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Kwaliteitsslagerij

Heemstede – Koud en somber is het aan het einde van de dag.
De Ringvaart hier bezien kan zomers druk zijn met allerlei plezier-
bootjes, maar in de winter is het tijd voor verstilling.

Mooi Heemstede in de winter 
Foto: Marenka Groenhuizen

GEEN KRANT? 0251-674433

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 mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Binnenkort: de Theaterkrant
Heemstede - Op woensdag 23 ja-
nuari verschijnt de nieuwe Thea-
terkrant van Podia Heemstede als 
bijlage in de Heemsteder. Deze 
Theaterkrant belicht de bijzonde-
re voorstellingen van dit seizoen 
in zowel Theater de Luifel als in de 
Oude Kerk. Ware ‘must sees’: een 
grote diversiteit aan theater, ca-
baret, toneel, jazz, jeugdvoorstel-
lingen en prachtige klassieke mu-
ziek komt ruimschoots aan bod. 

Dat deze voorstellingen van de 
hoogste kwaliteit zijn, bleek bij-
voorbeeld afgelopen 28 decem-
ber met de uitverkochte voor-
stelling van het wereldvermaar-
de Italiaanse Quartetto di Cremo-
na in de Oude Kerk. Tevens twee 
uitgebreide en interessante inter-
views in deze Theaterkrant. Sin-
ger/songwriter Helge Slikker, on-
der meer bekend van het duo 
Miss Molly and Me, doet Theater 
de Luifel aan met zijn bijzondere 
voorstelling ‘As’ op 8 februari. Hel-
ge bezocht meermaals IJsland en 
hij werd hierdoor bijzonder ge-
inspireerd. Dit vormde de basis 
voor zijn theatershow ‘As’.
‘As’ is mysterieus, muzikaal, relati-
verend, confronterend en prach-

tig tegelijk. Afgewisseld door bij-
zondere verhalen met een kijk-
je in de IJslandse mythologie. Hij 
vertelt in dit interview hoe deze 
theatershow tot stand kwam en 
wat het Heemsteedse publiek in 
Theater de Luifel kan verwachten. 

Verder een uitgebreid interview 
met het wereldberoemde piano-
talent Sophiko Simsive, die een 
pianorecital speelt op 16 maart 
in de Oude Kerk. Sophiko, gebo-
ren in Georgië, is thans verbon-
den aan de Yale Music School in 
de Verenigde Staten en zat al van-
af haar derde jaar achter de pia-
no. Zij wordt beschouwd als een 
van de beste pianisten ter wereld. 
Sophiko kijkt er erg naar uit om 
in de Heemsteedse Oude Kerk te 
spelen. Zo is er nog veel meer te 
zien en te beluisteren bij Podia 
Heemstede, voor ieders gading. 

Houd de Heemsteder van 23 ja-
nuari  met de Theaterkrant daar-
om goed in de gaten. Meer infor-
matie over de voorstellingen en 
kaarten op:
www.podiaheemstede.nl. 

Bart Jonker

Helge Slikker (fotograaf: David Menkehorst).Zorgbalans 
Omdat goede zorg 
heel persoonlijk is

Lees onze vacature
op pagina 7

Heemstede - De recente on-
dertekening van het omstreden 
Nashville-document door SGP-
fractievoorzitter Kees van der 
Staaij en andere religieuze pro-
minenten, heeft veel publieke 
verontwaardiging opgeroepen, 
ook in Heemstede. Het beruch-
te pamflet, dat zich uitspreekt te-
gen “mensen met een homosek-
suele of transgenderidentiteit” 
zet veel kwaad bloed. Veel Neder-
landers, Nederlandse gemeenten 
en maatschappelijke organisaties 
zijn woedend vanwege de onver-
draagzame inhoud jegens homo-
seksualiteit en transgenderisme 
en wijzen het document perti-
nent van de hand. In gemeenten 
als Leiden, Rotterdam en Haarlem 
werd direct als tegengeluid ex-
pliciet de regenboogvlag gehe-
sen die symbool staat voor men-
sen met een homoseksuele of 

transgenderidentiteit, om hen 
een warm hart toe te dragen. “In 
onze gemeente mag je zijn wie 
je bent”, luidt het devies. Tevens 
is er afwijzend en met verbijste-
ring gereageerd op dit document 
door diverse geloofsgemeen-
schappen.
Zo hebben predikanten Arie Mo-
lendijk en Pieter Terpstra, na-
mens de Protestantse Gemeen-
te De Oude Kerk te Heemstede, 
zich openlijk gedistantieerd van 
dit pamflet. In een publieke ver-
klaring op de website van PKN 
Heemstede laten zij weten: “Net 
als velen zijn wij geschrokken van 
het Nashville-document. De op-
hef die daarover ontstond is vol-
komen begrijpelijk en wij herken-
nen die ook in onze eigen kring: 
mensen zijn ontzet, boos of ver-
drietig. Natuurlijk weten wij dat 
er in de breedte van het christe-

lijk geloof anders gedacht wordt 
over homoseksualiteit en gender 
dan in onze gemeente. In onze 
lokale kerkelijke gemeenschap is 
het zo vanzelfsprekend dat wij er 
geen speciaal beleid of iets der-
gelijks voor hebben.
Dat laat iets zien van ons geloof: 
dat er geen onderscheid is tus-
sen mensen, van welk geslacht, 
ras, geaardheid, leeftijd of geloof 
zij ook zijn. Mensen zijn weliswaar 
niet allemaal gelijk, maar wel ge-
lijkwaardig. Wij geloven dat God 
zichtbaar is in álle mensen en dat 
zijn liefde zich uitstrekt over al-
le mensen. Juist in en door men-
sen wordt dat zichtbaar en er-
vaarbaar. Dat lezen wij  in Bijbelse 
verhalen en zien wij ook en voor-
al terug in de woorden en daden 
van Jezus. Nog maar kort geleden 
vierden wij dat met kerst: dat in 
een kwetsbaar én kostbaar men-

Heemstede - De oproep op de 
Facebookpagina van de Heem-
steder vorige week ’stuur een 
foto van een zonsopkomst) lever-
de mooie plaatjes op in de redac-
tiemail.
Zoals de foto van Edith Commis-
saris. “Ik liep ik op de Glipperdreef 
richting mijn huis en zag een he-
le mooie zonsopkomst. Snel mijn 
camera gehaald en ik kon maar 
drie foto’s maken voor de mooie 
rode lucht weer weg was. De 
rode weerspiegeling in de sloot 
was heel mooi om te zien.” De 
precieze locatie: op de brug t.o. 
De Prinsenlaan.

Ook een collega-wijkbewoonster 
trof deze zonsopkomst en maak-
te een zelfde soort foto. Ook zeer 
mooi (Barbara Galante). Op haar 
foto staat de paal met ooievaars-
nest centraal.

De afbeelding van Harry Ophei-
kens ten slotte toont dezelfde 
prachtige kleuren die dit natuur-
schoon voortbrengen, maar dan 
tegen het beeld van de haven van 
Heemstede. Allen bedankt voor 
de kunstwerkjes!

senkind iets van God herkenbaar 
is. Voor hem was geen mens te 
min en hij laat ons zien dat ver-
schillen ons niet bang hoeven te 
maken, maar juist de rijkdom van 
Gods schepping laten zien. 
Het doet pijn en verdriet als men-
sen met een beroep op datzelfde 
boek de seksuele geaardheid of 
gender van mensen niet als vol-
waardig erkennen of respecteren. 
Wij zijn van harte bereid om het 
gesprek te voeren met wie naar 
aanleiding van de Nashville-ver-
klaring van gedachten wil wisse-
len. Onze deur staat open- wie je 
ook bent“, aldus de predikanten.

Bart Jonker

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Foto: Harry Opheikens

Foto: Edith Commissaris

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Cordon 
Bleus

3 stuks
  voor

  6,95KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE

Inwoners leggen zonsopkomst vast

Foto: Barbara Galante

Ook PKN Heemstede distantieert zich openlijk van omstreden Nashville-document
“Mensen zijn weliswaar niet allemaal
gelijk, maar wel gelijkwaardig”
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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
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 14.300
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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

De vijf panden Zandvoortse
laan 107 t/m 115 zijn samen 
gebouwd in 1913. Nadien is er 
veel verbouwd, vooral de num-
mers 107 en 109.

Zandvoortselaan 115 is vooral 
woonhuis geweest, maar er za-
ten ook ondernemers. In de ja-
ren 20 was dat makelaar H.A. 
Vromans. In de jaren ‘50 woon-
de de familie O.A. Brink er van 
de wijnhandel, op Zandvoort-
selaan 119 en 141. Eventuele 
sollicitanten moesten zich mel-
den op 115.

Ook Zandvoortselaan 113 is 
vooral gebruikt als woning. Wel 
komen we in de jaren ‘20 meu-
belmaker J.P. Strijbis tegen in 
het stratenboek van Heemste-
de uit die tijd. In het straten-
boek van 1931 noemt Strijbis 
zich ‘leraar tekenen’. 
Begin jaren ‘60 werd er grond 
verkocht van de Herman Heijer-
manslaan en Jacques Perklaan. 
Verschillende bewoners van de 
panden 107 t/m 123 hebben 
toen een stuk grond gekocht, 
waaronder A. Strijbis op num-
mer 113. In de jaren ‘60 woonde 
bakker J.M. Draaisma op num-
mer 113.

Zandvoortselaan 111 komen 
we tegen in de raadsnotulen 
begin jaren ‘60. In de notulen 
gaat het over een aankoop van 
het pand door de gemeente. 
Uiteindelijk gebeurt dat in 1963 
voor fl . 25.000,= van een per-
soon uit Maastricht. Vervolgens 
wordt het pand in 1965 te huur 
aangeboden. De huurprijs werd 
fl . 102,75 per maand. O.a. bleker 
H.A.M. van Leuven heeft er ge-
woond. In 1988 wordt het pand 
door de gemeente te koop aan-
geboden.
Tegenwoordig kennen we de 
nummers 107 en 109 als ‘JRS 
Makelaars’, maar ze hebben ook 
een separate ondernemersge-
schiedenis.

Op 109 begon in de jaren 20/30 
sigarenwinkelier J.J. de Vries. In 
1932 is er een openbare ver-
koop van het pand. Op 22 de-
cember 1933 lezen we in De 
Eerste Heemsteedsche Courant 
dat ‘Mulders’ IJzerhandel’ op de 

23e geopend gaat worden. In 
het stratenboek van 1971 wordt 
‘Elektronisch Installatie- en ad-
viesburo van Klaveren’ op nr. 
109 genoemd. In 1993 woont 
Mulder nog op 109.

Nummer 107 ‘start’ als woning, 
maar in december 1935 wordt 
er een broodbakkerszaak ge-
opend door C.J. Bogerd (Bo-
gert). Op 25 februari 1952 is 
deze zaak overgenomen door 
Teunis Janknegt, die ook ‘Er-
mi Roomijs’ verkocht, maar op
10-11-1952 werd de zaak alweer 
doorverkocht aan A.W. van Om-
meren. Van Ommeren verkocht 
het bedrijf weer op 29 Janua-
ri 1962 aan mevr. M.J.P. Caste-
lijn van Eijk. Midden jaren ‘60 
vestigde zich op 107 Bannink 
Handelsonderneming. In 1987 
worden 107 en 109 verbouwd 
voor Seters Makelaars. In 1992 
neemt JRS Makelaars uit Haar-
lem Van Seters Makelaars over. 

De toenfoto van 1993 komt uit 
de Beeldbank van het NHA met 
de panden 107 (links) tm 115. 
Toen zaten daar Makelaar Set-
ers, Industria Invest en Renesse 
Assur, vermeldt het adressen-
boek van 1993.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 6 januari 2019. Mocht u 
informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-
recht via:
webmaster@hv-hb.nl
(H. Opheikens).

Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en
opmerkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (32)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 20 januari 
Oude Kerk, 10u.: ds. A. Molendijk, 

dienst van Schrift en Tafel.
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 20 januari om 10u.
Ds. Dirk Jorissen

Na de dienst koffi  edrinken
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 17 januari, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 20 januari, 10u. Woord- 
en Communieviering In Between. 

