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Adres Zandlaan 48
 2181 HS Hillegom
Web www.nouris.nl
Email info@nouris.nl

Heeft u vragen? Bel ons:  

023 584 73 25

Chinees RestaurantChinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

27 JANUARI
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

Vomarplannen blijven heet hangijzer
Heemstede - Het blijft een 
aparte geschiedenis. In het 
collegeprogramma is afge-
sproken dat er geen super-
markt komt op de Eikenlaan 
in het centrum van Heem-
stede. Dat was vooral de in-
breng van de lokale par-
tij HBB. Het is coalitiepartij 
VVD die te pas en te onpas 
laat weten groot voorstan-
der te zijn van een grote su-
permarkt. Ook medecollege-
partij CDA is voorstander. De 
ontwikkelaar van de Vomar, 
Hoorne BV, wil niet wach-
ten op de volgende verkie-
zingen, omdat het allerminst 
zeker is dat er dan wel een 
meerderheid voor het bouw-
plan komt. 
Voor 2020 staat er dan zeker 
niets. Door in combinatie met 
Elan Wonen ‘De Slottuinen’ te 
gaan ontwikkelen, zet Hoor-
ne druk op de ketel. Het is 
nog helemaal niet zeker dat 
dit plan van de grond komt. 
Cruciaal is de ontsluiting 
naar de Cruquiusweg, waar-
bij de provincie roet in het 
eten kan gooien. Tijdens de 
commissievergadering ruim-
te op 14 januari werd gespro-
ken over de relatie winkel- 
visie Heemstede en De Slot-
tuinen. Hoewel het rapport er 
nog niet ligt, is de teneur vrij-

wel zeker dat een grote su-
permarkt op de Binnenweg 
van levensbelang is voor het 
centrum. Johan Maas (PvdA) 
trok deze uitkomst op voor-
hand al in twijfel. Wethouder 
Ates (HBB) zat in een lastig 
pakket. Hij had gesproken 
met Elan en Hoorne. Daar 
was niets concreets uitgeko-
men, anders dan dat de com-
binatie snel met een bouw-
aanvraag zal komen voor De 
Slottuinen. Pas dan kan er 
inhoudelijk over voors en 
tegens worden gesproken. 
Klaasen (D66) wil de win-
kelgebieden niet versnippe-
ren. Hij vroeg de wethouder 
waarom hij de deur open-
hield. Volgens hem heeft de 
Binnenweg een trekker no-
dig. Maas (PvdA) wil dat re-
kening wordt gehouden met 
de sociale woningbouw, on-
derdeel van het plan. Win-
keliersvoorman René Janus 
sprak voor eigen parochie. 
“Zonder een nieuwe super-
markt is de Binnenweg ver-
loren.” Hij verwacht dat de 
huidige Vomarvestiging dan 
zal sluiten. Angst bleek tij-
dens de commissie voor aan-
vragen voor de andere zij-
de van de Cruquiusweg. Vol-
gens Ates staat de provincie 
geen detailhandel toe op dat 

industrieterrein. De Zeeuw 
(GroenLinks) zag het wel po-
sitief. Er komen extra par-
keerplaatsen. De bewoners 
van de Indische buurt en om-
geving hebben dan een su-
permarkt in de buurt. D66, 
VVD en CDA wijzen de plan-
nen echter op voorhand al 
af. Van Vlijmen (CDA): “Het 
bestemmingsplan laat het 
niet toe, dus punt uit.” Zowel 
HBB als wethouder Ates nam 
het standpunt in ‘eerst maar 
eens te wachten op het rap-
port winkelvisie’. Dit was voor 
Maas (PvdA) aanleiding om 
HBB er fijntjes op te wijzen 
dat dit in handen is van de 
VVD en het CDA. “Ga eens 
besturen”, riep hij uit. 

Directeur Heeremans van 
Hoorne liet tijdens het teke-
nen van het de overeenkomst 
met Elan weten dat zijn voor-
keur uitgaat naar De Slottui-
nen. Als pressiemiddel houdt 
hij de Eikenlaan nog ach-
ter de hand. Naast de win-
kels van Van ’t Hoff en Nel-
son heeft Hoorne nu ook het 
pand nr. 72 verworven. In het 
kadaster staan de drie pan-
den echter nog niet op naam. 
Het wordt nog een roerige 
periode.
Eric van Westerloo

Verrijst hier een grote supermarkt?

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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Studenten richten biermerk op
Heemstede - Michiel Hos 
(19) en zijn compagnon 
Ramon Bouman (19) hebben 
sinds een paar maanden een 
eigen bedrijf ‘De Haemsche’. 
Het tweetal brengt daar-
mee een speciaalbier op de 

markt: ‘De Haemsche lager 
bier’. De naam De Haemsche 
is afkomstig van: Heemste-
de, Haarlem en Aerdenhout. 
Een echt regionaal bier dus. 
Informatie:
info@dehaemsche.nl.



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

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 24 januari
Ds. A. Molendijk 
(Heemstede) 10.00 uur.
Kindercafé

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 24 januari
Aanvang 10:00 uur.
Voorganger:
Ds. M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 24 januari
10.00 uur Oude Kerk, Wil-
helmina-plein: ds. P.I.C. 
Terpstra, dienst van Schrift 
en Tafel, m.m.v. de cantorij. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar; Kinderkring voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar.

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 12 is van 
vele markten thuis geweest 
sinds de bouw in de jaren 30. 
De toenfoto is een fragment 
van een straatfoto van de ja-
ren 50 uit het NHA (Noord-
Hollands Archief). Bijzon-
der is dat het ooit is begon-
nen als ‘Krul’s Wijnhandel 
Van Goyen’ en nu, anno 2015, 
weer ‘drank in het spel is’. In 
1932 maakt de wijnhandel 
‘Speciale Reclame geduren-
de de ‘Heemsteedsche Ver-
koopweek’. Behalve Geluks-
bonnen op elke 2 fl essen wijn 
een ½ fl es prima Advocaat 
gratis. En elke 50ste kooper 
bovendien een hele les Ad-
vocaat’.
Heel lang heeft Krul er niet 
gezeten, want eind jaren 30 
begin 40 zien we Electro-
technisch Bureau en Rijwiel-
handel P.J. Bonhof fl ink ad-
verteren in ‘De eerste Heem-
steedsche Courant’ voor bij-
voorbeeld het lakken en mof-
felen van uw rijwiel of de fi ets 
voorzien van een Philips ver-
duisteringslamp. In maart 
1942 is Bonhof nog op zoek 
naar versterking in de zaak. 
Volgens bouwtekeningen van 
de gemeente Heemstede zien 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (7)

we dat er in 1946 een verzoek 
is ingediend voor de uitbrei-
ding van de schoenmakers-
werkplaats aan de achterzij-
de van het pand. Van Steyn’s 
Schoenmakerij heeft inmid-
dels zijn intrek genomen op 
nummer 12. Vooral in de ja-
ren 50 zien we dat Van Steyn 
op zoek is naar personeel, 
maar ook dat dames hun 
schoenen in alle moderne 
tinten kunnen laten verven. 
Met dank aan de adresboe-
ken van Johan van Schie we-
ten we in ieder geval dat de 
schoenmaker tot halverwege 
de jaren 70 zijn werk op num-
mer 12 heeft gedaan. De heer 
Beeren van Le Grand Cru be-
vestigt dat ze al sinds 1986 in 
de Jan van Goyenstraat zit-

ten en in maart van dit jaar 
hun 30-jarig jubileum vieren. 
Voor die tijd zat ‘G en B Assu-
rantiën’ in het pand. In 1984 
dienen ze o.a. een verzoek in 
voor uitbreiding van kantoor-
ruimte. In 2005 wordt Jan van 
Goyenstraat 14 toegevoegd 
aan de Jan van Goyenstraat 
12, waarin o.a. wijnproeverij-
en worden gehouden. 
De nu-foto van Harry Op-
heikens is van januari 2016 
en laat een aantal aanpas-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 24 januari
10.00 uur ontmoetings 
dienst, dhr. P. de Jong (Rot-
terdam)

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 24 januari
Ds. G.F. Smaling uit Oest-
geest.
10.00 uur

www.hervormdpknbennebroek.nl

sing van de voorzijde van het 
pand zien. Het gaat om het 
meeste linkse, witte pand.

Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat 12 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom. 

Meepraten over de Vomar
Heemstede - Heeft u het ook gelezen? Er zijn plannen voor 
een Vomar op het Nova-terrein (Indische Buurt). Ziet u dat 
zitten of vindt u het maar niks? CDA-Heemstede is benieuwd 
naar de mening van de omwonenden. Kom daarom meedis-
cussiëren over de stelling: ‘Een Vomar op het Nova-terrein is 
een ramp / zegen voor de Indische Buurt.’

Donderdag 21 januari vanaf 20.00 uur in de Pauwehof aan 
de Achterweg.

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 27 januari
Open deur, vanaf 10:30 uur
Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl
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Lezing zenmonnik: ‘Tijd voor het levenseinde’
Heemstede - Op uitnodiging 
van Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding houdt Paul 
Loomans woensdagavond 
27 januari de lezing ‘Tijd voor 
het levenseinde’. 

Paul Loomans spreekt in de-
ze interactieve lezing over de 
tijd nemen voor de dagen 
rondom het afscheid en de 
dood. 
De lezing is bedoeld voor ie-
dereen die zich verbonden 
voelt met het onderwerp. 
Paul Loomans is zenmonnik 

sinds 1984. Hij is oprichter en 
coach van de StressOntkno-
ping, waarin zijn missie is om 
te laten zien hoe u kunt leven 
vanuit rust en zonder stress. 
De lezing begint om 20.00 
uur maar binnenlopen kan 
vanaf 19.30 uur.
Locatie is ’t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 te Santpoort-
Noord. Toegang is gratis.

Graag aanmelden bij Brok-
king & Bokslag Uitvaartbe-
geleiding, 023-5310238 of in-
fo@brokkingenbokslag.nl.

Stress verminderen door mediatie
Heemstede - Wist je dat bij Yoga Heemste-
de naast Hatha-yoga ook  tieneryoga, zwan-
gerschapsyoga en yoga voor HSP wordt ge-
geven. Ook organiseert Yoga Heemstede 
regelmatig avonden over  verwante onder-
werpen zoals chakra’s, klankschalen, mind-
fulness en tai chi. 
In januari wordt voor de tiende keer een se-
rie avonden over meditatie gegeven. 
Deze avonden kun je op een luchtige ma-
nier kennis maken met mediteren en er er-
varing mee op doen.

Meditatie helpt je om je gedachtestroom 
tot rust te brengen, waardoor je  geestelijk 
en lichamelijk ontspant. Dit heeft een posi-
tieve  invloed op je gevoel van welzijn, ge-
zondheid en  prestaties én helpt je ook be-
ter omgaan met 
negatieve gevoelens, zoals vermoeidheid en 
depressiviteit.
Meditatie is geen trance of hypnose, maar 
een andere staat van bewustzijn. Hierbij 
word je toeschouwer; toeschouwer van  je 
emoties, toeschouwer van je gedachten en 
toeschouwer van je lichaam. 
Marianne Mascini (yogadocente) en Hans 
Hopman (ontspanningstherapeut) hebben 
deze workshop van vier avonden zodanig 
opgezet, dat ook deelnemers zonder enige 
ervaring onder goede begeleiding uiteenlo-

pende  vormen van meditatie kunnen oe-
fenen. 
Er wordt aandacht besteed aan de (we-
tenschappelijke) achtergrond en de diver-
se stromingen. Op een speelse en afwisse-
lende manier worden voorbereidende oefe-
ningen gedaan en praktische aanwijzingen 
gegeven.

