mede bekend van het 
tv-programma ‘Help, ons kind is 
te dik’ en ‘Operatie NL Fit’.

Alies: “Een verandering in ge-
drag is alleen mogelijk wan-
neer je verkeerde eetpatronen 
en gewoontes doorbreekt. Cur-
sisten ontwikkelen een gezond 
eetpatroon waarbij zij zelf keu-
zes maken en leren eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen. 
Geen weekmenu’s, geen dieet, 
maar terug naar de basis met 
gewoon gezond eten.” 

Monique: “Wij veranderen je 
leefstijl met een gezonde en 
eenvoudige methode: ‘de re-
gel van 3’ en ‘de 7 afspraken’. 
Makkelijk toepasbaar en zon-
der honger gevoel.”

“Het is fantastisch om te zien 
hoe mensen elke week meer 
vertrouwen in zichzelf krijgen 
en leren te genieten van ge-
zond eten”, aldus Alies en Mo-
nique.
Fit & Slank wordt (deels) ver-
goed door vele zorgverzeke-
raars. Dus twijfel niet en begin! 

Voor nadere informatie voor 
Haarlem en omstreken kun 
je Alies bereiken via www.
gewichtscoachalies.nl, 06-
30140763 en voor Heemstede 
en omstreken kun je Monique 
bereiken via www.vitaaljetijd.nl, 
06-17009302.

Monique Peijnenburg.

Alies Prudhomme.

Heemstede - Heb je tachtig 
lootjes van even zoveel kerstbo-
men die je ingeleverd heb, kan je 
uit al die nummers niet zo gauw 
lootje blauw 901 of geel 683 vin-
den. Want de evenementenma-
nager van de gemeente, Bert de 
Vos, moet wel even het bonne-
tje controleren dat de wethou-
der Pieter van de Stadt heeft 
omgeroepen. Kleine tragiek bij 
de prijsuitreiking van  de kerst-
bomenverloting van de loot-
jes die je kreeg bij inlevering 
van een kerstboom. Hoe dich-
ter de hoofdprijs naderde hoe 
moeilijker de kinderen vooraan 
in toom te houden waren, zeker 
als je laat doorschemeren dat de 
Samsung Galaxy Tab 3 de hoofd-
prijs is. Als kind om gek van te 
worden. Myrthe Brakel (12) ging 

met de derde prijs naar huis, een 
elektronisch keyboard.  Wes-
sel van der Weiden (8) ontving 
de tweede prijs, een FM radio 
met cd speler en Daan Vijge (10) 
ging helemaal uit zijn bol met de 
Galaxy Tab3. Maar ja, daarvoor 
heb je ook een hele woensdag-
middag met kerstbomen lopen 
sjouwen. Er werden 2600 kerst-
bomen opgehaald. Na de prijs-

uitreiking op bij de Vrijheidsdreef 
kroop de brandweer  in het tun-
neltje onder de berg kerstbomen 
op het trapveldje om de  kerst-
bomen in  de fik te steken. Het 
vuur verspreidde zich snel onder 
de droge bomen, de fijnsparren, 
dennen en de Nordmannen die 
twee wekenlang de sfeer in me-
nig huiskamer hadden bepaald. 
Nu voor de vele vaders met zo-
nen genieten van een fikkie. 
Voor jong en oud altijd spectacu-
lair. Bij de kerstbomenverbran-
ding speelde de Jachthoorn-
blazersgroep ’t Panneland, mu-
ziek dat hoort bij het landelijke 
sfeertje. Net als de (gratis) war-
me chocolademelk die vrienden 
van de kinderboerderij Heemste-
de schonken.
Ton van den Brink 

2600 Kerstbomen
opgehaald voor lekker fikkie

Heemstede - Elke zaterdag-
ochtend om 8 uur verzamelt een 
groepje van ongeveer 25 man-
nen, variërend van -40 tot 60+ 
zich voor een uurtje beweging 
en gezelligheid in het Groenen-
daalse bos.
Trimgroep EMWG bestaat al 
sinds 1970 en elke zaterdag (on-
geacht het weer) wordt een uur-
tje getraind onder leiding van de 
CIOS-trainer Gerald.
Na een beetje inlopen worden 
diverse spiergroepen in een rus-
tig tempo aangepakt en afwisse-
lende oefeningen gedaan. Stuk-
je lopen afgewisseld met wat 

spieroefeningen. Zowel de ge-
trainden als de ongetrainden 
komen aan hun trekken; met ie-
dereen wordt rekening gehou-
den. De groep blijft constant 
bijeen en toch loopt iedereen op 
zijn eigen tempo.

Naast training komt ook gezel-
ligheid voldoende aan bod. Soms 
een praatje en altijd een balspel 
ter afsluiting.
De club kan op dit moment wel 
wat uitbreiding gebruiken. Heeft 
u belangstelling?
U kunt zich op zaterdagochtend 
gewoon aansluiten bij de groep.

Training in Groenendaal
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Man bijt hond: jacht op gewoon geluk
Heemstede - Hij noemt haar 
zijn platonische dochter, de 
vrouw die hem uiteindelijk weer 
aan een vrouw hielp. In 2005 be-
landde hij in een bejaardente-
huis. Hij lag plat, ze konden niet 
meer voor elkaar zorgen. Ri-
nus de Laat, bon vivant en kip-
penman, wilde dood. Zijn vrouw 
stierf in 2006 en hij kwam in een 
psychiatrisch ziekenhuis terecht. 
Het NCRV programma kwam 
hem op het spoor. Man bijt hond 
volgde het wel en wee van Rinus 
die sinds de zomer van 2012 in 
verzorgingshuis Eigen Haard in 
Zwanenburg woonde. Dat heb-
ben ze geweten. In het najaar liet 
Man bijt hond al zien hoe Rinus 
kippen naar het verzorgingshuis 
bracht. Op deze manier hadden 
de bewoners hun eigen huisdie-
ren, als het even meezat ook een 
vers eitje.
Drie weken lang laat Rinus in 
Man bijt hond zien hoe je als ou-
de man zeker niet braaf achter 
de geraniums hoeft te zitten. Ri-
nus houdt van het leven en pro-
beert er nog zoveel mogelijk uit 
te halen! Als hij zijn medebe-

woners daarbij kan betrekken, 
zal hij het zeker niet laten. De-
ze stoutste jongen van de klas 
voert de boventoon bij een leu-
ke zangmiddag, sport iedereen 
eruit bij het wekelijkse bewee-
guurtje en organiseert vol en-
thousiasme voor zijn medebe-
woners een middagje knuffe-
len met geitjes. Ook zien we hoe 
Rinus buiten de vier muren van 
het verzorgingshuis zijn plezier-
tjes vindt. Langs de lijn bij zijn 
favoriete voetbalclub Westeinde, 
lekker een visje eten op de markt 
en de dagelijkse wandeling met 
zijn hond. Die asielhond zorgt 
voor de nodige problemen met 
het management van het verzor-
gingshuis, niet met de bewoners. 
Het spant erom. Of hij eruit of…
Zijn platonische dochter weet 
dat een zwager van hem is over-
leden. Zijn vrouw heeft hij een 
enkele keer ontmoet in de fami-
lie, hij gaat er een kopje koffie 
drinken. Hier heeft zijn platoni-
sche dochter haar werk naar be-
horen gedaan en begint er heel 
bescheiden liefde op te bloei-
en. Van beide kanten. Hij gaat 

mee naar het Cruquius museum, 
waar zij exposeert met schilderij-
en van ooievaars uit de buurt en 
het museum zelf. Hij zet schut-
tingen, haalt zijn kippen naar 
de Kemphaanlaan en geeft haar 
een vleugel cadeau waarop zij 
weer begint te spelen. De huis-
kamer gaat er klinken als de 
Waterschap zaal in het Cruqui-
us museum, zo prachtig. Ze kij-
ken beiden naar twee vlinders 
in een met een roos opgemaakt 
schaaltje op tafel en laten hun 
trouwboek zien. Hij in zijn Fer-
rari, alleen de kleur rood klopt, 
ze passen net in de Canta, brom- 
mobiel, die versierd is door Glo-
bal Garden, gouden mensen die 
ook de Waterschap zaal heb-
ben versierd waar een oud colle-
ga van de bruid, Elly Schönhage, 
hun in de echt verbindt. 
Man bijt hond deed verslag van 
de bruiloft in augustus. Op de 
oudejaarsavond van omroep 
Max werden zij uitgeroepen tot 
bruidspaar van 2014. Waar ge-
luk heel gewoon is op de Kemp-
haanlaan in Heemstede. 
Ton van den Brink 

Sale bij de Wereldwinkel
Heemstede - De Wereld-
winkel maakt plaats voor de 
nieuwe collectie. Daarom 
is het tot en met 23 januari 
sale bij de Wereldwinkel. De 
makers van alle produc-
ten verdienen gewoon een 
fair loon. Dus kom snel naar 
Wereldwinkel Heemstede 
en laat u verrassen door alle 
koopjes. 