Past. A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 20 januari 10.00 uur

Spreker: dhr. A. Oderkerk.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 20 januari: 10u. Joost-
viering met Greetje van der Harst 

(Haarlem).
Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 20 januari, 10u. 
Voorganger Ds. N.G. Scholten.

www.adventskerk.com

Regio - Het zal je maar ge-
beuren: ben je als jonge kat 
samen met een vriendje ge-
plaatst in Leiden en vervol-
gens laat datzelfde baasje je 
doodleuk achter als hij gaat 
verhuizen! Door haar chip is 
Salie via het asiel in Leiden 
weer bij ons terug gekomen. 
En nu is ze al sinds eind juni 
op zoek naar een baasje waar 

ze wél de rest van haar leven 
kan blijven. 
Salie kijkt het liefst letter-
lijk de kat uit de boom. Tij-
dens de schoonmaak zoekt ze 
een hoog plekje uit om te be-
oordelen of het allemaal wel 
goed gaat wat die mensen 
doen met bezems en dweilen. 
Ondanks dat ze heel nieuws-
gierig is naar alles wat er alle-
maal om haar heen gebeurt is 
Salie geen kat die direct op je 
af komt rennen. Als ze je een-
maal wat beter heeft leren 
kennen is ze wel heel lief en 
aanhalig. 
Salie vindt het niet heel fi jn 
om hier samen te wonen met 
andere katten, ze heeft toch 
liever het rijk alleen. Samen-
wonen met iets oudere kinde-
ren kan waarschijnlijk wel. Een 
hond in huis is dan weer niet 
zo’n goed idee. 
Salie is nu 7,5 jaar oud en 

heeft wat tijd no-
dig om aan een 
nieuwe situatie te 
wennen. Dan wil 
ze ook graag naar 
buiten kunnen om een fris-
se neus te halen. Zou het niet 
mooi zijn als ze in het nieu-
we jaar een plekje vindt waar 
ze oud kan worden? Kom snel 
eens kennis maken!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Nieuw jaar, 
nieuwe start

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

 Dit is een feestelijke afl evering van de rubriek 
‘Onbekend Heemstede’, die Harry Opheikens 
namens de Historische Vereniging Heemstede 
en Bennebroek voor onze krant verzorgt. 
Het is het 250e stukje, een felicitatie waard.
Elders in deze krant daarom een interview 
met deze ijverige schrijver met een passie voor
historie. 

Redactie van de Heemsteder

Avond met theoloog Karel Eykman
Regio - Karel Eykman komt naar 
Aerdenhout! Hij is theoloog en 
was in de jaren zestig jeugdpredi-
kant in Amsterdam. Later werd hij 
bekend als schrijver van de Kin-
derbijbel ‘Woord voor Woord’, op 
televisie jaren lang voorgelezen 
door o.a. Aart Staartjes. Eykman 
schreef meerdere kinderboeken 
en won de Gouden én Zilveren 
griff el. Ook schreef hij voor pro-
gramma’s als Sesamstraat en Het 
Klokhuis. De laatste jaren publi-
ceerde hij zijn bewerkingen, voor 
kinderen én volwassenen van ve-
le Bijbelverhalen: in vertelsels, 

dialoogjes, liedjes en gedichten. 
Ook bewerkte hij de Psalmen, de 
Tien Geboden en zeer recent de 
Bergrede. Hij doet dat speels, hu-
moristisch en eigentijds, wars van 
conventies en met een scherp 
oog voor de bedoelingen van de 
Bijbelschrijvers.
Hierover komt hij vertellen en 
voorlezen.
Jong en oud zijn van harte wel-
kom.
Datum en locatie: dinsdagavond 
22 januari 20.00 tot 22.00 uur in 
de Adventskerk, Leeuweriken-
laan 7 te Aerdenhout. Karel Eykman.

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan

Elders in deze krant daarom een interview 
met deze ijverige schrijver met een passie voor

Redactie van de Heemsteder

GEEN KRANT?
0251-674433
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Brodsky Quartet in Bloemendaal 
Regio - Op zondagmorgen 27 ja-
nuari treedt het wereldberoemde 
Britse Brodsky Quartet op in het 
gemeentehuis van Bloemendaal. 
De schoonheid van afscheid ne-
men komt tot uitdrukking in het 
programma ‘In Memoriam’.
 
Het Brodsky Quartet verzamelde 
vier stukken waarin afscheid en 
rouw centraal staan. Sjostakovitsj 
schreef zijn 7e strijkkwartet toen 
zijn vrouw Nina onverwacht over-
leed, Mendelssohn nam met zijn 
6e strijkkwartet afscheid van zijn 
zuster, Beethoven betreurde in 
zijn ‘Quartetto serioso’ een onbe-
antwoorde liefde en de Japanse 
componiste Tanaka schreef speci-
aal voor het Brodsky Quartet een 
eerbetoon aan Beethoven.
 
Het wereldberoemde Brodsky 
Quartet bestaat sinds 1972 en 
speelt vaak vernieuwende ka-
mermuziek. De naamgever van 
het kwartet is de Russische vio-
list Adolph Davidovich Brodsky 
(1851-1929).
Het kwartet treedt in veel landen 
op en is bekend door opnamen 
van strijkkwartetten van onder 
anderen Beethoven, Tsjaikovski, 
Janáček, Zemlinsky, Bartók, 
Sjostakovitsj en Britten. De vol-
gens NRC Handelsblad gerijp-
te benadering, gloedvolle klank 
en persoonlijke interpretatie ma-
ken het spel van dit strijkkwartet 

tot een onvergetelijke ervaring. 
Het kwartet heeft meer dan vijf-
tig cd’s gemaakt. Hun vakman-
schap en energie op het podium 
leverden hen al veel prijzen op. In 
2017 verzorgde het kwartet het 
hoofdprogramma van het Prin-
sengrachtconcert.
We zijn blij dat ze terugkomen 
naar Bloemendaal!
 
Stichting Muzenforum organi-
seert ieder jaar van september 

t/m april acht zondagochtend-
concerten die worden gegeven in 
het gemeentehuis van Bloemen-
daal in Overveen. Bekende musici 
en soms jong talent treden op in 
een afwisselend programma van 
klassieke muziek.

Het concert van 27 januari begint 
om 11.00 uur. Losse kaarten kos-
ten €20,-; CJP en jeugd t/m 25 jaar 
betalen €10,-. Kaarten reserveren: 
info@muzenforum.nl.

Live muziek en jamsessies in het Hart Café
Regio - Voor goede live muziek 
en openbare jamsessies kun je 
op de donderdagavond terecht 
in het sfeervolle Hart Café aan de 
Kleine Houtweg 18 in Haarlem. 
Vanaf 20.30 uur barst het daar 
vrijwel wekelijks los en kunnen 
liefhebbers van jazz, blues en pop 
komen luisteren onder het genot 
van een drankje én meespelen. 
Toegang is gratis! 

Hart voor talentontwikkeling 
Hart is de plek waar jong talent 
én ervaren musici samen spelen. 
In samenwerking met verschil-
lende partners is er een afwisse-
lend programma tot stand geko-
men. Hart zet zich in voor talent-
ontwikkeling en het opdoen van 
podiumervaring. Daarom wordt 
er elke avond de kans geboden 
aan (jong) talent en ervaren mu-
sici om speelervaring op te doen 

of te jammen met de professione-
le musici. 

De muzikanten 
Trio JÖP Onze huisband Trio JÖP 
is ook dit jaar geregeld van de 
partij. Het trio is een initiatief van 
drummer Joost Kesselaar, pianist 
Örjan Graafmans en bassist Paul 
berner. Zij zijn voor zichzelf be-
gonnen nadat zij jarenlang sa-
men speelden als de hechte rit-
mesectie van de Gerard Kleijn 
Group. Na een kort concert leidt 
het trio een jamsessie waar mu-
zikanten van elk niveau van har-
te worden uitgenodigd om mee 
te spelen en ervaring op te doen. 
Thomas Toussaint De winnaar 
van de Dutch Blues Award Har-
pist 2016 is al sinds 2012 nau-
welijks van de podia weg te den-
ken. Hij stond met veel binnen- 
en buitenlandse artiesten op het 

podium. De Thomas Toussaint 
Blues Band is een jonge, energie-
ke groep met heel veel liefde voor 
Amerikaanse rootsmuziek, blues 
in het bijzonder. In het Hart Café 
speelt Thomas in een kleine be-
zetting, duo of trio. 
Green Sparkle De band van 
drummer Kim Weemhoff legt 
zich toe op het muzikaal verbou-
wen en herdefiniëren van beken-
de popliedjes. Na een concertan-
te set door de band worden muzi-
kanten van harte uitgenodigd om 
mee te spelen. 

Heren V Deze band speelt heerlij-
ke jazz standards met ‘sausjes’ van 
swing, lating, funk en blues. Ook 
deze band stelt het tweede deel 
van de avond open als jamsessie 
voor enthousiaste muzikanten, 
waar ze er zelf ook geregeld een 
aantal van meebrengen.

The Way You Sound Tonight van Arno 
Schuitemaker in de Toneelschuur
Regio - Op dinsdag 29 januari is 
de nieuwste voorstelling van een 
van Nederlands toonaangevende 
choreografen in de Toneelschuur 
te zien. Met The Way You Sound 
Tonight creëert Arno Schuitema-
ker een ‘akoestische ballroom’, 
zonder begin en zonder eind. 
Vijf performers nemen het pu-
bliek - dat volledig omgeven door 
geluid ín de voorstelling zit - mee 
in eeuwigdurende cycli: ruim-
te, afstand en nabijheid, dag en 
nacht. Stomend en met onbe-
grensde energie bouwt The Way 
You Sound Tonight zich op tot 
een tot een intuïtieve realiteit die 
radicaal is doorgevoerd. Het is 
een ervaring die je ondergaat als 
een trance, en dan nog een tijdje 
nagonst.  De voorstelling is door-
lopend en omvat twee cycli (om 
20.30 en om 21.30 uur). De Cul-
tuurpers noemde The Way You 
Sound Tonight een van de hoog-
tepunten van het Holland Festival 
2018. Bekijk de trailer of klik hier 
voor tickets en andere speeldata. 

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
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Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Over Arno Schuitemaker 
Meeslepend, hypnotiserend, in-
tens – het werk van Arno is iets 
wat je moet ervaren. Gekenmerkt 
door het interdisciplinaire karak-
ter gaan de voorstellingen vérder 
dan dans en rekken ze de grenzen 
ervan op.

De voorstellingen zijn tot nu toe 

te zien geweest in meer dan 15 
Europese landen, en daarbuiten. 

tanz nam hem op als een van de 
veelbelovende choreografen in 
hun jaarboek van 2017 en het 
magazine Dance Europe noem-
den hem ‘een van de toonaange-
vende hedendaagse choreogra-
fen in Nederland’.