De vier woensdagavonden (27 januari , 3, 
10 en 17 februari) zijn bedoeld voor ieder-
een kennis wil maken met meditatie of zich 
er verder in wil verdiepen. 
De kosten zijn 80,- euro.

Vragen en aanmelden bij:
hanshopman@xs4all.nl of
info@yogaheemstede.nl 
www.yogaheemstede.nl

Zet een energiezuinige stap 
met een warmtepomp

Heemstede  - In 2016 is er 70 miljoen euro subsidie 
beschikbaar voor de aanschaf van zonneboilers, warmte-
pompen, biomassaketels en pelletkachels. Huishoudens, 
bedrijven en organisaties kunnen gebruik maken van de 
‘investeringssubsidie duurzame energie’. De regeling moet 
particulieren aanmoedigen om nu een energiezuinige stap 
te zetten. 

Een warmtepomp zorgt op milieuvriendelijke wijze voor 
verwarming en warm water. Warmtepompen gebruiken 
bestaande warmte in de lucht, grond of water. Met een 
elektrische compressor (zoals in de koelkast) wordt ener-
gie met een lage temperatuur opgewaardeerd tot bruikba-
re warmte.

Het is verstandig om je huis eerst goed te isoleren, voordat 
je een warmtepomp aanschaft. Er zijn warmtepompen die 
je combineert met een hr-ketel op gas (hybride) en volledig 
elektrische warmtepompen. Een hybride warmtepomp kost 
zo’n 5.000 tot 7.000 euro, inclusief hr-ketel. Voor warmte-
pompen kunnen mensen tussen de 500 en 1.500 euro sub-
sidie ontvangen, afhankelijk van het soort apparaat.

Hybride
Ook de hybride warmtepomp geeft warm water en verwar-
ming: dat is een gasgestookte hr- combiketel die samen-
werkt met een ingebouwde of toegevoegde elektrische 
warmtepomp.
De warmtepomp verzorgt verwarming met buitenlucht of 
ventilatielucht als bron. De gasketel gaat aan bij piekge-
bruik (als er veel warm water nodig is en de buitentempe-
ratuur te laag is voor efficiënte verwarming met de warm-
tepomp).  

Zou een warmtepomp iets voor u zijn? 

Neem contact op met Vosse, Kerklaan 9 in
Heemstede. 023-5286802 of info@vosse.nl

Beweegdiploma bij GSV
Heemstede - Op woensdag 
13 januari zijn weer beweeg-

diploma’s uitgedeeld aan de 
kinderen van 2 of 3 jaar die 

Fotokaartje 
aangetroffen
Heemstede - B(K)ent 
u deze vrouw van de fo-
to? Dit is een van meer-
dere beelden, zo geeft 
de heer Bastiaansen aan. 
Hij vond het fotokaartje 
(van een digitale fotoca-
mera) in een tas die hij 
kocht bij Dorcas Heem-
stede.
Het kaartje zat er nog in. 
Bastiaansen vermoedt 
aan de foto¹s te zien dat 
het om een vakantie gaat 
die in Noordkaap (Noor-
wegen) is genoten. Weet 
u er meer van? Neem 
dan contact op met de 
vinder via 023-5289782. Sportinloop 

voor jongeren
Heemstede - Vrijdag 22 ja-
nuari wordt in de gymzaal 
aan de Van der Waalslaan 
voor jongeren een sportin-
loop georganiseer. Iedereen 
mag gratis meedoen, neem 
al je vrienden en vriendinnen 
mee. Aanmelden niet nodig; 
kom gewoon langs.

deelnamen aan de ouder-en 
kindgroep van GSV Heem-
stede. Onder toeziend oog 
van enkele belangstellenden 
lieten de peuters zien wat zij 
de afgelopen maanden geoe-
fend hadden. Samen met hun 
vertrouwde begeleider show-
den de kleintjes hoe ze kon-
den balanceren, klimmen, 
schommelen en gooien. Alle 
peuters van de groep kregen 
een diploma en een ballon.
In de eerste 4 levensjaren 
wordt de belangrijkste ba-
sis gelegd voor de ontwikke-
ling van de rest van je leven. 
Als je hierin goed en veelzij-
dig leert bewegen, is dat be-
ter voor de ontwikkeling op 
latere leeftijd.
Voor meer informatie zie:
www.beweegdiploma.nl.

Vanaf 20 januari starten weer 
nieuwe groepen met peuters. 
Er zijn hier nog enkele plaat-
sen beschikbaar. De les-
sen worden aangeboden in 
de vorm van ouder en kind-
lessen, dus het kind krijgt 
een persoonlijke assistent. 
Na een warming up worden 
de toestellen neergezet en 
kunnen de peuters klimmen, 
klauteren, springen en rol-
len. Als afsluiting wordt sa-
men gezongen en gedanst. 
De lessen worden gegeven 
in de gymzaal van de Valken-
burgschool. Er zijn 2 groepen; 
van 9.30 tot 10.15 uur en van 
10.30 tot 11.15 uur. 
Inschrijven bij monique@
marchandweb.nl of een bel-
letje naar 023-5243475.
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Opinie

Overgang Alverna: waarom 
komt politiek niet in actie?
In het kader van het lande-
lijke beleid om onbewaakte 
spoorwegovergangen te slui-
ten, heeft ProRail zonder daar 
ruchtbaarheid aan te geven 
de overweg bij Alverna af-
gesloten. De grote aantallen 
gebruikers van de overgang 
kwamen in opstand. Dit re-
sulteerde in een heldere uit-
spraak van de Raad van Sta-
te. De overweg moet per di-
rect weer open.
Je zou denken: hekken weg 
en gewoon weer een nette 
overgang creëren. Dan komt 
de goegemeente weer in ac-
tie. De bewoners van de Laan 
van Alverna claimen dat hun 
weg (zij zijn eigenaar) niet 
openbaar is. Mocht de over-
gang er toch komen, dan 
maar een stuk richting sta-
tion. ProRail wil dat kenne-
lijk ook. Een groep van 148 
bewoners uit de omgeving 
stuurde een brief naar de 
gemeente. Zij willen betrok-
ken worden bij de besluitvor-
ming en hekelen het feit dat 
ze nooit eerder zijn gehoord. 
In eerdere procedures kreeg 
de gemeente de opdracht 
van de rechtbank handha-
vend op te treden tegen de 
sluiting, zelfs met een ho-
ge dwangsom. De gemeente 
deed niets. Na de recente uit-
spraak, sloten zij een akkoord 
met ProRail, de Fietsersbond 
en Wandelnet en bewoners 
van het Laantje. De uitkomst 
was: ProRail krijgt nog maan-
den de tijd iets te bedenken. 
Alles zou geheim moeten 
blijven maar de Fietsersbond 
stuurde toch een persbericht 

uit. De inhoud ervan wordt 
dan weer bestreden door 
de gemeente. Het college is 
in overleg met ProRail over 
de uitbreiding van de fiet-
senstalling bij het station. Is 
dat de reden om het niet op 
scherp te zetten? Waar is de 
daadkracht van het college? 
Praten, praten... Alle opties 
openhouden... Bijvoorbeeld 
om mee te betalen aan een 
nieuwe ontsluiting. ProRail is 
volgens het hoogste rechts-
orgaan toch de partij die de 
overweg voor eigen rekening 
weer moet openstellen? De 
gemeenteraad zet geen en-
kele druk op het college. Er 
is een duur advocatenkan-
toor in de arm genomen om 
de uitspraak van de Raad van 
State te duiden. In het duiden 
ontstaan natuurlijk weer mit-
sen en maren. De juist nieuw 
aangelegde weg van het sta-
tion naar het Laantje is weg-
gegooid geld. Volgens de 148 
briefschrijvers moet men ver 
teruggaan om fatale onge-
lukken op de oude overgang 
te vinden. Is het niet de ver-
antwoordelijkheid van de ge-
bruiker om op hun eigen vei-
ligheid te letten? Moet de 
overheid wel voor ieder mo-
gelijk gevaar maatregelen 
treffen? Een langlopende 
kwestie is het. Gewoon be-
sluiten ProRail te dwingen de 
oude overweg in ere te her-
stellen, is dat niet de oplos-
sing? De tijd van praten en 
haarkloverij is nu wel voorbij.
Gemeenteraad, neem uw 
verantwoordelijkheid!
Eric van Westerloo

Aantal bewoners Wilhelminaplein furieus
Heemstede - Er zijn van die 
avonden waarbij commotie 
hoogtij viert in het raadhuis. 
Op 14 januari stond de her-
inrichting van het Wilhelmin-
aplein op de agenda van de 
commissie Ruimte.
Jaren is gewacht op de in-
vulling van het leegstaande 
pand van de Pandahof. Nu er 
schot zit in de bouw van ap-
partementen is het moment 
daar het plein opnieuw in te 
richten. Alle Heemstedena-
ren konden, in 2009, hun me-
ning kenbaar maken via in-
ternet. Daar werd ruim ge-
hoor aan gegeven. De con-
clusie was ‘behoudt het his-
torische karakter’. De uit-
komst van dit rapport was 
het uitgangspunt voor ver-
dere gesprekken. De direct-
betrokkenen zoals bewoners, 
winkeliers, bedrijven, Sein, de 
Oude Kerk en de Voorweg-
school namen deel aan de 
discussie.
Op basis van de aldus inge-
komen wensen kwam er een 
rapport uit van het bureau 
Synmind. In mei 2014 resul-
teerde dit in twee opties die 
op zich niet zoveel verschil-
den. De klankbordgroep 
koos uiteindelijk voor variant 
twee. Dat de bijeenkomsten 
slecht werden bezocht was al 
geen goed teken. Uiteindelijk 
brachten maar 21 personen 
een stem uit. Uiteindelijk ko-
zen 12 mensen voor variant 
één en 9 voor variant twee. 
In een laatste bijeenkomst 
van de klankbordgroep wa-
ren slechts drie leden aan-

wezig. Zij kozen, ondanks dat 
een meerderheid voor één 
koos, toch voor variant twee. 
De nadelen van dit plan, on-
der andere het mogelijk mis-
lopen van subsidie door de 
provincie werd door onwo-
nende de heer Cornelis weg-
gepoetst. Hij dacht een gelo-
pen race te lopen. Een reden 
om het maar eens op de hu-
moristische toer te gooien. Hij 
kwam bedrogen uit. Het col-
lege gaf ruimte aan de wens 
om de stem van de bewoners 
te honoreren. Het was nu aan 
de commissie om een oor-
deel te vellen. Wat bleek, alle 
partijen behalve de VVD, ko-
zen ondanks het advies van 
de klankbordgroep, toch voor 
variant één. Het ongenoegen 
over dit besluit werd door de 
leden van de klankbordgroep 

verbaal geuit. Buiten de ver-
gaderzaal ging in de hal 
van het raadhuis de discus-
sie verder. Opmerkelijk was 
de uitspraak van wethouder 
Hooij (VVD). “Persoonlijk ben 
ik het met de keuze voor va-
riant één eens.” Zij nam daar-
bij afstand van het standpunt 
van haar eigen partij. Dit ter-
wijl het ook college bereid 
was mee te werken aan op-
tie twee. De commotie van de 
aanwezige klankbordleden 
was te begrijpen. Men ging 
daarbij wel voorbij aan de het 
feit dat er ook onder de be-
langhebbenden geen con-
sensus was bereikt. Er was 
zelfs een meerderheid die 
zich had uitgesproken voor 
variant één. Eind 2016 gaat 
het plein op de schop.
Eric van Westerloo

