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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie veg. mini loempia’s

6 stuks, voor maar €1,50
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

zoekt
Gemeenteraadsleden
voor periode ’18 -’22 

in Heemstede en 
Bloemendaal.

Belangstelling?
secretaris@

vvdbloemendaal.nl

Sportparklaan 25 A, Heemstede
www.nijssentuin.nl

Nieuw in ons assortiment

per stuk   e1,99
10 stuks e15,99

Geurloos openhaardblok

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Onfortuinlijke uitwijkmanoeuvre voor tegenligger
Heemstede - Een man is za-
terdagmiddag met zijn au-
to te water geraakt langs de 
Leidsevaart in Heemstede. 
Rond 14.00 uur reed de man 
richting Heemstede, toen hij 
moest uitwijken voor een te-
genligger: een terreinwagen 
die veel ruimte innam. Door 
de uitwijkmanoeuvre beland-
de de auto met bestuurder in 

het water. Politie, brandweer 
en ambulancedienst rukten 
uit om hulp te bieden. De be-
stuurder kon gelukkig zelf 
snel het droge bereiken. Een 
verpleegkundige die solo rijdt 
op een ‘Rapid Responder’ 
heeft de man nagekeken. Hij 
hoefde niet naar het zieken-
huis en is door de verpleeg-
kundige naar huis gebracht. 

Een duiker van de brandweer 
heeft hijsbanden aan het 
voertuig bevestigd, waarna 
het hulpverleningsvoertuig 
van de brandweer de wagen 
uit de vaart kon trekken.
Het voertuig is total loss. 
Door het incident was de 
Leidsevaart gedeeltelijk ge-
stremd voor het overige ver-
keer.

Heemstede - Het jaarlijkse 
vreugdevuur op de Vrijheids-
dreef, waar honderden kerst-
bomen zouden worden ver-
brand, ging woensdag we-
gens de storm niet door. Kin-
deren verzamelden een week 
lang kerstbomen en voor ie-
dere ingeleverde boom kre-
gen zij 20 cent en een lot. 
Je wilt dan ook graag we-
ten of er op jouw lot een prijs 
is gevallen. Ouders en kin-
deren stonden rond de klok 
van zeven uur woensdag-
avond klaar op de Vrijheids-
dreef. Wethouder Sebasti-

Geen kerstboomverbranding - 
toch massaal aanwezige jeugd

aan Nieuwland betrad een 
groot podium om de prijsuit-
reiking te verzorgen. De kin-
deren verdrongen zich bijna, 
met hun lootjes in de hand, 
om in het spaarzame licht te 
kijken of zij bij de gelukki-
ge behoorden. Er waren veel 
prijzen te verdelen. Klap op 
de vuurpijl was een tablet die 
een goede bestemming vond. 
Het vuur dat jaarlijks een 
prachtig aanzicht biedt en 
veel inwoners trekt werd dus 

helaas geschrapt van het pro-
gramma. De brandweer vond 
het te gevaarlijk om de von-
kenregen door de storm te 
laten meevoeren. Veiligheid 
staat nu eenmaal voorop. Nu 
maar hopen dat de weersom-
standigheden in januari 2018 
beter zijn en de mooie tradi-
tie kan worden voortgezet. 
De kerstbomen vinden de-
ze keer hun weg wel naar de 
composteerbedrijven. 
Eric van Westerloo

Foto’s: Persbureau NieuwsFoto/Laurens Bosch

SPEEDDATE!
Voor verpleegkundigen en 

verzorgenden IG met hart voor 
dementie en/of palliatieve zorg

Kom donderdagavond 19 januari 
vanaf 19 uur naar onze speeddate 

en ontdek alle mogelijkheden.
Crocusstraat 1, 2071 NW Santpoort-Noord

www.dezorgspecialist.nl

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
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

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 zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 22 jan., 10.00 uur 
onderwijsdienst
dhr. Arjo Barth (teamleider 
bij Youth for Christ)
Thema: ontmoetingen met 
Jezus.

www.rafael-nehemia.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 22 januari, 10u.: ds. 
Jolien Nak
Kindercafé

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 22 januari, 10u., 
Oude Kerk: ds. A. Molen-
dijk, dienst van Schrift en 
Tafel, Crèche (tot 4 jaar) en 
Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 22 januari om 10u.
Ds. G.E. Van der Hout uit 
Lekkerkerk

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Zo.  10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.    9.00 uur  H.Mis
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.   19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Donderdag, 9u. Eucharis-
tieviering 
Zondag 22 januari, 10u. uur 
Eucharistieviering/Woord- 
en Communieviering
kapelaan Verhaegh
m.m.v. Bavokoor
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 22 januari, aanvang 
10u. Voorganger Ds. P. Ver-
hoeff (Alkmaar).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Lentelaan 2 is ook even een 
zijstapje binnen de Valken-
burgerlaanserie, maar hoort 
er toch ook in thuis. Bij Val-
kenburgerlaan 73 is de Len-
telaan 2 al even voorbij ge-
komen.
Beide adressen zagen we 
al in een advertentie van 6
juli 1934 in de Eerste Heem-
steedsche Courant. In 1940 
wordt garage Groenendaal 
heropend met als adres Val-
kenburglaan 73/Lentelaan 
2 van de familie Baay. Vol-
gens het adressenboek van 
1 januari 1951 zit het gara-
gebedrijf nog steeds op bei-
de adressen, maar in het 
adressenboek van 1 novem-
ber 1957 is dat Automobiel-
bedrijf H. Peters, die zowel op 
de Binnenweg 79 als Lentel-
aan 2 gevestigd is, een Ford-

dealer. In dat jaar laat H. Pe-
ters de voorpui van de gara-
ge aanpassen. Tot in de jaren 
70 houdt Peters het garage-
bedrijf op de Lentelaan 2.
Volgens een bouwtekening 
van 1975 verandert Bouwbe-
drijf Rees & De Groot de gevel 
en ook in het pand wordt het 
nodige aangepast als opslag 
voor het bouwbedrijf. In 1983 
past Mimpex BV het pand 
aan, inclusief de voorgevel. 
Intern komen o.a. diverse 
showrooms. In de Kampioen 
van 1984 en 1985 staan tes-
ten van ski’s en 1 van de le-
veranciers is Mimpex BV van 
de Lentelaan 2. De toenfoto 
is uit het Noord Hollands Ar-
chief van 1988 met o.a. nog 
het logo van Mimpex. 
Via Google komen we de 
Nonfoodgroothandel Trans-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

Toen en nu (22)

tex BV tegen op de Lentel-
aan 2. Ter Linden en Heijer 
VvE Beheer zit sinds februa-
ri 2010 in het pand.
De nufoto van januari 2017 
van Harry Opheikens geeft 
geen herinnering meer aan 

garageactiviteiten. Mocht u 
verhalen of informatie over 
de Valkenburgerlaan willen 
vertellen dan kunt u terecht 
via webmaster@hv-hb.nl
(H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal 
van de Valkenburgerlaan en 
dan het liefst van de panden 
zelf. Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (de Heem-
steder).





Het zou zomaar kunnen dat u het een 
keer gezien heeft: er worden zwerfkat-
ten gevoerd bij het hek van het SEIN-
terrein aan de Glipperdreef in Heem-
stede. Jarenlang is dit gedaan door een 
dame uit Heemstede totdat dit door 

haar hoge leeftijd steeds moeilijker begon te worden. Nu worden de katten 
gevoerd door een collega (en vrijwilligers) van het asiel. De dieren wonen 
in de omgeving van de begraafplaats en het terrein van SEIN. 
Toen we voor het eerst hoorden van de ‘Meer & Bosch katten’ liepen er 
minstens tien dieren rond. En dat werden er steeds meer want ieder jaar 
kwamen er weer nieuwe kittens bij. Niet de beste situatie voor de dieren. 
Een flink aantal van de jonge katjes werd opgevangen door het asiel. De 
volwassen katten waren al erg verwilderd en zouden niet meer in een thuis-
situatie kunnen wennen. Daarom zijn we snel begonnen om de zogenaam-

de TNR-methode toe te passen. Dit staat voor ‘trap, neuter 
and return’. Het betekent het vangen, castreren/steriliseren en 
terugzetten op de plek waar ze vandaan kwamen. Door de-
ze methode worden er geen nieuwe katjes geboren en wordt 
de populatie op den duur steeds kleiner. Inmiddels bestaat het groepje bij 
Meer & Bosch nog maar uit drie katten waaronder een poes die zich nooit 
heeft laten vangen. Zij krijgt nu dus iedere week een ‘poezenpil’ zodat er 
geen kleintjes meer komen.
De TNR-methode is een goede, diervriendelijke manier om de overlast van 
groepen verwilderde (zwerf)katten te verminderen. Het is beter voor de 
katten om ze te laten leven in de omgeving die ze kennen. Helaas zijn deze 
verwilderde katten gewoon niet geschikt als huiskat. 

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5 Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en met zaterdag 
11.00-16.00 uur, dan ook telefonisch bereik-
baar.

De ‘Meer & Bosch 
katten’

Vrijwilligers 
gevraagd voor 
Dierenopvang 

Haarlem
Regio - Dieren– en va-
kantieopvang Stichting 
Bedenk in Haarlem zoekt 
(vaste) vrijwillig(st)ers, die 
kunnen helpen met het 
verzorgen van de dieren. 
Reactie en informatie via 
het e-mailadres: bedenk@
stichtingbedenk.nl of
06-37151152.

Ouders hebben de mogelijkheid om een kind te ont-
erven. Het kind is dan geen erfgenaam meer, maar 
blijft wel recht hebben op zijn legitieme portie. 
De legitieme portie kan alleen bestaan uit een geld-
bedrag en niet uit goederen. De legitieme portie be-
draagt de helft van het wettelijke erfdeel. 
Voorbeeld:
Een erflater heeft in totaal twee kinderen en heeft een 
van zijn kinderen onterfd. De erflater laat een stuk 
grond na aan een van zijn kinderen ter waarde van € 
100.000,-.  Het onterfde kind kan dan via zijn legitie-
me portie aanspraak maken op € 25.000,-. Indien het 
kind namelijk niet was onterfd bedroeg het wettelijke 
erfdeel € 50.000,- en nu kan hij alleen nog aanspraak 
maken op de helft van het wettelijke erfdeel. 

Het onterfde kind kan zes maanden na overlijden van 
de erflater zijn legitieme portie opeisen. De mogelijk-
heid om aanspraak te maken op de legitieme portie 
vervalt indien het onterfde kind niet binnen een ter-
mijn van vijf jaar heeft verklaard dat hij zijn legitieme 
portie wenst te ontvangen. 
Om de legitieme portie te berekenen, wordt de nala-
tenschap wel eerst verminderd met door de wet ge-
noemde schulden en vermeerderd met bepaalde gif-
ten. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om giften die erf-
later gedaan heeft in de periode van vijf jaar vóór zijn 
overlijden. Die giften worden bij het saldo van de na-
latenschap opgeteld.
De legitieme portie biedt misschien meer mogelijk-

heden dan je in eerste instantie zou 
zeggen. Indien je geconfronteerd 
wordt met een onterving en een le-
ge nalatenschap, kan het heel inte-
ressant zijn om na te gaan wat er 
met het vermogen van de erflater is 
gebeurd in de jaren vóór zijn overlij-
den. Wellicht dat je legitieme portie 
ervoor kan zorgen dat jou dan toch 
iets toekomt. 

 Mw. mr. S. Bayraktar

Column

Legitieme portie

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

Romantische muziek met toptalenten
Dana Zemtsov en Cathelijne Noorland
Heemstede - Altvioliste Da-
na Zemtsov en pianiste Ca-
thelijne Noorland nemen vrij-
dagavond 20 januari het pu-
bliek mee op een muzika-
le tocht langs de lyrische ro-
mantiek van Vieuxtemps, de 
woeste romantiek van Bloch, 
de vurige, op Bizet geïnspi-
reerde romantiek van Wax-
man en de moderne roman-
tiek van Evgeni Zemtsov. Dit 
laatste stuk heeft voor Da-
na zelf een extra emotione-
le waarde. Haar grootvader 
schreef het als liefdesverkla-
ring voor haar grootmoeder, 
die ook altvioliste was.
 
