
alternatieven denkbaar die 
de situatie enigszins kunnen 
verbeteren. De enige moge-
lijkheid is inderdaad via de 
Van Merlenlaan, maar ook 
daaraan kleven fl inke be-
zwaren zoals de lastige over-
steek bij de Camplaan met de 
Dreef, de rotonde bij de kerk 
of de kruising bij het Raad-
huis. Het lijkt erop dat de ge-
dupeerde reizigers geduld 
moeten hebben tot april om 
weer te kunnen in- en uit-
stappen op hun vertrouwde 
halte. 
Eric van Westerloo

Zie over dit onderwerp ook 
onze website:
www.heemsteder.nl
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Heemstede - De Heemsteder presenteert 
volgende week met trots een nieuwe 
bijlage: de Theaterkrant Podia Heem-
stede. Als cultuurminnende krant zijn 
we verheugd dat de ‘motor’ achter zo-
veel mooie culturele voorstellingen onze krant kiest 
waar de Theaterkrant wordt ‘ingebed’. Het programma van
Podia Heemstede is zoveel omvattend dat het nuttig is 
om van tijd tot tijd een speciale krant hierover uit te ge-
ven. En die vindt u voortaan in de Heemsteder. Wilt u er 
meer over weten? Neem dan contact op met de redactie:
023-8200170 of redactie@heemsteder.nl.

 - De Heemsteder presenteert 
volgende week met trots een nieuwe 
bijlage: de Theaterkrant Podia Heem-
stede. Als cultuurminnende krant zijn 
we verheugd dat de ‘motor’ achter zo-
veel mooie culturele voorstellingen onze krant kiest 

Volgende week in de Heemsteder:
Theaterkrant Podia Heemstede

Winterse Overplaats (foto: Michiel van den 
Hoorn).

Marenka Groenhuijzen richtte haar lens op het spoor aan de Leidsevaart. Prachtig winterse aanblik.

Carla van Onselen maakte dit sfeervolle plaat-
je van het Spaarne.

De haven vroor voor het eerst deze winter 
dicht. Desondanks wordt hard gewerkt aan het 
plaatsen van de bekisting voor de fundering op 
de Havendreef (foto: Harry Opheikens).

Boosheid over de nieuwe route buslijn 50
Heemstede - Nu het vierde 
en tevens laatste deel van de 
renovatie van de Herenweg 
is begonnen,  ondervinden 
inwoners hinder van het ver-
leggen van de busroute lijn 
50. Deze lijn loopt van Lei-
den naar station Haarlem en 
doet Heemstede op verschil-
lende plaatsen aan. Door de 
renovatie is het deel van-
af de Rijnlaan tot aan Ben-
nebroek in noordelijke rich-
ting afgesloten. In Heemste-
de vervallen zes haltes vanaf 

de Kadijk tot aan de Koedief-
slaan. Lastig voor veel be-
woners die rond de Heren-
weg wonen. De nieuwe rou-
te loopt nu vanaf Bennebroek 
over de Bennebroekerlaan 
en vervolgens via de Bin-
nenweg/Glipperweg, Glipper 
Dreef, Valkenburgerlaan naar 
de Heemsteedse Dreef rich-
ting Haarlem. Tot zeker me-
dio april zal deze situatie van 
kracht blijven. Nieuwe hal-
tes zijn ingericht bij de Lin-
naeushof, Groenendaal/Glip-

perdreef, Wipperplein, Juli-
anaplein en de Blauwe brug. 
Enige boze reizigers hadden 
graag gezien dat vanaf de 
Van Merlenlaan weer de He-
renweg zou worden opgere-
den. 
Vervoerder Arriva mag zelf 
bepalen hoe de nieuwe rou-
te loopt. De gemeente heeft 
hierover niets te zeggen. 
Vooral voor ouderen is het 
bezwaarlijk om de grote af-
stand tot de nieuwe haltes te 
overbruggen. Er lijken weinig 

Heemstede - Omdat de rijp van vori-
ge week zóveel mooie plaatjes oplever-
de drukt de Heemsteder er meerdere af. 
Deze keer dus niet één winterfoto van 
Marenka Groenhuijzen maar meerdere 
inzendingen. Geniet!