Foto: Sanne Peper

‘Als de liefde voorbij is’
Regio - Op woensdag 23 januari 
verzorgt filosoof Jan Drost een in-
leiding op basis van zijn boek ‘Als 
de liefde voorbij is’. Wie vindt de 
liefde niet de belangrijkste emo-
tie in het leven? De liefde geeft 

het leven zin. Maar waarom wor-
den we verliefd? Bestaat er een 
ideale geliefde? Moet ik ten op-
zichte van een geliefde mijn auto-
nomie koesteren? Jan Drost gaat 
deze en andere vragen zo vlak 

voor Valentijnsdag beantwoor-
den met behulp van het werk van 
veel filosofen. De bijeenkomst 
van het Filosofisch café Haarlem 
is in de Remonstrantse kerk, in-
gang Oranjekade 1, Haarlem en 
start om 19.45 uur. Na afloop is er 
een dialoog. De entree is €5. 
www.filosofischcafehaarlem.nl

Tegen boom gebotst in Aerdenhout
Regio - Een vrouw (83) is vrijdag-
middag tegen een boom gebotst 
op de Oosterduinweg in Aerden-
hout. De vrouw reed rond 16.45 
uur door nog onbekende reden 
tegen de boom. Politie, brand-
weer en ambulancedienst kwa-
men ter plaatse. In eerste instan-
tie werd gemeld dat er rook uit de 
auto kwam, maar dat kwam door 
het ontploffen van de airbags.
Omdat bij een botsing altijd 
wordt onderzocht of iemand on-
der invloed heeft gereden zijn 
een blaas- en drugstest afgeno-
men. De drugstest bleek positief 
op amfetamine, waarschijnlijk als 
gevolg van medicijngebruik. 
De auto liep lichte schade op en is 
weggesleept. Beeld: Laurens Bosch

Meisje met voet tussen spaken
Regio - Een meisje is vrijdagmid-
dag 11 januari met haar voet klem 
komen te zitten tussen de spaken 
van een fiets. Even na 15.00 uur 
kwam het voetje van het kind tus-
sen de spaken van het achterwiel 
van de fiets waar ze achterop zat. 
De brandweer is ter plaatse geko-
men om de spaken door te knip-
pen, waarna zij in een ambulance 
is getild.
De politie heeft het meisje een 
zogeheten traumabeertje ge-
geven tegen de schrik. Contro-
le door de verpleegkundige van 
de ambulancedienst wees uit dat 
het meisje niet naar het zieken-
huis hoefde. Beeld: Laurens Bosch

‘Nadrukkelijk afstand 
van Nashville Verklaring’
Regio - Deze dagen wappert er 
een regenboogvlag in de kerktuin 
van de Bloemendaalse Dorps-
kerk. Daarmee neemt de Protes-
tantse Gemeente van Bloemen-
daal en Overveen nadrukkelijk 
afstand van de zogenaamde Na-
shville Verklaring die afgelopen 
week voor zoveel ophef zorgde.  
Predikant van de Bloemendaal-
se Dorpskerk Ad van Nieuwpoort: 
“Deze verklaring druist regelrecht 
in tegen wat wij als de kern zien 
van het Bijbelse Verhaal van be-
vrijding en liefde, namelijk dat elk 
mens is geroepen om te worden 
wie hij of zij is. Hopelijk ten over-
vloede willen we met deze vlag 
opnieuw laten weten dat bij ons 
werkelijk iedereen welkom is”.

Dorpskerk Bloemendaal
Sinds jaar en dag is de Dorpskerk 
op het Kerkplein in Bloemen-
daal een huis waar mensen zoe-
ken naar waar het om zou kun-
nen en moeten gaan in het leven 
en in de samenleving. De Dorps-
kerk heeft natuurlijk kerkdiensten 
op zondagochtend, maar ook de 
rest van de week zijn er volop in-
spirerende en leuke activiteiten. 
Voor iedereen toegankelijk, of 
je nu kerkelijk bent of helemaal 

niet. Voor wie op zoek is naar ver-
dieping. Voor wie verder wil den-
ken en leven dan de waan van de 
dag. Of voor wie gewoon nieuws-
gierig is. 
Activiteiten van Dorpskerk Bloe-
mendaal zijn onder andere: Kerk 
Open, Bijbeltafel, Areopagus, Op 
verhaal komen, Kerkreisjes, Filo-
sofiekring, Ouderen Activiteiten, 
Meelezen met de predikant en de 
Tuinclub.
Meer informatie over Dorpskerk 
Bloemendaal op:
www.kerkpleinbloemendaal.nl.

Regio - Tijdens het nieuwjaars-
concert op zaterdag 26 januari 
staan jonge, beginnende musici 
én ver gevorderde leerlingen en 
aspirant conservatorium studen-
ten op het podium. Allen even 
enthousiast om hun muziek ten 
gehore te brengen, solo en in en-
sembles. Met instrumenten als 
dwarsfluit, gitaar, saxofoon, fa-
got, viool, harp, piano en zang 
belooft het een gevarieerd pro-
gramma te worden. Het concert 
begint om 15.00 uur. De Remon-
strantse kerk vindt u aan de Prins 
Hendrikstraat 2, Haarlem. Entree-
prijs: €5,-. Kinderen tot 12 jaar 
hebben gratis toegang.

Klassieke 
Muziek in de 
Remonstrantse 
kerk Haarlem
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Bundelpresentatie ‘Open de Koepel’
Regio - De Haarlemse Dichtlijn 
opent de PoëzieWeek al op 22 ja-
nuari in Bar Wolkers met de bun-
delpresentatie ‘Open de Koepel’. 
De bundel laat het resultaat zien 
van de poëtische bijdrage in ok-
tober 2018 aan Architectural Hea-
ling, het kunstproject om rijksmo-
nument De Koepel van de gees-
ten uit het verleden te verlossen 
voordat de verbouwing tot Uni-
versity College en campus begint.
Twintig dichters brachten een 
werkbezoek aan de leegstaan-
de Koepel en liet zich inspireren 
door de cellen, de immense koe-
pel, de vervormende akoestiek, 
en de sfeer van het verleden. Dat 
leverde een eerste twintigtal ge-
dichten op. Tijdens de openstel-
ling voor publiek, werkte elke 
dichter op een zondagmiddag in 
een van de voormalige cellen aan 
een tweede gedicht te. Alle ge-
dichten zijn nu verzameld in een 
fraaie, vierkante bundel met een 
aantal zwart-witfoto’s in het bin-
nenwerk.

Naast de dichters die aan het 
project deelnamen, dragen de-
ze avond ook andere dichters uit 
het netwerk van de Haarlemse 
Dichters een gedicht voor dat ze 
hebben geschreven naar aanlei-
ding van het thema van de Poë-
zieWeek: Vrijheid.

De toegang is gratis, het pro-
gramma start stipt om 20.00 uur.
Bar Wolkers vind je op de hoek 

van de Gedempte Oudegracht en 
het Spaarne.
De PoëzieWeek is een initiatief 
van het CPNB en vindt plaats van 
31 januari t/m 6 februari. Tom La-
noye schrijft het Poëziegeschenk 
‘Zonder handen, zonder tanden’, 
het cadeau van de boekhandel bij 
besteding van €12,50 aan poëzie.

Heemstede 
Op zaterdag 2 februari volgt om 

13.00 uur een reprise bij Boek-
handel Blokker aan de Binnen-
weg te Heemstede. Op die dag 
zal burgemeester Astrid Nienhuis 
de dichtbundel ‘Open de Koepel’ 
van de Haarlemse Dichtlijn in ont-
vangst nemen. Aan de organisa-
tie van activiteiten ‘ter bevorde-
ring van de belangstelling voor 
poëzie’ werken twee Heemsteed-
se dichters mee: Marten Janse en 
Peter Straus.

Kaft bundel Open de Koepel.

Snedige komedie De Potvis te zien in 
het Haarlemmerhout Theater
Regio - Het huisgezelschap van 
het Haarlemmerhout Theater 
speelt van 31 januari tot en met 
9 februari haar tweede toneel-
productie, de snedige komedie 
De Potvis van Frank Houtappels.
De Potvis is een snedige kome-
die over de twee zussen Mia en 
Roos en hun moeder Ingrid, die 
worden geconfronteerd met de 
beperkte houdbaarheid van hun 
vertrouwde bestaan.
Na lange tijd treffen zij elkaar 
weer in het ouderlijk huis aan zee 
om orde op zaken te stellen na de 
dood van hun vader. ,Moeder rea-
liseert zich, nadat haar man vloe-
kend, tierend en in bittere teleur-
stelling is heengegaan, dat haar 
leven aan haar voorbij is getrok-
ken en gooit het roer om. On-
dertussen sleurt zij haar doch-
ters hierin mee; zij moeten wat 
van hun leven gaan maken! De al-
tijd behulpzame buurman Walter 
helpt hier graag bij. 
Wat een kort familiebezoek had 
moeten zijn, loopt al snel uit 
de hand. Mia is de urn met va-
der kwijt en Roos houdt het nog 
geen 5 minuten uit in het ouder-
lijk huis.
Ingrid wordt met de dag afhanke-
lijker van haar dochters en ook de 
vrijgezelle buurman Walter heeft 
zo zijn eigen agenda. 
Als moeder dan bijna verdrinkt 
omdat ze een aangespoelde pot-

vis terug in zee wil duwen, begrij-
pen de zussen dat het waarschijn-
lijk niet meer goed komt met 
haar. Uiteindelijk halen de vrou-
wen hun leven totaal overhoop. 
De regie is in handen van Thomas 
Terstal en wordt gespeeld door 
Mirjam van Casteren, Jack Bon-
tekoe, Liesbeth Veltman en Lydia 
Struijk. 
De Potvis is te zien op donderdag 

31 januari, vrijdag 1, zaterdag 2, 
donderdag 7, vrijdag 8 en zater-
dag 9 februari. 

Aanvang om 20.15 uur in het 
Haarlemmerhout Theater, van Ol-
denbarneveltlaan 17, Haarlem. 

Kaarten kosten €17,50 en zijn te 
bestellen via
www.haarlemmerhouttheater.nl.

Van links naar rechts: Mirjam van Casteren, Jack Bontekoe, Liesbeth Velt-
man en Lydia Struijk (zittend). Fotografie: RAP Fotografie.

Rommelmarkt met boeken en nog 
veel meer
Regio - Zondag 27 januari wordt 
een gezellige rommelmarkt ge-
houden in sport- en recreatiecen-
trum ‘de Schelft’ in Noordwijker-
hout, aan de Maandagsewetering 
202.  Werkelijk van alles wordt 
daar door particulieren, vaak voor 
een habbekrats, te koop aange-
boden: te krappe schoenen, uit-
gelezen boeken en grijsgedraai-
de lp’s. De vlooienmarkt is open 
van 9.30 tot 16.00 uur en de toe-
gang bedraagt €2,50 per persoon 
(kinderen tot en met 11 jaar  on-
der begeleiding hebben vrij en-
tree). Voor meer informatie of re-
serveringen kunt u bellen naar 
organisatieburo MIKKI, 0229-
244739 / 244649. Of kijk op inter-
net: www.mikki.nl.

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland
Regio - Provinciale Staten stelden 
maandag 14 januari de Provinci-
ale Ruimtelijke Verordening vast, 
onder andere met betrekking tot 
het natuurnetwerk Nederland. Ze 
besloten ook €500.500,- ter be-
schikking te stellen voor een aan-
delenbelang in SolaRoad  B.V.

Commissaris van de Koning Van 
Dijk zegde Provinciale Staten (PS) 
toe dat hij Noord-Hollandse ge-
meenten zal aanspreken op de 
toegankelijkheid van stemloka-
len voor kiezers met een licha-
melijke beperking bij de Provin-
ciale Statenverkiezingen van 20 
maart. Daarvoor gelden nieuwe 
wettelijke toegankelijkheidsei-
sen. De aanleiding was een motie 
van 50 Plus, GroenLinks en de SP 
hierover.

Grafietregens
PS spraken over maatregelen te-
gen de grafietregens afkomstig 
uit het industriegebied in Wijk 
aan Zee. Diverse Statenleden 
vroegen Gedeputeerde Staten 
(GS) meer actie te ondernemen. 
Het college van GS zegde toe 
PS goed te blijven informeren 

over de maatregelen en de on-
derzoeken.

Provinciale Ruimtelijke 
Verordening
PS stelden de Provinciale Ruim-
telijke Verordening met betrek-
king tot het Natuurnetwerk Ne-
derland, strandzonering en klein-
schalige ontwikkeling (PRV) vast. 
Statenleden stelden vooraf veel 
vragen over de gevolgen voor de 
bescherming van de natuur van 
de wijziging van de PRV. Ze spra-
ken uitgebreid over de juiste ba-
lans tussen natuurbescherming 
en ruimte geven aan recreatie. 
Daarnaast kwam de datum waar-
op strandpaviljoens opgebouwd 
mogen worden aan de orde. Om 
te voorkomen dat het oppervlak 
van het Natuurnetwerk kleiner 
kan worden besloten PS de tekst 
van de verordening te wijzigin-
gen. Ook namen zij een amende-
ment aan ten behoeve van de Ho-
ge berg op Texel en de schapen-
houderij.