Sale sluit fair loon niet uit
Met de verkoop van fairtrade 
producten investeert de Wereld-

winkel in een leefbare wereld 
voor iedereen. Elk product uit het 
assortiment is met zorg en vol-
gens fairtrade criteria geprodu-
ceerd en ingekocht.

Ondernemers in ontwikkelings-
landen krijgen op deze manier 
toegang tot de Europese markt 
en daarmee de kans een beter 
bestaan op te bouwen. Deze on-
dernemers – zilversmeden, pot-
tenbakkers, boeren, de makers – 
ontvangen dus gewoon een fair 
loon. Ook tijdens de sale.

Kleine verbouwing
Vanaf 24 januari is de Wereld-
winkel aan de Raadhuisstraat 
29 gesloten voor een kleine ver-
bouwing, maar op donderdag 6 
februari opent zij haar deuren 
weer en kunt u in een opgefris-
de winkel weer terecht voor al 
uw cadeaus en fairtrade levens-
middelen! 

Meer informatie vindt u op de 
website www.wereldwinkel-
heemstede.nl.
Telefoon: 023-529 1770.

Bedevaart naar Lourdes per bus, 
trein of vliegtuig vanuit Haarlem
Regio - Wilt U in 2015 ook naar 
Lourdes?
De Lourdesgroep Bisdom Haar-
lem-Amsterdam organiseert in 
samenwerking met Stichting Or-
ganisatie Limburgse Bedevaar-
ten een bus- treinreis naar Lour-
des.
U krijgt de persoonlijke aandacht 
en verzorging die een Lourdes-
reis met de Lourdesgroep zo 
bijzonder maakt. Met geeste-
lijke en medische begeleiding 
op maat voor gezonde en zieke 
mensen. Voor jong en oud.

De busreis is van 1 tot en met 
9 juni. Vertrek vanuit Haarlem. 
De reis wordt verzorgd door een 
reisleidster en 2 medewerkers 
van de Lourdesgroep. Er gaat 
ook  een pastoraal medewerker 
mee. 
Onderweg worden mooie plaat-
sen bezocht.

De treinreis vindt plaats van 31 
augustus tot en met 7 septem-
ber.  De trein vertrekt uit Maas-
tricht.
Vanuit Haarlem gaat u met een 
touringcar naar het station in 
Maastricht.
De pelgrims die met het vliegtuig 
gaan kunnen in Lourdes in het-
zelfde hotel logeren als de bus- 
en treinreizigers. Het vliegtuig 
vertrekt vanaf vliegveld Eindho-
ven.
Met de trein kunnen ook men-
sen mee die hulp nodig heb-
ben bij het dragen van de koffers 

en eventueel een rolstoel nodig 
hebben in Lourdes.
Er gaan 3  zorg-(verpleegsters) 
mee met de treinreis.
Mensen die véél zorg nodig heb-
ben kunnen verzorgd worden 
in het accueil (verzorgingshuis) 
door Nederlandse vrijwilligers.

Er is ook een informatiebijeen-
komst met een film en power-
point-presentatie op zondag  18 
januari in de Kerkzaal van de 
Parochie Joannes de Doper, 
Amsterdamstraat 59 te Haarlem 
om 14.00 uur. 
 
Vraag een brochure aan op tel. 
013-5216701/06-42347729, 075-
6177605 of 023-5246978 en via 
www.lourdesgroepbisdomhaar-
lemamsterdam.nl.

‘Hét originele premium dat de 
klant helpt succesvol te zijn’

Heemstede - Sinds afgelopen september is de Molen de 
Nachtegaal, ook wel bekend als de molen van Höcker, aan de 
Glipperdreef weer ‘bewoond’. De molen, die zijn oorsprong heeft 
in 1761, is volledig gerestaureerd als rijksmonument en weer in 
gebruik genomen als kantoor en showroom. 

De gelukkige bewoner is Gimmeconcepts BV. Gimmeconcepts 
is een creatief en full-service premium- en relatiegeschenken-
bureau dat 10 jaar geleden is opgestart in Haarlem. Op zoek 
naar een uniek pand dat bij het karakter van het bedrijf past 
heeft Gimmeconcepts zijn intrek genomen in de molen. 

Gimmeconcepts onderscheidt zich door goed naar de wensen 
en doelstellingen van de klant te luisteren om zo conceptmatig 
te komen tot hét originele premium dat de klant helpt succesvol 
te zijn. Met deze werkwijze hebben zij een vast klantenbestand 
weten op te bouwen van bekende multinationals, maar ook 
zeker het midden- en kleinbedrijf. 

Veel producties worden ‘custom made’ gefabriceerd door een 
vast netwerk van fabrieken, voornamelijk in het verre oosten. 
Dit biedt de klant de mogelijkheid een product helemaal naar 
wens en in de huisstijlkleuren te laten maken, ook nog eens 
voor scherpe prijzen. Jaarlijks worden de fabrieken en beur-
zen in het verre oosten bezocht om als eerste met noviteiten te 
komen. Daarnaast kan Gimmeconcepts ook heel snel ruim 
50.000 producten uit voorraad leveren! 

Wil je meer weten over Gimmeconcepts en hun diensten en 
producten? Neem gerust contact op! Tel. 023-30 30 530 of bekijk 
de website www.gimmeconcepts.nl.



INGEZONDEN

Vuurwerkvrije gebieden in 
Heemstede?

Art. 2:73 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
van Heemstede bevat de volgende bepaling, die is opgesteld en 
aangereikt door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeen-
tebureaucraten): ‘Het is verboden consumentenvuurwerk te 
gebruiken op een plaats die door het college van B&W is aan-
gewezen in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of 
overlast.’

B&W hebben in een Aanwijzingsbesluit de volgende vuurwerkvrije 
gebieden in Heenstede aangewezen:
‘alle plaatsen in de directe nabijheid van gebouwen met rieten 
daken’.

De bestuursrechter te Utrecht heeft in een uitspraak van 19 de-
cember 2014 een dergelijk aanwijzingsbesluit, dat genomen was 
in de gemeente Hilversum, nietig verklaard. Dat besluit was ge-
baseerd op eenzelfde APV-bepaling als we in Heemstede ken-
nen (zie hiervóór). 

De rechter wees erop dat die APV-bepaling onverbindend, nie-
tig is omdat zij de openbare orde regelt en er dat punt geen be-
voegdheden aan B&W kunnen worden toegekend: op dat punt is – 
zie ook de Gemeentewet - uitsluitend de burgemeester bevoegd.

De rechter betwijfelde zelfs of de burgemeester bevoegd ge-
maakt kan worden om zo’n aanwijzingsbesluit te nemen, door de 
APV-bepaling te wijzigen: Zijns inziens dient deze bevoegdheid 
gebaseerd te worden op een wettelijke bepaling, en die is er niet.

Deze APV-bepaling is dus evenzeer in Heemstede nietig, en dat-
zelfde geldt voor het Aanwijzingsbesluit dat B&W op basis ervan 
hebben genomen. 
Conclusie: In Heemstede zijn er geen vuurwerkvrije gebieden. 

Deze conclusie wordt over een klein jaar weer zeer relevant, met 
name voor de bewoners e.d. van gebouwen met rieten daken.
Dus burgers, let op uw saeck!

Mr ir Henk S.M. Kruijer
Heemstede, tel. 023 – 529 28 30

Cabaret van Henry van Loon en tango 
door Isabelle van Keulen Ensemble
Heemstede – Cabaretier Hen-
ry van Loon slaapt niet meer. Hij 
droomt alleen nog maar. Zon-
der een oog dicht te doen gaat 
de nacht over in de dag. Het 
zet hem in een sluimerstand en 
laat hem dromen met zijn ogen 
open. Het voordeel is: Henry van 
Loon droomt uitermate fascine-
rend. Zijn brein brengt ons langs 
de meest bizarre zaken. Ab-
surditeit, die kwam al sterk tot 
uiting in zijn eerste twee voor-
stellingen De Henry van Loon 
Entertainment Show en Electro-
pis. 