Winterfoto’s 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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Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
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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 29 januari 18.30 uur 
Avonddienst interkerkelijk
Dienstbaar in de kracht 
van de Heilige Geest
vooraf gezamenlijke maal-
tijd

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

Zondag 29 januari, 10u.: ds. 
Mirjam van Veen Weesp)
Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 29 januari, Oude 
Kerk, 10u., ds. P.I.C. Terp-
stra, H. Doop, m.m.v. de 
cantorij. Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 29 januari om 
10.00. uur, Ds. M. van Duijn
Na de dienst koffi edrinken 
in Het Jagershuis
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

Zondag 29 januari, 10u.      
Eucharistieviering (start-
viering Eerste Heilige com-
munie)
Ps. J-J. van Peperstraten en 
Ps. A.  Dekker ‘In Between’
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 29 januari, aanvang 
10uur. Voorganger mw. G. 
van der Harst-de Leeuwe 
(Aerdenhout)

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Vandaag en volgende week 
gaan we de serie over de Val-
kenburgerlaan afsluiten. Dat 
neemt niet weg dat u nog 
steeds informatie en/of beeld-
materiaal in mag zenden.
Allereerst een prachtige 
prent, waaruit we een aan-
tal beelden hebben gehaald 
voor de serie artikeltjes. De-
ze komt uit de beeldbank van 
het NHA. Op de kaart staat 
‘Valkenburgerstraat’, dus de-
ze is nog van voor de om-
nummering in 1949. Wat 
een heerlijke rust straalt de-
ze plaat uit. We zien diver-
se transportmiddelen, zoals 
paard-en-wagen, vrachtauto 
en ook de tram.
In 1881 werd de tramlijn - 
voornamelijk enkelsporig- in 
gebruik genomen. De tram 
(een stoomtram) reed over de 
Binnenweg, Camplaan, Wil-

helminaplein, Voorweg, Glip-
perweg en verder. In 1900 
kwam er elektrifi catie van de 
tramlijn en liep de route via 
de Valkenburgerlaan, dub-
belsporig. Op 2 januari 1949 
werd de dienst beëindigd. 
De forse trams op hun vaste 
baan pasten niet meer in de 
nauwe straten van ons dorp. 
Vervangend vervoer werd de 
bus.
Op de nufoto van janua-
ri 2017 van Harry Opheikens 
staan we op dezelfde plek 
als de toenfoto, maar kijken 
we nu (zoals elke woensdag) 
naar de markt.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal van de Valkenbur-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

Toen en nu (23)

gerlaan en dan het liefst van 
de panden zelf. Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 

(kantoor Heemsteder). 
Op de website van de HVHB 
kunt u eerder geplaatste ar-
tikelen over de winkels in 
Heemstede teruglezen. 





Heemsteedse op zoek naar middelen 
om opleiding hulphond te bekostigen
Heemstede - “Ik ben Na-
tasja en ik heb een hond, 
‘Anoki’. Die wil ik graag op-
leiden tot een hond die mij 
kan helpen. Bij mij is 12 jaar 
geleden de spierziekte Pom-
pe geconstateerd. Omdat ik 
super veel lol in het leven 
heb en graag wil houden, 
ga ik de opleiding van mijn 
hond zelf bekostigen”, ver-
telt de Heemsteedse Natasja 
Koeckhoven in haar persbe-
richt. Ze hoopt via aandacht 
in de media geld op te ha-
len. De spierziekte verhin-
dert haar spieren energie om 

te zetten in kracht wat leidt 
tot chronische vermoeidheid. 
Een hulphond zorgt ervoor 
dat zij minder snel overbelast 
raakt, doordat de hond taken, 
die haar veel energie kosten, 
snel en simpel kan uitvoeren. 
Bijvoorbeeld door een deur te 
openen of iets van de grond 
rapen. Anoki, de hulphond 
met wie Natasja de opleiding 
gaat doen, is tien maanden 
oud en startklaar voor de ba-
sistraining. Het is belangrijk 
juist op deze leeftijd met de 
training te beginnen. “Dank-
zij dit trainingsprogramma is 