SolaRoad
Provinciale Staten stelden een ka-
pitaalkrediet van €500.500,- ter 

beschikking voor een aandelen-
belang in SolaRoad B.V. Diverse 
partijen vroegen zich af in hoe-
verre GS verwachten dat de in-
vestering daadwerkelijk wordt te-
rugverdiend en of deze investe-
ring zal terugvloeien in het bud-
get voor energietransitie. Ook 
werden vragen gesteld over het 
rendement van de investering, 
in relatie tot andere mogelijke in-
vesteringen en een exit strategie.

Vastgesteld
PS hebben verder het geactua-
liseerde Ontwerp Evaluatieka-
der Subsidies 2018, de zienswijze 
op de eerste begrotingswijziging 
2018 van de Omgevingsdienst 
IJmond en het controleproto-
col voor de accountantscontro-
le jaarrekening 2018 vastgesteld. 
Ook stemden PS in met de Voor-
dracht Deelname Coöperatieve 
Vereniging Samenwerkingsver-
band DOVA. Daarnaast stelden zij 
vast het rapport ‘Garanties Lenin-
gen en Revolverende Fondsen’ en 
het Besluit mandaat en machti-
ging Wet openbaarheid van be-
stuur van Provinciale Staten van 
Noord-Holland 2019.

Haarlem uit de boeken
Regio - Op dit moment is in Mu-
seum Haarlem de kleine Gasthuis-
expositie ‘Haarlem uit de boeken’ 
te zien. Deze is geheel gewijd aan 
ex libris: bijzondere eigendoms-
merken in boeken. Twee Haar-
lemse verzamelaars hebben spe-
ciaal voor deze gelegenheid een 
aantal ex libris bijeengebracht 
met afbeeldingen van Haarlemse 
onderwerpen. 
Te zien zijn onder anderen be-
roemde Haarlemmers als Frans 
Hals en Laurens Janszoon Cos-
ter, het stadswapen, het stadhuis, 
de Grote of St.-Bavokerk en ande-
re beeldbepalende gebouwen in 
de stad. De meer dan honderd ex 
libris hebben een grote beelden-
de kracht en zijn stuk voor stuk 
grafische kunstwerkjes. De mees-
te dateren van na de Tweede We-
reldoorlog. Een van de bijzonder-
ste exemplaren is een ex libris uit 
de late 18de eeuw, op naam van 
handelaar Kops. De tentoonstel-
ling is een aanrader voor liefheb-
bers van grafiek en geïnteresseer-
den in de boekdrukkunst en de 
Haarlemse geschiedenis. 
Erik Meertens is een van de sa-

menstellers van de expositie. Be-
halve vrijwilliger voor Museum 
Haarlem is hij enthousiast verza-
melaar van ex libris en gelegen-
heidsgrafiek. Eind jaren ’60 be-
gon hij met verzamelen: “Ik werk-
te toen op een atelier voor de res-
tauratie van boeken en papier. 
Uit de boeken die ik restaureer-
de, mocht ik soms het ex libris ha-
len. Daar is mijn liefde voor deze 
kleingrafiek ontstaan.” Inmiddels 
bestaat zijn collectie uit zo’n 2500 
stuks. Hij verzamelt vooral ex li-
bris met Haarlemse onderwer-
pen. Net als Lambert Hermkens, 
medesamensteller van de expo-
sitie. Beiden zijn aangesloten bij 
Exlibriswereld, de landelijke ver-
eniging voor verzamelaars van ex 
libris en andere (klein)grafiek en 
de Kennemer Ex libris Kring. 
Museum Haarlem 
Het museum bevindt zich in het 
winkelhart van historisch Haar-
lem, aan het Groot Heiligland 
47, Haarlem. Openingstijden zijn 
dinsdag t/m zaterdag van 11.00 
tot 17.00 uur en zondag en maan-
dag 12.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.museumhaarlem.nl.

Open dag bij Inloophuis 
Kennemerland
Regio - Iedereen die te maken 
heeft met kanker is van harte wel-
kom om kennis te komen maken 
met Inloophuis Kennemerland in 
Santpoort-Noord.
Er zijn deze ochtend vanaf 10.00 
uur proeflesjes yoga en een ken-
nismaking met creatieve expres-
sie. In de middag vanaf 13.00 uur 
is er een (stoel)masseuse en een 
oncologisch voetverzorgster aan-
wezig om je te verwennen met 

een fijne massage. Ook is er een 
kennismaking met reiki.
Daarnaast is vanaf 12.00 uur een 
overgangsconsulent aanwezig 
voor workshops ‘Opvliegers en 
Vitaliteit’. 
Adres van het Inloophuis is 
Wulverderlaan 51 te Santpoort-
Noord. De koffie en thee met iets 
lekkers staan klaar. Info: www. 
inloophuiskennemerland.nl. 
Of tel. 023-8885367.
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Nieuwe seizoen Shadow Yoga
Heemstede - Shadow Yoga is een 
dynamische Hatha Yogavorm en 
wordt door Nicolet Montanus (al 
20 jaar yoga student en docent) 
gegeven zoals de yoga oorspron-
kelijk is bedoeld. Met ondersteu-
ning van persoonlijke correcties 
en theoretische uitleg worden zo-
wel lichaam als geest gevoed met 
als hulpmiddel de drie shadow 
yoga preludes (vaste series waar-
in het lichaam en de geest wor-
den getraind zodat de focus ver-
fi jnt en het lichaam kan worden 
omgevormd tot een vitaal, krach-
tig en soepel voertuig waarin de 
adem vrij kan bewegen). 
Het bewuster kijken naar jezelf, 

oude denkpatronen, die geen 
nut meer hebben, transforme-
ren, het verdiepen van de adem 
en het schoonmaken van het fy-
sieke lichaam zorgen ervoor dat 
er een gezonder en gelukkig ge-
voel ontstaan en het algemene 
welzijn verbetert.
Dit lesblok loopt van januari tot 
eind april. De lessen worden ge-
geven op de maandagochtend 
en woensdagavond in gezond-
heidscentrum de Nieuwe Lente, 
Raadhuisstraat 56 in Heemste-
de. Iedereen is welkom voor een 
gratis proefl es. Voor info over les-
tijden, locatie en prijzen: www.
shadowyoga.nl. of 06-24449927.

Bedevaartreizen naar Lourdes
Regio - Lourdesgroep Bisdom 
Haarlem-Amsterdam begeleidt
al jaren bedevaartreizen naar 
Lourdes die aangeboden worden 
door het Huis voor de Pelgrim. 

Iedereen die belangstelling heeft 
voor een reis naar Lourdes is van 
harte welkom op de informatie-
bijeenkomst die op zondag 20 ja-
nuari plaatsvindt. 
Op deze bijeenkomst komt u al-
les te weten over de bedevaart-
reizen die dit jaar worden geor-
ganiseerd. Er wordt een presen-
tatie en informatie gegeven over 
de reis, de bedevaart zelf, het le-
ven van Bernadette en het heilig-
dom van Lourdes.

U bent welkom in de ‘Moeder van 
de Verlosserkerk’ aan de Prof. Eijk-

manlaan 48, in Haarlem, waar de 
bijeenkomst begint om 13.00 uur.
Lourdesgroep Bisdom Haarlem-
Amsterdam bestaat uit vrijwilli-
gers die voor u vele han- en span-
diensten verrichten tijdens de reis 
en in Lourdes. 
Bij iedere reis zijn Nederlandse 
artsen en verpleegkundigen aan-
wezig en bijna alle voorkomende 
zorg kan worden geregeld. 

De reizen die door Lourdesgroep 
Bisdom Haarlem-Amsterdam in 
2019 worden ondersteund en be-
geleid zijn:
•  De 9-daagse busreis  van 29 mei 

t/m 6 juni 
•  De 6-daagse vliegreis van 31 mei 

t/m 5 juni 
•  De 6-daagse vliegreis van 6 t/m 

11 september. 

Bel voor inlichtingen en het aan-
vragen van een brochure naar 
Joke Hoekman, 013-5216701, 
06-42347729, Wilma Caiff a, 06-
12157507 (na 18.00 uur) of Dia-
ken Philip Weijers, 06-53887641.

Veel informatie is ook te vinden 
op: www.lourdes-groep.nl
en op de Facebookpagina
‘Lourdesgroep’.

Juttersgeluk en Zorgbalans 
samen actief op het strand
Regio - Juttersgeluk en Zorgba-
lans starten een unieke samen-
werking. Vanuit het atelier van 
Juttersgeluk in Overveen star-
ten de organisaties een nieuwe 
groep, die speciaal bedoeld is 
voor vitale mensen met een ha-
perend brein die graag deelne-
men aan een fysiek en actief bui-
tenprogramma.
Deze samenwerking is een mooie 
aanvulling op het al bestaande 
aanbod van de negen Ontmoe-
tingscentra van Zorgbalans, ver-
spreid over de regio. 

Juttersgeluk heeft zich de afgelo-
pen jaren ontwikkeld tot expert 
in het verbinden van meerdere 

maatschappelijke doelstellingen 
in één initiatief. Gestart vanuit be-
trokkenheid bij de natuur en het 
milieu waarbij steeds meer het 
sociaal maatschappelijke aspect 
van deelname door kwetsbare 
mensen bij is gekomen. Door het 
jutten van (plastic) afval en van 
de bruikbare grondstoff en weer 
nieuwe producten te maken, zien 
deelnemers de waarde die zij zelf 
direct bijdragen. 

Juttersgeluk en Zorgbalans gaan 
gebruik maken elkaars kennis en 
expertise. Met het strandjutten, 
uitsorteren en creëren van nieu-
we producten bieden beide par-
tijen voor mensen met een hape-

rend brein een actieve, zinvolle 
invulling van de dag. 

Wekelijks op de maandagen start 
deze nieuwe groep vanuit het 
atelier van Juttersgeluk in Over-
veen. 

Kerstboomverbranding 
jaarlijkse happening
Heemstede - Met het recente ge-
beuren in Scheveningen in het 
achterhoofd, de enorme vonken-
regen die van de inbrand gesto-
ken pallets op het strand kwam, 
nam burgemeester Nienhuis de 
verbranding van duizenden kerst-
bomen, afgelopen woensdag 9 
januari aan de Vrijheidsdreef, zeer 
serieus. De veiligheid staat voor-
op liet zij in het pers-uur, de dins-
dag voorafgaand, weten.

In nauw overleg met de brand-
weer en politie is gekeken of de 
wind op 9 januari het grootste fi k-
kie van het jaar niet zou versto-
ren. Gelukkig kwam het niet zo 
ver dat de kerstbomenverbran-
ding moest worden afgeblazen. 
Immers, de jeugd in Heemstede 
had met bloed, zweet en tranen 
heel veel kerstbomen verzameld. 
Medewerkers van de gemeente 
en Paswerk waren al dagen druk 
in de weer om de verzamelde bo-
men in het dorp op te halen. Het 
lijkt wel of er ieder jaar meer bo-
men hun weg vinden naar de 
brandstapel. De brandweerman-
nen en -vrouwen staan paraat. 
Ze rollen de slangen vast uit en 
ook voor de jeugdbrandweer is 
dit een topdag. De brandweer is 
voortdurend op zoek naar nieu-
we jeugdleden. Het afgelopen 
jaar leverde dit spektakel twee 
nieuwe leden op die waren geïn-
spireerd na hun aanwezigheid bij 
de verbranding in 2018. De erva-
ren brandbestrijders geven veel 

uit handen aan hun toekomstige 
opvolgers. Aan burgemeester As-
trid Nienhuis de eer om, voordat 
de stapel in de hens werd gezet, 
prijzen uit te reiken. Prijzen die de 
jeugd kon winnen door voor ie-
dere ingeleverde boom een loot-
je te krijgen. Daarnaast lever-
de het ook nog eens 20 cent per 
boom op. 