Was Henry van Loon (1982) een 
voetballer, dan was hij een typi-
sche linksbuiten geweest: tech-
nisch begaafd, snel, en grillig: al-
tijd bepalend voor het eindresul-
taat of het nou een briljante ac-

tie of een tragische eigen-goal 
betreft. En zo hoort het ook. Van 
Loon speelt steeds op het rand-
je van zijn eigen kunnen, met 
veel fantasie, risico en een ge-
voel voor hilarisch absurdisme 
dat slechts weinigen gegeven is. 
Op 23 januari in Theater de Luifel 
om 20:15 uur, entree: 17,50 euro.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Isabelle van Keulens
tangodroom 
Violiste Isabelle van Keulen is 
een soliste die al vele jaren aan 
een sterke carrière werkt. Ze 
speelde met alle belangrijke or-
kesten en in elke beroemde con-

Henry van Loon.

certzaal en blijft bijzondere al-
bums opnemen. 
Het afgelopen najaar stond Van 
Keulen in het middelpunt van 
de belangstelling doordat zij als 
ambassadrice optrad voor Aan-
genaam Klassiek, de bekende 
campagne van de muziekindu-
strie voor klassieke muziek. Na 
harpiste Lavinia Meijer en pia-
nisten Iris Hond en de gebroe-
ders Jussen bracht de topvioliste 
het klassieke genre bij een breed 
publiek onder de aandacht. 

Met het album ‘Tango’ durf-
de Van Keulen vorig jaar een 
heel andere weg in te slaan. Het 
was al vele jaren haar droom om 
muziek op te nemen van Astor 
Piazzolla. Zij hield al van tango-
muziek sinds ze een klein meisje 
was. Met haar nieuwe ensemble 
heeft ze haar geliefde tangomu-
ziek opgenomen in een studio in 
België. In een bonus documen-
taire vertellen de violiste en haar 
collega’s over de muziek, over 
de tangotechniek en over hun 
instrumenten. Dit geeft inzicht in 
de manier waarop er is geprodu-
ceerd en waarom deze muziek, 
volgens de muzikanten, je diep 
in je ziel raakt.

Het optreden op 23 januari in de 
Oude Kerk begint om 20:15 uur; 
entree: 20,- euro.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.
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“Zo’n live-ontmoeting tussen artiest
en publiek zet je net een tandje hoger”
Heemstede – Podia Heemste-
de liet in 2014 flink van zich ho-
ren en Heemstede genieten van 
prachtige voorstellingen vol di-
versiteit en talent. Dit geldt ook 
voor 2015. Programmeuse Iris 
Haeck werpt een blik vooruit op 
enige highlights in januari en fe-
bruari. 
Iris Haeck: “Een live-voorstelling 
is echt uniek: juist zo’n live-ont-
moeting tussen artiest en pu-
bliek zet je net een tandje hoger 
in de intense beleving ervan. Zo-
iets vind je nergens anders. Op 
23 januari stappen we in de Ou-
de Kerk de wereld van de tango 
binnen, met het Isabelle van Keu-
len Ensemble. Het ensemble be-
staat uit topmusici dat het werk 
van Astor Piazzolla ten gehore 
brengt. Binnen 10 minuten ben je 
verkocht. Het instrument de ban-
doneon, dat de ziel van de tango 
zo goed blootlegt, is een eigen-
zinnig en uniek instrument. En 
dat maakt het instrument zo ge-
compliceerd om te bespelen. Op 

zondagochtend 1 februari ver-
welkomt de Oude Kerk weder-
om jong en aanstormend klas-
siek muziektalent, laureaten van 
diverse concoursen, zoals het 
Prinses Christina Concours. Over 
topmusici gesproken: op 6 febru-
ari doet Rosefire de Oude Kerk 
aan. Dit gezelschap bestaat on-
der anderen uit de vermaarde 
trompettist Eric Vloeimans, de ui-
termate begaafde mezzosopraan 
Tania Kross en de musici van het 
Matangi Quartet: violisten Ma-
ria-Paula Majoor en Daniël Tor-
rico Menacho, Karsten Kleijer op 
de altviool en Arno van der Vuur-
st op de cello. Hun voorstelling is 
de 3e reprise en dus erg succes-
vol. Het gezelschap bevat de top 
aan muzikanten die normaal als 
solist optreden, maar nu allemaal 
samen spelen.  Op 8 februari in 
het Oude Slot de leuke jeugd-
voorstelling ‘Vlieg met me mee…’ 
(2+). In deze voorstelling reizen 
de kinderen interactief mee over 
de hele wereld en ontdekken ze 

spelenderwijs de landen met hun 
eigen muziek. Een voorstelling 
waarin muziek en mode tezamen 
komen vindt plaats op 13 februa-
ri in de Oude Kerk. De Oude Kerk 
verandert in een heuse catwalk 
uit de jaren 20 van Parijs waarop 
het fameuze Ragazze Kwartet op 
eigen wijze composities van Stra-
vinsky, Prokofjev en Ravel speelt. 
De haute couture die hier gedra-
gen wordt is van de hand van 
veelbelovend modeontwerpster 
Henriëtte Tilanus. Politicus en 
oud-Heemstedenaar Job Cohen 
vereert op 18 februari het Oude 
Slot met een bezoek. Job Cohen 
is een begenadigd verteller die 
zijn publiek altijd weet te boei-
en. En op 21 februari is de Ou-
de Kerk even de ziel van Lissa-
bon, waar de klanken van de Por-
tugese fado te horen zullen zijn 
van het fadogezelschap Quatro 
Ventos en Maria de Fátima.” 
Meer informatie en kaarten op 
www.podiaheemstede.nl. 
Bart Jonker

Het Isabelle van Keulen Ensemble
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Vrijwilligers gezocht voor 
wandelclub Hartekampterrein
Heemstede - Houdt u van wan-
delen in een mooie omgeving? 
De bewoners van de Hartekamp 
wel! Zij wonen op het terrein van 
de Hartekamp Groep aan de He-
renweg 5 in Heemstede en wil-
len heel graag in het weekend 
wandelen. Omdat zij niet alleen 
kunnen wandelen, is hierbij be-
geleiding nodig. Een aantal van 
de bewoners zit in een rolstoel 
en daarom is het fijn als u een 

rolstoel kunt duwen. De Harte-
kamp zoekt meerdere vrijwilli-
gers die in het weekend willen 
wandelen over het Hartekamp-
terrein. Dag en tijd nader af te 
spreken. Na de wandeling wordt 
vaak een kop koffie in de Oran-
jerie gedronken.
Meer weten? Neem dan contact 
op met Petra Disseldorp via 06-
113 270 98 of Wilma Onderwa-
ter: 06-462 271 82.

‘Smeergeld’
Lezing Nausicaa Marbe bij boekhandel Blokker
Heemstede - Op donderdag 22 
januari geeft schrijfster Nausicaa 
Marbe een lezing over het boek 
Smeergeld. Dat doet zij bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. De aanvang is 20.00 
uur en de toegang 5,- euro. Re-
serveren via 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl.
Nausicaa Marbe (Boeka-
rest, 1963), woont momenteel 
in Haarlem en werd in 1998 in 
één klap bekend door haar ro-
man Mândraga, waarvoor zij 
het Charlotte Köhler Stipendium 
ontving. In de loop der jaren ont-
wikkelde zij zich tot een van de 
meest spraakmakende colum-
nisten van Nederland, aanvan-
kelijk bij de Volkskrant, tegen-
woordig in De Telegraaf.
Met Smeergeld keert zij definitief 
terug naar haar grote liefde, de 
roman: In een fraai huis in Haar-
lem wonen Job en Gaby van Em-
merik met hun twee puberen-

de kinderen en een oude hond. 
Job is zijn baan als stadsbouw-
meester kwijtgeraakt toen hij op 
het punt stond een fraudeaffaire 
in de lokale politiek te onthullen. 
Wandelend met de hond in de 
Haarlemmerhout brengt hij zijn 
dagen door, tot groot ongenoe-
gen van Gaby, die gebukt gaat 
onder geldzorgen waar Job zich 
weinig van aantrekt.

Een jaar na Jobs ontslag duikt 
ineens een oude bekende uit 
Oost-Europa op, een vrouw die 
Jobs leven nog verder zou kun-
nen verwoesten, maar die een 
innige vriendschap met Gaby 
sluit. Bovendien voorziet zij het 
gezin van riante financiële hulp. 
Als de vrouw hem met slink-
se intriges steeds verder in een 
wurggreep trekt, beseft Job dat 
hij een manier zal moeten vin-
den om haar uit zijn leven te la-
ten verdwijnen – desnoods bui-
ten de wet om.
Smeergeld is een schitterende, 
bijzonder spannende zedenro-
man van een begenadigd schrij-
ver, over de keuzes die we in het 
leven liever niet willen maken. 
Een onweerstaanbare pagetur-
ner over liefde en ontrouw, op-
rechtheid en corruptie, huwelijk 
en ouderschap – tegen de ach-
tergrond van een grote persoon-
lijke en maatschappelijke crisis.