het mogelijk zelf mijn hond 
op te leiden. De aanschaf van 
de hond en de overige kos-
ten betaal ik zelf, zoals voer, 
dierenarts, trimmer en ver-
zekering. De volledige fi nan-
ciering van de opleiding is 
noodzakelijk”, aldus Natasja. 
Via crowdfunding hoopt zij 
op korte termijn een bedrag 
van 20.900 euro in te zame-
len. Zij doet dit via crowd-
funding omdat andere op-
ties, zoals bijvoorbeeld goe-
de doelen fondsen, voor een 
individu niet mogelijk zijn. 
“Mijn zorgverzekering ver-
goedt de opleiding niet. Om-
gerekend naar wat de oplei-
ding per dag kost, kom je op 
zeven euro per dag (de werk-
tijd van de hulphond is onge-
veer 8 jaar). Voor de zorg en 
steun die Anoki mij elke dag 
geeft kan geen hulpverlener 
betaald worden.” Belangstel-
lenden kunnen een dag (7 
euro), een weekend (14 eu-
ro), een week (49 euro) of 
misschien wel een maand 
(21 euro) bekostigen! Die in-
vestering is gebaseerd op 
de acht jaar dat Anoki haar 
hulphond zal zijn. Kijk voor 
meer informatie op:
https://onepercentclub.com/
en/projects/studiebeurs-
voor-een-hulphond.

Heb je nog een leuk idee om 
geld in te zamelen of wil je 
nog iets vragen, mail dan:
natasja@koeckhoven.nl.

Divers en verrassend aanbod
op Vlooienmarkt Haarlem

Regio - Zondag 5 februa-
ri wordt er een vlooienmarkt 
gehouden in Haarlem. In de 
Spaarnehal op het Fie Carel-
senplein 1 staan die dag ve-
le leuke kramen met een di-
versiteit aan goederen. Het 
aanbod op een rommelmarkt 

is altijd divers en verrassend! 
De markt duurt van 9.30 tot 
16.00 uur en de toegang be-
draagt 2,50 euro. Kinderen tot 
en met 11 jaar en onder be-
geleiding hebben vrij entree. 
Info: 0229-244739 / 244649. 
Of: www.mikki.nl.

‘Niet meer onzeker voelen door hoge intelligentie’
Nieuwe basisschool voor hoogbegaafden 

zoekt contact met bedrijven 
Regio - Veel hoogbegaafde kinderen ko-
men niet tot hun recht in het reguliere on-
derwijs. Het onderwijs is zo weinig aange-
past aan hun leerbehoefte dat ze onder-
presteren en soms zelfs ongelukkig wor-
den. ‘Sanyu Onderwijs’ streeft ernaar om 
medio 2017 te starten met nieuw basison-
derwijs, speciaal voor hoogbegaafde kin-
deren, in Haarlem. Het is fulltime en klein-
schalig onderwijs, op maat gesneden voor 
deze bijzondere groep leerlingen. De school 
zoekt de samenwerking met bedrijven om 
samen projecten uit te werken en om te 
komen aan de benodigde sponsorgelden. 
Want deze vorm van onderwijs wordt (nog) 
niet door de overheid gesubsidieerd. 
Een van de speerpunten van Sanyu Onder-
wijs is het integreren van onderwijs en be-
drijfsleven. Leerlingen kunnen hun ken-
nis verbreden en verdiepen als er in nauwe 
samenwerking met bedrijven leerprojec-
ten worden opgezet. Deze projecten moe-
ten niet alleen bijdragen aan de ontwikke-

ling van het kind, maar ook zinvol zijn voor 
het bedrijf. Met dat doel is Sanyu Onderwijs 
op zoek naar (technologische) bedrijven in 
de wijde regio die tijd en/of geld willen in-
vesteren in onderzoek, opleiding en/of sa-
menwerking.  
De initiatiefnemers, Riannette Minnes en 
Betsy Dommerholt werken beiden al jaren 
met hoogbegaafde kinderen. 
Er is al voldoende animo. Een van de be-
langstellende ouders: “Op Sanyu hoop ik 
dat mijn kind zich weer positief kan ontwik-
kelen door samen te zijn met gelijkgestem-
den in een omgeving waar we niet hoeven 
strijden voor de juiste begeleiding. En ik zou 
ik vooral fi jn vinden als mijn kinderen zich 
niet meer onzeker voelen door hun hoge 
intelligentie, maar in een veilige omgeving 
juist gestimuleerd worden om hun talenten 
te benutten.”
Info: www.sanyu-onderwijs of neem con-
tact op met Riannette Minnes:
info@sanyu-onderwijs.nl.