The Vintage Store ontruimt 
wereldberoemd hotel

Heemstede - De medewer-
kers van The Vintage Store 
zijn afgelopen week begon-
nen met het ontruimen van 
260 kamers in het Barbizon 
hotel in hartje Amsterdam 
(centraal station). Dit is na-
tuurlijk een grote uitdaging. 
Zelfs in het weekend wordt 
doorgewerkt om alles netjes 
op tijd af te krijgen volgens 
planning. Het hotel wordt 
grondig gerenoveerd en gaat 
hiervoor zelfs vier maanden 
dicht.
Diverse goederen uit dit be-
roemde vijfsterren hotel zo-
als lijstwerken, stoelen, lam-
pen, kleden, kluisjes, wijn-
koelers en dienbladen lig-
gen nu in de winkel aan de 
Cruquiusweg. Omdat ze nu 

in grote aantallen worden 
aangeboden zijn alle artike-
len zeer laag geprijsd. Steeds 
meer mensen in Heemstede 
en omstreken doen een be-
roep op de ontruimingservice 
van The Vintage Store.
Hotels ontruimen, ook daar 
draait TVS de hand niet meer 
voor om. In juni is hotel Doe-
len in hartje Amsterdam ont-
ruimd (85 kamers), het Malie 
hotel in Utrecht en de eerste 
twee fases van het Nova ho-
tel in Amsterdam.
Trots is TVS dat een we-
reldwijd gerenommeerd be-
drijf als NH-Hotels nu één 
van de opdrachtgevers is. 
Meer informatie over huis- 
of bedrijfsontruiming via 
023-7600477.

Fit in 20 minuten!

Innovatie en fit20
Regio - Fit20 is een fitnessmethode die in-
novatief genoemd mag worden. Doorgaans 
wordt fitness gezien als iets waar we ons 
toch op zijn minst een paar uur per week 
voor in het zweet moeten werken. Fit20 in 
Haarlem laat zien dat het ook anders kan. 
Bij fit20 train je namelijk maar 20 minuten 
per week. Je transpireert niet of nauwelijks. 
Je hoeft je niet om te kleden. En je hebt snel 
en vaak ongelooflijk goed resultaat. 
“Als wij of één van onze klanten over Fit20 
praten stuiten we, ondanks de Nederland-
se waardering voor innovatie, toch vaak op 
weerstand: ‘Fit in 20 minuten per week, dat 
kan niet’. Bij ons kun je het zelf proberen 
door kosteloos een kennismakingstraining 
te doen. 
Iedereen die één Fit20-oefening bij ons 
volgt, voelt meteen dat het werkt. Het is in-
tensief, bij Fit20 werk je 20 minuten op de 
top van je kunnen. Om dat veilig te doen, 
train je één-op-één met een personal trai-
ner en op topapparatuur. Je hoeft zelf niets 
in te stellen of te bepalen welke oefening je 

doet. Je hoeft je alleen maar te concentre-
ren op je oefening en je inspanning. Daar-
om bij Fit20 geen muziek of andere aflei-
ding, maar een rustige ruimte waar met een 
focus getraind wordt.” 
Net zoals andere innovaties is de Fit20 me-
thode verankerd in onderzoek, praktijkerva-
ring en gevalideerd door resultaat. Het uit-
gangspunt van Fit20 is dat spieren voldoen-
de prikkel nodig hebben om sterker te wor-
den. Daar is een uitgekiend aantal herha-
lingen voor nodig en voldoende weerstand. 
De weerstand is zwaarder dan je denkt, 
maar de herhalingen zijn een stuk min-
der. De Fit20 training is daarom intensie-
ver dan je gewend bent, maar dus een heel 
stuk korter. De optimale frequentie van de 
sterke trainingsprikkel en het herstel is één 
keer per week trainen, en de rest van de 
week rust. Zo wordt 20 minuten trainen per 
week eigenlijk heel gewoon. En dat geeft 
tijd, ruimte en energie om aan de innovatie 
van uw bedrijf of product besteden.
Informatie: 023-700 9786 en www.fit20.nl.
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Landgoed Groenendaal bestaat 99 jaar
Het restaurant voor de echte levensgenieter
Heemstede - Uniek is het 
wel te noemen: een restau-
rant dat bijna zijn eeuwfeest 
mag vieren! Landgoed Groe-
nendaal mag dat en doet dat: 
volgend jaar bestaat het ge-
renommeerde Heemsteed-
se bedrijf 100 jaar. Echt een 
moment om bij stil te staan. 
Daarom nodigde eigenaar 
Hein Uitendaal een aantal 
journalisten uit om te vertel-
len over de plannen van ‘de 
jarige’, te verhalen over de 
historie van het restaurant 
én om het speciale ‘99 jaar! 
menu’ te laten proeven. De 
37-jarige Hein had zijn va-
der (en leermeester) Hein 
senior gevraagd bij het ge-
sprek aanwezig te zijn. Wie 
beter, na zo’n respectabe-
le staat van dienst, weet over 
de geschiedenis te vertellen 
van het Landgoed. Hij groei-
de op met het restaurant; va-
der en grootvader hadden 
hun stempel al op het Land-
goed gedrukt. “Het helpen in 
de zaak zat er al vroeg in. Bij-
voorbeeld hand- en span-
diensten in de speeltuin 
(Groenendaal).” Het moet 
een enerverende omgeving 
zijn om te werken: het Groe-
nendaalse bos. Ook het pand 
(een Rijksmonument) waar 
het restaurant al bijna een 

eeuw huist, heeft een onmis-
kenbare sfeer. Hier waan je je 
in een andere tijd, van rust, 
grandeur en weg van zorgen. 
“Het pand is veel ouder dan 
100 jaar, het is wel 300 jaar 
oud en deed vroeger dienst 
als koetshuis van Bosbeek”, 
vertelt Hein sr. en voegt er 
aan toe dat we ook vooral bij-
een zijn om het over de toe-
komst te hebben. 
Natuurlijk blijft Landgoed 
Groenendaal diezelfde se-
reniteit en klasse uitstralen 
maar, zo geeft Hein jr aan, 
“we willen ook naar voren 
halen dat we een bruisende 
zaak zijn. Naast een fantas-
tisch team (met onder andere 
de gepassioneerde chefkok 

René Haak) en de inspireren-
de omgeving heten we on-
ze doelgroep van harte wel-
kom. En die is: mensen die 
van de fijnere dingen in het 
leven houden. Of je hier nu 
een familiefeest viert of on-
gedwongen met zijn tweeën 
eet: Landgoed Groenendaal 
is voor de échte levensgenie-
ter. En nee, we hebben geen 
drempel. Juist jonge mensen 
zijn ook van harte welkom. 
Iedereen trouwens, die lek-
ker eten en drinken, gezellig-
heid en vriendschap belang-
rijk vindt.” 

Tipjes van de sluier
Over eten gesproken: de 
journalisten - waaronder on-

dergetekende - genieten van 
een 4-gangendiner ‘99 jaar!’ 
gedoopt. Chefkok René heeft 
niet teruggegrepen op ge-
rechten uit Grootmoederstijd 
maar gekozen voor interes-
sante en uiteraard smaakvol-
le producten. Oog- en tong-
strelend kan wel worden ge-
zegd. Want, zo vinden ze bij 
Groenendaal, er mag veel zijn 
veranderd bij ons in 99 jaar, 
de passie voor lekker eten en 
het goede leven is gebleven. 
Zonder alles meteen prijs te 
geven kan worden gesteld 
dat liefhebbers van heden-
daagse gerechten en  span-
nende combinaties aan hun 
trekken komen. Oké, enkele 
tipjes van de sluier dan: ge-
rookte zalm met Earl Grey, 
een soepje van witlof met 
een zalige coquille, eenden-
lever met truffel en Madeira 
en een werkelijk zalig des-
sert: tarte tatin. Oké, dat is 
een beproefd concept, niet te 
verwarren met beproefd re-
cept: want dit komt immers 

van de gepassioneerde chef-
kok René, dus in een eigen-
tijds jasje gestoken. 
Het 99 jaar! menu is voor 2 
personen inclusief wijnarran-
gement en kost 99,-. 

Muziektent in ere hersteld
Het speciale menu is een op-
maat naar het 100-jarig be-
staan, in 2017. Feest natuur-
lijk en daarbij horen leuke 
activiteiten. Ideeën genoeg: 
een ervan is het in oude luis-
ter herstellen van de muziek-
tent. Ook kun je ‘vriend van 
Landgoed Groenendaal’ wor-
den met interessante privili-
ges en is Hein van plan een 
keer een grote tafel midden 
in het bos te plaatsen. Als 
dat niet romantisch dineren 
wordt...! Alles voor de levens-
genieter voor wie geen drem-
pel bestaat.
Komt u eens genieten? Land-
goed Groenendaal: 023-
5281555 of info@landgoed-
groenendaal 
Joke van der Zee

Eigenaar van Landgoed Groenendaal, Hein Uitendaal.

Heemstede - Eerst scheen 
nog een klein zonnetje, af-
gelopen donderdagmiddag, 
maar dat duurde niet lang. 
De zon verdween achter 
donkere, dreigende wolken. 
Gemaakt in de buurt van de 
Linge, tegen over het oude 
bollenveld.
Een mooie namiddagfoto 
die winters aandoet.
Marenka Groenhuijzen

Winterfoto 
Donkere wolken

Vluchtelingen
Gevlucht, gereisd, ondergedoken
Mensen, die op iets beters hopen

Oneindig lopen
Lopend, rijdend, fietsend, varend
De blikken, op oneindig starend

Oneindig verdriet
Vechtend, voor iets moois in het verschiet

Oneindig vechten
Miljoenen mensen zonder rechten

Uitkijkend, naar een helpende hand
Reizend, naar een toekomst in een ander land

Volwassenen en jeugd
De media en politici die vaak niet deugen

Verhalen over ondankbaarheid
Over een kam scherend, zonder verscheidenheid

Het goede nieuws achterwege houdend
Volwassenen en kinderen,

tot de dag van vandaag rouwend
Rouwend om wat is achtergelaten

Rouwend, om wie ze hebben verlaten
Daden uit nood

Geen drinken, geen brood, geen medicijnen
Mensen, die ineens verdwijnen

Volhardend, tot de laatste adem is geblazen
Respect voor hen die mij blijven verbazen

Susanne van Beek, Heemstede
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Dansen met 
je knuffel in 
Bibliotheek 
Heemstede

Heemstede - De Nationale 
Voorleesdagen zijn speciaal 
voor baby’s, peuters en kleu-
ters. Ze vinden plaats van 27 
januari tot en met 6 februari. 
Deze dagen hebben als doel 
het voorlezen te bevorderen 
aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. De Bibliotheek 
besteedt er aandacht aan via 
diverse activiteiten. ‘We heb-
ben er een geitje bij!’ is ge-
schreven door Marjet Hui-
berts en geïllustreerd door 
Iris Deppe. Het boek is ge-
kozen tot ‘Prentenboek van 
het Jaar 2016’. De Bibliotheek 
nodigt alle kleintjes uit bij het 
voorlezen van het boek met 
het verteltheatertje, bij het 
voorleesontbijtfeestje, bij de 
dansworkshop, het knutselen 
én bij het voorleesconcert. 
Reserveer je gratis kaartje via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl In de Bibliotheek 
van Heemstede aan het Ju-
lianaplein kunnen kleintjes 
genieten op zondag 31 janu-
ari van een heus dansfeestje 
tijdens de dansworkshop ‘We 
hebben er een geitje bij!’. Van 
14.00 tot 15.00 uur.
Neem je eigen (dieren)knuf-
fel mee. Voor kinderen van 3 
t/m 6 jaar en hun ouders.
Alle kinderen van 0 tot 6 jaar 
kunnen tijdens De Nationale 
Voorleesdagen gratis lid wor-
den van de Bibliotheek en 
ontvangen dan een geitje als 
vingerpopje cadeau.