Knutselclub maakt memobord
Heemstede - Woensdagmiddag 
21 januari kunnen meisjes en 
jongens van 5 tot en met 10 jaar 
weer naar hartenlust knutselen. 
Woensdag wordt een memobord 
geknutseld. Heb jij wel eens da-
gen dat je veel moet doen? Dan 
kun je al die dingen mooi op je 
op zelfgemaakte memo-bord 
zetten! (Ook handig voor vaders 
en moeders…). Je kunt aan de 
slag tussen 13.30 en 15.15 uur 

in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede.  Kosten per keer zijn: 5,- 
euro, een kaart voor 10 keer kost 
45,- euro.
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.

Gratis kabaaltje
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAALTjE. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

5 Joostviering 
Bennebroek
Regio - Op 18 januari gaat Aart 
Mak voor in de volgende bijeen-
komst van Joost in  het Trefpunt 
in Bennebroek, Akonietenplein 
1. Joost is anders dan een ge-
wone kerkdienst. Joost is er elke 
derde zondag van de maand om 
10.00 uur. Thema: er is maar één 
ontmoeting nodig om jou voor 
het eerst te zien.
Hoe begroeten en ontmoeten 

mensen elkaar? Verlegen of bru-
taal? Met welke woorden, geba-
ren, gezichtsuitdrukking en li-
chaamshouding?
Aart Mak is als predikant ver-
bonden aan Kerk Zonder Gren-
zen in Bloemendaal. Zijn stich-
ting Tuimelteksten publiceert da-
gelijks creatieve teksten op Twit-
ter en Facebook. Het thema van 
de Joost viering van 18 januari is 
in feite een tuimeltekst. Ieder is 
van harte welkom. Voor kinderen 
tot 15 jaar is er een apart pro-
gramma.

Inloopspreekuur multiple 
sclerose in Kennemer Gasthuis
Regio - De MS-patiëntenver-
eniging oraniseert  informele in-
loopochtenden in het Kennemer 
Gasthuis. Iedereen die de be-
hoefte heeft om te praten over 
(het omgaan met) MS kan daar 
iedere derde maandag van de 
maand terecht voor een gesprek 
en uitwisseling van ervaringen.  

Waar en wanneer
Iedere 3e maandag van de 
maand van 10.00 tot 11.30 uur. 
De eerstvolgende bijeenkomst is 
op maandag 19 januari. 
Kennemer Gasthuis, locatie 
Noord, Vondelweg 999 te Haar-
lem. Kijk ook op: www.kg.nl of 
bel: 023-5455752.
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www.lijfengezondheid.nl

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

facebook.com/LijfenGezondheid

2015
     is begonnen,

u ook?

Drie specialisten over

RICHARD DE LETH:

Koester uw 
cholesterol

HUIDPROBLEMEN

Via Lijf & Gezondheid 
400 gratis* tickets 
van de Nationale 

Gezondheidsbeurs

Klik hier om de Lijf & 
Gezondheid te lezen!

http://issuu.com/lijfengezondheid


Regio - Je gaat in deze basis-
workshop aan de slag met de 
Ultimaker 3D-printer, de open-
source thuisprinter. Je leert hoe 
de printer en de software ervan 
werken en na afloop ga je trots 
naar huis met je eigen geprinte 
voorwerpen! De workshop wordt 
gegeven op donderdag 29 janu-
ari, van 10:00 – 16:00 uur, in de 
Bibliotheek Bloemendaal, Kor-
te Kleverlaan 9 te Bloemendaal. 
Om deel te nemen betalen le-
den 42,50 euro; de toegangsprijs 
voor niet-leden bedraagt 47,5 
euro. Graag van tevoren reser-
veren via www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl. Docent Ray-
mond Oomen is werkzaam bij 
Studio Van Pampus sinds 2012 

en sindsdien actief met 3D-prin-
ten in vele facetten. Tijdens de-
ze beginnersworkshop laat hij 
de deelnemers alles zelf doen 
en ervaren, behalve ontwerpen. 
Iedereen krijgt de beschikking 
over een ‘eigen’ 3D-printer.
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Informatieavond voortgezet 
onderwijs voor kinderen met autisme
Regio - De overgang van de ba-
sisschool naar de brugklas is 
voor elke leerling spannend. De 
basisschool is een bescherm-
de vertrouwde omgeving, waar 
de kinderen de hele dag les krij-
gen van dezelfde juf of meester 
en waar ouders voor een vraag 
makkelijk naar binnen lopen. 

Dit verandert op de middelbare 
school. Er verandert veel, zowel 
voor de kinderen als de ouders. 
Daarom organiseert MEE voor 
ouders en betrokkenen van kin-
deren met autisme een speciale 
informatieavond.
Die vindt plaats op donderdag 22 
januari, van 19.30 uur tot 22.00 

uur, bij MEE Noordwest-Hol-
land aan de Richard Holkade 2 
in Haarlem. Kijk voor meer infor-
matie op www.meenwh.nl/cur-
susagenda. Aanmelden kan te-
lefonisch bij het entreeteam 088 
6 522 522 of per mail via mhiet-
brink@meenwh.nl of evvliet@
meenwh.nl.

Avond- en nachtafsluiting Leimuiderweg 
(N207) bij Nieuw-Vennep

Indien het werk nog niet ge-
reed is, geldt de afsluiting ook 
van vrijdag 16 januari 20.00 uur 
tot zaterdagochtend 17 januari 
05.00 uur. Bij slecht weer kan de 
planning wijzigen.

Omleidingsroute 
Het autoverkeer tussen Hillegom 
en rijksweg A4 wordt omge-
leid via de Spoorlaan, Noordelij-
ke Randweg en de Drie Meren-
weg. De omleidingsroute wordt 

ter plaatse met gele borden aan-
gegeven. 
Nood- en hulpdiensten en het 
openbaar vervoer worden door 
verkeersregelaars door het 
werkgebied geleid.

Rijbaanverdubbeling N207
De rijbaanverdubbeling van 
de N207 zorgt voor een betere 
doorstroming in de ochtend- en 
avondspits. De totale rijbaanver-
dubbeling is naar verwachting 

Regio - Vanwege werkzaamheden is de Leimuiderweg (N207) 
nabij Nieuw-Vennep op 15 januari 2015 van 20.00 uur tot 
05.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen de Valutaweg 
en de Drie Merenweg (N205). Het verkeer wordt omgeleid en 
moet rekening houden met enige vertraging.

medio 2015 gereed. 

Informatie
Weggebruikers en omwonen-
den met vragen over de werk-
zaamheden kunnen bellen naar 
het provinciale Servicepunt We-
gen en Vaarwegen 0800 - 0200 
600 (kosteloos). Het is ook mo-
gelijk om op afspraak een be-
zoek te brengen aan het infor-
matiecentrum van het Project-
bureau N207, Hoofdweg-Oost 
1500 in Nieuw-Vennep, tel. 023-
5145081. Een kaart met de om-
leidingsroute en meer informa-
tie over de rijbaanverdubbeling 
van de N207 staat op www.in-
foN207.nl.

Honkbal RCH Pinguins
Heemstede - Vanaf zondag 18 
januari gaat de honkballende 
jeugd van RCH-Pinguins weer 
starten met de voorbereidin-
gen voor het nieuwe seizoen. In 
sportzaal ‘De Boskern’ in Hoofd-
dorp worden de komende 2 
maanden de eerste ballen ge-
gooid en geslagen. En alle jeugd 
die het leuk lijkt om te honkbal-

len, is van harte welkom. Doe je 
sportkleding en zaalschoenen 
aan en kom meedoen! Om 9 uur 
starten de pupillen (geboren tot 
1-10-2002), om 10.30 uur trai-
nen de aspiranten (1-10-1999 tot 
1-10-2002)  en vanaf 12.30 uur 
de junioren (geboren voor 1-10-
1999). Kom langs of geef je op 
via jeugd@rch-pinguins.nl.

Nieuwe jas voor Meerwinkel
Regio - Meerwinkel is in een 
nieuwe jas gestoken. Een jas 
die beter past bij waar Meerwin-
kel voor staat: meer kansen voor 
mensen. Ook de website www.
meerwinkel.nl is helemaal ver-
nieuwd.

Meer voor Mensen
Bij Meerwinkel staan mensen 
centraal. De opbrengst van de 
winkel wordt ingezet voor de 
ontwikkeling van haar mede-
werkers en het creëren van ba-
nen voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt. Bo-
vendien biedt Meerwinkel werk-
plekken om werkervaring op te 
doen en zo door te groeien naar 
een baan. Met ruim 29 partici-
patiemedewerkers en 40 vrijwil-
ligers zet Meerwinkel zich ook in 
voor regionale goede doelen en 
activiteiten.