Meer dan 300 bomen kwamen uit 
de omgeving van de Laan van In-
sulinde gevolgd door de Kerklaan 
met 140 bomen. Er zijn ruim 3.000 
lootjes vergeven dus evenzoveel 
bomen ingeleverd. De kans op 
het winnen van een van de tien-
tallen prijzen zat er dik in. Heel 
gelukkig was de jongeman met 
lot nummer 401. Hij mocht met 
een heuse Nintendo spelcompu-
ter naar huis. Ook een Playstati-
on vond zijn weg naar een geluk-
kige. Het weer was perfect, zo-
dat er van enig gevaar geen spra-
ke was. Burgemeester Nienhuis, 
gekleed in een brandweerpak, 
mocht het vuur ontsteken al vond 
ze dat best eng om te doen. Ruim 
veertig minuten brandde de sta-
pel en dwong de enorme hitte de 
duizend bezoekers soms ver naar 
achteren. De jeugdbrandweer 
zorgde ervoor dat de vonkenre-
gen de bomen rond de brandsta-
pel niet kon bereiken. Op naar 8 
januari 2020 voor het volgende 
vreugdevuur. 

Eric van Westerloo

Oud-inwoner na 50 jaar onderscheiden 
voor redden 3-jarige drenkeling 
Heemstede - Op maandag 14 
januari heeft burgemeester As-
trid Nienhuis in het raadhuis van 
Heemstede een oorkonde van de 
Koninklijke Maatschappij tot Red-
ding van Drenkelingen uitgereikt 
aan de heer A.A.M. Zwarter. De 
toenmalige inwoner van Heem-
stede redde, terwijl hij zelf niet 
kon zwemmen, in 1965 een drie-
jarig jongetje uit het water van de 
Van Merlenvaart. 

Hoewel er inmiddels ruim 50 jaar 
is verstreken, is de nu 84-jarige 
heer Zwarter het voorval nooit 
vergeten. De oorkonde is een 
bekroning voor zijn heldhaftige 
daad.
Twee krantenknipsels uit 1965 
heeft de heer Zwarter zijn leven 
lang bewaard. Ze getuigen er-
van hoe hij op de Groenendaal-
kade stond toen hij een kind in 
de vaart zag drijven. Hij spoedde 

zich snel naar de Vrijheidsdreef, 
ging het water in en bracht het 
kind op het droge. Het geredde 
kind woonde in de Brabantlaan.
 
De Koninklijke Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen heeft 
meer ereblijken voor mensen die 
iemand van de verdrinking heb-
ben gered. Op de website:
www.drenkeling.nl is hierover
informatie te vinden.

Mijn artikelen werk ik graag 
uit in de bibliotheek. In Ita-
lië doe ik dat in de biblio-
theek van Diano Marina of 
Imperia. Beide zijn geves-
tigd in indrukwekkende ou-
de ‘palazzi’ en die van Diano
Marina beschikt zelfs over 
prachtig beschilderde pla-
fonds, onder andere in de 
studiezaal. In Imperia word 
je ingeschreven volgens de 
gevestigde bureaucratische 
werkwijze die angstvalligin 
stand wordt gehouden door 
klassieke, strenge bibliothe-
caressen. 

In de studiezaal heerst een 
heerlijke serene stilte. Prima 
om te werken tot ergens laat 
in de namiddag en erg rust-
gevend. Op een keer na het 
werk in de bieb, ging ik met 
een Italiaanse vriend van me 
aperitieven, naar Italiaans 
gebruik. We spraken af in het 
drukke hart van Imperia, op 
Piazza Dante.

Daar kwam hij aan op zijn 
scooter, een Vespa, letter-
lijk ‘wesp’. Hij begroette me 
met een zoen (dit is in Italië 
heel gebruikelijk onder man-
nen) en hij drukte me een 
helm in mijn handen. Ik moet
bekennen dat ik nog nooit 
eerder bij iemand achterop 
de scooter had gezeten. Ik 
natuurlijk onwennig achter-
op. Hij stoof met hoge snel-
heid weg in het drukke ver-
keer midden in het spitsver-
keer van Imperia, dat van al-
le kanten kwam. Er stond 
een straff e wind met zijn 
snelheid en Italiaanse rijstijl. 
Ik heb nog nooit iemand zo 
innig vastgehouden. “Ben je 
bang?”, vroeg hij lachend in 
het Italiaans. “Noooo”, loog ik 
met trillende stem. Hij trap-
te de Vespa aardig op zijn 
staart. 

Zo kreeg ik even een prak-
tijklesje Italiaans verkeer. 
Mijn Italiaanse vriend bleek 
een virtuoze meester in een 
scherp bochtje hier, bruusk 
remmen daar, het ontwijken 
van wielrenners en stadsbus-
sen, sluip en kruip door de
fi les en smalle straatjes. Een 
sluipwesp zo gezegd, mam-
ma mia. De spannende at-
tracties van een pretpark vie-
len volledig in het niet hierbij 
vergeleken. Af en toe stuit-
ten we op een driftige claxon 
van een ongedurige auto-
mobilist.
Toch liep alles verbazing-
wekkend gesmeerd in het 
verkeer. Ik voelde me net 
Audrey Hepburn, die in de 
fi lm Vacanze Romane uit 
1953 ook stoer achter bij een 
Italiaan op de scooter zat en 
Rome doorkruiste. Dat zag er 
allemaal zo romantisch uit: 
haar jurk zat na de rit nog 
net zo goed in de plooi en 
haar haar bleef ook zo mooi 
gekapt zitten. Daarentegen 
zag mijn coupe er wanho-
pig uit na de rit, net een ont-
plofte slagroomtaart, die on-
der de helm vandaan kwam. 
Deze rit kon zelfs mijn haar-
gel niet aan.

Toen we in de bar zaten, be-
stelde ik snel een Campari 
Spritz, die ik in een keer ach-
terover sloeg. Salute. 

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Sluipwesp

Lezing: Maand van de Spiritualiteit
Regio - Het Lectorium Rosicru-
cianum te Haarlem geeft een le-
zing in het kader van de nationa-
le Maand van de Spiritualiteit. Het 
thema dit jaar is ‘Met aandacht’, 
met als sub-onderwerp ‘de Lief-
de’. Als wij aan de liefde denken, 
dan denken we al snel aan liefde 
tussen partners, vrienden of voor 

kinderen. Hoe mooi dat ook is; 
het Lectorium wil laten zien dat 
er een nog veel dieper niveau van 
liefde mogelijk is. Een die de wa-
re basis van de mens vormt en die 
eeuwig is. Deze liefde is in ons al-
len aanwezig, het is de aandacht 
die ervoor zorgt dat deze liefde 
ook voortdurend waarneembaar 

is. Het Lectorium nodigt eenieder 
uit voor deze avond in haar cen-
trum aan de Zakstraat 8 (om de 
hoek van de Bakenessergracht in 
Haarlem) op 22 januari om 20.00 
uur. Toegang: vrij.
Voor meer informatie:
rozenkruis.nl/activiteiten/met-
aandacht-en-liefde.

Heemstede - Iedere woensdag 
draaien bij WIJ Heemstede in 
de grote zaal van de Luifel fi lms, 

nieuw uitgekomen of ‘gouwe ou-
we’. Dat kan gaan om een genre 
als fi lmhuisfi lms, drama, komedie 
en meestal met een actueel the-
ma. Op woensdag 23 januari kunt 
u heerlijk lachen om en meele-
ven met de eerste stappen van 
een jonge studente buiten haar 

home-town. Voor meer informa-
tie over de titel en de inhoud van 
deze fi lm kunt u bellen met WIJ 
Heemstede. De entreeprijs is €7. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828. Om 20.00 uur, locatie: 
Herenweg 96, Heemstede.

Komisch drama 
bij WIJ

€1.025 voor 
‘Team Gijs’
Heemstede - Vrijdag 11 januari 
nam Pim Breeuwer na 37 jaar af-
scheid van het Instituut voor Fy-
siotherapie Heemstede. Eventu-
ele giften had hij bestemd voor 
Team Gijs. 

Heemstedenaar Gijs de Vries zet 
zich met zijn team al jaren in om 
de ziekte van Parkinson beter te 
bestrijden. De receptiegangers 
gaven massaal, in totaal € 1.025,-!
Gedurende 37 jaar heeft Pim 
Breeuwer als fysiotherapeut lief 
en leed met zijn patiënten ge-
deeld. Van een paar duizend in-
dividuele verhalen werd hij deel-
genoot. Verhalen waar hij zich 
aan hoopt te spiegelen als hij zelf 
zo oud mag worden. Alle giften 
bij zijn afscheid heeft Pim gedo-
neerd aan Team Gijs. Dat houdt 
zich al een aantal jaren bezig met 
het werven van fondsen voor de 
bestrijding van de ziekte van Par-
kinson. Allerlei activiteiten wor-

Foto: Marenka Groenhuijzen

den daarvoor georganiseerd, van 
koekjes bakken, wijnproeverijen 
tot rondleidingen in de duinen. 

Het totaalbedrag wordt jaarlijks 
bij de Bike4Parkinson-tour be-
gin september overhandigd, in 
2018 zo’n 13.000 euro. Het jaar 
2019 is net begonnen en de teller 
staat nu al op ruim duizend euro.
U hoort nog van Team Gijs !

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Zesde zonnedak Heemstede bij 
Dierenspeciaalzaak ‘Heems Sinds 1822’
Heemstede - Hoe kun je een die-
renspeciaalzaak linken met de 
energietransitie? Door er 240 
zonnepanelen van lokale zonne-
coöperatie Zon op Heemstede op 
het dak te leggen!
Zondag 13 januari vierde Zon op 
Heemstede met wethouder Nico-
le Mulder, de eigenaren van die-
renspeciaalzaak Heems Sinds 
1822 en leden van de coöperatie, 
de oplevering van het meest re-
cente zonnedak van Heemstede. 
In aanwezigheid van de 40 aan-
wezigen werd het dak symbolisch 
geopend door de onthulling van 
het schild ‘Zonnestroom leveran-
cier’ door wethouder en onder-
nemers Jos en Frans Heems, in de 

winkel van Heems Sinds 1822.
Heems Sinds 1822 is het zesde 
zonnedak van de coöperatie Zon 
op Heemstede. De 240 panelen
leveren voldoende stroom om de 
20 deelnemende huishoudens 
volledig te voorzien in hun elek-
triciteitsbehoefte. En nog steeds 
is de vraag om deel te nemen 
groot: er is een wachtlijst voor 
de aanleg van minimaal eenzelf-
de dak. Zon op Heemstede zoekt 
continue naar nieuwe daken, met 
als doel daarmee bij te dragen 
aan de energietransitie in de ge-
meente. Inwoners van Heemste-
de met interesse in zonnepane-
len, maar die zelf geen geschikt 
dak hebben, kunnen bij de co-

operatie terecht. Heems Sinds 
1822 is de tweede onderneming 
die het dak ter beschikking stelt 
aan Zon op Heemstede. De ei-
genaren ontvangen hiertoe een 
aandeel van de opgewekte ener-
gie als tegenprestatie. Heems 
Sinds 1822 heeft meerdere maat-
regelen getroffen in de winkel, 
zoals isolatie, energiezuinige ver-
lichting en innovatieve energie-
zuinige systemen om de aquaria 
te verlichten en verwarmen.

Met de 240 panelen wordt de 
CO2 uitstoot weer wat verder 
verlaagd en wordt lokaal een 
concrete bijdrage geleverd aan 
de energietransitie.

Voorlezer worden bij de 
VoorleesExpress Heemstede
Heemstede - Vind jij voorlezen 
ook zo belangrijk? Begin februa-
ri start de VoorleesExpress Heem-
stede. De VoorleesExpress zoekt 
nog enthousiaste vrijwilligers.
Je gaat 20 weken op een afge-
sproken tijdstip voorlezen bij 

een gezin dat graag ondersteund 
wordt in het stimuleren van taal-
ontwikkeling. Samen maak je 
van voorlezen een feestje! Je 
volgt hiervoor voorafgaand aan 
het voorlezen een training ‘inter-
actief voorlezen’.  Meer weten of 

meedoen? Neem contact op met 
Els Boon bij WIJ Heemstede, tel. 
06-14956731 of
heemstede@voorleesexpress.nl. 
Meer informatie over de Voor-
leesExpress vind je op
www.voorleesexpress.nl.