Tania Kross & Ernst Munneke Frans getint programma
Heemstede - Zaterdag 23 
januari in de Oude Kerk te 
Heemstede treden op Tania 
Kross en Ernst Munneke.
Mezzosopraan Tania Kross 
werd geboren te Curaçao, 
studeerde aan het Utrechts 
Conservatorium, waar zij 
cum laude haar Bachelor en 
Masterdiploma behaalde. Na 
haar studie was zij lid van 
de Opera Studio in Amster-
dam en werd door het Con-
certgebouw verkozen tot “Ri-
sing Star” van het seizoen 
2004/2005. Zij ging op toer-
nee langs diverse concert-
zalen van de wereld. In 2008 

speelde ze Carmen op het 
jaarlijkse Glyndebourne Ope-
ra Festival.
In 2013 was ze te zien als een 
van de kandidaten in “Wie is 
de Mol”.
Ernst Munneke maakt als re-
petitor deel uit van de muzi-

kale staf van De Nederlandse 
Opera en specialiseerde zich 
in liedbegeleiding bij Rudolf 
Jansen en volgde onder an-
dere masterclasses bij Diet-
rich Fischer-Dieskau.
Kross en Munneke traden 
eerder samen op onder an-
dere op de- met een Edison 
bekroonde-debuut-cd ”Co-
razon”. Tevens gaven ze sa-
men concerten door heel Eu-
ropa en in New York (Carne-
gie Hall).
Tania Kross is een graag ge-
ziene gast in Heemstede 
en samen met pianist Ernst 
Munneke brengt zij op zater-

dag 23 januari een Frans ge-
tint programma.
Het belooft een bijzondere 
ervaring te worden met wer-
kenvan o.a. Duparc, Chaus-
son, Massenet, Tchaikovsky, 
Saint-Saëns, Bizet (uit Car-
men) Mozart en Satie.

De aanvang is 20:15 uur, en-
tree: 18,50 euro.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de 
voorstelling.

ZAZI in Theater de Luifel met Supernova
Heemstede - Zaterdag 23 
januari in Theater de Luifel te 
Heemstede kunt u genieten 
van Zazi met het programma 
’Supernova’.
Ergens diep in het heelal 
zwelt een ster op, een hel-
dere ster. Supernova in ons 
grenzeloze universum.
Ergens in het theater zwelt de 
muziek aan. Heldere stem-
men. Supernova in het gren-
zeloze universum van Zazi.
Trio Zazi kwam toevallig tot 
stand. Tijdens een school-
trip naar Parijs ontmoetten 
Sabien Bosselaar en Dafne 
Holtland daar Margriet Plan-
ting, die er als model werkte.
Op de trappen van de Sacré-
Coeur zongen ze een Frans 
dranklied en Zazi was ge-
boren. Ze maken hun eigen 
liedjes en bespelen verschil-
lende instrumenten.
De diversiteit van de dames 
komt ook tot uiting in de 
taal waarin ze zingen. In het 

Frans, Duits Engels, Spaans, 
Nederlands en zelfs Noors 
veroveren ze in rap tempo 
binnen- en buitenland met 
geweldige optredens.
Na twee eigen liedjespro-
gramma’s en een theatertour 
met Hans Dorrestijn, betre-

den ze opnieuw het podium.
Gefascineerd door de onein-
digheid van het heelal en de 
mysterieuze schoonheid van 
een Supernova, zetten ze hun 
muzikaliteit in om u een aan-
stekelijke muzikale avond te 
bezorgen.
Dafne, Margriet en Sabien 
bespelen een grenzeloos 
spectrum aan instrumenten 
en zingen meerstemmig en 
meertalig.
Zazi maakt opgewekte en 
lichtvoetige muziek die met 
grote virtuositeit en gretig-
heid op het podium wordt 
gezet.
Aanvang in Theater de Luifel, 
Herenweg 96, 20.15 uur, en-
tree: 18,50 euro.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur of 
voorafgaand aan de voorstel-
ling.

Zazi, Supernova.

Quinten Broekhof 
clubkampioen HBC Tafeltennis
Heemstede – Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse 
jeugdkampioenschap van tafeltennisvereniging HBC ge-
houden. In een groot en zeer sterk deelnemersveld werd 
in diverse categorieën gestreden om de prijzen.
In de D-categorie, die bestond uit zes spelers, zat het ni-
veau van de spelers heel dicht bij elkaar. Oscar Nagtzaam 
en Dylano Winklaar eindigden gelijk in punten, maar op 
onderling resultaat was Oscar de beste! De C-categorie 
telde ook zes spelers. Pas in de allerlaatste ronde werden 
de prijzen verdeeld. Teun Wassenberg werd ongeslagen 
kampioen en Floris Kemp moest alleen Teun feliciteren en 
werd daardoor keurig tweede. Floris Hamaker pakte de 
winst in de B-categorie! Hij eindigde met zeer goed tafel-
tennis bovenaan, vlak voor zijn teamgenootje Fleur Nees-
kens die de beker voor de tweede plek veilig stelde. De A-
categorie bestond uit spelers die bijna allemaal in de lan-
delijke competitie uitkomen. Dit was dan ook goed te zien 
aan het ontzettend hoge niveau dat gehaald werd. Ver-
deeld over twee poules probeerden zestien spelers zich 
bij de beste vier te spelen om op die manier de kruisfi-
nales te bereiken. Uiteindelijk slaagden Quinten Broek-
hof, Milan Timmers, Jean Robert Leliveld en David de Gil-
der erin de ‘final four’ te halen. Quinten nam het vervol-
gens op tegen David. David, die vorig jaar de beste was, 
moest ditmaal zijn meerdere erkennen in de pas 12-jari-
ge Quinten. Uitslag: 2-1. In de andere wedstrijd versloeg 
Milan met 2-0 in games zijn goede vriend en trainingsge-
noot Jean Robert. De finale tussen Quinten en Milan be-
stond uit zeer mooie rally’s. In het begin leek Milan een 
grote voorsprong te nemen maar Quinten herstelde zich 
net op tijd en trok de overwinning in 2 games fraai naar 
zich toe. Hierdoor is hij dit hele jaar jeugdclubkampioen 
van HBC Tafeltennis!
De volledige toernooiuitslag te bekijken via www.hbcta-
feltennis.nl. Op zaterdag 23 januari wordt het kampioen-
schap voor de seniorleden gespeeld.

Heemstede - Met ‘Vrolijke Vrijdag’ geeft WIJ Heemstede 
het startschot om met elkaar de maand af te sluiten. Ie-
dere laatste vrijdag van de maand is er van alles te doen 
in de Luifel. Het gaat om bijvoorbeeld Inloop workshops, 
netwerken, Verhalentafel, Ruildienst, Speel een spel en 
livemuziek. 

Doel is om op een laagdrempelig wijze elkaar te ontmoe-
ten, vertellen, luisteren, ideeën opdoen en samen bezig 
zijn. Iedereen is welkom! U bent van harte welkom op vrij-
dag 29 januari om 15.00 uur in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. En natuurlijk op iedere volgende laatste vrij-
dag van de maand. Meedoen is helemaal gratis. 
De bar is open voor thee, koffie of een drankje.

Vrolijke Vrijdag elke laatste vrijdag 
van de maand bij WIJ Heemstede
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Snuffelen op de 
vlooienmarkt in Heemstede
Heemstede - Zondag 24 januari kunnen belangstellen-
den urenlang snuffelen op de vlooienmarkt in sportcen-
trum Groenendaal aan de Sportparklaan 16 in Heemste-
de. Van 9.30 tot 16.00 uur zullen die dag ruim 100 deel-
nemers hun verkoopwaar, al dan niet voor een schijntje, 
aanprijzen. De toegang bedraagt 2,50 euro (kinderen tot 
en met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree). 
Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar: 
organisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39 of  24 46 49. Of kijk 
op: www.mikki.nl.

Lezers schrijven ons

Via de redactie van De Heemsteder zou ik graag twee 
dingen willen zeggen tegen de heer Henk Kruijer, wiens bij-
dragen regelmatig in De Heemsteder te vinden zijn:
-  Wat ben ik ontzettend blij voor de heer Kruijer, dat hij niet 

tot de 1.2 miljard mensen op deze wereld behoort die geen 
toegang hebben tot veilig en schoon drinkwater, en dat hij 
zich slechts druk hoeft te maken over de plaats van de 
watermeterput.  

-  Wat ben ik ontzettend blij voor de heer Kruijer, dat er in zijn 
leven kennelijk zo weinig verontrustende en/of aandacht-
vragende zaken zijn, dat hij tijd en energie heeft om zich 
met de plaats van de watermeterputten bezig te houden.

Hij moet een gelukkig mens zijn!
Marijke Heijloo, Heemstede

Wat ben ik blij…

Mahjong, boeiend voor jong en ouder.

Mahjongcursus start 18 maart
Heemstede - Zin in een uit-
dagend denkspel dat altijd 
blijft boeien?  Verdiep je dan 
eens in Mahjong, ‘het spel 
der 1000 wonderen’.
Op 18 maart start een mah-
jongcursus (4 lessen) voor 
beginners bij mahjongclub 
Bamboe Acht in Heemstede 
(de enige club in de regio). 
Mahjong is een oud Chi-
nees spel, dat in viertallen 
wordt gespeeld met 144 ste-
nen (draken, winden, tekens, 
kringen en bamboes). Elk van 
de spelers probeert een win-
nende combinatie - ‘mah-
jong’ – met een zo hoog mo-
gelijk score te maken.
Een lenige geest, tactisch 
vernuft, de juiste keuzes en 

een dosis geluk helpen dat 
doel te bereiken.
In vier lessen op vrijdagoch-
tend leer je de 38 verschillen-
de stenen kennen. Ook krijgt 
u les in het spelverloop, de 
spelregels en wordt aandacht 
besteed aan de puntentelling 
volgens de Mahjong Compe-
tition Rules. Deze wedstrijd-
regels verschillen qua pun-
tentelling van de thuisspeel-
regels en maken het spel dy-
namischer.