Pianiste Cathelijne Noorland 
is gespecialiseerd in het be-
geleiden van vele musici op 
de piano, een echte prijswin-
naar en zeer gewaardeerd. 
Vanaf dit seizoen is boven-
dien verbonden aan Podia 
Heemstede als programmeur 
klassieke muziek. Daarnaast 
is Cathelijne als corepeti-
tor werkzaam aan het Con-
servatorium van Amster-
dam. Ze speelt regelmatig in 

de ‘Classic Express’, een rij-
dende concertzaal voor ba-
sisscholen. Dana Zemts-
ov was vijf jaar oud toen ze 
van haar ouders, de altviolis-
ten Mikhail Zemtsov en Julia 
Dinerstein, haar eerste mu-
zieklessen kreeg. Ze won ve-
le prijzen, waaronder de eer-
ste prijs en de gouden me-
daille bij de European Com-
petition for Strings in Luxem-
burg en de eerste prijs bij de 
Young Musicians Internatio-
nal Competition ‘Citta di Bar-
letta’. Als soliste trad Dana 
op met het Viotta Jeugdor-
kest, het Rotterdams Jeugd-
orkest, Sinfonia Rotterdam, 
het Sweelinckorkest (Grote 
Zaal Concertgebouw te Am-

sterdam), het Kamerorkest F. 
Busoni (Italië).
 
Sinds 2009 vormen Cathelij-
ne en Dana een duo en re-
cent brachten ze samen de 
cd ‘Romantic Metamorpho-
ses’ uit. Hun virtuoze spel zal 
in de voortreffelijke akoestiek 
van de Oude Kerk volledig tot 
zijn recht komen. Het optre-
den begint om 20.15 uur en 
vindt plaats in de Oude Kerk 
Heemstede. De entree be-
draagt 18,50 euro. Kaarten 
via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede, danwel voorafgaand 
aan de voorstelling. 

Duo Zemtsov en Cathelijne Noorland (fotografie: Miriam Gutt-
mann).
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Winnaar mooiste kerstboom: 
Winny Slootmans

Heemstede – Voor het eerst organiseerde de Heem-
steder (in samenwerking met Tuincentrum De Oostein-
de) net voor de feestdagen de wedstrijd ‘Mooist versierde 
kerstboom’. Diverse lezers stuurden desgevraagd een fo-
to van hun boom of boompje. De leukste zijn geplaatst in 
de krant van 28 december. Geen boom hetzelfde, wat kun 
je toch veel kanten op met de versiering. Terwijl het ene 
gezin een goedgevulde en veelkleurige kerstboom mooi 
vindt, houdt de ander weer van eenheid, rust en klassie-
ke kerstballen. Weer een ander doet ‘trendy’ en hangt de 
boom vol met grappige versiering zoals kerstpumps. Ook 
gaven lezers aan de boom wat meer groen te willen hou-
den en vooral te kiezen voor minder opvallende versiering 
zoals vilt, hout of delicate glazen ballen. Mooi hoor, de re-
dactie keek de ogen uit. De leukste is toch de boom van 
mevrouw Winny Slootmans. Zij versierde niet alleen haar 
eigen kerstboom maar ook die van haar vriend. “Hierin 
al mijn zelfgemaakte, gehaakte kerstballen” ,vertelde ze 
in haar mail bij de foto’s. “Heel wat anders, maar word je 
ook blij van!” Daaraan had de redactie niets toe te voe-
gen. Mevrouw Slootmans wint met haar creativiteit het 
shoptegoed bij Tuincentrum de Oosteinde.
Dit is de maand van kamerplanten, lekker groen in het 
nieuwe jaar waar buiten nog geen groen te bekennen is 
voorlopig. In de gure maanden is het aantrekkelijk in een 
aangenaam warm huis te vertoeven. En laten veel kamer-
planten zich in die warmte nu ook  prima op hun gemak 
voelen. Tuincentrum de Oosteinde, met in deze buurt ves-
tigingen in Hillegom (net op de grens van Bennebroek)en 
Vijfhuizen,heeft een grote diversiteit aan grote en wat klei-
nere kamerplanten. Maak uw keuze voor kamer, slaapka-
mer of de hal. Informeer welke plant het beste past bij de 
plaats waar u hem in gedachten heeft. Het leuke is, er zijn 
altijd weer nieuwe, mooie soorten in het assortiment. Te-
gelijkertijd zijn ‘retro-planten’ ook van de partij. Denk aan 
de sanseveria of cactussen. De Oosteinde heeft voor elk 
interieur een type plant die alles net even een frissere 
look geeft. Bezoek meteen ook de decoratie-afdeling. De 
kerstshow heeft alweer enige tijd geleden plaatsgemaakt 
voor nieuwe, trendy artikelen waarmee je je huis nog ge-
zelliger maakt. Kom kijken! Mevrouw Slootmans zal dat 
de komende tijd zeker doen met haar gewonnen prijs: 
een waardebon van 100 euro.
Alle inzenders bedankt voor hun deelname.

Gezellig shoppen bij Tuincentrum de Oosteinde, 
Zandlaan 22, Hillegom.

In Vijfhuizen: Schipholweg 1088. 
www.deoosteindeonline.nl

Themamaaltijd in De Luifel
Heemstede – Op maan-
dag 23 januari is de thema-
maaltijd een ‘Lekkernijenme-
nu’, in de foyer van De Luifel 
Heemstede. Onder meer kunt 

u genieten van huisgemaak-
te erwtensoep. U kunt aan ta-
fel tussen 17.15 en 18.00 uur. 
Kosten zijn 9,95. Reserveren: 
023–5483828.

Iedereen welkom op ‘Vrolijke 
Vrijdag’ bij WIJ Heemstede
Heemstede - Vrijdag 27 ja-
nuari sluit WIJ Heemstede 
vrolijk de maand af. Komt u 
ook op Vrolijke Vrijdag om 
met elkaar bij WIJ Heemste-
de de maand af te sluiten? Je 
kunt er van alles beleven: In-
loop workshop sportief be-
wegen en creatie, luisteren 
naar muziek van de blazers 

van het Princehof Orkest, er 
is een verhalentafel en spel-
len. De middag duurt van 
15 tot 17 uur en vindt plaats 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Meedoen is gra-
tis.  Info:
www.wijheemstede.nl.
Aanmelden kan via 023-
5483828. 

Voorleesdagen met ontbijt, wethouder en sprookje
Heemstede - Speciaal voor 
baby’s, peuters en kleuters 
worden van 25 januari tot en 
met 4 februari De Nationa-
le Voorleesdagen gehouden. 
Deze dagen hebben als doel 
het voorlezen te bevorde-
ren aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen. De Biblio-
theek nodigt alle kleintjes en 
hun (groot)ouders uit. Reser-
veer je gratis kaartje online 
via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

De Nationale Voorleesdagen 
beginnen met een superleuk 
ontbijtfeestje op woensdag 
25 januari, van 9.00 tot 10.00 
uur.
Kom lekkere broodjes eten 
en luisteren naar wethou-
der Christa Kuiper die voor-
leest uit het prentenboek 
Hé wie zit er op de wc? van 
Harmen van Straaten. Zin in 
zo’n verhaal met een ontbij-
tje? Je bent van harte wel-
kom! Reserveer per persoon 

een kaartje. In de Muizenwe-
reld is een muzikaal sprook-
je. De twee betoverde kinde-
ren Jozientje en Willy mogen 
met een muisje mee naar de 
muizenwereld. Daar maken 
ze vriendjes en beleven ze 
spannende avonturen.

Een muzikale vertelling uit 
grootmoeders tijd en die is 
bij te wonen op woensdag 25 
januari, tussen 15.00 en 15.30 
uur.

Extra 
voorstelling 

‘Ja Zuster Nee 
Zuster’

Regio - De serie van zes 
voorstellingen ‘Ja Zuster Nee 
Zuster’ door Theatergroep 
Eglentier waren zo snel uit-
verkocht, dat besloten is een 
extra matinee in te plannen 
op zondagmiddag 29 janua-
ri 14.30 uur.
Die middag is er nog vol-
doende plek om mee te zin-
gen met zuster Klivia en 
haar gevolg in het Haar-
lemmerhout Theater, Van
Oldenbarneveltlaan 17, Haar-
lem. Aanvang 20.15 uur.
Info: www.eglentier.nl.

Plaatsen vrij 
in leesgroep 

Engels
Regio - Er zijn plaatsen vrij 
in onlangs opgerichte lees-
groep Engels, met deelne-
mers uit Haarlem, Bloe-
mendaal en Heemstede. 
De groep leest Engelstali-
ge literatuur en bespreekt 
deze ook in het Engels. 
Daarbij maakt de groep 
een keuze uit de literatuur-
lijst van de landelijke orga-
nisatie Senia, zie www.se-
nia.nl in de rubriek Engels. 
De boeken worden be-
sproken aan de hand van 
‘leeswijzers’ met discussie-
vragen, waardoor de dis-
cussie diepgang krijgt en 
minder kans loopt te ver-
zanden. De leesgroep komt 
een keer in de 5 à 6 we-
kenbij elkaar, op een tijd-
stip overdag.
Wie interesse heeft, kan te-
recht bij Miek van de Sande,
miekvandesande@hetnet.
nl of tel. 023-5266533. 

Plaatsen vrij 

Oproepje: Stappen vooruit met 
duurzaam voedsel
Regio - Stichting EKO-keur-
merk lanceert een nieuwe 
betekenis van het bekend-
ste en oudste keurmerk voor 
biologisch voedsel. De boe-
ren, bedrijven, winkels en ho-
reca die een EKO-keurmerk 
verdienen, zijn vanaf nu niet 
meer alleen (bij wet geborgd) 
biologisch, maar gaan bo-
vendien ieder jaar twee ex-
tra duurzame stappen zet-
ten. Dat kan gaan over twaalf 
verschillende thema’s, waar-
onder energiebesparing, ver-
pakking en bodemvrucht-
baarheid. De gekozen ver-
beterdoelen zijn concreet en 
meetbaar en het behalen er-
van is onderdeel van de cer-
tifi cering. Zo gaan meer dan 
duizend bedrijven vrijwillig 
een stap verder.
In Nederland hebben meer 
dan 1000 bedrijven het EKO-
keurmerk. Sinds 1973 staat 
dit garant voor producten 
van biologische oorsprong. 
In 2011 werd het Europe-
se biologische keurmerk in-
gevoerd: het groene blaadje. 
Een kans voor EKO om voor-
uit te kijken. Veel biologische 
boeren en ondernemers wer-
ken vanuit idealistische mo-
tieven aan een duurzame 
voedselvoorziening voor de 
groeiende wereldbevolking. 
Het werk dat zij verzetten bo-
venop de wettelijke verplich-
tingen van biologisch, blijft 
tot nu toe voor de consument 

onzichtbaar. En dat is jammer, 
want de vraag naar duurzame 
en eerlijke voeding groeit heel 
hard, en veel consumenten 
hechten belang aan zaken als 
natuur en biodiversiteit. Stap-
pen verder met biologischHet 
thema van het vernieuwde 
EKO is dan ook: stappen ver-
der met biologisch. Een cam-
pagne met voetstappen in 12 
kleuren laten zien aan welke 
thema’s EKO-bedrijven wer-
ken. Het bekende vierkante 
EKO-keurmerk op de etiket-
ten blijft overigens onveran-
derd. 
De duurzaamheidseisen voor 
winkels zijn verder uitge-
breid. Naast de al bestaande 
eis van minimaal 90% biolo-
gische producten, zijn eisen 
toegevoegd op het gebied 
van verpakkingen, energie, 
sociale aspecten, gezond-
heid en het terugdringen 
van voedselverspilling. En ui-
teraard  kiezen ook de win-
kels twee ontwikkelthema’s 
per jaar. Winkels met het 
EKO-keurmerk zijn daarmee 
de meest duurzame winkels 
voor levensmiddelen. Het 
aantal EKO-gecertifi ceerde 
winkels breidt dankzij de ver-
nieuwing snel uit. Naast de 
ongeveer 85 reeds gecertifi -
ceerde winkels (waaronder 
alle Ekoplaza’s), worden ook 
19 coöperatieve supermark-
ten van Estafette Odin gecer-
tifi ceerd.