Project Havendreef ‘by night’
Heemstede - Een ‘avondopname’ 
van de in aanbouw zijnde fase II 
van het project Havendreef levert 
deze mooie foto op. Het ‘spook-
achtige effect’ komt door een 
bouwlamp. 
Van Havendreef Fase 1 zijn alle 

woningen al opgeleverd. In aan-
bouw zijn nu de bijna 60 eenge-
zinswoningen en appartemen-
ten. Havendreef is overigens het 
eerste project in Heemstede waar 
een ondergronds 2-laags par-
keergarage wordt gebouwd. 

Het totale plan, waarvan de bouw 
door HBB Groep op zich geno-
men wordt, omvat Zandvaartwo-
ningen, Plantsoenwoningen, Ter-
raswoningen en appartementen. 
De bouw is in volle gang en duurt 
zeker dit jaar nog wel voort.

Foto: Harry Opheikens

Start leesclub geschiedenis en biografieën
Regio - Van 28 januari tot en met 
3 februari vindt de allereerste 
landelijke Week van de Leesclub 
plaats. Doel van deze week is om 
het lezen te stimuleren, deelne-
men in een leesclub helpt daar-
bij. Bovendien is het een idea-
le gelegenheid om mensen met 
dezelfde interesses te ontmoe-
ten. In Haarlem start in die week 
een nieuwe leesclub geschiede-
nis en biografieën, op initiatief 
van Stichting Senia, de landelijke 
organisatie van leesclubs. Senia 
werkt samen met Boekhandel H. 
de Vries in Haarlem.

De informatieve oprichtingsbij-
eenkomst is op dinsdagochtend 
29 januari.
Een medewerker van Senia geeft 
dan uitleg over de werkwijze en 
de literatuurlijst. De bijeenkomst 
is geheel vrijblijvend, na de in-
formatieronde en kennismaking 
met andere belangstellenden 
kunt u ervoor kiezen om mee te 
doen. Aanvang van de bijeen-

komst is 11.00 uur, in Boekhandel 
H. de Vries in Haarlem, Gedempte 
Oude Gracht 27.
Graag aanmelden via e-mail 

miek.vandesande@senia.nl, of 
info@senia.nl. 
Mocht u verhinderd zijn maar wel 
belangstelling hebben, kunt u 

dit melden bij info@senia.nl, dan 
wordt u op de hoogte gehouden. 
Kijk voor meer informatie ook op 
www.senia.nl. 

Allerlei sporten uitproberen met de JeugdSportPas
Regio - Sporten, sporten en nog 
meer sporten. Dat is wat Lev (9) 
uit Haarlem-Noord het allerliefst 
doet. Zes dagen per week is hij in 
een hal, op de mat of in het wa-
ter te vinden. De JeugdSportPas 
is een grote uitkomst voor hem. 
“Alleen op zondag doe ik niets!”

Drie keer taekwondo, een keer 
turnen en twee keer per week 
zwemmen: Lev sport bijna iede-
re dag. Taekwondo is zijn grote 
passie, maar daarnaast probeert 
hij het liefst zo veel mogelijk uit. 
Lev heeft de JeugdSportPas nu 
zo’n twee jaar. In die tijd heeft hij 
al heel wat verschillende sporten 
uitgeprobeerd. “Waterscouting 
bijvoorbeeld”, roept hij enthou-
siast. “Dat was superleuk, omdat 
we gingen zeilen. Ik hou van wa-
ter.” Reddingzwemmen was daar-
om ook een groot succes. Tijdens 
deze lessen mocht hij van alles 
opduiken van de zwembadbo-
dem. Ook mocht hij iemand via 
een lijn naar de kant toetrekken. 
Lev: “Gelukkig heb ik deze din-
gen nog nooit in het echt hoeven 

doen. Maar dankzij deze lessen 
weet ik nu wél wat ik moet doen 
als er iemand in nood is. Handig!”

Ook heeft Lev een paar lessen ijs-
hockey gevolgd. “Vooral de wed-
strijden waren leuk”, vertelt hij 
verder. Zijn moeder knipoogt 
vanuit de keuken. “Lev is fanatiek. 
Hij wil altijd winnen”, lacht ze. “Als 
hij verliest is hij op zijn zachtst ge-
zegd… niet zo blij.” Via een fol-

der op school las ze over het be-
staan de JeugdSportPas. Ze vindt 
het een handig systeem, omdat 
haar zoon veel energie heeft en 
graag veel verschillende dingen 
doet. “Klimmen staat nog op zijn 
lijstje. Ook wil hij atletiek uitpro-
beren, vanwege alle verschillen-
de onderdelen. Dat ik hem naar al 
die sporten moet halen en bren-
gen vind ik niet erg. Hij heeft er 
plezier in!” 

Foto: Johan Tempelaar, de Coalitie

Tiener met fiets over de kop
Regio - Een meisje is maandag-
avond 14 januari lelijk gewond 
geraakt door een val met de fiets 
aan de Harp in Bennebroek. Rond 
22.45 uur reed zij over een hobbel 
waardoor zij met de fiets over de 
kop sloeg en liep aangezichtslet-

sel op. De tiener is door ambulan-
cepersoneel behandeld. 

Het meisje is op eigen gelegen-
heid naar de huisartsenpost ge-
gaan. De fiets is wel achtergeble-
ven en is later opgehaald.

Beeld: Laurens Bosch

Workshop 
Intuïtief 
Schilderen
Heemstede - Tijdens deze work-
shop gaat u aan de slag met 
werkvormen als inleidende dans, 
bewegen met muziek en eenvou-
dige yoga en ademoefeningen, 
visualisatie en stilte oefeningen. 
Daarna schilderen vanuit de ont-
stane spontaniteit en experimen-
teren met verschillende materia-
len om zo de intuïtie op gang te 
brengen. Ervaring met kunstzin-
nig werk is niet nodig. Daarnaast  
zijn deze workshops ook geschikt 
als je wel ervaring hiermee hebt. 

Kosten: €20,- incl. materiaal.

Susanna Marijs is yogadocent en 
docent intuïtief schilderen vanuit 
beweging. Voor meer informatie: 
www.intuitief-schilderen.nl.

In totaal zijn er 3 workshops: 28 
januari: ‘Winterlicht. Kleur en 
warmte binnenin’., 25 februari: 
‘Ontluikende lente. Lente licht en 
kleur’. Tot slot op 25 maart: ‘Lente-
groei en kleur’.

Deze workshops zijn los van el-
kaar te volgen.  
(Meteen voor alle drie inschrijven 
kan ook, dan kosten 3 workshops 
€55,-) De workshops beginnen 
telkens om 10.00 uur.

Opgeven kan via www.wijheem-
stede.nl of 023-5483828.

Muntenclub
Regio - Ook in 2019 organiseert 
de Muntenclub gezellige club-
avonden. Ze worden op elke der-
de maandag van de maand ge-
houden.
Op deze bijeenkomsten is altijd 
een leuke veiling, met 100 ka-
vels, die voor de veiling te bekij-

ken zijn. Ook is er altijd een leu-
ke verloting. Iedereen is van har-
te welkom.
De datum van de volgende bij-
eenkomst is maandag 21 januari, 
aanvang 19.00 uur, locatie is ‘Het 
Terras’, Dinkgrevelaan 17, Sant-
poort-Noord.

Meer weten over de Muntenclub? 
Bel dan 06-26404240.

Foto: Arjanneke van den Berg

Lev heeft het sporten niet van 
een vreemde. Zijn vader is min-
stens zo fanatiek. “Kijk, dit zijn al 
zijn medailles”, wijst Lev. Aan een 
stang op zijn slaapkamer hangt 
een enorme rits blinkende plak-
ken. “Allemaal gewonnen met 
hardlopen”, zegt hij trots. Het uit-
einde van de stang is gereser-
veerd voor de prijzen van Lev. Dat 
zijn er al aardig wat. “Deze heb 
ik met schaatsen gewonnen. En 
deze met hardlopen!” Al die prij-
zen smaken naar meer. En er is 
nog best wat plek over. Met wel-
ke sport zou hij nog wel een me-
daille willen winnen? Zonder twij-
fel: “Taekwondo! Welke kleuren? 
Brons, zilver én goud!” 

JeugdSportPas biedt kinderen 
van 5 t/m 18 jaar de mogelijk-
heid om op een laagdrempeli-
ge manier meerdere sporten uit 
te proberen en zo te ontdekken 
welke sport bij hen past. Enthou-
siast geworden? Kijk op www.
jeugdsportpas.nl voor het actu-
ele sportaanbod en meer infor-
matie.



17 januari
  Film & lunch bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96. 
10.30u. Titel en reserveren via 
023-5483828. Entree: €13,50.

  Workshop Waar ligt jouw 
grens? WIJ Heemstede, Heren-
weg 96. 20u. Entree: €8. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

17 t/m 20 januari
  Theatercollectief GARP speelt 
‘De Laatste Show’ in het Haar-
lemmerhout Theater, V Ol-
denbarneveltlaan 17 Haar-
lem. 20.30u. Aanvang, muv van 
zondag, dan 14.30u. Kaarten: 
www.theatercollectiefgarp.nl.

Vrijdag 18 januari
  Joris Linssen (zanger/tv pre-
sentator) & Caramaba met 
‘RAAK!’ (Muziek), 20.15u. Lui-
fel, Herenweg 96. Entree: €21, 
www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 19 januari
  Henry van Loon met zijn knet-
tergekke show ‘Onze Henry’ 
(Cabaret), 20.15u. in de Luifel, 
Herenweg 96.  Entree: €19,50, 
www.podiaheemstede.nl.

26 januari
  Jazzlegende Ack van Rooijen, 
Oude Kerk, Wilhelminaplein. 
20.15u. €19,50. Kaartverkoop 
www.podiaheemstede.nl en 
023-5483838.

  Kinderen gaan pinda-slingers 
en vetbollen maken voor vo-
gels. WNF-activiteit in Tuincen-
trum de Oosteinde Vijfhuizen, 
Schipholweg 1088. 13-16u. €5 
toegang, rangers: €4,50. Aan-
melden: meerenbollenstreek@
wnfregioteam.nl.

  Alliance Française: ‘Pantoufle’, 
Frans toneelstuk, Haarlemmer-
hout Theater, Van Oldenbar-
neveltlaan 17, Haarlem. 20u. 
Cursisten/vrienden €18,- An-
ders: €22,-. Kaartjes: www. 
kennemerland.afpb.nl. 

20 januari
  Theeconcert met The Guitar 
Connection, Oude Kerk Heem-
stede. 15u. Gratis toegang, wel 
deurcollecte.

▲

27 januari
  De ‘10.000 stappenwandeling’ 
in Heemstede. Start (let op, ge-
wijzigde locatie!) vanaf Sport-
laza aan de Sportparklaan om 
10.00 uur.

21 januari
  Themamaaltijd in Eethuis 
de Luifel, ‘Gourmand men’. 
17.15u. Reserveren: tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf: 023- 
5483828. €10,25. Herenweg 96.

22 januari
  Lezing Willem de Winter, be-
kend van tv-programma Tus-
sen Kunst en Kitsch, WIJ Heem-
stede de Luifel, Herenweg 96. 
13.30u. €5,-. Reserveren doet 
u via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

  Gesprek over ‘Suiker, de wit-
te sloper?’ Over de zin en on-
zin van suikervrees. Bij Kenne-
merhart, Plein1, Julianaplein 1. 
13.15u. Gratis toegang. Infor-
matie: 06-20268794 of sandra.
bouwmans@kennemerhart.nl.

  Bij PKN Heemstede spreekt dr. 
Hittjo Kruyswijk, oud-cardio-
loog en historicus, over dank-
baarheid. Pauwehof, naast de 
Oude Kerk, 20u.

23 januari
  Komische dramafilm bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96. 20u. Entree: €7. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828. 

TENTOONSTELLINGEN

T/m 24 januari
  Foto-expositie Astrid van Dom-
selaar-van Ispelen en Marisca 
van der Eem-Wildschut. Raad-
huis Heemstede.

T/m 25 januari
  Eric Coolen (Haarlem) expo-
seert met ‘Klare lijnillustraties’ 
in het raadhuis van Heemstede. 
Info: www.ericcoolen.nl.