Cursusdata: 18 maart, 1, 15 & 
29 april (9.30u – 11.30u). Lo-
catie: De Princehof, Glipper-
weg 57-59, Heemstede. Kos-
ten: 30,- euro (excl. cursus-
boek à 12,50, niet verplicht).

Woensdagavond: 
Filmavond
In de Theaterzaal draait 
woensdag 20 januari een 
komisch drama, over een 
ouder echtpaar dat hun appartement wil verkopen. Tij-
dens de verkoopprocedure komen veel mooie herinnerin-
gen los. Herenweg 96, Heemstede om 20.00 uur, entree is 
7, euro. Informatie: (023)548 38 28 kies 1.

Trefpunt-WIJ Heemstede lezing
De bloeitijd van de R.K. zuil
Hillebrand de Lange verzorgt dinsdag 26 januari een 
lezing over het katholieke verenigingsleven.
“Het R.K. Verenigingsgebouw aan de Herenweg gaat 
huisvesting bieden aan kringloopwinkel Dorcas.” Zomaar 
een berichtje uit de nieuwsbladen van de afgelopen we-
ken. Dat R.K. Verenigingsgebouw verwijst naar een tijd 
dat het katholieke verenigingsleven uitbundig bloeide. 
Kerken, kapellen, kloosters, scholen, zorginstellingen en 
verenigingsgebouwen schoten als paddenstoelen uit de 
grond. Achter al die gebouwen gaat een katholiek maat-
schappelijk leven schuil. Zusters, broeders en priesters 
nemen de onderwijs- en zorgtaken voor de katholieke 
bevolking op hun schouders. 
Zij hebben het dorp door hun arbeid ingekleurd. Die uit-
bundige bloeitijd en kleurenpracht heeft in feite maar 
korte tijd geduurd, nog geen 100 jaar. Hillebrand de Lan-
ge (HVHB) zal aan de hand van een uitgebreide selectie  
van oude foto’s deze katholieke wereld weer oproepen. 
Tot april 2016 zijn er twee keer per maand op dinsdag-
middag culturele middagen voor senioren met lezingen 
en presentaties, veelal met lichtbeelden bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De lezingen 
beginnen om 14.00 uur en de entree is 4,- euro.
Aanmelden: (023) 548 38 28 kies 1 of bij de receptie van 
de Luifel.

Heemstede - Cindy van 
Koningshoven (links op 
de foto) en Sandra Vos 
(naast haar) begonnen 
zondag 17 januari om 
11.00 uur met een enor-
me hoeveelheid vogel-
taartjes in allerlei vor-
men en uitvoeringen. De-
ze dag stond in teken van 
diverse activiteiten waar-
onder een vogeltelling. 
Nog voordat de activitei-
ten om 15.00 uur zouden 
eindigen, hadden de da-
mes álles verkocht.
Zij gaan dus eerdaags 
nog een keer naar de Kin-
derboerderij om een leuk 
bedrag aan te bieden. 

De vele bezoekers van 
heel jong tot ouder had-
den een gezellige dag. 
Het was lekker winter-
weer en de heerlijke hap-
jes, vers van Bakkerij Ber-
tram, smaakten bijzonder 
goed samen met heerlijke 
warme chocolademelk. 
Kinderboerderij.

Lekker winterweer op activiteitendag

Plexat Casino
Heemstede - Vrijdag 22 ja-
nuari kun je een super-
plexat-avond beleven! Leu-
ke casinospellen voor ieder-
een vanaf 10 jaar! Neem al 
je vrienden mee! Het is van 
20.00 tot 22.00 uur aan de 
Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 2,- euro.

Inzamelactie kerstbomen voor 
natuurlijk schoolplein groot succes
Heemstede - Voor de kerstvakantie orga-
niseerde de Nicolaas Beetsschool samen 
met  Tuincentrum Nijssen een inzamelactie 
van kerstbomen met kluit. Het doel was was 
om een natuurlijke geluidsbarrière te kun-
nen aanleggen bij de lokalen van de groe-
pen 6 en7. Het dempt het geluid van buiten-

spelende kinderen en voorkomt dat kinde-
ren voor het raam spelen (en daarmee af-
leiden). 
Van allerlei kanten werden bomen gebracht 
en kwamen er verzoeken tot het ophalen 
van bomen aan huis.  Het was een groot 
succes.
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Vis geven is goed; hoe die te 
leren vangen is beter

Het voordeel van het uitoefenen van werk is niet alleen 
dat je kunt rondkomen. Werken ontwikkelt het menselijk
bewustzijn en maakt een mens positiever in zijn visie op het 
leven en de maatschappij en zichzelf.
Iedereen kent wel iemand die plotseling zijn werk verliest 
en geen geschikt alternatief kan vinden.
Ik heb geprobeerd de afgelopen periode een willekeurige 
steekproef te nemen van de vrienden die ook uit Syrië naar  
Europa zijn gevlucht.
Het was een directe vraag: “Wat is het dat je nu wilt be-
reiken?”
De meesten van hen antwoordden dat het belangrijkste is 
nu om een   baan te vinden om voor een inkomen te zorgen.
Natuurlijk zijn ze erg blij dat ze nu veilig zijn maar het doet 
ook zeer dat ze hun baan verloren.
Ik moest hier aan denken omdat we de laatste tijd zoveel 
hulp van gulle Nederlanders hebben mogen ontvangen.
Maar ik heb de behoefte om weer aan het werk te gaan. 
In Syrië was mijn baan het onderzoeken van psychologisch 
en sociaal evenwicht in de economische zelfvoorziening.
Ik ben hen dankbaar die  vluchtelingen bijstaan en begelei-
den in het vinden van werk zo-
dat ze kans krijgen op een pas-
sende baan.

Ik sluit graag af met de gezeg-
de: 
“Het is goed om me een vis te 
geven; maar het beste is om 
me te leren hoe het te vangen.”

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

ABN AMRO vernieuwd op de Binnenweg
Heemstede – Even de bord-
jes verhangen en de ABN 
AMRO bank kon haar intrek 
nemen in het pand van de 
Rabobank, die even verder 
op de Binnenweg haar do-
micilie had gekozen. Dat was 
2006. Veranderingen in de 
dienstverlening vragen een 

andere werkomgeving, van-
daar een aanpassing van het 
interieur. In negen weken tijd 
werd de verbouwing gereali-
seerd, vrijdagavond kon een 
trotse vestigingsdirecteur, Bi-
anca Fernandez, de nieuwe 
bank offi cieel openen. Met 
een hapje en drankje voor de 
buurtgenoten, mede-onder-
nemers van de Binnenweg en 
heel de regio, stelde zij haar 
medewerkers voor, een vijf-
tal adviseurs die samen met 
de klant op zoek gaan naar 
de oplossing die het best bij 
hen past. Bij het eerder stop-

pen met werken, maar ook 
naar de situatie bij arbeids-
ongeschiktheid of overlijden. 
Of adviezen bij een tweede 
huis of voldoende geld om 
vaker met vakantie te gaan. 
Een goed advies geeft rust. 
Bianca gaf een kort kijkje op 
de vele werkzaamheden van 

nu en nodigde burgemees-
ter Marianne Heeremans uit 
voor een kort woordje. Zij zag 
dat het negen weken wer-
ken een mooi resultaat had 
en de bank er toekomstbe-
stendig uitzag. Echt een bank 
van nu waar veel banken ver-
dwijnen gaat de ABN AM-
RO de ontmoeting  met de 
klant nieuw leven inblazen. 
Met een dienstverlening die 
het ondernemerschap on-
dersteunt. De banken heb-
ben het om diverse rede-
nen moeilijk gehad, er is ver-
trouwen geschaad,  de bank 

doet hier nu een investering 
in vertrouwen. Als klant vindt 
ze de bank servicegericht en 
die gerichtheid is een oefe-
ning in bescheidenheid. Sa-
men met Wietze Reehoorn 
knipte ze linten in de bank-
kleuren geel en groen door. 
Reehoorn, lid van de Raad 
van Bestuur van de bank,  
en inwoner van Heemstede, 
wilde graag reageren op de 
burgemeester. Zeker, er zit 
geld van ons in de bank, er 
is nu een deel terugbetaald. 
De verbouwing duurde ne-
gen weken, de bank had ze-
ven jaar nodig. Hij is tevreden 
over Heemstede, gaat  ook 
niet meer weg uit dit grote 
dorp, wordt bij de bank goed 
geholpen een heeft alle ver-
trouwen in de spurt van de 
economie. Hij wenst de ABN 
AMRO Bank aan de Binnen-
weg alle succes.
In de bank exposeert Carlos 
Casas, echtgenoot van Bian-
ca Fernadez, met tekeningen 
van oeroude sequoiabomen 
uit de USA. Hij probeert met 
de pentekeningen een waar-
schuwing te geven aan ieder 
die zich zorgen maakt over 
de ontbossing van de aarde. 
Knappe schilderijen met ver-
borgen beestjes tussen de 
bomen, beschenen door fel-
gele zonnen die kracht uit-
stralen. Eerder tekende hij zijn 
visie op het verdwijnen van de 
vissen in oceanen rondom zijn 
geboorte-eiland Cuba. 
Ton van den Brink 

Big band in Bennebroek is 
behoorlijk ambitieus
Regio - In het voorjaar ziet 
Heemstede KNA altijd mar-
cheren bij het Bloemencorso. 
Maar op de grens van Noord- 
en Zuidholland oefent nu el-
ke maandag het jazz-orkest 
van de Bennebroekse mu-
ziekvereniging KNA.
De behoefte van geoefende 
blazers om samen de muziek 
in de stijl van bijvoorbeeld 
Duke Ellington of Count Ba-
sie te gaan spelen heeft ge-
resulteerd in een compleet 
nieuwe Big band in Zuid 
Kennemerland die behoorlijk 
ambitieus lijkt. 

De uit Italië binnengehaalde 
Big band-leider - die met zijn 
Haarlemse jeugd big band 
op het Pinses Christina Con-
cours al eens in de prijzen 
viel - zweept ‘zijn’ mensen 
nu op om in te schrijven voor 
een ‘Big band batlle’ medio 
augustus.
Op de weg naar deze muzi-
kale wedstrijd moet er na-
tuurlijk nog wel ervaring wor-

den opgedaan. Het eerste 
grote doel is voor eigen pu-
bliek te spelen en daarom 
hoopt het 25 man sterke or-
kest een concert te geven in 
het weekend van de Benne-
broekse feestweek.

Het zou mooi zijn als voor die 
tijd nog een uitbreiding van 
de trombonesectie plaats-
vindt. Mocht iemand de no-
dige trombone-ervaring heb-
ben maar ligt het instrument 
werkeloos in de kast, infor-
meer dan bij KNA. Het laat-
ste geldt overigens nu ook 
voor ouders van basisschool-
jeugd. Als er voor eind van 
de maand een groepje van 
10 kinderen is dat Algemene 
Muzikale Vorming wil krijgen, 
zet KNA de AMV-vakdocen-
te weer in voor een cursus tot 
de zomervakantie.