In samenwerking met De Oosteinde
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Heemstede – Ze leefden 
negen jaren in een ‘kippen-
hok’ in Bennebroek. Geluk-
kig met elkaar maar onge-
lukkig met twee kinderen, 
waarvan de jongste erg ziek 
was en de derde op komst. 
De kinderarts greep in, ze 
kregen een ‘echt’ huis in de 
Thorbeckestraat in Heem-
stede. Daar woont mevrouw 
Timmermans nog steeds, al 
vijftig jaar. Dat was voor di-
recteur Elan Wonen, Chris 
Schaapman, een mooie re-
den om haar te bezoeken en 
een bloemetje te brengen. 
Dat gebeurde vorige week. 
Liever de mensen thuis be-
zoeken dan in een kantoor 
op vier hoog. Dat pakte leuk 
uit want de hele familie was 
erbij. Dochter Petra, de zus-
sen met aanhang, moeder 
Timmermans genoot. Tja, 
hoe ging dat in de tijd dat de
bakker, kolenboer, de melk-

Al vijftig jaar in de Dr. J.R. Thorbeckelaan

“De huur betaalde je vroeger 
in het kantoortje verderop”

man, eierboer en de schillen-
boer nog aan de deur kwa-
men. Toen er nog 36 kinderen 
in het hele blokje woonden. 
Als die ruzie hadden, kon-
den ze ophoepelen en gaan 
spelen. Toestanden mee-
gemaakt!  Het ging zo ge-
makkelijk met de vele moe-
ders die overal voor zorg-
den en je deed graag mee. 
Ook het naar school bren-
gen. Het was een leuke tijd. 
De directe buren ken je nu 
nog, verder niet. De straat 
is mooi opgeknapt, maar zie 
maar eens met een rollator 
de stoepen af te komen en er 
weer op. Mevrouw Timmer-
mans snapt wel dat de auto’s 
ook de ruimte moeten heb-
ben, maar toch… Oh, er is 
nog gemoedelijkheid! Doe je 
bij De Koning boodschappen 
voor een week dan brengt 
hij ze met tien minuten thuis. 
Doet slager Van der Werff 

ook. Mooi toch! Ze voelt zich 
veilig, behalve toen die vent 
de deur intrapte. Politie ge-
beld, die loste dat op. Heb je 
nog meer van die spannen-
de verhalen, mam? Dochter 
Petra doet tegenwoordig de 
tuin die er mooi winters bij-
staat. Dat deed ze zelf vroe-
ger iedere ochtend. Een uur-
tje na het opstaan en je kon 
de hele dag aan. De huur be-
taalde je vroeger per week in 
een kantoortje even verder-
op. Daar zat een meneer die 
ook mankementen noteer-
de. Ze heeft jaren in de be-
wonerscommissie gezeten. 
Hier wil ze echt oud worden. 
Meneer Schaapman heeft 
een grote bos bloemen voor 
haar en huisjes van choco-
lade uit de Thorbeckestraat 
in folie. Het blijft een leu-
ke buurt, en vroeger was het
ànders leuk.
Ton van den Brink 

Heemstede – Ze leefden 

MIJLPAAL

Nieuwjaarsreceptie bij Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Op zondagmiddag 15 ja-
nuari werd bij KIMT het nieuwe jaar inge-
luid voor en door de vrijwilligers. Iedereen 
had zelf een drankje en/of hapje meegeno-
men. Voorzitter Wim Grimme dankte in zijn 
speech alle vrijwilligers, want, zonder vrij-

willigers kan KIMT niet bestaan! Er wordt al 
weer druk vergaderd over het nieuwe sei-
zoen dat voor de kindertuinen op donderdag 
13 april weer start. In maart worden de ba-
sisscholen bezocht met uitleg hoe je je kunt 
inschrijven. Info: www.kominmijntuin.com.

Regio - Op donderdag 19 ja-
nuari om 19.00 uur kunnen 
verpleegkundigen en verzor-
genden IG met hart voor de-
mentie en palliatieve zorg 
bij de ZorgSpecialist gaan 
speeddaten.
Een unieke kans om vrijblij-
vend en laagdrempelig te le-
ren welke mogelijkheden er 
zijn voor verpleegkundigen 
en verzorgenden IG die ken-
nis en talent hebben voor de 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of mensen in hun 
laatste levensfase. 
De ZorgSpecialist heeft als 
innovatieve thuiszorgorgani-
satie bijzondere deskundig-
heid in huis voor mensen met 
dementie en voor mensen die 
palliatieve zorg ontvangen. 
De ZorgSpecialist biedt zorg 
bij mensen thuis, in klein-
schalige woonvoorzieningen 
of in verschillende Hospices; 

er zijn diverse mogelijkheden 
en juist het maatwerk ken-
merkt de zorgvuldige aanpak 
van de ZorgSpecialist.
De ZorgSpecialist is als 
(thuis)zorgaanbieder actief in 
de regio Kennemerland. Per-
soneelsmanager Mischa van 
Os:” als ondernemende orga-
nisatie zijn we op zoek naar 
betrokken collega’s die het 
leuk vinden om in onze or-
ganisatie te werken waar je 
elkaar als collega’s kent en 
waar je gezien wordt. We ho-
ren vaak van mensen dat ze 
ons  veel eerder hadden wil-
len ontdekken. Zo is het idee 
geboren om door middel van  
een speeddate met  nieuwe 
collega’s in contact te ko-
men ! “ 
De ZorgSpecialist is op zoek 
naar A-verpleegkundigen en 
verzorgenden IG. Naast aan-
toonbare kennis en ervaring 

is de zorgaanbieder ook op 
zoek naar collega’s die zich 
‘als vanzelf’ inleven in ande-
ren.
Tijdens de speeddate praat 
je met verschillende collega’s 
van de ZorgSpecialist, vari-
erend van uitvoerend colle-
ga’s tot personeelsmanagers. 
Zo weet je al snel wat werken 
bij de ZorgSpecialist inhoudt. 
Enthousiast? Je kan direct 
solliciteren op een vacature 
zodat je snel aan de slag kan.
De ZorgSpecialist ontvangt 
je graag om 19.00 uur op de 
Crocusstraat 1 in Santpoort-
Noord. Tel: 023 -5100200.
E-mail:
info@dezorgspecialist.nl. 

Opinie
Wassen neus

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Mari-
anne Heeremans raakte zij een gevoelige snaar. De burge-
meester probeerde een opening te maken voor het meer, 
beter of anders betrekken van burgers bij de besluitvor-
ming. Het was maar een schot voor de boeg. Het punt op 
zich leeft, al moet men er niet teveel van verwachten. De 
burger heeft pas interesse als er iets speelt in zijn of haar 
eigen omgeving. Het algemeen belang staat niet hoog op 
de prioriteitenlijst van de burger. Nu heeft de politiek het 
vooral aan zichzelf te wijten dat de burger zich afkeert van 
het bestuur. Voorbeelden te over. Beloftes worden niet in-
gelost. “Wij, politici weten wat goed voor u is”. De volledig 
oncontroleerbare overheidsuitgaven vanuit Den Haag. Het 
steeds maar weer zwaarder belasten van burgers, daar 
komt dan nog eens de enorme regeldrift overheen. Dit is 
nog steeds de praktijk. Al is Heemstede een redelijk goed 
bestuurde gemeente ook hier is sprake van een kloof tus-
sen bestuurders en inwoners. De door mevrouw Heere-
mans genoemde huidige inspraak is een wassen neus. 
Het gevoel iets positiefs bij te dragen aan het debat is bij 
de inspreker ver te zoeken. Raadsleden horen het obli-
gaat aan en stellen voor de vorm vaak een nietszeggen-
de vraag. Het met andere dingen bezig zijn dan luiste-
ren naar de inspreker getuigt niet van veel interesse in de 
mening van de burger. De burgemeester roerde ook aan 
dat de tijd die een inspreker krijgt veelal te kort is. Bij (te) 
veel insprekers loopt de vergadering uit, maar is de stem 
van de burger niet belangrijker dan dat raadsleden op tijd 
thuis zijn? Onder druk van een alsmaar groeiende PVV en 
kleine partijen wordt het politieke establishment wakker. 
De suggestie om onafhankelijke raadsleden toe te voegen 
aan debatten is aardig maar volstrekt onwerkbaar. Naast 
de gekozen vertegenwoordigers zou dan bij elke partij 
een specialist mogen aanschuiven. Daar komt niets van 
terecht en ook gevestigde partijen zien vooralsnog weinig 
in dit plan. Gooi het dan eens over een andere boeg. Kies 
voor geheel onafhankelijke raadsleden. Los van welke po-
litieke partij dan ook. Geen partijdiscipline maar gewoon 
met gezond verstand beslissen wat goed is voor je dorp. 
Laat de leden persoonlijk campagne voeren net als in veel 
landen al gebruikelijk is. Bijvoorbeeld dat de burgemees-
ter, het hoofd van de politie en anderen direct worden ge-
kozen. Dat zal er wel niet van komen maar de burgemees-
ter heeft wel gelijk dat er iets moet gebeuren om de bur-
ger meer invloed op de besluitvorming te geven. 
Eric van Westerloo

Speeddaten bij de ZorgSpecialist
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Heemstede – Vorige week waren de temperaturen
boven nul. Wel was het ‘waterkoud’ met soms een 
snijdende koude wind. De druppels die hier aan de
Spiraea hangen, zijn ’s ochtends vroeg gefotogra-
feerd. Dauwdruppels dus. Het lijken wel pareltjes.

Foto: Marenka Groenhuizen

Seizoensfoto: Winterpareltjes

Heemstede – Dinsdag 14 februari is het Valentijnsdag, 
inmiddels wel een ‘ingeburgerd’ fenomeen. Eigenlijk be-
gonnen als de dag waarop je je stille liefde laat weten dat 
er iemand is die je jouw liefde betuigt… Maar tegenwoor-
dig ook vooral de dag waarop je iemand die je heel graag 
mag (of liefhebt) in het zonnetje wilt zetten. Met een ca-
deautje, kaartje, lekkernij, gedicht of misschien alle vier! 
De Heemsteder publiceert op de woensdag voor Valen-
tijnsdag, 8 februari, Valentijnsgedichtjes. Kom, schrijf een 
lief gedichtje voor de persoon die zóveel voor je betekent. 
Houd tien regels maximaal aan, ondertekenen mag maar 
hoeft niet! Dus je geheime liefde mag dichterlijk worden 
benoemd… Stuur naar redactie@heemsteder.nl Succes!

Bakkers, juweliers en bloemisten opgelet
Wilt u lezers attenderen op bijzondere Valentijnscadeaus? 
Adverteer in de Heemsteder! Dat kan voor een ‘lief’
bedrag. Wij maken met liefde een mooie advertentie op 
als u een hartverwarmende cadeau-tip heeft! Neem con-
tact op met de acquisitie: verkoop@heemsteder.nl.

Even
Zij kreeg een arm om haar heen
Net als golven die zich als een bezetene
Onstuimig rond de rotsen ketenen
Zij wist passie te beleven
Als was het maar voor even
In een zon waar alles zich verenigt
stralend en volmondig
hartstochtelijk doch kortstondig
was zij met de liefde herenigd
Bart Jonker

 – Dinsdag 14 februari is het Valentijnsdag, 

Valentijnsdag in onze krant: 
Stuur je gedicht in

Gewoon afvallen met Heemsteder Jeroen
Heemstede - Hij was dat 
jochie dat gepest werd op 
school. Te dik! Hij werd over-
geslagen bij het kiezen van 
teams bij potjes voetballen, 
behalve bij rugby want daar 
konden ze een dikkerd wel 
gebruiken. Hij probeerde bij-
na alle sporten maar kwam 
uiteindelijk terecht bij tae-
kwondo. Zijn lichaam bleek 
heel geschikt te zijn om ie-
mand te raken met de voet. 
Hij was inmiddels 1,96 meter 
en heel slank. Met taekwon-
do haalde hij zelfs goud op 
het podium. Hij had de no-
dige afvalperikelen meege-
maakt en na een lelijke bles-
sure in 2014 zich gaan con-
centreren op het begeleiden 
van de jeugd en het coachen 
van het wedstrijdteam. In dit 
proces is hij  steeds meer ad-
vies gaan geven aan het team 
over voeding voor, tijdens en 
na de wedstrijden om een zo 
optimaal resultaat te behalen 
uit het lichaam.
Omdat hij zelf minder inten-
sief kon trainen en zijn eet-
patroon iets liet vieren, kwa-
men de kilo’s er snel aan, de 
90 kilo zat er zo aan. In de zo-
mer van 2015 wilde hij, net 
zoals de leden van “Afvallen 
met Nederland”, zijn levens-
stijl veranderen. Hij viel  8 ki-
lo structureel af door een veel 
gezondere manier van leven 
er op na te houden. Het ver-
anderen van levensstijl en 
eetpatroon is uiteindelijk de 
doorslaggevende succes-
factor geweest en niet per 
se het sporten. Bij taekwon-
do heb je te maken met ge-
wichtsklassen, het juiste ge-
wicht een belangrijk onder-

deel zonder dat je veel kracht 
verliest. Zijn ervaring en het 
door “Afvallen met Neder-
land” ontwikkelde dieetpro-
gramma heeft hij nu samen-
gevat in het boek. 