Tot 28 januari
  Werk van cursisten creatie-
ve cursus ‘beeldende vorming’ 
van WIJ Heemstede, te zien in 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11. Ma, woe, don, vrij tussen 
9-16u gratis te bezoeken.

T/m eind maart
  Schilderijen van Dick van 
Groen en keramiek van Kitty 
Hollink bij Sfeervol bijzonder/
mooi, Jan Miense Molenaer-
plein 8. Info: www.sfeervol.nu.
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Een historisch jubileum
Heemstede - Op 14 januari 2014 
is Harry Opheikens gestart met 
de rubriek ‘Onbekend Heemste-
de’, waarin hij winkelpanden per 
straat of buurt onder de loep 
neemt. De publicaties zijn een sa-
menwerking van Historische Ver-
eniging Heemstede/Bennebroek 
(hierna HVHB) en de Heemste-
der. Over het algemeen vinden 
lezers, inwoners van Heemste-
de, het heel interessant om over 
de geschiedenis van hun woon-
plaats te lezen. De Heemsteder 
biedt daarvoor graag ruimte. Om-
dat de verantwoording van de 
tekst ligt bij de HVHB plaatst de 
redactie het HVHB-logo in de ru-
briek. De inhoud komt geheel 
voor rekening van de HVHB maar 
wordt geschreven door één per-
soon en dat is Harry. De Heemste-
der is natuurlijk blij met een ijve-
rig schrijver als Harry, die dat ove-
rigens geheel onbezoldigd doet. 
Hij doet het echter graag als fana-
tiek hobbyist op gebied van his-
torie en geschiedenis van Heem-
stede maar ook van Zandvoort. 
Over de badplaats schrijft hij ook, 
voor het historisch blad ‘De Klink’, 
waar hij ook redacteur van is. De 
Heemsteder beperkt zich als loka-
le krant echter tot Heemstede en 
daar valt al genoeg over te schrij-
ven, wat historie betreft. Dat be-
wijst Harry wel. 
Nog even terug naar dat jubi- 
leum. Zijn jubileum, want niet al-
leen begon hij precies vijf jaar ge-
leden; tevens leest u vandaag 
zijn 250e bijdrage! Een felicitatie 
waard en daarom toog de redac-

tie met een boekenbon en bloe-
metje naar de kopijschrijver an-
nex fotograaf want ook dat doet 
Harry graag en niet onverdienste-
lijk. Voor zijn ‘cluppie’ RCH maakt 
hij vaak foto’s. Daarnaast doet hij 
dat soms van zijn trimclub, EM-
WG, zoals de oplettende lezer vo-
rige week heeft kunnen zien op 
de voorpagina van de krant.
Op de vraag hoeveel tijd Harry 
kwijt is aan de rubriek die u we-
kelijks op pagina 2 kunt lezen ver-
telt hij: “Daar gaat toch 5 à 6 uur 
inzitten. Over het winkelpand dat 
aan de beurt is raadpleeg ik ver-
schillende bronnen. Het straten-
boek van Heemstede, kranten-
viewer en de beeldbank van het 
Noord-Hollands Archief maar ook 
‘gewoon’ via Google. Dan zijn er 
ook mensen die bijvoorbeeld bo-
ven een winkelpand wonen of 
woonden van wie ik informatie 
krijg. Ze bellen of mailen met de 
krant waar ik dan op afga.” Ook bij 
de gemeente gaat hij soms te ra-
de voor bijvoorbeeld bouwteke-
ningen. Harry begon zijn winkel-
pandenrubriek met de Indische 
buurt. Opvallend te merken was 
het enorme aanbod winkels dat 
er vroeger was waar nu het over-
grote deel woonhuis is gewor-
den. De mensen lazen het graag, 
vaak als feest der herkenning 
maar ook omdat het ver voor hun 
tijd was. Het boekje dat speci-
aal op de jaarlijkse braderie werd 
verkocht was binnen no-time uit-
verkocht. “Daarna volgden het 
Wilhelminaplein, de Camplaan, 
Valkenburgerlaan, Jan van Goyen- 

straat en de Raadhuisstraat. Nu 
ben ik nog volop bezig met de 
Zandvoortselaan en ja”, lacht 
Harry, “de grote Binnenweg moet 
inderdaad nog!” 
Hij kwam tot deze vorm van ‘toen 
en nu’ toen hij in zijn favorie-
te tijdschrift, ‘40-’45 toen en nu’ 
verhalen tegenkwam waar op 
eenzelfde locatie - maar dan de-

cennia later - wordt teruggeblikt 
met een toen- en een nu-foto. 
Hoe zag het er destijds uit? Wat is 
er veranderd, wat is het verhaal? 
Daar kun je Harry Opheikens wel 
voor vragen. Hij gaat nog even 
door... er is nog genoeg werk te 
doen!

Joke van der Zee

Nieuwjaarsconcert Kunstkring
Minerva cultuurprijs voor Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek 
Heemstede - “We zijn rijk aan 
mooie dagen, licht en liefde. We 
kennen dagen vol cultuur en 
kunst.” Voorzitter van de Heem-
steedse Kunstkring, Dirk van der 
Spoel,  ontving zondagmiddag 
in de Oude Kerk de leden van de 
Kunstkring en aankomende le-
den, plus een aantal leden van 
de Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek met hun be-
stuur allereerst voor een concert 
van drie, redelijk eigenwijze leden 
van het Rodion Trio. 
Saxofoniste Annelies Vrieswijk 
legde uit dat er voor een trio met 
piano, klarinet en saxofoon geen 
muziek bestaat dus is er geen en-
kele belemmering om muziek 
te maken van bekende klassie-
ke werken in een nieuwe vorm. 

Met een leuke presentatie erbij 
levert dat een concert dat je met 
recht symfonisch mag noemen, 
zo mooi was de samenklank van 
de instrumenten. Van de ouver-
ture La gazza ladra, de diefach-
tige ekster van Rossini, maakten 
ze een juweeltje. Of was de Con-
certo Grosso 8 van Corelli, waar-
van ze de pastorale speelden, nog 
mooier? Nee, dan de tinnen sol-
daatjes op kerstavond in de No-
tenkraker van Tsjaikovski, zon-
der ballet, maar die bloemenwals 
op het einde, je zou er zo op weg 
schaatsen.
Tot voorzitter Dirk je terugvoert 
naar de werkelijkheid en Annelies 
Bruinisse de Minervaprijs laat uit-
delen aan de Historische Vereni-
ging  Heemstede Benenbroek.

Minervaprijs 
De Minerva-commissie, de win-
naar van de vorige Minervaprijs, 
Arno Koek, de vroegere voorzit-
ter HPhO, Piet-Heijn van Meche-
len en bestuurslid Annelies Brui-
nessen hadden unaniem beslo-
ten voor de HVHB voor te dragen 
voor de Minerva cultuurprijs. Hoe 
mooi past die prijs bij de naam 
van de Romeinse godin Minerva, 
zelf bezitster van vele tempels en 
beschermvrouwe van burchten 
en steden, bij de beschermer van 
het karakter van Heemstede-Ben-
nebroek.
Annelies sprak bewonderend 
over de vele successen in hun 
71-jarig bestaan, waarin voor-
al  architectuur en natuur de aan-
dacht vragen. Voorzitter HVHB, 
Jaap Verschoor, nam de envelop-
pe met 1000 euro graag aan. Men 
had op voorhand al de leden ge-
vraagd hoe dit bedrag moet wor-

den besteed en uit de vele sug-
gesties worden er, gezien de toe-
nemende belangstelling voor ex-
posities in het Pomphuis, materi-
alen als panelen aangeschaft om 
de presentatie nog mooier te ma-
ken. Hij is blij met die waarde-
ring. De HVHB krijgt ook de waar-
dering van het publiek door de 
groeiende belangstelling voor 
hun exposities in het Pomphuis 
waarin je veelal kunt zien hoe 
mooi Heemstede is en hoe de 
HVHB dat wil behouden. 
Met zorgen omtrent de bouw bij 
de Hartekamp, het Manpadslaan-
gebied, de herbestemming van 
de Valkenburgkerk die gesloten 
wordt voor erediensten. Genoeg 
borrelpraat dus in de Pauwehof 
waar de Kunstkring ieder Nieuw-
jaar viert met het Unesco erf-
goed, de bitterbal.

Ton van den Brink 

Geplande nieuwbouw Haarlem-Zuid 
baart Heemstede zorgen
Heemstede - Wethouders Mul-
der en Van der Have gaan, samen 
met collega’s uit Bloemendaal, op 
bezoek bij de gemeente Haar-
lem. De reden: de twee gemeen-
tes willen graag weten wat de 
plannen zijn met de voorgeno-
men bouw van 1500 hoogbouw-
woningen op het gebied langs de 
Randweg en de zuidgrens met 
Heemstede.

Ruwweg 3000 nieuwe bewo-
ners zullen zich willen verplaat-
sen. Stel dat er 800 per fiets naar 

het station Heemstede-Aerden-
hout gaan dan zijn er onvoldoen-
de plekken om een fiets te stal-
len. Hoe wordt het verkeer afge-
wikkeld? Gaat dat door de Vogel-
buurt of komt er een ontsluiting 
naar Aerdenhout? Waar gaan de 
kinderen naar school, waar gaan 
ze sporten en waar worden de 
boodschappen gedaan? Allemaal 
vragen die opdoemen als je naar 
het aantal appartementen en wo-
ningen kijkt zo dicht bij de grens 
met Heemstede. Hetzelfde geldt 
voor de nog grotere bouwplan-

nen in Haarlemmermeer. Er was 
sprake van 20.000 woningen 
waarvan de bewoners de keu-
ze hebben om in Heemstede te 
gaan sporten, naar school te gaan 
en boodschappen te doen.Voor 
de Heemsteedse middenstand 
een enorme opsteker natuurlijk. 
De winkels aan de Zandvoortsel-
aan zullen ook profiteren van de 
nieuwbouw in Haarlem- Zuid. 

Dan ligt er nog het geschil rond 
het fietspad. Haarlem wil dat 
doortrekken via de huidige volks-

tuintjes en aantakken aan het 
Zeekoetpad in de Vogelbuurt. 
Bewoners langs het pad verzet-
ten zich tegen deze oplossing. 
Tijdens de bouw van de wijk zou 
de ontwikkelaar erop hebben ge-
wezen dat er een fietspad komt, 
al weten de bewoners daar niets 
van. Er zijn meerdere overlastbe-
perkende oplossingen voorhan-
den, al kost dat misschien wat 
meer.
Of de plannen van Haarlem na 
het bezoek van de wethouders 
van de tekentafel zullen verdwij-
nen is niet te verwachten. Bijstu-
ren van de plannen en het op 
de agenda te houden zou al een 
mooi resultaat zijn. 

Eric van Westerloo
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Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Heemstede

Gemeente ontvangt schenking voor 
herbouw Belvédère in Groenendaal
De gemeente Heemstede heeft op 21 
december 2018 een schenking van € 
500.000 ontvangen om de Belvédère 
in het noordelijke deel van het 
wandelbos Groenendaal te herbouwen. 
Burgemeester Astrid Nienhuis maakte dit 
bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie op 
7 januari. De schenking is afkomstig van 
een broer en zus uit Heemstede, de heer 
G.H. Bids en mevrouw H.G Bids. 

De herbouw van de Belvedère is een lang 
gekoesterde wens van de schenkers, van 
jongs af aan veelvuldig bezoeker van het 
Groenendaalse bos. Al in 2002 werd een eerste 
oriënterend gesprek over de mogelijkheden 
van herbouw gevoerd met de toenmalige 
burgemeester en wethouder. Het 14 meter 
hoge uitkijkpunt kan dankzij de schenking 
worden gerealiseerd. 

Oorspronkelijke Belvédère in 
jaren 60 verdwenen
De Belvedère maakte al deel uit van het 
Landgoed Groenendaal toen dit nog in 
particuliere handen was. De restanten zijn nog 
te vinden in het gedeelte van het wandelbos 
dat nu een losloopgebied voor honden is; 
een klinkerpad loopt naar de top van de 
heuvel, waar vandaan bezoekers vroeger een 
weids uitzicht hadden. Het gebouw raakte 
verwaarloosd en is in de jaren ‘60 uit het bos 
verdwenen.