Informatie bij de secretaris 
van Big band Bennebroek: 
Diana Maas, 06–46235776 of 
muziek@knabennebroek.nl

Uitvaartverzekering en overlijden
Kan ik zelf een uitvaartbegeleider zoeken?
Heemstede - U heeft al een 
uitvaartverzekering, maar u 
(en/of uw nabestaande) kiest 
graag zelf een uitvaartbege-
leider om de uitvaart en de 
periode daarom heen te be-
geleiden op de manier zoals 
u dat wilt. Met diegene waar 
u een goed gevoel bij heeft 
en met wie een klik is.
Hoe mooi zou het zijn als u 
uw laatste wensen kunt be-
spreken met die uitvaartbe-
geleider die oog heeft voor 
detail en open staat voor al 
uw vragen. Een uitvaartbe-
geleider die adviseert bij het 
maken van de juiste keuzes. 
Die samen met u naar moge-
lijkheden zoekt aan de hand 
van uw verhalen en levens-
wijze. Dat kan zeker! Bijvoor-
beeld Loft Uitvaartbegelei-
ding in Heemstede.
Het is wel goed om te weten 
wat er mogelijk is binnen de 
door u afgesloten verzeke-
ring en wat de voorwaarden 
zijn. U bent echter vrij in de 

keuze voor een uitvaartbege-
leider, ongeacht waar u een 
uitvaartverzekering heeft af-
gesloten. Een kapitaalverze-
kering of deposito kan een-
voudig gebruikt worden voor 
de betaling van de uitvaart-
factuur. Bij een naturaver-
zekering behoort dit ook tot 
de mogelijkheden, maar kan 
het voorkomen dat de verze-
keraar slechts een deel van 
het verzekerde bedrag uit-
keert. Soms is het zinvol om 
de verzekeringsmaatschap-
pij wel de uitvaart uit te laten 
voeren. Toch komt het regel-
matig voor dat de keuze voor 
een onafhankelijk uitvaartbe-
geleider alsnog beter uitvalt. 
Het is zeker raadzaam om dit 
uit te (laten) zoeken en, ge-
heel vrijblijvend, te bespre-
ken.
Bij Loft kunt u een eerlijk en 
transparant advies verwach-
ten. U kunt hen te allen tijde 
inschakelen voor het begelei-
den van een uitvaart.

Oude polissen, waarvan de 
oorspronkelijke verzeke-
raar niet meer bestaat en zijn 
overgenomen, kunnen nog 
geld waard zijn. Loft kan dat 
voor u uitzoeken en bij over-
lijden de polissen voor u bij 
de juiste verzekeraar indie-
nen.

Bel voor een vrijblijvend ad-
vies: tel 06 – 203 802 24.

Colinda Veldman.
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Hageveldleerlingen maken ‘cabaret der PWS’
Heemstede - ‘Het PWS, een 
profielwerkstuk is een prak-
tische opdracht voor leerlin-
gen in de laatste klas uit de 
bovenbouw van het havo en 
vwo die als een soort ‘mees-
terproef’ dient.’ Dit is een ci-
taat uit het cabaret van de 
twee middelbare scholieren 
Marc Herman de Groot en 
Mats Rooijers. 

De twee zitten in de 6e klas 
van het Atheneum College 
Hageveld en zij moesten net 
als alle andere laatstejaars 
van het vwo en havo een pro-
fielwerkstuk maken. Geheel 
op eigen kracht gesteund 
door Kay de Jong, Nelle-
ke van den Oever en vrien-
den en kennissen hebben de 

twee heren een cabaretvoor-
stelling gemaakt genaamd 
‘Het cabaret der PWS’. 

“Eerst hebben wij ons ver-
diept in de wereld van het 
cabaret door verscheidene 
cabaretiers te bestuderen. 
Vervolgens zijn we begonnen 
met schrijven en vrijdag 22  
januari hopen we onze show 
met succes op te voeren. 
Het schriftelijk deel zullen 
we na de show inleveren en 
hierin staan voornamelijk on-
ze ervaringen en bevindin-
gen”, aldus Marc Herman de 
Groot. 
Wat is een show zonder pu-
bliek? Het PWS-cabaret gaat 
vrijdag 22 januari in  premiè-
re op Atheneum College Ha-

geveld, aanvang 20.45 uur. 
Bezoekers betalen één euro 
aan de deur. Maarten van Rossum,

een avond vol eigenheid
Heemstede – Je mag hem 
of je mag hem niet: er is 
geen tussenweg. Maar-
ten van Rossum in Theater 
Luifel was afgelopen vrij-
dag best wel een beleve-
nis. Rust de ‘slimste mens’ 
uit met een kritisch Heem-
steeds publiek, een mi-
crofoon, een kan water 
en een thermoskan koffie 
en het komt wel goed met 
de avond. Ongezouten en 
scherp gekant in zijn me-
ning, terwijl hij tussendoor 
zijn kopjes koffie zoet met 
suiker nuttigt. Het wel en 
wee der actualiteit liet hij 
haarfijn de revue passe-
ren, waarbij hij het publiek 
in de zaal betrok. Knap hoe 
Maarten van Rossum als 
een soort stand-up come-
dian het publiek bespeel-
de en met zijn humoris- 
tische epistels de zaal 
voortdurend wist te vast 
te houden. Hoewel hij niet 
al te diep op onderwerpen 
inging was Maarten van 
Rossum zeker vermakelijk, 
op zijn eigen cynische ma-
nier. 

“Heeft u wensen, waar we 
het over gaan hebben?” 
vroeg Van Rossum het pu-
bliek bij de opening van 
zijn voorstelling. “Televi-
sie? Doe dat ding alsjeblieft 
de deur uit…oh nee, dan 
ziet u mijn programma’s 
niet meer.”  Al snel klonk er 
iets over Minister van Jus-
titie Ard van der Steur na 
het excuses-debacle met 
patholoog-anatoom Ge-
orge Maat. “Ja, dat is een 
deftige man die Ard, maar 
niet zo deftig in zijn han-
delen”, concludeerde Van 
Rossum. “Ik zou mijn part-
ner nog niet aan hem uit-
lenen, laat staan mijn zus-

ter met hem op vakantie 
laten gaan.” En zo kwam 
Van Rossum bij de reali-
tysoap met zijn broer en 
zuster. “Ja, we waren ook 
in Keulen en mijn zus was 
pisnijdig dat zij niet betast 
was.” En om maar in Duits-
land te blijven: “Het is een 
opluchting dat ook Duit-
sers de regels overtreden 
net als de Fransen, zoals 
het gesjoemel bij Volks- 
wagen getuigt.” Over 
Heemstede zei hij: “Een 
prachtige gemeente: u 
heeft waarschijnlijk een 
gemeentebestuur dat niet 
uit krankzinnigen bestaat 
zoals in Bloemendaal”.

Naarmate de show vor-
derde kwam het vluchte-
lingenvraagstuk ter sprake 
en de angst om de Neder-
landse eigenheid en iden-
titeit te verliezen. Van Ros-
sum vroeg zich af wat nu 
echt een Nederlandse ei-
genheid is en stelde de-
ze ter discussie. “Zolang 
we onze Nederlandse ei-
genheid en identiteit niet 
eens goed kunnen defini-
eren, hoe kunnen we deze 
dan verliezen?” stelde hij. 
Op gegeven moment kreeg 
hij een lichtsignaal dat hij 
de show moest stoppen, 
omdat hij te veel uitliep in 
de tijd. Maar Van Rossum 
maakte lekker zijn betoog 
af. De gehele avond zat hij 
op zijn praatstoel en was 
hij lekker op dreef, hoewel 
niet heel diepgaand. Mis-
schien was dat wat jammer 
voor degenen die wat meer 
verwachtten. Maar het pu-
bliek genoot van zijn rede-
naties, had een avond met 
een knipoog en daar ging 
het uiteindelijk om. 
Bart Jonker

Lezers schrijven ons

Het drinkwater dat Waternet levert, aan 
groot-Amsterdam en aan Heemstede, wordt 
spotgoedkoop gewonnen in de zg. Amster-
damse waterleidingduinen naast Heemste-
de. Toch is het kubiekemeter-tarief van Wa-
ternet het hoogste van alle drinkwaterbedrij-
ven in Nederland. Hoe is dat in vredesnaam 
mogelijk?

Honderdduizenden woningen in Amster-
dam hebben geen watermeter. De bewoners 
daarvan betalen een forfaitair bedrag voor 
hun drinkwater. Of ze nu per dag vijf minuten 
onder de douche staan, of een half uur, of de 
hele dag, dat maakt voor hun waterrekening 
niet uit. Vandaar.

Waternet is bezig om die onbemeterde wo-
ningen in Amsterdam van watermeters te 
voorzien, doch doet dat in een uiterst geza-
pig tempo. Waternet gebruikt daarvoor de 
vastrechtbetalingen, ook die van de duizen-
den inwoners van Heemstede die nog steeds 
met een 19e eeuwse aansluiting in een wa-
terput in de voortuin opgezadeld zitten.

Het Amsterdamse Waternet gebruikt Heem-
stede dus als een wingewest, voor spotgoed-
kope productie, om via het kubiekemeter-ta-
rief mee te betalen aan niet gemeten en niet 
voldoende doorbelast watergebruik in Am-
sterdam, en om via de vastrechtbetalingen 

bij te dragen aan het aanbrengen van water-
meters in onbemeterde woningen in Amster-
dam. Voor een vervanging van de duizenden 
19e eeuwse watermeterputten in Heemste-
de zou er omgekeerd nou eindelijk eens geld 
van Amsterdam naar Heemstede toe moeten 
vloeien. Doch daartoe is Waternet – dat on-
der het Amsterdamse gemeentebestuur valt 
- absoluut niet bereid.

Naar mijn mening is het hoognodig gebo-
den dat het gemeentebestuur van Heemste-
de zich met deze kwestie gaat bezighouden 
en voor de belangen van zijn burgers in deze 
gaat opkomen.

Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede

Heemstede is een wingewest voor het 
Amsterdamse Waternet 

Regio – Concertkoor Haarlem zingt op 20 
november dit najaar The Armed Man van K. 
Jenkins, met het Balletorkest.

Nieuwe leden zijn welkom. Het koor be-
schikt al over 35 tenoren en bassen maar 
voor een goede balans worden nog meer 
heren gezocht.

De openbare repetitie is op 25 januari, aan-
vang 20.00 uur.

Die vindt plaats op de locatie Begijnehof 
10, tegenover de Waalse kerk Haarlem.

Informatie: 023-5242313 of
www.concertkoorhaarlem.nl.

Extra zangers gezocht voor The Armed Man
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Cabaret
Vrijdag 29 januari ‘Spiri-
tus’ van Eva Crutzen. 20.15 
uur in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Kaarten: www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede of 
voorafgaand aan de voor-
stelling.

Exposities
T/m 29 janauri Eerbetoon 
in foto’s van de bomen aan 
de Torenlaan in het Groe-
nendaalse bos. Foto’s van 
cursisten van fotoclub De 
Luifel olv Geek Zwetsloot. 
Te zien in burgerzaal Raad-
huis van Heemstede.
Info: Geek Zwetsloot,
geek@planet.nl,
06-50232578.

T/m eind februari stads-
gezichten en meer van Vera 
Bruggeman in het Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp, 
aan de N201. Kijk ook op
www.verart.nl.