Afvallen met Nederland 
Dit praktische dieet is geba-
seerd op een koolhydraatarm 
en eiwitrijk eetpatroon, dat  
zal helpen om op een ver-
antwoorde manier gewicht te 
verliezen. Veel mensen eten 
bij een dieet te weinig. Je-
roen zorgt in zijn boek Af-
vallen met Nederland dat je 
op een gewone manier blijft 
eten. 
Hij vertelde zaterdagmiddag 
bij Blokker Boekhandel aan 
omstanders dat veel bruin 
brood gewoon wit was maar 
een kleurtje heeft gekregen. 
Ziet er gezonder uit, maar 
volkoren is gezonder. Suiker 
? je hebt het in vele keuren, 

allemaal hetzelfde. Frisdran-
ken zijn erg joh, zelfs fruit 
zelf uitpersen geeft nog een 
hoop suiker. Neem water! Je-
roen laat je ook bewegen, op 
maandag, woensdag en vrij-
dag en laat je trainen van-
af 15 minuten, maar hij geeft 
er ook een motivatie bij. Hoe 
moeilijk de eerst  drie we-
ken zijn. Verleidingen komen 
steeds vaker langs. Je om-
geving moet medewerking 
geven, begrip, zeker als je 
thuiskomt en er staan frikan-
dellen met patat op tafel. “Af-
vallen met Nederland” heet 
hier nu “Afvallen met Heem-
stede”, moet lukken. 
Ton van den Brink 

Kleutergymnastiek de basis voor alle sporten
Heemstede - In de periode 
van 2 tot 6 jaar vindt bij kin-
deren de grootste ontwikke-
ling van de motoriek plaats. 
Een juiste periode om te zor-
gen dat het verantwoord ge-
beurt. Onder leiding van be-
voegde leerkrachten is er bij 
HBC Gymnastics een speci-
aal lesuur op het program-
ma gezet. Op zaterdagmor-
gen komen de  kleuters bij 

elkaar om de eerste behoef-
te tot bewegen te leren. In 
de goed uitgeruste sportzaal  
van de Valkenburgschool 
kunnen de kinderen samen 
allerlei opdrachten uit te voe-
ren. De vele vormen van be-
wegen wordt ondersteund 
door, voor kinderen herken-
bare muziek. Het aanwezi-
ge klimrek wordt gebruik om 
durf en behendigheid van het 
klimmen te stimuleren.

Kortom een uur lang vrolijk 
en gezellig met elkaar bewe-
gen. Kijken mag even, maar 
de bedoeling is dat de kleu-

ters zonder ouders bewegen. 
Het lesuur vindt plaats op:
Zaterdag van 9.00 tot 10.00 
uur in de Valkenburgschool, 
ingang Cruquiusweg 42 
Heemstede. 

Lezing/workshop ‘Labyrint lopen’
Heemstede - Ad de Graaf 
en Gerard van der Waard ver-
zorgen bij WIJ Heemstede op 
donderdag 26 januari een le-
zing met als titel: ‘Het laby-
rint, een magische weg naar 
jezelf’. Wat zijn toch de bij-
zondere vormen van een la-
byrint? Waar kwamen ze van-
daan? En waarvoor en hoe 
worden ze gebruikt? Mensen 
zijn al duizenden jaren ge-
fascineerd door het labyrint. 
Nauw verbonden met spiritu-

aliteit met als meest beken-
de voorbeeld het labyrint van 
Chartres.
U leert over de historie en 
in het tweede deel van de 
avond gaat u het zelf ervaren. 
Aanvang is 20.00 uur, Heren-
weg 96, Heemstede. De en-
tree is 10,- euro.

Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 of bij de
receptie van de Luifel.
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Domstad Blazers 
Ensemble in 
Oude Kerk

Heemstede - Zondag 22 ja-
nuari, 15.00 uur, vindt in de 
Oude Kerk van Heemstede 
een concert plaats door het 
Domstad Blazers Ensemble 
(DBE). Dit jaar met mede-
werking van de jonge fagot-
tiste Suzanne van Berkum die 
tevens deel uitmaakt van het 
jongNBE. Het DBE onder lei-
ding van Leon Bosch speelt 
een klassiek concert met drie 
werken uit zeer verschillen-
de perioden uit de muziek-
geschiedenis: J.S. Bach: Pas-
sacaglia in C- mineur BWV 
582, Jurriaan Andriessen: 
Concertino voor fagot en 
blazersensemble. Johannes 
Brahms: Sextet in Bes Op.18. 
Een bewerking van het fa-
meuze strijkkwintet gear-
rangeerd voor dubbel blaas-
kwintet door Mark Popkin.
Het Domstad Blazers En-
semble is opgericht in 1982 
op initiatief van enkele bla-
zers uit het Utrechts Studen-
ten Concert en het Neder-
lands Studenten Orkest. Dit 
ensemble is in de loop der ja-
ren uitgegroeid tot een pro-
fessioneel ensemble. De ba-
sisbezetting is klassiek (2 ho-
bo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten 
en 2 hoorns).
Het concert is gratis toegan-
kelijk; wel is er een deur-
collecte. Wilhelminaplein, 
Heemstede.

Vrijwilligers planten bollen in 
Groenendaal.

Bollen poten: wie helpt mee?
Heemstede - Sinds een jaar 
of twee is werk groep Heem-
stede van Stichting Meer-
Groen met de boswachters 
actief in Landgoed Groenen-
daal. Inmiddels is 15 ha van 
de 90 grotendeels ontdaan 
van honderdduizenden zaai-
lingen van vooral esdoorn 
(soms tot 10 meter hoog)  die 
de monumentale eiken, beu-
ken en lindes aan het zicht 
onttrokken. 
Er zijn altijd extra handen 
‘bruikbaar’ bij MeerGroen. 

“We willen  de vrijgekomen 
oppervlakte in het bos voor 
bezoekers, flora en fauna ook 
op een andere manier aan-
trekkelijk maken. En dat doen 
we door de bloemenweelde 
in de ondergroei te stimule-
ren. In het bos zijn stinsen-
planten daar bij uitstek ge-
schikt voor: denk daarbij aan 
sneeuwklokjes, anemonen, 
winterakonieten, sterhyacin-
ten, wilde narcissen, daslook 
en nog een soort of twintig”, 
aldus de stichting. In oktober 

zijn met geld van de gemeen-
te en hulp van de Valken-
burgschool al 40.000 bolletjes 
aangeplant. Afgelopen vrij-
dag zijn er eveneens 50.000 
geplant. Er is nog veel meer 
om te planten, wie helpt ons 
dit luxe-probleem op te los-
sen door de komende twee 
weken nog minstens zo’n 
aantal in de grond te poten? 
Scholieren van basisscholen, 
middelbare scholen maar ook 
zijn raadsleden of 65-plus-
sers welkom. Voor helpers is 
er tevens mogelijkheid om 
voor de eigen tuin mee te 

profiteren. “Hierna volgt tus-
sen maart en mei nog de fase 
waarin we de pollen van uit-
gebloeide bollen van elders 
gaan splitsen en herverdelen. 
Ook daarbij zoeken we nog 
hulp. En ook komende jaren 
gaat  dit ‘mooi maak proces‘ 
door wat ons betreft”, aldus 
MeerGroen.
Voor meer informatie kunt 
u terecht bij: Eric Jagtman, 
06-43803837 en
info@stichtingmeergroen.nl.

Regio - Op 21 januari houdt Art of Living een Open Dag 
over wat yoga, meditatie en ademhaling kunnen doen 
voor je welzijn. Breng een bezoekje aan een 3D-reisgids 
met mooie trips naar oases van rust en ontspanning. 

Met wat goede wil zou je Art of Living kunnen zien als 
een spiritueel reisbureau met steeds dezelfde aanbieding: 
een vakantie in jouw eigen hoofd. Naar minder stress, 
meer rust, meer focus, meer energie, meer welbevinden, 
grotere alertheid en een gezonde levensstijl.
De weg naar die oase van rust is echter steeds verschil-
lend… De ene keer zijn meditaties het uitgangspunt, een 
volgende keer is het yoga en weer een derde keer bestaat 
de reis uit een combinatie van yoga, meditatie en adem-
halingsoefeningen. Bij alle wegen speelt kennis een be-
langrijke rol; kennis die inzicht geeft in hoe onze geest 
werkt.

Eén van de populairste cursussen is het Happiness Pro-
gramma. Bij dit programma ligt de nadruk op ademhaling. 
Het principe is simpel: stress leidt tot chemische reacties 
in en vervuiling van ons lichaam, onder meer door kool-
zuur. En dat kan leiden tot ziekte. Via je adem kun je maar 
liefst 80 procent van die afvalstoffen uit je lichaam lozen.

Speciaal voor jongeren is de Youth Empowerment and 
Skill cursus, ofwel Yes!+. Deze is onder meer bedoeld om 
te leren ontspannen, te leren omgaan met emoties, het 
geheugen te verbeteren, zelfverzekerder te zijn, in con-
tact te komen met wie je werkelijk bent, en om te leren 
hoe jezelf sneller op kunt laden dan je mobiele telefoon. 
Een derde voorbeeld van een reis naar het hier en nu is 
de Art of Meditation cursus (Sahaj Samadhi). Bij medi-
tatie draait het vooral om diepe ontspanning. Een geest 
zonder onrust is meditatie. 
Meer info op de open dag van 12.00 tot 16.00 uur. Loca-
tie: Wilhelminastraat 1, Haarlem. 
Informatie: www.artofliving.org.

Open dag over de 
kracht van adem

Wintersport Outlet Dagen
3, 4 en 5 februari bij 

Tuday Sports Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 
3, zaterdag 4 en zondag 
5 februari organiseert Tu-
day Sports haar jaarlijkse 
Wintersport Outlet week-
end ‘Snow & Ice’. Tijdens 
dit weekend is er een aan-
tal spectaculaire acties op 
wintersportgebied in hard-
waren, kleding, bescher-
ming en onderhoud. Daar-
naast kunnen bezoekers 
profiteren van korting en 
voordeel, de kernwoorden 
van dit weekend. Ski -ets 
tegen superscherpe prij-
zen, inruil acties, aanbie-
ding in skischoenen, stok-
ken, tassen, helmen en bril-
len. Daarnaast skikleding 
met korting, ondergoed, 
mutsen, handschoenen... 

Tijdens dit weekend staat 
het serviceteam klaar voor 
de traditionele ‘ kanten & 
waxen’ actie voor 10,- eu-
ro klaar terwijl u shopt. 
Geldig op ski’ s en snow-
boards. Snowboards aan-
bieden zonder binding. Al-
le overige reparaties en on-
derhoud worden normaal 
ingeschreven.
Tuday Sports werkt met 
een ‘Kinder Groeiplan’ en 
heeft hierdoor elk winter-
seizoen een grote collectie 
wintersportmateriaal voor 
de allerkleinsten tot juniors. 
Nieuw, ex-rental en jong 
gebruikt materiaal in al-
le prijsklassen en kwalitei-
ten. Van  eenvoudige piste 
ski tot supersport, off piste, 
fun en snowboards. Altijd 
het nieuwste en modernste 
materiaal tegen een vas-
te inruilprijs met het kinder 
groeiplan.
Wilt u het maximale halen 
uit uw vakantie en direct 
de piste op bij aankomst, 
dat kan als u huurt bij Ren-
Tuday. Het modernste en 

nieuwste materiaal tegen 
scherpe prijzen. Geen ge-
stress op de eerste en laat-
ste dag van uw vakantie. U 
komt rustig passen en me-
ten, alles wordt genoteerd 
en daags voor vertrek staat 
alles geslepen en gewaxt 
klaar. De schoen en ski die 
bij uw performance past. U 
huurt al een ski-kinderset 
voor 60,- euro per week.
Dag- of weekendhuur is 
ook mogelijk, of meerde-
re dagen achtereen. Tu-
day Sports is vijf jaar gele-
den grondlegger geweest 
van Turner Dutch Designed 
Skis. Een complete lijn ski’ 
s voor recreanten tot spor-
tieve skiërs. Kwaliteit, unie-
ke designs en service, ‘ It’ s 
all-in te name’.
Tijdens de wintersport out-
letdagen zijn er speciale 
acties op Turner ski’ s. Een 
speciale prijs op kinderski’ 
s, de EAA78 shortski, de Vi-
per piste cruiser en Win-
termotion woodcore piste 
cruiser. Tevens skistokken 
vast en verstelbaar tegen 
messcherpe prijzen. 

After Party
Zaterdag 4 februari zijn on-
ze klanten welkom op de 
Apres ski after party vanaf 
17.00 tot 19.00 uur. Onder 
het genot van een muziek-
je en drankje delen wij on-
ze wintersport ervaringen 
graag met u.
Kom kijken bij Tuday 
Sports, Nijverheidsweg 17 
in Heemstede.
Tel. 06-39013070.