Procedure voor herbouw kan starten
Voordat de herbouw kan starten, moeten nog 
verschillende procedures worden doorlopen. 
Om alles goed in kaart te brengen wordt eerst 
een plan van aanpak opgesteld. De locatie 
ligt namelijk in Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) en in aardkundig waardevol gebied. 
Ook is een wijziging van het bestemmingsplan 
noodzakelijk. Daarnaast is het wandelbos 
Groenendaal een rijksmonument. Bij de 
realisatie wordt de heer Bids regelmatig 
betrokken.

Zesde zonnedak van Zon op 
Heemstede in gebruik genomen bij 
dierenspeciaalzaak Heems
Op zondag 13 januari openden wethouder 
Nicole Mulder en de eigenaren van
dierenspeciaalzaak Heems Sinds 1822 het 
meest recente zonnedak van Heemstede. 
Door de onthulling van het schild 
‘Zonnestroom’ namen zij het dak met 240 
zonnepanelen van de coöperatie Zon op 
Heemstede symbolisch in gebruik.

De 240 panelen leveren voldoende stroom 
om 20 deelnemende huishoudens volledig te 

voorzien in hun elektriciteitsbehoefte. En nog 
steeds is de vraag om deel te nemen groot: er 
is een wachtlijst voor de aanleg van minimaal 
nog zo’n dak! Zon op Heemstede zoekt 
nog steeds naar nieuwe daken met als doel 
daarmee bij te dragen aan de energietransitie 
in onze eigen gemeente. Bent u inwoners 
van Heemstede en heeft u interesse in 
zonnepanelen, maar zelf geen geschikt dak? 
Neem dan contact op met coöperatie. Kijk voor 
meer informatie op www.zonopheemstede.nl

Collecteren en 
huis-aan-huisacties 
in Heemstede alleen 
met vergunning!
Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen 
over huis-aan huiscollectes en donateurs- en 
ledenwerving zonder dat een vergunning kon 
worden getoond. In Heemstede gelden de 
volgende regels voor collecteren en venten:

Collecteren en venten mag 
alleen met vergunning
Voor collecteren in Heemstede is altijd 
een vergunning nodig. Daarbij is het 
collecterooster van het CBF leidend. Per week 
kan in Heemstede maar 1 collecterende 
instantie een collectevergunning krijgen. 
Ook voor venten, waarbij het gaat om de 
verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels of 
energiecontracten, is een vergunning nodig. 
Collecteren en venten met vergunning mag 
alleen van maandag tot en met zaterdag van 
10.00 uur tot 20.00 uur.

Donateurs werven voor een 
goed doel
Het werven van donateurs voor goede 
doelen is eigenlijk een vorm van 
collecteren. Daarom is ook hiervoor een 
collectevergunning vereist. Ook hierbij is 
het collecterooster van het CBF leidend. 
Vergunningen voor het werven van donateurs 
worden uitsluitend in de zogenaamde ‘vrije 
periodes’ van het collecterooster verleend.

Geleur aan de deur?
Komt er iemand bij u langs de deur en u 
vertrouwt het niet, vraag dan de verkoper om 
zijn legitimatiebewijs en de vergunning. Heeft 
de verkoper geen vergunning? Meld dit dan bij 
de politie via 0900-8844. 

Weten wie wanneer mag venten/collecteren? 
Kijk op www.heemstede.nl/collecterooster

KIES - Training voor kinderen van gescheiden ouders
Op vrijdag 18 januari 2018 start het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen 
in echtscheidingssituaties (KIES). De 
training is bedoeld voor Heemsteedse 
kinderen van 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 
jaar. De trainingssessies worden gegeven 
in basisschool Icarus (Kerklaan 90) in 
Heemstede. 

KIES helpt kinderen om de scheiding beter te 
begrijpen. Het programma biedt kinderen een 
plek om met andere kinderen stil te staan bij 
alles wat de scheiding met zich meebrengt.
Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan 
de hand van creatieve opdrachten, praten 
en spel, thema’s aan bod die op dat moment 
spelen. Voor ouders is er vooraf een informatie- 
en achteraf een evaluatiebijeenkomst. 
Deelname is gratis.

Hebt u nog vragen of wilt u uw kind 
aanmelden? 
Neem dan contact op met Sanne Zaadnoordijk, 
CJG- en KIES-coach. U kunt haar telefonisch 
bereiken via (023) 548 57 22 of per 
e-mail s.zaadnoordijk@heemstede.nl 
Kijk voor meer informatie over deze training op 
www.cjgheemstede.nl

In/uitrit 
Dr. P. Cuyperslaan 34
Op 10 januari 2019 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in-
en uitrit aan te leggen bij Dr. P. Cuyperslaan 34, 
2101VC in Heemstede.



‘Is het echt slecht?’
In gesprek 
over… suiker
Heemstede - Op dinsdag 22 ja-
nuari organiseert de CultuurClub 
van Kennemerhart een gesprek 
met als titel ’Suiker, de witte slo-
per?’ Dit vindt plaats in Plein1. 
Aan de hand van stellingen gaat 
de groep in gesprek over de zin 
en onzin van de huidige ‘suiker-
vrees’. Is het echt slecht voor je li-
chaam? En is suiker eigenlijk ver-
slavend? Het gesprek zal wor-
den geleid door Sandra Bouw-
mans, senior medewerker dag-
besteding van Kennemerhart. Als 
deskundigen zullen Louise van 
der Knaap, diëtiste binnen Ken-
nemerhart en Karin van der Me-
ij, shopmanager van De Drive in 
Plein1 aanwezig zijn. 
Inloop vanaf 13.15 uur, aanvang 
13.30 uur. Gratis toegang.
Voor meer informatie:
06-20268794 of sandra. 
bouwmans@kennemerhart.nl.
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede.

Spaans voor beginners
Heemstede - Op donderdag 17 
januari van 13.00 en 14.30 uur 
staat bij WIJ Heemstede de cur-
sus Spaans voor beginners op het 
programma. Vanaf de eerste les 
zoveel mogelijk Spaans spreken, 
gaandeweg leert u zo de taal!

Het tekstboek van Caminos 
Nieuw 1 is de rode draad van 
de les. Afhankelijk van het the-
ma en de behoefte van de cursis-
ten worden extra copietjes uitge-
deeld ter ondersteuning van dat-

gene wat grammaticaal wordt 
aangeboden. Door het oefenen 
in de lessen met elkaar en klassi-
kaal wordt er zoveel mogelijk in 
praktijk gebracht van het geleer-
de. Huiswerktijd: ongeveer 1,5 
uur per week (maak en leerwerk).
De cursus duurt 13 lessen, docent 
is Charlotte Rugebregt en vindt 
plaats in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Opgeven? www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

Themamaaltijd:
Gourmand menu
Heemstede - Maandag 21 janu-
ari presenteert de kok van WIJ 
Heemstede het ‘Gourmand me-
nu’: speciaal voor de lekkerbek-
ken. U eet onder meer een cor-
don bleu, teryaki roerbakgroen-
ten en aardappelkroketjes. Aan 
tafel tussen 17.15 en 18.00 uur. De 

tafel staat gedekt voor het aantal 
personen waarvoor u reserveert. 
De themamaaltijd is in de Luifel, 
aan de Herenweg 96, Heemstede 
en kost €10,25. Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10.00 uur op 
de dag zelf, belt u hiervoor: 023- 
5483828.

PKN-gemeente Heemstede
Een avond rond dankbaarheid

Dr. Hittjo Kruyswijk.

Lezing: Leven voor de kunst, vrouwen 
rond der Blaue Reiter
Heemstede - Michiel Kersten 
houdt op donderdag 31 janua-
ri een lezing met als titel ‘Leven 
voor de kunst, vrouwen rond der 
Blauwe Reiter’.

De namen van de mannelijke 
Blaue Reiter kunstenaars zijn we-
reldberoemd: Franz Marc, August 
Macke, Alexej von Jawlensky en 

Wassily Kandinsky.  De namen 
van de vrouwen rond de Blauwe 
Reiter zijn veel minder bekend. 
Hun leven als kunstenaars, echt-
genoten of levensgezellen van 
de mannen van de Blaue ken-
de hoogtepunten, maar ook vele 
tragische dieptepunten en schrij-
nende armoede. Deze eigenzin-
nige vrouwen, die hun leven in 

dienst hebben gesteld van de 
kunst, krijgen in deze lezing van 
Michiel Kersten, de plek die zij 
verdienen in de geschiedenis van 
de kunst. Deze lezing is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828. 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
vraagt u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. 
Voor informatie belt u met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(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. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
 
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Ervaren opvoeders 
Je bezoekt gedurende een jaar wekelijks 
een gezin met jonge kinderen in de leeftijd 
van 0-14 jaar. Je biedt een luisterend oor, 
vriendschappelijk contact en praktische 
hulp. De voorbereidende cursus voor nieuwe 
vrijwilligers duurt 6 dagdelen van 9.30 tot 12.30 
uur en start op maandag 4 maart. Interesse? 
Meld je dan aan vóór 18 februari!

Archiveren/ plaatsen 
beeldmateriaal op website
Koninklijke Roei & Zeil Vereniging Het Spaarne 
zoekt een vrijwilliger die wil helpen met het 
digitaliseren van het archief om zo de historie 
breder bekend te maken. Ook plaats je foto’s 
en films op de website. Kortom, een leuke 
klus voor iemand die interesse heeft in (sport)
geschiedenis.

Wandelen met een koppige ezel 
en lieve pony
Voor cliënten die bij een boerderij 
dagbesteding krijgen, zoeken wij vrijwilligers 
die het leuk vinden om samen met hen en een 
ezel/pony een wandeling te maken. Ben jij de 
vrijwilliger die graag buiten is? Dan zien we je 
graag!

Meer weten?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Verwijdering �etswrakken Stationsomgeving
Op 30 januari 2019 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het 
NS-station Heemstede-Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden in opdracht 

van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Beschikking maatwerkvoorschriften Spaarnzichtlaan 6
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften 
op aan M. Oostenbroek, Spaarnzichtlaan 6 te 
Heemstede met betrekking tot het lozen van 
bemalingswater op het gemeentelijk riool 
tussen 7 en 21 januari 2019.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 17 januari 
tot 27 februari 2019:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt 

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
een telefonische afspraak maken via 

 (0251) 26 38 63
- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in 

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 28 februari 2019 kunnen belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders van Heemstede. 
Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de 
Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem 
(Zie ook Inzien, reageren, bezwaar maken).

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Adriaan Pauwlaan 27, het in afwijking 

gebruiken van het pand met bestemming 
kantoor in de bestemming wonen, 
wabonummer 360388, ontvangen 

 4 januari 2019
- Zomerlaan 17A, nieuwbouw woonhuis, 

wabonummer 358468, ontvangen 
 27 december 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Meermondpad, het kappen van 
 7 populieren, wabonummer 349263, 

verzonden 10 januari 2019
- Patrijzenlaan achter 3 t/m 9, het kappen van 

1 salix en 1 gleditsia, wabonummer 349223, 
verzonden 10 januari 2019

- Prinsenlaan 83, het kappen van een beuk, 
wabonummer 349034, verzonden 

 10 januari 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 

en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- J.C. van Oostzanenlaan 2, het kappen 

van een beuk, wabonummer 351030, 
ontvangen 28 november 2018

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

Heemstede - Als we om ons heen 
kijken zijn er veel redenen tot 
dankbaarheid. Maar zijn er niet 
minstens evenveel redenen om 
daar een beetje voorzichtig mee 
om te gaan? Hebben wij het hier 
in Heemstede en Bennebroek 
dan misschien geweldig getrof-
fen, je zult toch maar in Syrië, Su-

dan of in Jemen geboren zijn. 
Dr. Hittjo Kruyswijk, oud-cardio-
loog van het Spaarne Ziekenhuis 
en historicus, zal dit thema inter-
actief presenteren.
Belangstellenden zijn welkom 
in De Pauwehof (naast de Oude 
Kerk Heemstede) op dinsdag 22 
januari. Aanvangstijd is 20.00 uur.