Kringloopwarenhuis 
Het assortiment van Meerwinkel 

is zo breed dat je kunt spreken 
van een kringloopwarenhuis: 
kleding, servies, boeken, meu-
bels, antiek, elektronica en mul-
timedia. Dagelijks worden nieu-
we spullen gebracht en wisselt 
het aanbod. In de winkel en het 
magazijn werken enthousias-
te medewerkers en vrijwilligers 
bij wie het belang van het recy-
clen van goede producten voor-
op staat. Meerwinkel is een initi-
atief van Meerlanden.

Meerwinkel is gevestigd aan de 
Daalmeerstraat 9 in Hoofddorp. 
Op maandag is het kringloopwa-
renhuis geopend van 13.00 tot 
17.00 uur, op dinsdag t/m zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
overige informatie en vragen 
kunt u contact opnemen met de 
Meerwinkel via telefoonnummer 
023 554 6920 of via e-mail; in-
fo@meerwinkel.nl. Nadere infor-
matie vind u ook  op de website : 
www.meerwinkel.nl.

Scheveningen Zandvoort Marathon, de 
enige echte strandmarathon van Nederland
Regio - Stichting SportSup-
port Kennemerland organiseert 
in samenwerking met stich-
ting Ultimarathon op zondag 22 
maart de Scheveningen Zand-
voort Marathon. Wordt zondag 
22 maart ook jouw leukste zon-
dag van 2015? Dit is de enige 
echte strandmarathon van Ne-
derland:  een geweldige start 
van het marathonseizoen waar-
bij je in een inspirerende om-
geving van strand, zee en dui-

nen de winter definitief van 
je af kunt schudden. Boven-
dien steun je met je deelname 
de Stichting Terre des Hom-
mes. Hun project ‘Van vuilnis-
belt naar schone klas’ (bestemd 
voor kinderen uit Indonesië) is 
als goede doel aan dit evene-
ment gekoppeld.

Uniek loopevenement
in de natuur
Met de start in Scheveningen 

en de finish in Zandvoort loop 
je de klassieke marathonaf-
stand in één rechte lijn over het 
strand. Onderweg passeer je de 
kustplaatsen Wassenaar, Kat-
wijk, Noordwijk en Zandvoort. 
De natuur is hier de baas, dus 
elke editie is weer uniek!

Kijk voor meer informatie en 
om je in te schrijven op de 
website: www.scheveningen-
zandvoort.nl

Workshop in de Bibliotheek 
Bloemendaal

3D-printen voor beginners 

Aquarelleren 
iets voor u?
Heemstede - Kenmerkend 
aan een aquarel zijn de helde-
re, doorzichtig gekleurde vlak-
ken. In de cursus Aquarelleren 
werkt u naar stillevens en fo-
to’s van bijvoorbeeld landschap-
pen. Door de individuele bege-
leiding van docente Francis van 
der Meer is er plaats voor cur-
sisten van alle niveaus. Bij de-
ze cursus is nog ruimte om in te 
stappen. De lessen worden ge-
geven in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede op dinsdagmorgen 
van 9.30 tot 11.30 uur. Opgeven 
kan op werkdagen tussen 9.00 
en 12.00 uur: tel. (023)548 38 28 
kies 1 of via www.casca.nl.



Dit is een detail van het beeldje ‘Balans’, gemaakt door Ellen Wolff. Het 
staat op de Binnenweg voor de Heemsteedse Apotheek sinds 1988. 
Het gebruikte materiaal is brons op een sokkel van steen.
Het is gemaakt in opdracht van de vroegere apotheker Karel de Lus-
sanet de la Sablonière en zijn kinderen, Laurens-Jan en Céline stonden 
model. De Balans staat zowel voor de balans in het leven als voor de 
weegschaal, die in de apotheek werd gebruikt.
Ellen Wolff is recent betrokken geweest bij de herplaatsing van de 
beelden van de figuren uit de Camera Obscura van Hildebrand in de 
Haarlemmer Hout. 
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Teisterband: ‘What a wonderful band’
Dirigent Bert Steinmann zwaait eervol af
Heemstede – De Pinkster-
kerk was afgelopen zon-
dag het muzikale decor 
en de opzienbarende af-
scheidsbühne van Bert Stein-
mann, dirigent en mede- 
oprichter van het mannenor-
kest de Teisterband. Voor de 
laatste maal hanteerde Bert 
enthousiast het dirigentstokje 
voor de band waar hij 20 jaar 
lief en leed mee deelde. Een 
historisch dirigentstokje dat 
hij nu overgeeft aan zijn op-
volger Miklos Fürst.

Onder de aanwezigen in een 
volle Pinksterkerk wethouder 
Christa Kuiper en gemeente- 
secretaris Willem van den Berg. 
Zelfs de Commissaris van de 
Koningin van Zuid-Holland, 

Jaap Smit, begeesterd liefheb-
ber en oud-lid van de band, zat 
in het publiek.  Als vanouds wist 
de van oorsprong Limburgse 
Bert Steinmann de sfeer er goed 
in te houden en het publiek op 
het puntje van de stoel te hou-
den met muziek en anekdo-
tes. Bert nam zelf af en toe de 
saxofoon ter hand. Het pu-
bliek genoot er met volle teugen 
van en de Teisterband speelde 
klassiekers als ‘New York, New 
York’, de mars ‘Bergzauber’ en 
‘Mack The Knife’. Voor de ge-
legenheid was de tekst van het 
Goede Doel/René Froger num-
mer ‘Alles kan een mens gelukkig 
maken, een eigen huis’ enigszins 
aangepast in ‘Een eigen band’ 
en het nummer ‘What a wonder-
ful world’ van Sam Cooke aan- 

gepast in ‘What a wonderful 
band’. De zangpartijen van de-
ze nummers nam Wim Bartels 
voor zijn rekening. Als klap op de 
vuurpijl mocht het jonge meisje 
Eva Daniëls uit de zaal het num-
mer ‘Tanz-Mariechen’ helemaal 
zelf dirigeren. En dat ging haar 
geweldig af.

Na afloop van het concert diver-
se speeches waarbij Bert Stein-
mann werd bedankt en geroemd 
voor zijn nimmer afnemende in-
zet voor de band. Met mooie 
woorden, een foto/tekstboek 
samengesteld door de leden, 
een ere-oorkonde, een gouden 
dirigentstokje en een mooi kist-
je wijn werd deze onvergetelijke 
middag afgesloten.
Bart Jonker

Nieuwjaarsconcert Heemsteedse Kunstkring

Jong talent met eigen geluid
Heemstede - In haar nieuw-
jaarswens naar 2015 sprak voor-
zitter Monique Klompé juist niet 
over het grijs van de griffier van 
de gemeente zoals verwoord in 
haar nieuwjaarstoespraak, maar 
van een kleurrijk jaar dat 2015 
voor de Heemsteedse Kunst-
kring mag worden. Kleurrijk en 
volop ontdekkingen in de pro-
grammering en vooral in samen-
werking met de Podia Heem-
stede, Oude Slot en De Luifel 
en Welzijn Ouderen Heemste-
de. Belangrijk is het behoud van 
het cultureel erfgoed. We zitten 
nu nog op de banken met de 
jassen aan, straks zijn het stoe-
len een nieuwe verwarming en 
verdere verbeteringen. Hopelijk 
blijft de akoestiek zo mooi als 
nu. Behoud het goede. Wat ze-
ker geldt voor de vrijwilligers van 
de Kunstkring die zoveel moge-
lijk maken. Ze is nog op zoek 
naar een bestuurslid, een bus 
coördinator en organisator van 
excursies. Kijk maar eens op 
www.heemsteedsekunstkring.nl.