De Knutselclub gaat porselein schilderen
Heemstede - Woensdag 25 
januari gaan de jongens en 
meisjes van de Knutselclub 
porselein schilderen.
Dat gebeurt met speciale 
porseleinstiften, ze gaan aan 
het werk op een beker of een 
bord. Een vrolijk bordje om 
van te eten!
De Knutselclub is van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemste-
de. Kosten bedragen 5,- eu-
ro, een kaart voor 5 keer kost 
22,50. Kinderen graag per 

keer van te tevoren telefo-
nisch aanmelden: 023-548 
38 28.
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60 jaar 
getrouwd!
Heemstede - Op donderdag 29 december 2016 waren 
Paul en Laura Raaijen 60 jaar getrouwd. Dit hebben zij 
groots gevierd met familie, vrienden en buren.
Vanuit het College van Heemstede heeft wethouder Hel-
een Hooij op 4 januari 2017 het diamanten bruidspaar 
een bezoek gebracht. Daar heeft ze kunnen consta-
teren dat je, naast blijven ademhalen, vooral een actief
leven moet leiden, om samen oud te worden. Op 87-
jarige leeftijd genieten Paul en Laura nog volop van het
leven.
Kent u ook een jubilaris? Laat het de Heemsteder weten: 
redactie@heemsteder.nl.

MIJLPAAL

‘The Roaring Twenties’ met Valentina Tóth
Regio - Met trots presen-
teert het Haarlems Symfo-
nisch Blaasorkest onder lei-
ding van Thomas Lowe op 
zondag 12 februari ‘The Roa-
ring Twenties’ in de Groen-
marktkerk in Haarlem. Dit 
concert brengt de jaren twin-
tig van de vorige eeuw op-
nieuw tot leven. Een van de 
hoogtepunten is de uitvoe-
ring van ‘Rhapsody in Blue’ 
van George Gershwin, met 
Valentina Tóth op de vleugel. 
Het concert begint om 15.00 
uur. Nieuwe Groenmarkt 14, 
Haarlem. Toegang: 12,50 eu-
ro. 

In de Rhapsody in Blue ver-
werkte Gershwin zowel ele-
menten uit de klassieke mu-
ziek als de jazz.      Hij com-
poneerde dit stuk voor pia-
no en jazzorkest in 1924. Op 
12 februari van dat jaar ging 
het stuk in New York in pre-
mière. De 25-jarige Gershwin 
bespeelde toen zelf de piano. 
Precies 93 jaar later soleert 
Valentina Tóth (1994, Leeu-
warden) bij ons in Haarlem. 
Tóth won al vele prijzen en 
is onder meer de vaste huis-

pianiste van het televisiepro-
gramma ‘De Tiende van Tijl’. 
De economische groei en 
welvaart namen sterk toe 
in Amerika tussen 1920 en 
1929. Dat gaf onder meer een 
boost aan het uitgaansleven. 
De jazz en dansmuziek kwa-
men er tot volle bloei.

In Europa klinken de ver-
schrikkingen van de Eer-
ste Wereldoorlog nog na. 
Gustav Holst verwerkte dit 
in zijn compositie ‘The Pla-
nets’ (1914-1916). Het blaas-
orkest speelt hiervan de de-
len ‘Mars’ (brenger van oor-
log) en ‘Jupiter’ (brenger van 
uitgelatenheid). 

Percy Grainger haalt herin-
neringen op aan zijn geboor-
teland Australië in ‘Coloni-
al Song’ (1911), terwijl Al-
bert Ketèlbey wordt gefasci-
neerd door het Oosten. Zijn 
‘In a Persian Market’ (1920) 
schildert exotische beelden 
van kamelendrijvers, smok-
kelaars en slangenbezweer-
ders. Verder klinkt nog het 
repeterende en bezweren-
de ritme in het expressionis-

tische ballet ‘Bolero’ (1928) 
van Maurice Ravel. 
Na de pauze speelt het Ko-
perensemble van het Haar-
lems Symfonisch Blaasorkest 
nog enkele stukken, waaron-
der de triomfmars uit de ope-
ra ‘Aïda’ van Guiseppe Verdi. 

Valentina Tóth tijdens De 
Tiende van Tijl, AvroTros, NPO 
2, december 2016 (foto: G. 
van Rooij).

‘Souvenir’ in De Kapel
Regio - Op 26 januari zal het 
Sarasvati Tio optreden in De 
Kapel te Bloemendaal. Het 
trio wordt gevormd  door De-
nise van Leeuwen – klarinet, 
Carlos Nicolas – cello en Mi-
chelle Chow – piano. Onder 
de titel ‘Souvenir’ staan wer-
ken op het programma van 
Beethoven, Chopin, Bruch 
en Brahms. Aanvang is 20.00 
uur. 
De Kapel vindt u aan de Pot-

gieterweg 4 te Bloemendaal. 
Voor nadere informatie: www.
dekapel-bloemendaal.nl

Denise van Leeuwen.

Carlos Nicolas. Michelle Chow.

De BioMarkt 
in Haarlemmer 

Kweektuin
Regio - Op zaterdag 4 fe-
bruari is er weer BioMarkt in 
de Haarlemmer Kweektuin. 
De markt is binnen, warm en 
droog maar toch de sfeer van 
een markt. Na het doen van 
de boodschappen is het ook 
een gezellige plek om wat te 
eten en te drinken. Er is een 
kinderhoek voor de kinderen.
Tijdens de markt is het mo-
gelijk voor 2,50 een lezing 
bij te wonen gegeven door 
Karlijn Bluijs van de praktijk 
“Voeding is Kracht”. De lezing 
duurt ongeveer 20 minuten 
en wordt drie keer gegeven: 
11.00 tot 12.30 uur en 14.00 
uur. Het is ook mogelijk om 
lezing en soep te reserveren 
voor 5,-. Uiteraard is de soep 
ook alleen te verkrijgen op de 
BioMarkt voor 3,50.

De BioMarkt wordt geor-
ganiseerd door De Nieu-
we Akker met medewerking 
van de Stichting Haarlem-
mer Kweektuin. De volgende 
markt vindt plaats op zater-
dag 4 februari tussen 10.00 
en 15.00 uur in de Haarlem-
mer Kweektuin, ingang Kle-
verlaan 9.

Voor informatie zie: 
www.haarlemmerkweektuin.
nl

Regio - Van 30 januari tot 
5 januari vraagt de Hersen-
stichting uw steun. Vele en-
thousiaste collectanten gaan 
op pad om geld in te zamelen 
voor al die mensen met een 

hersenaandoening. Vrijwel 
iedereen krijgt ooit te maken 
met een hersenaandoening. 
Hieronder vallen onder meer 
beroerte, dementie, autisme, 
hersentumor, de ziekte van 

Parkinson en ADHD. Er ko-
men per jaar 160.000 mensen 
met een hersenziekte bij. Bij-
na een half miljoen mensen 
kampen met blijvende ernsti-
ge gevolgen. 

Meer informatie kunt u vin-
den op:
www.hersenstichting.nl.
Hier kunt u zich ook aanmel-
den als collectant, u bent van 
harte uitgenodigd.

Collecte van de Hersenstichting
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Parkinson? 
Hou je 

aandacht erbij!
Regio - De Parkinson ver-
eniging organiseert in de 
regio Kennemerland een 
speciale cursus voor men-
sen met de ziekte van Par-
kinson. Het accent ligt op 
een aandacht- en geheu-
gentraining. De eerste bij-
eenkomst is op vrijdag 27 
januari in Haarlem. Totaal 
zijn er 15 bijeenkomsten. Er 
zijn kosten aan verbonden 
die door diverse zorgver-
zekeraars wordt vergoed. 
Voor de gehele cursus be-
dragen de kosten 50,- eu-
ro. Niet-leden betalen 70,- 
euro. Meer informatie over 
de vereniging en de cur-
sus: www.parkinson-ver-
eniging.nl Aanmelden bij 
Jan de Groot,
janwdeg@hotmail.com.

Gelauwerde cellist in Doopsgezinde Kerk Haarlem
Regio - Meestercellist Ga-
vriel Lipkind komt in februa-
ri naar Heemstede om mas-
terclasses te geven aan ge-
talenteerde cellisten en (alt)
violisten. Vijf dagen lang zul-
len deelnemers zeer inten-
sief werken aan vele facetten 
van het musiceren; de villa 
in Heemstede waarin ze ver-
blijven zal het resonerend en 
bruisend hart zijn.

Niet alleen de lastige techni-
sche aspecten van het cello-/
vioolspel komen aan de orde, 
maar vooral ook het kunnen 
overbrengen van een eigen 
muzikaal verhaal.

De internationaal gelauwer-
de en onorthodoxe mees-
tercellist geeft een bijzonder 
concert voorafgaand aan de 
masterclasses – een unieke 
kans om de twee laatste Cel-
losuites (5 & 6) van J.S. Bach 
te beluisteren!
Dat is op donderdag 9 fe-
bruari, om 20.15 uur in de 
Doopsgezinde Kerk aan de 
Frankestraat 24 in Haarlem. 
Na afloop kunt u napraten 
met de solist.

Meer informatie en kaarten:
www.lipkind.info/haarlem.
De zaal opent om 19.45 uur. 
Prijzen: 16,- euro tot 32,- euro

Korting voor lezers
van de Heemsteder: 

geldig van woensdag 18 
t/m woensdag 25 januari 
Vul in bij promotiecode:

Lezerskorting.

Wandeling GroenLinks in oud duingebied
Regio - Op zondagochtend 
29 januari organiseert Groen-
Links Bloemendaal een wan-
deling door het gebied van 
Leyduin, Vinkenduin en Oud 
Woestduin. Op deze wijze 
wil GroenLinks Bloemendaal 
de gedachten en prioriteiten 
peilen van leden en andere 
geïnteresseerden betreffen-

de de gemeentelijke politiek.

De wandeling start om 10.00 
uur en duurt een kleine twee 
uur. Het verzamelpunt is van-
af 9.45 uur voor de deur van 
Restaurant De, Vogelenzang-
seweg 182. 

Peter de Jong, voormalig 

boswachter van Leyduin, Vin-
kenduin en Oud Woestduin, 
begeleidt de wandeling.

Opgeven voor de wandeling 
onder vermelding van het 
aantal deelnemers, gaat via 
Tilly van der Burgt, secreta-
ris GroenLinks Bloemendaal, 
tvanderburgt@hetnet.nl

Eerste informele ontmoetingsplek 
voor nabestaanden in Haarlem
Regio - Op woensdag 25 
januari wordt ‘Het Rondje 
van…’ georganiseerd door 
Stichting Het Rouwcafé en 
Stichting Nabestaandenzorg. 
Het Rondje van... is een ont-
moetingsplek waar nabe-
staanden in een ontspan-
nen sfeer tijdens een kop-
je koffie of thee gedachten, 
ervaringen en ideeën kun-
nen uitwisselen. Locatie is 
de Theebar Cups and Leafs, 
Zijlstraat 54 te Haarlem. Tij-
dens de ochtend zijn 2 vrij-
willigers aanwezig. Iedereen 
die behoefte heeft aan con-
tact na een overlijden, hoe 
lang of kort geleden dat ook 

heeft plaatsgevonden, is van 
harte welkom. U kunt terecht 
van 10.00 tot 12.00 uur.
In de praktijk blijkt dat de 
meeste mensen na een over-
lijden weliswaar de draad zelf 
weer oppakken, maar de be-
hoefte aan contact met an-
dere nabestaanden blijft 
groot. Linda Frank van Stich-
ting Nabestaandenzorg ver-
woordt: “We worden regel-
matig gebeld door mensen 
die op zoek zijn naar lotge-
notencontacten. In Haarlem 
zijn verschillende gespreks-
groepen, maar een informele 
plek was er tot op heden niet. 
Samen met Ria van Kleef van 

Stichting Het Rouwcafé zijn 
we op zoek gegaan naar de 
mogelijkheden.” 
Ria van Kleef: “Dit is een 
mooie uitbreiding van laag-
drempelige initiatieven voor 
nabestaanden zoals we dat 
eveneens in de edities van 
Het Rouwcafé voorstaan. Ze-
ker nu 2017 in Haarlem het 
‘Jaar van de Ontmoeting’ is, is 
dit een mooi aanvullende en 
passende stap voor verbin-
ding (zie ook: www.haarlem-
ontmoet.nl).” 

Informatie op:
www.stichting-nabestaan-
denzorg.nl.

Marten Janse presenteert 
zijn derde dichtbundel
Heemstede - Dichter Mar-
ten Janse presenteert zon-
dag 22 januari zijn derde 
bundel: Vuurvliegjes in m’n 
buikholte. Het is een keuze 
uit recent werk waarin sprake 
is van interactie en ontmoe-
ting. De bundel van vijftig pa-
gina’s bevat losse gedichten 
en reeksen.