T/m 4 maart ‘Ontworteld’, 
expositie van KZOD met 
plaatselijke kunstenaars en 
kunst gemaakt door vluch-
telingen.
Opening: vrijdag 22 janu-
ari burgemeester Bernt 
Schneiders, 16.00 uur. Met 
optreden van een Syrisch/
Iraans muziekensemble en 
een voordracht Haarlems 
Stadsdichter Nuel Gieles.
www.kzod.nl

Film
Woensdag 20 januari
Komisch drama bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. 20.00 uur. En-
tree: 7,- euro. Informatie: 
(023)548 38 28 kies 1.

Jeugd
Zondag 31 januari Dans-
workshop ‘We hebben er 
een geitje bij!’ ikv Nationale 
Voorleesdagen, Bibliotheek 
Heemstede Julianaplein. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl 14.00-15.00 
uur. Voor kinderen van 3–6 
jaar.

Lezingen
Donderdag 21 januari, 
Emiel Hakkenes, redacteur 
bij ‘Trouw’ spreekt over het 
boek ‘God van de gewone 

mensen’. Zoektocht naar 
zijn religieuze roots. Aan-
vang 20.00 uur. Oude Kerk, 
Heemstede. Toegang vrij.

Donderdag 21 januari,
20.00 uur. Schrijver Jan 
Brokken over ‘De Kozak-
kentuin’, in De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.
Entree: 10,- reserveren: in-
fo@boekhandelblokker.nl,
023-5282472 of De Luifel 
023-5483828.

Zondag 24 januari Bart 
Funekotter vertelt over zijn 
boek ‘De Hel van 1812’ 
(Nederlanders met Na-
poleon op veldtocht naar 
Rusland). Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede.
Info: 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl

Dinsdag 26 januari Hil-
lebrand de Lange vertelt 
over het katholieke vereni-
gingsleven bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. 14.00 uur. Entree: 4,- 
euro.
Aanmelden: (023) 548 38 
28 kies 1 of bij de receptie 
van de Luifel.

Woensdag 27 janua-
ri ‘Tijd voor het levensein-
de’, lezing van zenmonnik 
Paul Loomans, op initiatief 
van Brokking & Bokslag, in 
‘t Mosterzaadje, Kerkweg 
29 Santpoort-Noord. Toe-
gang: vrij.
Aanmelden: 023-5310238 
of info@brokkingenbok-
slag.nl.

Markten
Zondag 24 januari, Vlooi-
enmarkt Sportparklaan 16 
Heemstede. 9.30-16.00 uur. 
2,50 entree; kinderen t/m 
11 onder begeleiding: vrij 
entree. Info/reserveringen: 
Mikki, 0229-24 47 39 of 24 
46 49. www.mikki.nl.

Zondag 24 januari
Supersnuffelmarkt Van 
Zantenhal Nieuw-Vennep, 
9.00 - 16.30 uur. Entree vol-
wassenen 4,- euro. Kinde-
ren t/m 12 jaar/ onder ge-
leide: gratis entree. IJweg 
1415.

Muziek
Vrijdag 22 januari Vocaal 
Ensemble Kwarts in Dorps-

AgendA kerk Bloemendaal, Kerk-
plein, 20.30 uur. Zondag 31 
januari, Lutherse Kerk, Wit-
te Herenstraat 22 Haarlem. 
15.30 uur. Kaarten 12,50 
euro a/d zaal; voorverk. 10 
euro via: www.vocaalen-
semblekwarts.nl.

Zaterdag 23 januari Za-
zi met ‘Supernova’, in Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
20.15 uur, entree: 18,50 eu-
ro. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Zaterdag 23 januari Zan-
geres Tania Kross en pia-
nist Ernst Munneke met 
Frans getint programma, 
20.15u. In de Oude Kerk 
Heemstede, Wilhelmina-
plein. aanvang: 20:15 uur, 
entree: 18,50 euro. Kaar-
ten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9 en 12 
uur of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Zaterdag 23 januari in 
de Oude Kerk in Heem-
stede: Tania Kross & Ernst 
Munneke Frans getint pro-
gramma: 20:15 uur, entree: 
18,50. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Maandag 25 januari
Openbare repetitie Con-
certkoor Haarlem tbv The 
Armed Man met Balletor-
kest later dit najaar. Aanv. 
20u. Begijnehof 10, t.o 
Waalse Kerk Haarlem. 023-
5242313 of www.concert-
koorhaarlem.nl.

Zaterdag 30 januari Tim 
Knol met ‘Lost & Found’, 
over zijn verzamelobses-
sies – Theater de Luifel - 
aanvang: 20.15 uur, entree: 
19,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zaterdag 6 februari El-
la en Nicolas van Poucke, 
Oude Kerk, aanvang: 20.15 
uur, entree: 19,50 euro.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-

sen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Theater
Zaterdag 23 januari in 
Theater de Luifel in Heem-
stede: Supernova. Muzi-
kale avond van Trio Za-
zi. 20:15 uur, entree: 18,50. 
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

6, 7, 13 en 14 februari is 
De Klokkenluider te zien 
in theater De Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede. 

UB40 treedt op in A9Studios
Regio - A9Studios in Uit-
geest is op 2 april de plaats 
waar fans van UB40 moeten 
zijn. Want het is gelukt. De 
organisatie van A9Studios is 
heel trots de band UB40 te 
kunnen presenteren en daar-
mee de eerste grote buiten-
landse act. 

Ruud Stam: “Uiteraard zul-
len nog meer optredens vol-
gen alleen kunnen we daar 
helaas nog geen uitspraken 
over doen. We zijn trots dit te 
hebben bereikt in zo’n korte 
tijd en trots dat we de Noord-
Hollander dit kunnen bieden. 
Bij ons kun je gratis parkeren 
en een ander voordeel is het 
intieme karakter van de zaal. 
Je staat altijd op maximaal 
twintig meter van de artiest. 
Waar vind je dat?”  
UB40 is een van de weini-

ge bands op aarde die een 
show kan vullen met louter 
hits. “Maar dat betekent niet 
dat de mannen achterover 
leunen. Sterker nog, ze zijn 
alweer in de studio gespot 
waar ze aan een nieuw album 
werken. De groep mengt de 
van oorsprong Jamaicaanse 
muziek al sinds jaar en dag 
met een fl inke dosis pop, wat 
aanstekelijke liedjes als ‘Red, 
Red Wine’, ‘Maybe Tomorrow’ 
en ‘(I Can’t Help) Falling In 
Love With You’ oplevert. De 
sound van UB40 blijft anno 
2015 ook na het vertrek van 
enkele oudgedienden ver-
trouwd UB40. De tickets zijn 
nog beperkt te verkrijgen via 
www.a9studios.nl en bij Pri-
mera. Inmiddels is 75% ver-
kocht. 
A9Studios vind je aan Wes-
terwerf 1 te Uitgeest.

Kaarten via:
www.mamagaai.nl.

Themabijeenkomst
Donderdag 21 januari
Meediscussiëren over 
plannen nieuwe Vomar 
Slottuinen. In de Pauwehof 
Heemstede, Achterweg. 
Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 30 januari 
Haarlemse Dichtlijn orga-
niseert tournee langs o.a. 
Boekhandel Blokker. Podi-
umvoordrachten dichtkunst 
en deelnemers met Ver-
beelde Verzen/Getekende 
Gedichten. Aanvang 13.00 
uur. Binnenweg 138, Heem-
stede.

Lezing over ‘De hel van 1812’
Heemstede - Op zondag 24 
januari geeft Bart Funnekot-
ter een lezing over zijn boek 
‘De hel van 1812 – Nederlan-
ders met Napoleon op veld-
tocht naar Rusland’. De lezing 
vindt plaats om 14.00 uur bij 
Boekhandel Blokker aan Bin-
nenweg 138 in Heemstede.
De hel van 1812 beschrijft de 
grootste ramp uit de Neder-
landse militaire geschiedenis
Verzengende hitte, snijden-
de kou, honger, ziekte, uit-
putting en bloeddorstige ko-
zakken: de dood loerde over-
al tijdens Napoleons Russi-
sche veldtocht van 1812. Een 
invasie die was begonnen 
met wapperende vaandels 
en een half miljoen mannen 
in prachtige uniformen, ein-
digde zes maanden later in 
een nederlaag van ongeken-
de omvang. 
In het verdoemde leger van 
de Franse keizer vochten ook 

15.000 Nederlanders: som-
migen vrijwillig, velen dienst-
plichtig. Het overgrote deel 
van dit contingent overleef-
de het avontuur niet. In De hel 
van 1812 vertelt Bart Funne-
kotter voor het eerst het ver-
haal van de dramatische tocht 
van deze mannen, twee eeu-
wen nadat ze naamloos de 
geschiedenis in verdwenen.
Met behulp van nog niet eer-
der gepubliceerde dagboe-
ken, brieven en memoires 
beschrijft hij hun ondergang 
– en, in een enkel geval, hun 
miraculeuze redding. De hel 
van 1812 biedt een nieuw, 
veelzijdig, Nederlands per-
spectief op een legendari-
sche catastrofe.
Bart Funnekotter is historicus 
en redacteur van NRC Han-
delsblad.
Toegang 7,50 euro. Reserve-
ren gewenst: 023-5282472 of
info@boekhandelblokker.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 januari 2016

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

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

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

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

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

Raadsvergadering
28 januari 2016

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Uitschrijvingen BRP

Gaat u verhuizen?
of rijbewijs bij de 
woongemeente 
aangevraagd kan 
worden en dat 
er geen gebruik 
gemaakt 
kan worden 
van verschillende 
overheidsvoorzieningen. 
Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. 
Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte 
van een verhuizing gedaan wordt.

Doe de gratis woningcheck!
Brandveilig wonen
Met simpele maatregelen zijn de meeste branden in huis eenvoudig 
te voorkomen. Bijvoorbeeld door uw schoorsteen regelmatig te laten 
vegen. Maar wat als er toch brand uitbreekt? Wat doet u dan? En hoe 
komt u zo snel mogelijk het huis uit?

Brandweer Kennemerland wil samen met u ervoor zorgen dat uw eigen 
woon- en leefomgeving brandveiliger wordt. Een van de activiteiten 
is de gratis woningcheck. Hiermee verkleint u de kans op brand in uw 
eigen woonomgeving. Ambassadeurs van Brandweer Kennemerland 
komen dan bij u thuis kijken of uw woning brandveilig is en wat u kunt 
doen om het veiliger te maken. U kunt ook zelf aan de aan de hand van 
een checklist (via een folder of de app) een controle doen.

Kijk voor meer informatie op de website van brandweer Kennemerland. 
www.brandweer.nl/kennemerland/brandveiligleven.

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan 
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start 
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon –
indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog 
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. 
Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon 
niet te traceren is, besluit het college van B&W 
deze persoon ‘met onbekende bestemming’ uit te 
schrijven uit de basisregistratie personen (BRP). Dit 
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer 
op dat adres staat ingeschreven. De gevolgen 
hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument 

Bijeenkomst over toekomst winkelcentra 
op 1 februari 2016
In december 2015 heeft de commissie Ruimte 
ingestemd met het voorkeursscenario 
voor de toekomst van de winkelgebieden 
in Heemstede. Op basis van dit scenario is 
een concept-toekomstvisie gemaakt door 
bureau DTNP. Voordat het gemeentebestuur 
een standpunt inneemt horen we graag de 
mening van de ondernemers, omwonenden en 
andere belangstellenden. U wordt van harte 
uitgenodigd voor een discussiebijenkomst 
hierover op maandagavond 1 februari in het 
raadhuis. De bijeenkomst begint om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis (inloop 
vanaf 19.30 uur). 