Myriam West
Ze ging al jong pianospelen en 
zingen. De toenmalige voorzit-
ter van de HHK, Ad van Ameron-
gen ontmoette haar bij zijn pia-
noleraar en Myriam speelde in 
Groenendaal tijdens het 50-ja-
rig jubileum van de Kunstkring 
als 14-jarig pareltje. Inmiddels 
heeft dat pareltje zich ontwik-
keld tot een zangeres die haar 
eigen songs schrijft. Luisterlied-
jes en ballads geïnspireerd door 
haar verblijf in de muziekstad 
van Amerika nummer één, New 
Orleans. Een half jaar verbleef ze 
op de plekken waar de jazz en 
blues geboren werden, zij stond 
er zelfs op een podium met de 
jazzlegende Ellis Marsalis. Vol 
inspiratie begon ze in Nederland 
muziek te schrijven. Met succes, 
ze speelde met haar band op het 
North Sea Jazz Festival, Kunst-
stof TV, in Paradiso  en in voor-
programma’s bij de band Moke. 
Ze heeft een aangename stem, 
zonder dat rauwe, zo kenmer-
kend uit the South. Hoogtepunt 

was zondag in de Oude Kerk de 
uitnodiging van Myriam aan het 
publiek om ‘Come along to the 
house’ mee te zingen en het luk-
te!  Ze begeleidt zichzelf op de 
piano en treedt veel samen op 
met basgitarist Mart Jeninga 
die een schitterende solo speel-

de in het nummer Astronaut, een 
ode aan Andre Kuiper. Een bas-
gitaar met doordringende ruim-
tesound. Met een optreden van 
deze jongelui in de Oude Kerk, 
maakt de Heemsteedse Kunst-
kring vrienden.
Ton van den Brink 

Vlooienmarkt 
Heemstede

Heemstede - Zondag 18 ja-
nuari wordt een grote vlooi-
enmarkt met ruim 125 kra-
men gehouden in Heemste-
de. In sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 
staan die dag vele marktkoop-
lieden voor één dag in de gro-
te sporthal met een keur aan 
gebruikte goederen. Niet al-
leen kleding en speelgoed, 
maar ook antiek en curiosa 
zijn hier te vinden. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.30 uur en 
de entreeprijs bedraagt 2,50 
per persoon. Kinderen t/m 
11 jaar en onder begeleiding 
hebben gratis toegang tot de 
markt. Voor meer informatie 
of reserveringen kunt u bellen 
naar: organisatieburo MIK-
KI, 0229-244739 of 244649. Of 
kijk op internet: www.mikki.nl.
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Woensdag 14 januari
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 14 januari
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.
Jansstraat, dinsdag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur. Toe-
gang vrij. 

Woensdag 14 januari
t/m 30 januari
Expositie schilderijen 89- 
jarige Rita Hawkins in raad-
huis Heemstede.

Woensdag 14 januari
t/m 31 januari

Expositie ‘Kunst van Zolder’ 
in galerie Het Kunstbedrijf. 
Kunnen worden aangeschaft. 
Zo krijgen de vergeten kunst-
werken weer een nieuw
leven.
Beelden, etsen, schilderij-
en, tekeningen en foto’s in-
gebracht. Open woensdag 
t/m zaterdag van 13.00 tot 
17.30 uur. Raadhuisstraat 56a, 
Heemstede.

Woensdag 14 januari
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van 
Niels Langeveld. Voormalig 
gemeentehuis te Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. Van vrij-
dag 5 december tot 3 februa-
ri 2015.
Openingstijden van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur en op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Vrijdag 16 januari
Micha Wertheim: Micha 
Wertheim voor zichzelf. 
Prikkelend, tergend en te-
gendraads cabaret. Theater 
de Luifel, aanvang 20.15 uur. 
Kaarten 18,50 euro via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van de Luifel.

Zondag 18 januari 
Blaasoctet Septentriones 
brengt theeconcert in Oude 
Kerk, Wilhelminaplein Heem-
stede. Aanvang 15.00 uur. 
Klassiek programma, o.a. Pou-
lenc, Mozart en Bizet.
Toegang gratis. Na afl oop 
deurcollecte. Thee, koffi e en 
gebak in de Pauwehof.

Vlooienmarkt, Sportcentrum 
Groenendaal, Sportparklaan 
16 Heemstede. 9.30-16.30 uur. 
Entree: 2,50. Kinderen t/m 11 
jaar onder begeleiding, gratis 
toegang.
Voor meer informatie of reser-
veringen kunt u bellen naar: 
organisatieburo MIKKI, 0229-
244739 of 244649. Of kijk op 
internet: www.mikki.nl.

Woensdag 21 januari
Puzzelruilbeurs bij Sint Ja-
cob in de Hout van 13.30 tot 
15.00 uur, Zuiderhoutlaan 1 in 
Haarlem.
Bijdrage: 1,- euro. Meer info: 
023 - 8927900.

AgendA Donderdag 22 januari
Dominee Ad van Nieuw-
poort te gast bij PKN 
Heemstede in Trefpunt Ben-
nebroek, Akonietenplein 1. Op 
een andere manier de bijbel 
lezen is het thema. Aanvang 
20.00 uur. Toegang: 5,-.

Lezing door schrijfster 
Nausicaa Marbe over het 
boek Smeergeld bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Aanvang 
20.00 uur. Toegang: 5,-. 
Reserveren: 023-5282472, 
www.boekhandelblokker.nl.

Vrijdag 23 januari
Henry van Loon: Sluimer. 
Uit de serie cabarettalen-
ten. Kampioen van de verra-
derlijke tussenzinnetjes. The-
ater de Luifel, aanvang 20.15 
uur. Kaarten 17,50 euro via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van de Luifel. 
Isabelle van Keulen Ensemble: 
Tango! Tangomuziek van Astor 
Piazzolla. De Oude Kerk, aan-
vang 20.15 uur. Kaarten 20,50 
euro via www.podiaheemste-
de.nl, aan de kassa van de 
Luifel of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Zaterdag 24 januari

Jazz Unlimited Combo 
treedt op in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Het is een bene-
fi etoptreden voor noodzake-
lijk onderhoud aan het kerk-
gebouw. Aanvang 20.00 uur. 
Entree: 10,-. Voorverkoop van 
de kaarten kan door overma-
ken van 10,- euro op bank-
nummer NL81ABNA0563240
563.o.v.v.Kaarten Jazz concert. 
Dit kan echter tot 20 januari. 
De kaarten zijn af te halen op 
de avond zelf bij de entree. Te-
vens is er kaartverkoop voor 
aanvang. Kijk ook op: www.
oudekerkheemstede.nl.

Zondag 25 januari
You-dag, open dag voor 
jongeren die hun passies 
willen ontdekken, talenten 
en zelfvertrouwen willen 
ontwikkelen.
Locatie: Musical & Dance 
Center, Bosboom Tous-
saintlaan 18 in Heem-
stede. Tussen 10.00-16.00 uur. 
Meer informatie op: www.you-
niteonline.com/nl/you-days of 
telefonisch naar: 06-42747212.

Maandag 26 januari
Gijs Scholten van Aschat & 
Pierre Bokma: Scènes van 
Shakespeare. Het Oude Slot, 
aanvang 20.15 uur.

BINNENKORT O.A.:

ISABELLE VAN KEULEN
ENSEMBLE - Tango!

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38

BAS HEIJNE
Visie, maar nooit vanuit oordeel of emotie

ROSEFIRE 
Eric Vloeimans, Tania Kross, 
Martin Fondse, Matangi Quartet

VLIEG MET ME MEE…  
Zingend, dansend, klappend genieten
van muziek

SPINVIS
Oogcontact van de eenzaamste soort

OUDE KERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 17,00

OUDE KERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 20,00

OUDE SLOT ∙ aanvang 15:00 uur ∙ entree: € 16,00/kinderen € 7,50 

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 20,00

OUDE KERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 20,00

LEZING+

KAMERMUZIEK

FAMILIEVOORSTELLING  2+

MUZIEK

MUZIEK

Theater de Luifel: Herenweg 96 ∙ Pinksterkerk: Camplaan 
Oude Slot: Ringvaartlaan ∙ Oude Kerk: Wilhelminaplein

22 JANUARI
DONDERDAG 

22 JANUARI
VRIJDAG

6 FEBRUARI
VRIJDAG

8 FEBRUARI
ZONDAG

13 FEBRUARI 
VRIJDAG

You-dag voor tieners op zondag 
25 januari in Heemstede

Heemstede - Op zondag 25 januari vindt in het musical & dance 
center te Heemstede aan de Bosboom Toussaintlaan 18, tussen 10.00 
en 16.00 de eerste YOU-dag plaats. Wie ben ik? Ben ik wel goed ge-
noeg? Waar ben ik bang voor? Wat ga ik doen met mijn toekomst?
Belangrijke vragen waarmee Nan Coosemans en Florian Hiele (op-
richters van Younite) tijdens de YOU-dag op een leuke en interac-
tieve manier met jongeren tussen de 11 en 15 jaar aan de slag gaan.
Younite is een organisatie die zich sinds 2010 in Italië succesvol be-
zighoudt met het begeleiden van jongeren en komt nu voor het eerst 
met haar jongerenprogramma naar Nederland. Younite werkt aan 
het verhogen van zelfvertrouwen, het ontdekken van passies, talent 
en dromen en leert kinderen omgaan met emoties en pestgedrag. 
Younite doet dit door middel van speciale schoolprogramma’s, zo-
merkampen, workshops en één op één coaching.
De YOU-dag is volledig gratis en alle jongeren tussen de 11 en 15 
jaar zijn welkom. Meer informatie is te vinden op http://www.youni-
teonline.com/nl/you-days of telefonisch naar 06-42747212.