2016 was een bijzonder jaar. 
Maar liefst zeven publicaties 
in een jaar bevatten gedich-
ten van zijn hand, waaron-
der de eerste Facebookbun-
del ‘1000schonen’, de jubi-
leumbundel van 75 jaar Eijl-
dersdichters en een hele pa-
gina in Heemstede In Kaart 
(4e kwartaal 2016). En als 
klap op de vuurpijl won hij 
de juryprijs tijdens een wed-
strijd in Wormerveer en zal hij 
Zaanstad vertegenwoordigen 
in de halve finale van ‘Poetry 
Slam 2018’.

De bundel presenteert Jan-
se bij hem thuis: Frans Le-
hárlaan 42 in Heemstede. 
Het betreft een feestje waar-
bij iedere poëzieliefhebber 
van 15.00 – 16.30 uur welkom 
is. De nazit is voor familie en 
vrienden.
Yvonne Weijers komt zingen 
en dat is meer dan een om-
lijsting van het geheel. Voor 
Yvonne heeft Marten Janse 
een aantal teksten hertaald 
naar het Nederlands. En pre-
cies deze teksten brengt ze 
zondag ten gehore! Het is 
een voorproefje van een CD 
met Nederlands repertoire 
die in 2017 uit zal komen.

De bundel is te koop bij de 
betere boekhandel of daar te 
bestellen. In de PoëzieWeek 
van 26 januari tot en met 1 
februari krijg je daar van je 
boekhandelaar een bundel 
van Jules Deelder bij cadeau.
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Film-ochtend 
bij Autisme 
Informatie 
Centrum

Regio – De film ‘Snow Cake’ 
wordt bij het Autisme Infor-
matie Centrum (AIC) vrijdag 
20 januari vertoond. Mensen 
met autisme kunnen proble-
men hebben op het gebied 
van verbeelding, sociale rela-
ties en sociale communicatie. 
Het is een onzichtbare handi-
cap die niet altijd goed wordt 
begrepen of onderkend.
 
De film gaat over de zoek-
tocht van de jonge Alex naar 
de hoogbegaafde en autisti-
sche moeder van een vrouw 
die overlijdt na een auto-on-
geval. De toegang is gra-
tis, de film start 9.30 uur en 
vooraf om 9.15 uur is er in-
loop. Graag aanmelden:
aichaarlem@hotmail.com 
Locatie: Oostvest 60, Haarlem.

Regio - Bij het Haarlems 
Jazzkoor is plaats voor bari-
tons, 1 sopraan en 1 alt.  
Het koor telt ongeveer 24 en-
thousiaste leden. Het reper-
toire bestaat uit een diver-
siteit aan bekende jazznum-
mers. Elke maandag wordt 
van 20.00 tot 22.00 uur gere-
peteerd.

Locatie: Laan van Angers 1, 
Haarlem. Info:
www.haarlemsjazzkoor.nl
of bij Josien Haverschmidt, 
023-5583369.

Haarlems Jazzkoor zoekt leden
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Primeur in commissie Ruimte gaat naar postduivenvereniging
Heemstede - In de commis-
sievergadering ruimte van 12 
januari deed zich iets bijzon-
ders voor.
Het is hoogst ongebruike-
lijk dat een toehoorder op 
de tribune op enig moment 
spreektijd krijgt, toch ge-
beurde dit. Inspreken kan als 
dat vooraf is gemeld bij de 
griffier. Zo niet dan is het niet 
meer mogelijk om de com-
missieleden toe te spreken. 
Op de agenda stond het on-
derwerp ‘schadeloosstellen 
van de postduivenvereniging’.  
Postduivenvereniging ‘De 
Vredesbode’ houdt op te be-
staan. Zij pacht een gebouw-
tje aan de Meijerslaan van de 
gemeente. In de pachtover-
eenkomst staat dat de ge-
meente een schadevergoe-
ding moet betalen als de 
pacht wordt opgezegd. Zo 

gebeurde, na wat heen en 
weer gekrakeel over de waar-
de, werd deze vastgesteld op 
112.500 euro. De vereniging 
schenkt hiervan 100.000 euro 
aan maatschappelijke doelen 
in Heemstede. Aan de ge-
meente is gevraagd de reste-

rende 12.500 euro zelf te be-
stemmen aan een goed doel. 
Een fraai gebaar van de ver-
eniging die zich gaat bera-
den waar en hoeveel geld 
er naar welk doel gaat. De 
primeur zat hem in het feit 
dat de aanwezige voorzit-

ter van De Vredesbode, Si-
mon de Vries, vanaf de tribu-
ne het woord vroeg. Annelies 
van der Have, fractievoorzit-
ster van HBB, pakte dit op en 
vroeg haar collegae commis-
sieleden eens een uitzonde-
ring op de inspreekregels te 
maken. Mits het geen ge-
woonte wordt gingen de ove-
rige partijen akkoord, behal-
ve de VVD die mordicus te-
gen was. De Vries lichtte al-
leen maar toe wat zijn vereni-
ging met het geld beoogde 
te doen. “Een nieuw hek bij 
de kinderboerderij bijvoor-
beeld”, noemde hij als moge-
lijkheid om het geld te beste-
den. Hiermee was de primeur 
een feit en werd het keurs-
lijf van het gereguleerde in-
spraakproces voor één keer-
tje opzij gezet. 
Eric van Westerloo

Heemstede – Het kan ook 
goed lopen bij grote projec-
ten zoals de renovatie van de 
Bavotoren aan de Herenweg. 
Steigers weg vóór de kerst, 
het lukte! Zondag gaven Kees 
Veenhof en Frans Roozen als 
bouwcomité voor het binnen-
halen van de 150.000 euro re-
novatiekosten, het startschot 
om te gireren. Dat houden ze 
bij op een toren achter in de 
kerk die als een thermometer 
de geldkoorts aangeeft. Kees 
Veenhof memoreerde even 
de aanloopverliezen met de 
hinderlijke steigers die er 
veel te lang stonden en de 
terugloop van de opbrengs-
ten van de kerkbalans. Voor-
uit kijken is zinvoller en ook 
leuker. Want de aanneem-
som is gaandeweg niet ver-
hoogd, hetgeen uitzonderlijk 
is bij grote projecten. Wel zijn 
er extra werkzaamheden aan 
het torenuurwerk meegeno-
men vanwege de aanwezi-
ge steigers. Pastor Jacques 
Quadvlieg was hoopvol over 
het groeiend aantal kerkbe-
zoekers in de Bavo tijdens de 
zondagmissen en de hoger 
opbrengst van de kerkbalans 
van het afgelopen jaar. Dat 
zagen we ook al bij de kerk-
bollenveiling. “Wat doen die 
vrijwilligers het goed he! Wat 
zingt dat koor toch mooi”! 
Positief nieuws, dat had die 
parochiegemeenschap no-

dig na enkele moeilijke ja-
ren. De pastoor sprak in zijn 
overweging over `hoop`. Over 
een ijkpunt dat de kerk is die 
overal bovenuit torent. Daar 
mag je trots op zijn, die moet 
je bewaren voor de toekomst. 
Daar moeten ook je kinde-
ren tegenop kunnen kijken. 
Hoe en wat er allemaal ge-
daan is vanaf augustus 2016 
is te zien in een foto exposi-
tie achter in de kerk, met als 
hoofdrolspelers de slijpers, 
voegers, schilders, metse-
laars steenhouwers, loodgie-
ters, klokkenmakers, opzich-
ters, glazeniers, elektriciens 
en bestuursleden. Die vaklui 
maakten de toren weer zo-
als die in 1879 werd opge-
leverd. Betaald door de pa-
rochianen die voor het hele 
complex, toren, kerk en pas-
torie 118.800 gulden moes-
ten opbrengen. Voor zo`n 
mooie kerk in gotische stijl 
uit de 13e eeuw. Heemstede 
kan weer opkijken naar de 
mooie Bavo aan de Heren-
weg, mooier dan ooit. Heem-
steeds bezit waar heel het 
dorp trots op mag zijn. Hou-
en zo! Meedoen met de in-
zameling om de rekening te 
betalen staat voor iedereen 
open. NL44INGB0000114367 
ten name van RK Parochie-
bestuur H. Bavo, Herenweg 
88, 2101 MP Heemstede.  
Ton van den Brink

Yoga en 
wandelen!

Heemstede - Vanaf dins-
dag 7 maart gaan we 
Yogalen in het Groenen-
daalse Bos. Afwisselend 
wandelen en yoga, heer-
lijk in de natuur. We lopen 
het grootste deel door het 
hondenvrije gedeelte van 
het bos. De yogahoudin-
gen en oefeningen die we 
tussendoor doen, zijn niet 
moeilijk of zwaar, je gaat 
tot je eigen grens.
Je bent lekker in de bui-
tenlucht, wordt soepeler 
door de houdingen en be-
wegingen, door de adem-
halingsoefeningen ga je 
beter ademen. Je krijgt er 
echt energie van! We ver-
zamelen bij de grote zand-
bak, naast het speeltuintje 
in het Groenendaalse Bos.
Het Yogalen kost 10,- eu-
ro per keer of 35,- per 4 
keer. Het is op dinsdag 
van 10.00 tot 11.00 uur.
Aanmelden en informa-
tie bij Sandra Diependaal, 
sandradiependaal@gmail.
com of 06-11788853.

Actie Toren St. Bavo gestart

Boekpresentatie ‘Juliana’ gaat niet door
Heemstede - Op woensdag
18 januari zou Jolande Wit-
huis, die het boek ‘Juliana’ 
schreef om 20.00 uur een le-
zing geven in De Luifel te 
Heemstede. Vanwege ziekte 

van de auteur gaat de bijeen-
komst niet door. Voor haar be-
zoek, een samenwerking tus-
sen WIJ Heemstede en boek- 
handel Blokker, wordt een 
nieuwe datum geprikt.

Links Kees Veenhof en rechts Frans Roozen.

Feldenkrais-
lessen over de 
bekkenbodem
Heemstede - Van 26 janu-
ari tot en met 16 maart is 
de bekkenbodem het on-
derwerp van de lessen Fel-
denkrais die plaatsvinden in 
de Pauwehof te Heemstede.
In lessen zittend op de stoel 
wordt aandacht besteed aan 
bewustwording van de bek-
kenbodem. Door middel van 
eenvoudige, alledaagse be-
wegingen met bijvoorbeeld 
het bekken, de lage rug en 
de benen kun je je bewust 
worden van de connectie van 
de bekkenbodem met ande-
re delen van jezelf. De  bek-
kenbodem, het middenrif en 
de spieren van het bekken, 
de onderrug en de boven-
benen vormen een geïnte-
greerd systeem. U leert ook 
via de adem om aantrekken 
en ontspannen van de bek-
kenbodem te coördineren.
De lessen zijn bedoeld voor 
mensen zonder medische 
problematiek als incontinen-
tie, pijn of moeilijkheden met 
de blaas.
De serie lessen worden ge-
geven door Ellie de Jong, 
psycholoog en Feldenkrais-
docent. Alle info bij de 
Pauwehof, 023-5286022 of  
023-5288510. Via e-mail: 
pauwehof@wijheemstede.nl. 
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info workshop, verhalenta-
fel. www.wijheemstede.nl 
en 023-5483828. 

Tentoonstellingen/
exposities
T/m vrijdag 20 januari 
In Memoriam-tentoonstel-
ling KZOD-voorzitter Leo 
van Velzen. In de Waag a/h 
Spaarne en in de Klooster-
gangen, beide te Haarlem. 
Meer info: www.kzod.nl en 
facebook.

T/m zondag 22 januari 
KZOD in de Waag, Spaar-
ne 30 te Haarlem met werk 
van negen nieuwe leden. 
Openingstijden: donder-
dag t/m zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur).
Zie ook www.kzod.nl 

T/m 27 januari ‘Een feest 
in kleur’, expositie van Ca-
rolien Oedekerk, Raadhuis 
Heemstede, Raadhuisplein.
Abstracte en fi guratieve
kunst.
www.carolienoedekerk.
webklik nl. 

T/m eind januari Werk 
van Tineke Korvinus, schil-
deren waarmee ze haar
levensvreugde terug kreeg. 
In de Pauwehof, Achterweg 
Heemstede.

T/m februari Acht Heem-
steedse schildervriendin-

Bibliotheek
Woensdag 25 januari 
t/m woensdag 4 februari
Voorleesdagen in de Bi-
bliotheek Heemstede. Met 
voorleesactie wethouder 
Kuiper en een muzikaal 
sprookje. Kijk op:
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl voor info.

Bijeenkomsten
Dinsdag 24 januari, 20u 
avond met thema moslims 
en christenen, de over-
eenkomsten. Verteller: an-
tropoloog Daan Beekers.
Entree: 5,-. Organisa-
tie: PKN Heemstede, loc: 
Pauwehof, Achterweg 19 
Heemstede. 