Programma 1 februari
Tijdens de bijeenkomst zal het bureau DTNP de 
concept-visie presenteren. Deze is gebaseerd op het 
voorkeursscenario zoals in december vastgesteld. 
Daarna is er volop gelegenheid om te reageren 
en te discussiëren hierover. Alle input van de 

avond wordt meegenomen in het uiteindelijke 
visiedocument van DTNP. 

Vervolg met beschrijving voorkeursscenario 
leest u op pagina 2.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Locatie Watermuziek, kopersopties, 

bouwnummer 19 t/m 24, 29, wabonummer 
32414, ontvangen 11 januari 2016, 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 53, plaatsen dakopbouw 

t.b.v. extra appartement, wabonummer 30551, 
ontvangen 23 november 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 53, plaatsen dakopbouw 

t.b.v. extra appartement, wabonummer 

30551, ontvangen 23 november 2015. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Rhododendronplein 17, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 32373, verzonden 15 januari 
2016

- Nabij Burg. van Rappardlaan 1, het aanbrengen 
van een oever, wabonummer 31407, verzonden 
15 januari 2016

- Linge 26, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 30319, 
verzonden 15 januari 2016

- Herenweg 121, het vervangen van dakramen 
en aanpassen kozijnen, wabonummer 28674, 
verzonden 15 januari 2016

- Eikenlaan 29, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 28920, verzonden 18 januari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Maaien van gazon

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 januari 
2016 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 januari 2016
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vaststelling Verordening commissie 

bezwaarschriften (deregulering)
- Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 10 woningen 
Raadhuisstraat 22/24A-Postlaan (De Posterij)

Hamerpunten
- Verordening kinderopvang op sociaal-medische 

indicatie Heemstede 2016

Overige punten
- Spoorwegovergang Laan van Alverna – vervolg 

bespreking cie RUI 18 januari 2016
- Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie
- Benoeming lid auditcommissie Heemstede
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 januari 2016
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
54 85 646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vervolg van vorige pagina.

Toekomstvisie
De gemeente werkt al enige tijd aan een visie op 
de toekomst van de Heemsteedse winkelcentra. 
De visie moet vertellen wat er nodig is om de 
winkelcentra en in het bijzonder de Binnenweg/
Raadhuisstraat nu en in de toekomst aantrekkelijk 
en succesvol te laten zijn. In de eerste fase zijn 
in samenspraak met ondernemers en inwoners 
de onderwerpen bepaald die in de visie aan bod 
komen. Na de zomer is de tweede fase van start 
gegaan. Hierin zijn eerst concrete voorstellen 
gedaan met verschillende ambitieniveaus (oftewel: 
scenario’s) en een voorkeursscenario. Hieruit blijkt 
welke plaats Heemstede wil gaan innemen in de 
markt. Ook dit voorkeursscenario is besproken met 
ondernemers en omwonenden. Het college van 
B&W heeft, na advies van de commissie Ruimte, in 
december het scenario vastgesteld dat uitgewerkt 
moet worden in de visie.

Voorkeursscenario
Volgens het voorkeursscenario wordt een 
winkelstructuur nagestreefd waarbij:
•	 voor	de	Binnenweg-Raadhuisstraat	wordt	ingezet	

op: 
-  het lokale ontmoeten en vermaak 

(bijvoorbeeld terrassen); 
-  niet-alledaagse aankopen (zoals delicatessen 

en andere niet-dagelijkse benodigdheden); 
-  en tot slot op versterking van de functie 

voor frequente benodigdheden, waarbij de 
supermarkten een belangrijke rol vervullen. 

•	 voor	de	Jan	van	Goyenstraat	en	Zandvoortselaan	
West wordt ingezet op een functie als 
wijkwinkelcentrum, gericht op boodschappen 
doen. 

•	 voor	de	overige	gebieden	wordt	ingezet	op	
de dagelijkse boodschappen in de directe 
woonomgeving of op specifieke aankopen.

Keuzes maken
Het voorkeursscenario wordt uitgewerkt in een 
concepttoekomstvisie voor de winkelcentra. 
Dit conceptdocument bestaat uit een visie, 
concrete voorstellen voor de toekomst en een 
samenwerkingsagenda om de voorstellen uit te 
voeren. Het gaat nu dus concreet om keuzes.
Het rapport met het voorkeursscenario en 
meer informatie vindt u op www.heemstede.nl 
onder ‘Plannen & Projecten’ -> Visie winkelcentra 
Heemstede.

Het college heeft 12-01-2015 besloten om het 
bestek ‘intensief maaien’ (maaien van de gazons) 

quasi in te besteden bij Paswerk voor een periode 
van een jaar.

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
-	 G.G.	Beek,	geboren	31-07-1971,	
 Hugo de Vriesplein 6

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

Vergadering gemeenteraad

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ	Heemstede).	Ook	kunnen	belanghebbenden	
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352,	2100	AJ	Heemstede,	telefoon	023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon / personen per 
27 november 2016 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
-	 J.D.	Rugomboka,	geboren	08-08-1958,	
	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	164
- S. de Llaca Mata, geboren 09-11-1997, 

Koediefslaan 74



‘Kuitenbijter bij Kerkrade’
Winst voor Merel in Abdijcross
Heemstede - Op 17 janua-
ri waren de schitterende bos-
sen rondom de Abdij ‘Rol-
duc’ te Kerkrade het strijdto-
neel van de 3e wedstrijd uit 
de Nationale crosscompeti-
tie lopen. Deze prestigieuze 
cross over 3350 meter wordt 
gekenmerkt wordt door een 
zeer steile afdaling, een ‘kui-
tenbijter’ klim en veel scher-
pe, glibberige haakse boch-
ten. In deze wedstrijd komen 
tactisch en technisch inzicht 
goed van pas.
Nadat Merel van de Marel 
uit Heemstede de afgelopen 
wedstrijden in Tilburg, Brus-
sel en Soest net naast het po-
dium greep, had ze dit keer 
haar zinnen gezet op een 
overwinning. Dat haar vorm 
groeiende was, bleek al tij-
dens de training.
 
Al heel vroeg in de wedstrijd 
werd er gedemarreerd uit het 
peloton (meisjes junioren B-
leeftijd 15-16 jaar), maar daar 
werden de toppers niet direct 
onrustig van, die weten dat er 
voor deze wedstrijd een lan-
ge adem vereist is en blij-
ven op een vlak hoog tempo 
doordenderen. Na de door-
komst van de eerste ronde 
vond er een echte serieuze 

ontsnappingspoging plaats 
van een sterke Belgische at-
lete. Merel reageerde alert en 
kon direct pareren, op enige 
achterstand gevolgd door 
Jasmijn Bakker (AV Triatlon). 
In de afdaling kon Merel met 
haar lange passen de Belgi-
sche passeren en als eerste 
aan de mul zand klim begin-
nen. Boven aan de heuvel ge-
komen wist ze een aantal se-
conden voorsprong op haar 
directe belagers te pakken. 
In hoog tempo snelde Merel 
richting de fi nish, op enige 
afstand gevolgd door Fem-
ke Speelman-Rooms (B) en 
Jasmijn Bakker (ned). In het 
laatste, lastige stuk over de 
grove houtsnippers richting 
fi nish wist Merel haar voor-
sprong nog iets verder uit te 
bouwen en passeerde ze als 
eerste de fi nish in 12.37min 
(3350m), gevolgd door Fem-
ke en Jasmijn. Met deze uit-
slag ziet Merel haar harde 
werken over de afgelopen 
periode beloond worden. De 
komende tijd zal Merel hard 
blijven werken aan het verbe-
teren van haar vorm, zodat ze 
tijdens de cross in Breda (31 
jan.) en het NK indoor (20-
21 feb. Apeldoorn) weer op-
timaal kan presteren. 

Leuke en gezellige 
snuffelmarkt Nieuw-Vennep

Regio - Een supersnuffelmarkt met mooie, oude spullen. 
Die is in Nieuw-Vennep te bezoeken op zondag 24 janu-
ari, tussen 9 en 16.30 uur.
U kunt terecht in de Van Zantenhal waar meer dan 200 
kramen bomvol leuke spulletjes staan.
De entreeprijs bedraagt 4 euro voor volwassenen terwijl 
kinderen tot en met 12 jaar onder geleide gratis entree 
hebben. Parkeren is kosteloos.
De Van Zantenhal is gevestigd aan de IJweg 1415 (bor-
den Getsewoud Noord).

 

Een brief van de postbode
Fitness
Ik word een dagje ouder. Vroeger stapelde ik 
post en reclame tot aan mijn neus en wan-
kel-rende ik als een Olympisch paalwerpster 
hele straten op en neer, terwijl ik mijn kar
ergens aan het begin liet staan. Dat was
namelijk sneller dan haar meenemen, om 
vervolgens het hele stuk, bij ieder huis op-
nieuw, haar vanuit stilstand in beweging te 
moeten zetten. 
Ging een straat nou alleen heen, en niet 
weer terug, dan móest de kar natuurlijk 
mee. Maar dan gaf ik haar toch tenminste, 
in plaats van een klein zetje per huis, een 
krachtige kogelstoot-zwieper tot een fl ink 
eind verderop. Kijken tot hoever het lukte. 
Wel goed mikken natuurlijk. Altijd lichtjes in 
de richting van de huizen, in verband met 
de vaak iets àfl opende stoepen. Mijn brave 
kar reed dan keurig alleen verder terwijl ik 
ondertussen een tuinpad opstak. Goedbe-
doelende passanten wilden onze recordpo-
gingen nog wel eens dwarsbomen: “Je kar 
ging ervandoor, ik heb ‘hem’ even voor je te-
gengehouden.” Die mensen wisten natuur-
lijk niet dat mijn kar mij nooit in de steek 
zou laten en dat haar snelheid louter het ge-
volg was van onze goede samenwerking . – 
En ook niet dat mijn kar een meisje is, maar 
dat terzijde. 
Dat ik, zoals gezegd, een dagje ouder word, 
noopt mij tegenwoordig tot een lichte-
re work-out. Het paalwerpen en kogelsto-

ten heb ik eraan gegeven. De beweging die 
overblijft is in ieder geval genoeg tegen Alz-
heimer en diabetes type 2. Tegen ADHD en 
depressie heb ik nog een uitlaathond ver-
worven, ook uit de wijk. Weer eens wat an-
ders dan een kerstboom. (Zie 18 novem-
ber.) Het was de bedoeling zijn bazin drie 
weken uit de brand te helpen, maar we gaan 
nu toch samen al het derde jaar in. Het is 
wel een knapperd, vindt u niet? Hij trekt als 
een karrepaard (zonder –n–, sorry, ik vind 
dat geen gezicht), dus ik overweeg hem
als het nog gaat sneeuwen voor mijn post-
karretje te spannen. Planken onder de
wielen en glijden maar. Misschien kan ik het 
introduceren bij Postnl: 

Slede-mennen, de Nieuwe Sport 
Voor de Postbode die een 
Dagje Ouder Wordt.

Met vriendelijke groet,
uw postbode

Column

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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