Kaarten 19,- euro via www.po-
diaheemstede.nl, aan de kas-
sa van de Luifel of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Dinsdag 27 januari
‘Frénk droomt hardop’ met 
muzikale medewerking 
van Tom America. Journa-
list Frénk van der Linden in-
terviewt voormalig landelijk 
opperbevelhebber Peter van 
Uhm. Philharmonie Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.
Informatie en kaarten van-
af 11,50 euro via www.the-
ater-haarlem.nl of de VVV-
ticketbox op Grote Markt 2 in 
Haarlem.

Ouder en kindgym bij GSV-Heemstede
Heemstede - Wil jullie kind 
ook overal op en over klimmen. 
Heeft hij of zij ook energie voor 
10? Of heeft jullie kind wat mo-
torische prikkeling nodig? Dan is 
dit wat voor jullie. Kinderen tus-
sen de 2 en 4 jaar gaan samen 
met een ouder heerlijk bewegen. 
Op woensdagochtend wordt jul-
lie kind gestimuleerd in de moto-
rische ontwikkeling. Na een war-
ming-up worden de toestellen 
neergezet en kunnen de peu-
ters klimmen, klauteren, balan-
ceren, springen en rollen. Als af-
sluiting gaan we samen zingen 
en dansen. 
De lessen worden gegeven in 
de gymzaal van de Valkenburg-

school. Er zijn 2 groepen; van 
9.30 tot 10.15 uur en van 10.30 
tot 11.15 uur. We gymmen in klei-
ne groepen en vol=vol. De eerste 
les is op 21 januari en loopt door 
tot en met 3 juni. De kosten zijn 
slechts 67 euro.
Vanaf dit seizoen is het ook mo-
gelijk om een geregistreerd be-
weegdiploma te behalen. Om het 
bewegen van kleine kinderen te 
stimuleren worden in de lessen 
de basisvormen van bewegen 
op een juiste manier aangeleerd. 
Als een kind na een half jaar al-
le basisvaardigheden beheerst, 
wordt er tijdens de laatste les 
een diploma vanuit de KNGU af-
gegeven.

Wil je hiervoor inschrijven, meld 
je dan nu aan bij: monique@
marchandweb.nl of 023-5243475.
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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

Denk aan de sticker 
voor uw rolemmer

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verkeersbesluiten
- Verwijderen fietswrakken

Handhaving fout parkeren Indische wijk 
en Sportparklaan
Vanaf half januari letten de politie en de 
handhavers van de gemeente Heemstede extra 
op verkeerd parkeren in de Indische Wijk en op 
de Sportparklaan. Als geconstateerd wordt dat 
een voertuig fout geparkeerd staat volgt er geen 
waarschuwing, maar zal direct een boete worden 
uitgeschreven. De boete voor de overtreding 
bedraagt € 90 plus € 7 administratiekosten.

Doordat er op de hoeken van de straat, op de 
stoep, buiten de parkeervakken en op zebra’s 

wordt geparkeerd ontstaan gevaarlijke situaties. 
Ook de hulpdiensten ondervinden hinder van de 
foutparkeerders, waardoor de hulpverlening in 
gevaar kan komen. 
De gemeentelijke handhavers en de politie hebben 
het afgelopen jaar ook al gewaarschuwd en 
bekeurd. Dit heeft onvoldoende geholpen, vandaar 
dat de actie nu geïntensiveerd wordt.
Het integrale Uitvoeringsprogramma Handhaving 
van de gemeente noemt de controle op verkeerd 
parkeren als prioriteit.

Werk jij graag in een mooie omgeving? 
En heb jij hart voor ons groen?
Voor de Algemene Begraafplaats gelegen aan de rand van het Groenendaalse Bos zijn wij op zoek 
naar een enthousiaste medewerker begraafplaats met relevante werkervaring en opleiding.
Je onderhoudt het groen en de graven en verricht diverse begraafplaatsactiviteiten, waaronder 
grafruimingen. In een klein en hecht team werk je mee aan hoogwaardig onderhoud en service. 
Meer weten? Kijk op www.werkenbijheemstede.nl

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’ 
Op woensdag 21 januari van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een positief opvoeden workshop 
‘leren luisteren’. De workshop is voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. 

Tijdens deze workshop komt aan bod waarom 
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. Hoe 
kunnen ouders omgaan met lastig gedrag zoals niet 
luisteren? Hoe stel je grenzen en leer je kinderen 
om op een positieve manier mee te werken. 
De workshop is interactief en voor een groep 
van maximaal 12 ouders. De presentatie van de 
workshopleider wordt afgewisseld met filmpjes en 
oefeningen. Ouders worden tijdens de workshop 
aan het denken gezet over hun eigen manier van 
opvoeden en maken een opvoedaanpak, die thuis 
in de praktijk kan worden gebracht. 
Ga voor meer informatie en om u in te 

schrijven naar www.cjgheemstede.nl (knop 
‘themabijeenkomsten en cursussen’). Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop. 



Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de juiste sticker!
Eind december 2014 ontving u als gebruiker van 
de grijze rolemmer een nieuwe sticker voor het 
jaar 2015. In 2015 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van 
een gele sticker. De kleine rolemmer heeft een 
paarse sticker nodig. De stickers met barcode 
vormen een controlemiddel dat onder andere 

informatie geeft over het adres waartoe de 
rolemmer behoort.

In januari 2015 worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 
voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op 
dit label staat het verzoek om de sticker alsnog 

aan te brengen. Vanaf maandag 22 januari 
2015 worden alleen nog grijze rolemmers 
geleegd die voorzien zijn van een juiste sticker. 
Heeft u nog vragen over het gebruik van de 
sticker of de grijze rolemmer? Neem dan contact 
op met de afdeling Publieksinformatie van 
Meerlanden via telefoonnummer (0297) 381717.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oudemanslaan 8, nieuwbouw woonhuis, 

wabonummer 9859, ontvangen 31 december 
2014 

- Narcissenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18483, 
ontvangen 20 december 2014

- Paulus Potterlaan 4, het plaatsen van een 
trappenhuis in de achtergevel en vervangen van 
het dak, wabonummer 18510, ontvangen 22 
december 2014

- Camplaan 20, het plaatsen van een dakkapel 
in het voorgeveldakvlak en uitbreiden 1e 
verdieping, wabonummer 18549, ontvangen 23 
december 2014

- Jan Steenlaan 24, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 18552, ontvangen 2 januari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Rijnlaan 129 t/m 163, het renoveren van de 

voorgevel van het flatgebouw, wabonummer 
16275, ontvangen 17 oktober 2014

- Raadhuisstraat 8, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 17708, ontvangen 28 november 
2014

- Oudemanslaan 9, het plaatsen van een dakkapel 
op het voor- achter en zijgeveldakvlak en 
aanpassen trapsparing, wabonummer 17715, 
ontvangen 28 november 2014

- Alberdingk Thijmlaan 44, het wijzigen van 
de voorgevel en aanbrengen constructieve 
wijzigingen, wabonummer 18006, ontvangen 8 
december 2014 

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
- Lindenlaan 57, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 17497, verzonden 9 januari 2015, 
reguliere procedure 

- Fresialaan 27, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 17271, 
verzonden 9 januari 2015, reguliere procedure

- Reggelaan 4, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 17932, verzonden 9 januari 2015, 
reguliere procedure

- Franz Schubertlaan 37A, vergunning brandveilig 
gebruik voor het vestigen van een kinderopvang 
wabonummer 14411, verzonden 12 januari 2015, 
uitgebreide procedure. Een beroepschrift moet 
uiterlijk 26 februari 2015 worden ingediend.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit(en)
Gehandicaptenparkeerplaats Bartoklaan
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Bartoklaan 63 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 6 januari 2015). Het besluit 
ligt vanaf 15 januari 2015 zes weken ter inzage. 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Raadhuisstraat; reconstructie plein, 
verplaatsen gehandicaptenparkeerplaats 
en extra laad- en losplaats
De parallelstrook op de Raadhuisstraat ter 
hoogte van de huisnummers 54 t/m 86 wordt 
heringericht als plein. Daardoor komen de twee 
voorrangskruispunten en het eenrichtingsverkeer 
op de parallelstrook te vervallen. De algemene 
gehandicaptenparkeerplaats wordt verplaatst en 

twee nieuw te realiseren parkeervakken worden 
aangewezen als laad- en losplaats.  
De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
14 januari 2015 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 27 januari 2015 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout. Eventuele fietskettingen waarmee 
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 27 januari 2015 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 26 april 
2015 worden opgeslagen bij De Meerlanden aan 
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling 
van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering 
en opslag. 
Voor informatie kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Uitgevoerde verwijdering fiets Jan van Goyenstraat
In onze publicatie van 10 december 2014 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- Een zwart/grijze damesfiets, merk Pointer, met 

lekke achterband en defecte versnelling, aan de 
Jan van Goyenstraat naast de Plus supermarkt;

- Een zwarte herenfiets, merk On the Road, met 
een lekke voorband, aan de Jan van Goyenstraat 

naast de Plus supermarkt;
- Een zwarte damesfiets, merk Medley, met twee 

lekke banden, aan de Jan van Goyenstraat ter 
hoogte van huisnummer 22;

Bovengenoemde fietsen zijn op 8 januari 2015 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 fiets 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.