Film
Donderdag 19 januari
Waargebeurd verhaal over 
kamerheer in het Ameri-
kaanse Witte Huis. Plus 
lunch: 13,50 euro. Wij 
Heemstede, Herenweg 
96, 10.30u. Reserveren tot 
dinsdag 17 januari:
www.wijheemstede.nl,
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.

Vrijdag 20 januari ‘Snow 
Cake’ bij het Autisme Infor-
matie Centrum over zoek-
tocht jongeman naar au-
tistische moeder van een 
vrouw die overlijdt na een 
ongeval. Locatie: Oostvest 
60, Haarlem. Va. 9.15u. Toe-
gang gratis, na aanmelden: 
aichaarlem@hotmail.com.

Woensdag 25 januari 
Romantisch drama in De 
Luifel, bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede. 
20u. Entree: 7,-. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828.

Vrijdag 27 januari viert 
Alliance Française het 
nieuwe jaar met een luch-
tige en amusante fi lm: ‘Le 
bonheur est dans le pré’ 
(NL ondertitels) en een 
glas bubbels. Aanvang 
19.30u., De Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemstede.

Jeugd
Woensdag 25 janua-
ri Knutselclub WIJ Heem-
stede, Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede.
Kosten: 5,-. Aanmelden: 
023-5483828.

Lezingen
Donderdag 19 januari 
vertelt predikant Aart Mak 
op uitnodiging van Brok-
king & Bokslag Uitvaar-
begeleiding over troost bij 
sterven en rouwen. 
20u, Inloop: 19.30u. Loca-
tie: De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Toegang 
gratis.
Aanmelden: Brokking & 
Bokslag Uitvaartbege-
leiding, 023-5310238 of
info@brokkingenbokslag.nl.

Maandag 23 januari
Informatieve avond over 
digitale erfenis en wacht-
woordenboekje. Georga-
niseerd door Alice Loeters 
Uitvaartverzorging. 19-21u. 
Locatie: Kopie-Druk Sant-
poort, Hoofdstraat 189B, 
Santpoort-Noord. Toegang 
gratis. Opgeven via:
info@aliceloeters.nl.

Dinsdag 24 januari ‘Chi-
na: de draak ontwaakt’, 
Trefpunt/Wij Heemstede. 
V.a. 13.30u in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Ontwikkelingen China tus-
sen 2005-2014. Entree: 5,= 
euro. Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 of bij de 
receptie van De Luifel.

Donderdag 26 januari
Lezing/workshop Labyrint 
lopen bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Aanv. 20u. Historie en zelf 
ervaren. Cursusverzorgers: 
ad de Graaf en Gerard van 
der Waard. Entree: 10,-.  
Opgeven:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.

Muziek
Vrijdag 20 januari, 20.15u 
Romantic Metamorphoses 
met violiste Dana Zemts-
ov en pianiste Cathelijne 
Noorland. Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. 
Entree: 18,50, CJP: 17,50. 
Kaarten:
www.podiaheemstede.nl,
a/d kassa van Theater 
De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zondag 22 januari, 15u. 
Theeconcert, Oude Kerk 
Heemstede met Het Dom-
stad Blazers Ensemble. 
Met werk van Bach, An-

AgendA

driessen en Brahms.
Toegang gratis, wel deur-
collecte. Na afl oop samen-
zijn met thee, koffi e en ge-
bak in de Pauwehof.

Zaterdag 11 februari
Bach in de Binnenstad 
door het Haarlems Bach 
Ensemble olv Mark Lip-
pe. Aanvang  17u. Doops-
gezinde Kerk, Frankes-
traat 24, Haarlem. Toegang 
vrij,vrijwillige bijdrage na 
afl oop.

Ontmoeting
nabestaanden
Woensdag 25 januari
‘Het Rondje van...’, eerste 
informele ontmoetingsplek 
voor nabestaanden. Rouw-
café/Nabestaandenzorg. 
Theebar Cups and Leafs, 
Zijlstraat 54 Haarlem. 10-
12u. Info: www.stichting-
nabestaandenzorg.nl.

Presentatie
dichtbundel
Zondag 22 januari Mar-
ten Janse presenteert der-
de dichtbundel, Frans Le-
hárlaan 42 Heemstede. 15-
16.30u. Vrij entree.

Vrijdagbijeenkomst
Vrijdag 27 januari Vrolij-
ke Vrijdag bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. 15-17u. Gratis deel-
name. O.a. muziek, spel en 

nen exposeren in de biblio-
theek van Hillegom, Sport-
laan 1. Thema: muziek. 
Gratis toegang. Open: ma 
13.30-17.30u., di 10-17.30u, 
woe 13.30-20u., do en vr 
13.30-17.30u. en za 10-14u. 
(zo gesloten).
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Oudste kat van 
Heemstede?

Heemstede – Op de op-
roep wie een jubilaris kent 
(in dit geval in huis heeft) 
onlangs in de krant ko-
men leuke reacties. Zo-
als de baasjes van poes 
‘Maartje’. “Onze kat is 25 
jaar oud! De oudste van 
Heemstede?” De redac-
tie vroeg Jan en Margriet 
hoe het beestje zo oud kan 
worden. Het blijkt daarbij 
een nogal reislustig kame-
raadje te zijn. “Maartje na-
men we geregeld mee naar 
Duitsland, Frankrijk, Span-
je en Portugal. Wij waren 
dan meestal met de cara-
van ergens op de camping. 
Meestal moeten we haar 
de eerste dag op een nieu-
we camping in de caravan 
houden om even te wen-
nen, dan weet ze de cara-
van wel weer terug te vin-
den.

Wij hebben er veel lol mee 
gehad, maar we waren 
haar ook wel eens een of 
meerdere
dagen kwijt, dan konden 
we later dan gepland weg 
van de camping, maar het
kwam toch altijd weer 
goed.

Dat ze zo oud is geworden 
komt volgens ons omdat ze 
zo verzot is op kip!”
Heeft u ook een jubilaris 
thuis of in uw kennissen-
kring? Mail naar de Heem-
steder: redactie@heemste-
der.nl

Oudste kat van 

MIJLPAAL

Meisjes scouting opent 
Scoutingjaar met familiedag
Heemstede - Tijdens de de-
cembervakantie heeft de 
Scouting WABO niet stil ge-
zeten! Er werd een grote 
schoonmaak gehouden, alle 
bijeenkomsten voor het nieu-
we jaar weer bedacht en alle 
voorbereidingen gedaan voor 
de familiedag.
Traditioneel start de groep al-
tijd met een boerenkoolmaal-
tijd. Die stond natuurlijk ook 
dit jaar weer op het program-
ma. Maar dit jaar waren ook 
alle ouders en broertjes en 
zusjes uitgenodigd om mee 

te doen. Een mooie manier 
om het jaar echt samen te 
starten, maar ook voor ou-
ders en broertjes en zusjes 
goed eens te zien hoe het er 
op scouting aan toe gaat. 
Tijdens de familiedag wer-
den er op en rond het club-
huis spellen gespeeld. Waar-
onder een groot dierengelui-
denspel in het bos. Aan het 
einde van de dag kwamen er 
zoveel leuke reacties van de 
ouders: “Dit is echt zo leuk!”
Meer informatie op:
www.waboscouting.nl
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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 (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

In deze uitgave:
- Vraag op tijd reisdocument aan
- Ontwerpbestemmingsplan 
 ‘Volmaackt’
- Vacatures Vrijwilligerspunt

Vergadering 
gemeenteraad 26 januari

Start project Herinrichting Herenweg 
fase 4 op 23 januari
Vorige week meldden wij in deze rubriek 
de start van de 4e en laatste fase van 
de herinrichting van de Herenweg op 
16 januari. Door de verwachte winterse 
weersomstandigheden is dit uitgesteld 
tot maandag 23 januari. Afhankelijk van 
de weersomstandigheden daarna is ook 
deze datum onder voorbehoud. 
Op het kaartje ziet u een overzicht van 
de situatie vanaf de geplande start van 
het werk tot medio april.

Actuele informatie over de 
werkzaamheden en omleidingen staan 
op onze website www.heemstede.nl > 
Plannen en projecten > Reconstructie 
Herenweg.

De website www.arriva.nl geeft 
actuele informatie over de gewijzigde 
dienstregeling voor de buslijn 50. Op 
www.ov9292.nl kunt u uw reis met het 
openbaar vervoer plannen.

U kunt nu via www.openbaarladen.nl/heemstede 
heel gemakkelijk een openbare laadpaal aanvragen! 
Aan het aanvragen en plaatsen van de paal zijn 
geen kosten verbonden. Voor het opladen betaalt 
u wel, meestal via een oplaadpas. Er zijn diverse 
aanbieders die hiervoor abonnementen aanbieden. 
Via een laadpaal ‘tankt’ u een elektrische auto of 
plug-in hybride binnen 3 tot 7 uur weer volledig vol. 

Huidige oplaadpunten
Heemstede heeft nu 5 openbare oplaadpunten: 
- Raadhuisplein (nu direct voor het raadhuis, wordt 

in het voorjaar verplaatst naar de parkeerplaats 
achter het raadhuis)

- Jan Miense Molenaerplein
- Koediefslaan ter hoogte van de Binnenweg
- Amstellaan op het parkeerterrein ter hoogte van 

de Reggelaan
- Meerweg
Staat er bij u geen laadpaal in de buurt, dan kunt 
u deze aanvragen. Of de aanvraag gehonoreerd 
wordt, is afhankelijk van de situatie. Doorgaans 
duurt de behandeling van een aanvraag zo’n 18 
weken. Meer informatie vindt u op het online 
platform www.openbaarladen.nl/heemstede.

Een elektrische auto maar geen 
oplaadpaal in de buurt?

Voorkom struikelen over snoeren
Er zijn ook elektrische rijders die hun auto opladen 
via een stopcontact vanaf eigen terrein. Dat kan 
natuurlijk ook. Let er dan wel op dat het snoer geen 
obstakel op de stoep vormt. Om te voorkomen dat 
voorbijgangers hierover struikelen, kunt u het snoer 
afdekken met een rubberen mat. Kabelmatten 
zijn verkrijgbaar bij diverse online winkels en bij 
bouwmarkten. 
Voetgangers die regelmatig hinder ervaren van 
oplaadsnoeren op de stoep kunnen dit melden bij 
de gemeente via www.heemstede.nl/meldpunt, of 
bureau Handhaving, tel. 023- 548 56 30.



In 2012 is het bijschrijven van kinderen in het 
paspoort van ouders afgeschaft. In dat jaar 
zijn landelijk veel reisdocumenten (ID-kaart en 
paspoort) voor kinderen aangevraagd. Deze 
reisdocumenten verlopen dit voorjaar. Om 
lange wachttijden te voorkomen raden wij 
u aan tijdig een nieuw reisdocument aan te 
vragen.

Voorkom wachten, maak een 
afspraak
In de maanden april, mei en juni hebben 
wij de afspraakmogelijkheden verruimd. U 
kunt dan op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdagmiddag een afspraak 
inplannen. Langskomen zonder afspraak 
kan op werkdagen in de ochtend en op 
donderdagavond. Uw kind moet zelf 
aanwezig zijn bij het aanvragen én ophalen 
van het reisdocument.

Kijk op www.heemstede.nl voor meer 
informatie en maak direct een afspraak.

Vraag op tijd 
reisdocument aan Medewerker Vrijwilligerspunt 

Heemstede
We zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor het 
uitvoeren van verschillende werkzaamheden, zoals 
het voeren van intake- en adviesgesprekken en het 
contact onderhouden met vrijwilligersorganisaties. 
Daarnaast handel je de bijbehorende administratie 
af in ons computersysteem. Je hebt affiniteit met 
vrijwilligerswerk, je hebt mensenkennis, bent 
communicatief vaardig en kunt overweg met een 
computer.

Medewerker Speelgoedbank
Heb je affiniteit met kinderen en hou je van 
aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je 
taken variëren van het innemen en verkopen van 
speelgoed, schoonmaken en verpakken ervan, tot 
het helpen van klanten aan de balie.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3

Centralist Aangepast Vervoer
Als centralist maak je afspraken met de klanten en 
verzorg je de rit-planning voor de chauffeurs. Je 
bent klantgericht, communicatief en zorgvuldig. Je 
hebt een prettige telefoonstem en hebt ervaring 
met computers.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Kastanjebomen bibliotheek
In deze uitgave publiceren wij (onder 
‘Omgevingsvergunningen’) de aanvraag voor 
een vergunning om de twee kastanjes voor de 
bibliotheek op het Julianaplein te kappen. Uit 
een onderzoek naar de vitaliteit van de bomen 
is gebleken dat ze dermate zijn aangetast door 
de kastanjeziekte dat kap de beste optie is. Er 
komen op een later moment, als het plein voor 
de bibliotheek wordt opgeknapt, nieuwe (andere) 
bomen voor terug.