Nijntje en GSV-Heemstede leren peuters en 
kleuters beter bewegen met Beweegdiploma

Jos Holdorp, secretaris sectie 
gymnastiek is blij met het keur-
merk: “Het keurmerk Beweeg-
diploma geeft onder andere aan 
dat wij lesgevers hebben die 
daadwerkelijk peuters en kleu-
ters op een juiste en veilige ma-
nier leren hoe ze alle belangrij-
ke vormen van bewegen kunnen 
leren. Dat doen we in een leu-
ke sfeer waarin spelenderwijs le-
ren centraal staat. Na gemiddeld 
20 uur ontvangen kinderen het 
”Beweegdiploma” met nijntje er-
op en krijgen ze leuke badge van 
nijntje.” 
In juni 2013 werd tijdens het 
Groot NK Fantastic Gymnas-
tics in Ahoy Rotterdam het “Be-
weegdiploma” geïntroduceerd 
voor kinderen van 2-6 jaar. Door 
middel van een toegankelijk en 
speels beweegprogramma leren 
kinderen in 20 uur spelenderwijs 
alle basisbeginselen van bewe-
gen. Het is volgens Marja Kerk-

hof (managing director bij rech-
tenhouder nijntje, Mercis)  geen 
toeval dat nijntje als ambassa-
deur verbonden wordt aan het 
“Beweegdiploma”.
“Goed leren bewegen is name-
lijk heel belangrijk en ontzet-
tend leuk, maar niet meer van-
zelfsprekend binnen onze maat-
schappij. Het stimuleren van 
een positieve leefwijze en kin-
deren spelenderwijs aansporen 
om te bewegen is waar het ons 
om gaat. Jong geleerd is oud ge-
daan. We zijn blij dat nijntje daar 
aan kan bijdragen.”
Jaap Wals (directeur KNGU): 
“Wij willen met het “Beweegdi-
ploma” een stimulans geven aan 
bewegen op jonge leeftijd nog 
voordat kinderen naar de basis-
school gaan. Het belang van dit 
diploma voor de latere sportie-
ve carrière en leefstijl wordt op 
aansprekende wijze benadrukt. 
Nijntje is bij uitstek een karak-

Heemstede - Nijntje, de Koninklijke Nederlandse Gymnas-
tiek Unie (KNGU) en GSV Heemstede gaan een meerjarig sa-
menwerkingsverband aan met de ambitie om meer kinderen 
uit Heemstede en omgeving tussen de 2 en 6 jaar te stimule-
ren om spelenderwijs beter te leren bewegen. GSV Heemste-
de heeft namelijk met ingang van september 2014 het “Be-
weegdiploma-keurmerk” van de KNGU verkregen en de be-
kende kinderheld nijntje is de ambassadeur van het “Beweeg-
diploma”.

ter dat zeer tot de verbeelding 
spreekt van peuters, kleuters en 
hun ouders en grootouders. Wij 
zijn bijzonder blij dat GSV Heem-
stede aan de slag gaat met het 
“Beweegdiploma” en wensen al-
le peuters en kleuters uit Heem-
stede veel beweegplezier!”
Bij GSV Heemstede worden de 
lessen voor peuters in de vorm 
van ouder en kindlessen aange-
boden. Hier kunnen de peuters 
onder de beschermende leiding 
van een volwassene veilig bewe-
gen. De eerste beweegdiploma’s 
worden op woensdag 14 januari 
uitgereikt aan de peuters die aan 
alle 19 vaardigheden voldoen. 
Vanaf woensdag 21 januari is 
het mogelijk voor nieuwe peu-
ters om deel te nemen aan de 
lessen. De eerste les is van 9.30 
tot 10.15 uur en de tweede les 
van 10.30 tot 11.15 uur. De les-
sen worden gegeven in de Val-
kenburgschool aan de Cruquius-
weg Heemstede.
Wilt  u meer weten over het Be-
weegdiploma bij GSV Heem-
stede? Ga dan naar de website 
www.gsv-heemstede.nl.
Wilt u inschrijven of weten of er 
nog plaats is, neem dan contact 
op met: monique@marchand-
web.nl  of telefonisch: 023-
5243475.

Heemsteedse Kunstbeurs eind maart
Heemstede - Op 27, 28 en 29 
maart 2015 organiseert Stichting 
Heemsteedse Kunstbeurs inmid-
dels alweer voor de derde keer 
dit drukbezochte en gezellige, 
jaarlijkse evenement.

In de Sport-Plaza Groenendaal 
kunt u ook nu weer gratis di-
verse stands bezoeken van zo’n 
50 kunstenaars, die samen een 
grote diversiteit aan disciplines 
vertegenwoordigen. Een unieke 
kans om onder één dak te proe-
ven van videokunst, ruimtelijk 
werk, schilderijen, tekeningen, 

fotografie, keramiek en sieraden.
Nieuw daarbij is dat we dit jaar 
net afgestudeerde studenten 
van de Koninklijke Academie 
voor Beeldende Kunst uit Den 
Haag en de Gerrit Rietveldaca-
demie hebben weten te interes-
seren om mee te doen aan de 
beurs.

Voor kinderen is er een speci-
aal ‘kunstzinnig’ programma in 
samenwerking met Casca ge-
organiseerd. Verder valt er voor 
iedereen tijdens het weekeinde 
naast de vele kunst te genieten 

van verschillende optredens. Zo 
zal de dansacademie van Dennis 
Poetiray acte de présence geven. 
Daarnaast heeft Stichting Podia 
Heemstede laten weten van plan 
te zijn de Heemsteedse Kunst-
beurs te benutten als podium 
voor nieuw, jong Heemsteeds ta-
lent op het gebied van de podi-
umkunsten.

Kijk voor meer informatie op 
www.heemsteedsekunstbeurs.
nl of op onze Facebookpagina 
of mail naar heemsteedsekunst-
beurs@gmail.com.

TV Merlenhove en T-line 
sluiten overeenkomst
Heemstede - Onlangs hebben 
Tennisvereniging Merlenhove en  
tennisschool T-line de goede sa-
menwerking van de afgelopen 
jaren vastgelegd in een overeen-
komst voor de komende twee 
jaar. Bestuur van TV Merlenho-
ve en directie van T-line hebben 
in het najaar 2014 uitgebreid met 
elkaar gesproken over de inhoud 
van de samenwerking. De over-
eenkomst werd ondertekend na-
mens TV Merlenhove  door voor-
zitter Paul Barten, penningmees-
ter Hans Maarschalkerweerd, vz 
JC Ingrid Mense en vz TC Rogier 
Beenders en namens T-line door 
directeur Gerben Zuijdam.
Zeker nu landelijk gezien het 
aantal leden van de KNLTB te-

rugloopt vinden TV Merlenhove 
en T-line het van belang geza-
menlijk op te trekken om zowel 
jeugd als volwassenen voor de 
tennissport te interesseren. T-Li-
ne heeft samen met TV Merlen-
hove een ambitieus project op-
gezet om 600 kinderen van de 
Heemsteedse basis scholen en-
thousiast te maken om op ten-
nispark Groenendaal te gaan 
lessen en te gaan spelen. De af-
spraken zijn dat de trainers van 
T-line lesgeven aan zowel de 
jeugd, de senioren als het trai-
nen van de selectie. 
Geïnteresseerden die lid willen 
worden of tennislessen willen 
nemen kunnen zich aanmelden 
via www.merlenhove.nl.

Drie van de ondertekenaars,  TV Merlenhove voorzitter Paul Barten (l), 
penningmeester Hans Maarschalkerwerd (r) en T-line directeur Ger-
ben Zuijdam (m).

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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