Populieren
Achter de bibliotheek staan vier populieren die 
we eveneens zullen kappen. De bomen lopen 
tegen het einde van hun levenscyclus en worden 
verwijderd voor de herinrichting van het terrein 
achter de bibliotheek. Voor de kap van deze 
populieren is overigens geen vergunning nodig, 
maar alleen een melding (zie verderop in deze 
publicatie). Wanneer de daadwerkelijke kap van de 
bomen plaatsvindt is nog niet bekend.

Vergadering 
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 januari 
2017 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 26 januari 2017
Vragenuur

Bespreekpunten
- Aanbesteden accountantsdiensten 2017-2018
- Vaststellen verordening Starterslening gemeente 

Heemstede 2017
- Schadevergoeding opstal Postduivenvereniging 

de Vredesbode

Hamerpunten
- Actualisatie nota activabeleid
- Aanwijzen Oude Kerk als trouwlocatie

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

januari 2017
- 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 publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Beethovenlaan 55, het vergroten van 

een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 105110, ontvangen 5 januari 2017

- Beethovenlaan 55, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 105108, ontvangen 5 
januari 2017

- Postlaan 32, het plaatsen van een dakkapel op 
het zijgeveldakvlak en vergroten dakkapel op 
het achtergeveldakvlak, wabonummer 101258, 
ontvangen 30 december 2016

- Roerdomplaan 22, het plaatsen van een 
transparant balkonbeglazingssysteem, 
wabonummer 105653, ontvangen 6 januari 2017

- Julianaplein 1, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 106197, ontvangen 4 januari 2017

- Jan van Goyenstraat 22, het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 106194, ontvangen 9 
januari 2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 54, wijzigen raam in dubbel 

openslaande deuren, wabonummer 95473, 
ontvangen 13 december 2016

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.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan van den Bergstraat 73, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 94108, verzonden 13 januari 2017

- Binnenweg 165, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 95400, verzonden 13 januari 2017

- Lanckhorstlaan 69, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, het plaatsen van een 
fietsenberging en een constructieve doorbraak, 
wabonummer 89261, verzonden 13 januari 2017

- Zomerlaan 7, constructieve doorbraak, 
wabonummer 92742, verzonden 13 januari 2017

Geweigerde omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 84, het inrichten van het 

terrein als parkeerplaats, wabonummer 43591, 
geweigerde omgevingsvergunning verzonden 
28 oktober 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 232 t/m 252, gebruiksvergunning 

voor gebouw Opdreef (SEIN), wabonummer 
97047, ontvangen 20 december 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Vraag op tijd 
reisdocument aan



Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Raadhuisplein t.h.v. nr. 1:
- Een paarse damesfiets, merk Wellington, met 

platte banden

Raadhuisstraat
- t.h.v. nr. 19: een zilveren herenfiets, merk Orbea, 

met platte banden
- t.h.v. nr. 77: een zilveren damesfiets, merk 

Reflection, met platte banden en losse ketting
- t.h.v. de IJzeren brug: een zwarte damesfiets, 

merk Pointer, met slag in voorwiel

Kerklaan t.h.v. nr. 25:
- een witte damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden en losse ketting

Frieslandlaan
- t.h.v. apotheek: een zwarte damesfiets, merk 

Reflection, met platte banden
- t.h.v. flat Roodmus: een zwarte damesfiets, merk 

Limit, met platte banden
- t.h.v. flat Roodmus: een blauwe damesfiets, merk 

Peugeot, met platte banden

Overijssellaan t.h.v. flat Geelgors:
- een zwarte damesfiets, merk Avant, met platte 

banden
- een zwarte damesfiets, merk Ranger, met platte 

banden
- een witte damesfiets, merk Deita, met platte 

banden
- een zeegroene damesfiets, merk Batavus, met 

platte banden

- een zwarte damesfiets, merk Bangen, met platte 
banden en een slag in het voorwiel

- een blauwe herenfiets, merk Giant, met platte 
banden

Overijssellaan t.h.v. flat Groenling:
- een zwart/gouden herenfiets, merk Rih, met 

platte banden
- een rood/grijze damesfiets, merk Lafree, met 

platte banden
- een zwarte damesfiets, merk Batavus, met platte 

banden

Overijssellaan t.h.v. flat Blauwvink:
- een zwart/grijze herenfiets, merk Target, met 

platte banden
- een roze damesfiets, merk Bengal, met platte 

banden en losse ketting
- een blauwe herenfiets, merk Kyoso, met platte 

banden

Zeelandlaan t.h.v. flat Blauwmees:
- een zilveren herenfiets, merk Giant, met platte 

banden
- een zwarte damesfiets, merk limit, met platte 

banden

Herenweg
- t.h.v. bushalte Van Merlenlaan: een zwarte 

damesfiets, merk Peugeot, met slag in achterwiel
- t.h.v. bushalte Rijnlaan: een blauwe herenfiets, 

merk Sparta, met losse ketting

Camplaan t.h.v. nr. 20: 
- een rode damesfiets, merk onbekend, met platte 

banden

Cruquiusweg t.h.v. bus halte Javalaan:
- een zwarte herenfiets, merk Ranger, met kapot 

stuur

Heemsteedse Dreef t.h.v. Waterhof: 
- een groene damesfiets, merk Giant, met losse 

ketting

Wipperplein t.h.v. de fietsenstalling:
- een zwarte herenfiets, merk onbekend, met 

platte banden
- een paarse damesfiets, merk Locomotief, met 

platte banden

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

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 1 februari 2017 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeesters 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat 
aan de Cruquiusweg 47 Heemstede tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14023.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Volmaackt’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Volmaackt’ met planIdn: 
NL.IMRO.0397.BPvolmaackt-0101 met ingang van 26 
januari 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt. 
Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de 
bestaande planologische situatie voor tien 
kavels in het inbreidingsplan ‘Volmaackt’ aan de 
Reinier van Holylaan en de Lanckhorstlaan. Het 
ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk 
om acht twee-onder-een-kap woningen en een 
vrijstaande woning te realiseren, in afwijking van 
de woningtypen die op basis van het geldende 
bestemmingsplan mogelijk zijn. Gewijzigde 
marktomstandigheden zijn hiervoor de aanleiding. 
Ook voorziet het ontwerpplan in de juiste 

planologische regeling voor een reeds gerealiseerde 
vrijstaande woning. 

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang 
van 26 januari 2017 zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. De openingstijden van het raadhuis 
vindt u op de website www.heemstede.nl. Het plan 
(verbeelding, regels en toelichting) kan digitaal 
worden ingezien op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPvolmaackt-0101 en op 
www.heemstede.nl > Wonen > (ver)bouwen > 
Bestemmingsplannen.
Voor een indruk van het te realiseren woningtype 

kan informatie worden gehaald op de website 
www.volmaacktwonen.nl. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Tussen 26 januari 2017 tot en met 8 maart 2017 
kunt u reageren. Zienswijzen met betrekking 
tot het ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel 
schriftelijk als mondeling indienen. Als u schriftelijk 
wilt reageren, dan kunt u uw zienswijze richten aan 
de gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede of per e-mail aan 
gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een 
telefonische afspraak maken met de heer R. Visser 
van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 023- 548 57 58. 
Ook voor nadere informatie over het ontwerpbesluit 
kunt u zich wenden tot de heer Visser.

Nieuwe regelgeving
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2017
Op 29 november 2016 heeft het college het besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 
2017 vastgesteld. Hiermee komt het besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2016 
te vervallen. 

financieel beleid en beheer 2015 gemeente 
Heemstede te vervallen. 

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Financiële verordening 2017 gemeente 
Heemstede
Op 21 december 2016 heeft de raad de Financiële 
verordening 2017 gemeente Heemstede. 
vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 



Trefpunt-WIJ Heemstede lezing
China: de draak ontwaakt
Heemstede - De ontwik-
kelingen in China tussen 
2005 en 2014 komen aan 
bod in een lezing die Cis-
ka en Evert Abspoel verzor-
gen bij WIJ Heemstede, op 
dinsdag 24 januari.
Evert en Cisca Abspoel be-
zochten China meerdere 
malen en zagen het land 
veranderen. China is een 
land met duizenden jaren 
geschiedenis, oude tradi-
ties, unieke monumenten 
en schitterende landschap-
pen. Heel interessant en 
fascinerend is de menge-
ling van het voorbije en het 

toekomstige. In de steden 
is dit terug te vinden in de 
futuristische skylines naast 
duizend jaar oude monu-
menten, opnieuw een bron 
van nationale trots. Een 
modern land, met wortels 
die de Culturele Revolutie 
heeft getracht uit te wissen. 
De lezing begint om 13.30 
uur bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De entree is 
5,- euro. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 of bij de re-
ceptie van de Luifel.

Mooie film dichtbij huis
Heemstede – Woensdagavond 25 januari is er een ro-
mantisch drama bij WIJ Heemstede in de Theaterzaal. De 
film is opgenomen op een afgelegen eiland in Vanuatu in 
de Stille Zuidzee. De prachtige ongerepte natuur is de lo-
catie waar de Yakel woont, een stam die nog leeft volgens 
traditionele normen en waarden. De film laat zien hoe het 
jonge meisje Wawa en Dain, de kleinzoon van het op-
perhoofd, de traditie van uithuwelijking uitdagen en een 
eigen keuze maken. Locatie: Herenweg 96, Heemstede, 
aanvang is 20.00 uur en de entree 7,-. 
Reserveren kan via: www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828. 

Avond over moslims 
en christenen

Heemstede – Belangstel-
lenden zijn welkom op de 
bijeenkomst van dinsdag 24 
januari, die de Protestant-
se Gemeente Heemstede or-
ganiseert over over moslims 
en christenen. De aanvang 
is 20.00 uur en de plaats is 
de Pauwehof, Achterweg 19, 
Heemstede (achter de Oude 
Kerk), waar de entree 5,- eu-
ro bedraagt. De moskeeën in 
Haarlem zijn ook voor deze 
avond uitgenodigd.
De meeste mensen bezoeken 
zelden een kerk of moskee, 
althans in eigen land. Reli-
gie heeft aantrekkingskracht 
verloren en veel overgeble-
ven gelovigen voelen velen 
zich niet meer betrokken bij 
een officieel instituut. Toch 
gebeuren er wel degelijk in-
teressante dingen op religi-
eus terrein. Daan Beekers, 
antropoloog aan de universi-
teit van Utrecht, heeft onder-
zoek gedaan onder overtuig-
de, jonge moslims en christe-
nen en komt daar op 24 janu-
ari over vertellen. Het gang-
bare vooroordeel wil dat or-
thodoxe christenen niet meer 
in deze tijd passen, al maken 
ze wel deel uit van de Neder-
landse samenleving. En mos-
lims zouden potentieel ge-
vaarlijk zijn als een kracht 
van buitenaf. Zouden beide 
groepen toch niet op elkaar 
kunnen lijken? Beekers liep 
mee met Koranlessen en Bij-
belstudies en hield een groot 
aantal interviews. Hij ziet veel 
overeenkomsten.

Wilde vogels rond het huis
Regio - Op woensdag 25 ja-
nuari geeft Johan Stuart (Vo-
gelwerkgroep Z.-Kennemer-
land) in het Huisdierencen-
trum Haarlem een interes-
sante lezing over de wilde vo-
gels rond het huis. 
Naast een introductie van de 
meest voorkomende vogel-
soorten rond het huis, gaat 
Johan in op vragen als: hoe 
maak ik mijn tuin vogelvrien-
delijker? Hoe staat het met 
de vogelstand in het stedelij-
ke gebied? en moet ik wel of 
niet voeren in de winter? Ook 
gaat hij in op de heersende 
vogelgriep. Tot slot wordt er 

vooruit gekeken naar de Na-
tionale Tuinvogeltelling op 28 
en 29 januari aanstaande. De 
kennis die tijdens de lezing 
wordt opgedaan, komt heel 
goed van pas bij deelname 
aan de telling. 
De presentatie begint om 
19.30 uur (zaal open vanaf 
19.15 uur). Het Huisdieren-
centrum Haarlem is gelegen 
aan deVan Oosten de Bruijn-
straat 64 te Haarlem. De toe-
gang is gratis en u kunt zich 
aanmelden via telnummer: 
023-5511001 of via e-mail: 
huisdierencentrum@haar-
lem.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

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

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

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

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

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

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

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
- 4 populieren op het perceel Julianaplein 1 

(herplant afhankelijk van herinrichting terrein)
Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 1 
februari 2017 reageren via gemeente@heemstede.

nl of telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.
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