Iedereen is bijzonder verontwaardigd over de actie van de 
laanbewoners, om een hek te plaatsen aan de kant van 
Bloemendaal. In de gesprekken werd veel ongenoegen ge-
uit en men had geen begrip voor de actie. De laanbewoners 
zeggen dat ze de afsluiting verschrikkelijk vinden, “maar we 
kunnen niet anders.” ProRail heeft aangekondigd de over-
weg te gaan beveiligen met een AHOB. De bewoners vre-
zen dat er overwegbellen komen. Met deze actie proberen 
ze dat te voorkomen.
De afsluiting treft direct de wandelaars en fi etsers. Wij ho-
pen dat de laanbewoners in gesprek gaan met ProRail om 
tot een  goede oplossing te komen van een veilige en zo 
geluidsarm mogelijke overweg. ProRail is bezig met de
ontwikkeling van een overweg ‘light’. 
ProRail liet de gemeente Heemstede vorige week weten dat 
er een beveiligde spoorwegovergang komt, die de omge-
vingshinder zoveel mogelijk beperkt. De gemeente heeft 
hier overigens geen zeggenschap over.

Wandelnet en Fietsersbond gaan er vanuit dat de betrokken 
gemeentes zullen optreden tegen de geplaatste hekwerken. 
Gemeente Heemstede is tegen de afsluiting van de spoor-
wegovergang. Het hek staat op Bloemendaals grondgebied.
Wandelnet en Fietsersbond

Bewoners vrezen overwegbellen

Lezerspost

Met kabelslot afgesloten hek bij de kloostermuur op 
Bloemendaals gebied. Ook de postbode kan de laan 

niet meer op.
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De bewoners van de laan van Alverna hebben er nog wat 
geld tegenaan gegooid om een hek aan Bloemendaal-
se zijde te plaatsen dat de toegang tot de laan afsluit. Te-
vens hebben ze het oude hek pal achter de overweg terug-
geplaatst. ProRail heeft nog een handje geholpen door het 
hek van de ontsluitingsweg van een codeslot te voorzien.
Met deze afsluiting willen ze de Gemeente Heemstede 
chanteren om - alsnog – akkoord te gaan met de defi nitie-
ve sluiting van de overweg. Dan halen ze de hekken weer 
weg en mogen de mensen er weer gebruik van maken. Zo 
proberen ze de nu gedupeerde bewoners van de Bredero-
weg te paaien en uit te spelen tegen de gebruikers van het 
laantje uit de Geleerdenwijk. De directe aanleiding van deze 
eigenrichting in het kwadraat’ is de aankondiging van Pro-
Rail om de overgang in de nabije toekomst verder te bevei-
ligen. ‘Veiligheid’ is voor de bewoners van de laan blijkbaar 
geen issue meer; alleen hun eigen belang wordt over de rug 
van gemeente, rechtspraak en recreanten afgedwongen. 
ProRail is de lachende derde. Een schaamteloze vertoning.

Maaike Vrugt, Heemstede

Eigenrichting in het kwadraat
op de laan van Alverna

Lezerspost

In opdracht van de bewoners aan het Laantje van Alverna 
is op vrijdag 20 januari een schuifhek geplaatst bij de eer-
ste haakse bocht van het laantje (komend vanaf het spoor). 
Wat velen al vermoedden is nu wel duidelijk: de bewoners 
zijn helemaal niet geïnteresseerd zijn in de (on)veiligheid bij 
het spoor. Uit de door hen zelf verstrekte gegevens was ge-
bleken dat in 1940 voor het laatst een voetganger was om-
gekomen. De bewoners schuwen geen middel om de on-
veiligheid te benadrukken, om zo de spoorwegovergang te 
laten afsluiten. Daarmee hun ware bedoeling versluierend, 
namelijk het ‘ongestoorde woongenot’. Nadat alle procedu-
res waren verloren en de overweg sterk werd beveiligd, za-
gen zij dat velen weer genoten van een ommetje Alverna. 
Nu is een nieuw argument gevonden. Ze zijn nu bevreesd 
dat als ProRail die spoorbomen gaat installeren er ook bel-
len zullen worden geplaatst en dat geeft geluidsoverlast. 
Wat de oplossing betreft zeg ik het de monteurs van de 
klaphekken na: een lichtsignaal bij een overweg die uitslui-
tend bestemd is voor voetgangers (al dan niet met de fi ets 
aan de hand) zou als aanvulling kunnen volstaan. 
De hamvraag is of de bewoners (tevens eigenaars van het 
laantje) gerechtigd zijn het laantje af te sluiten. Door lang-
durig onbelemmerd gebruik is het laantje immers openbaar 
geworden. Voor de Raad van State was dit overtuigend ge-
noeg de overweg openbaar te achten, en - zo voeg ik eraan 
toe - logischerwijs dus ook het laantje, ook al was dat niet 
expliciet in het geding. De bewoners stellen desondanks 
dat het laantje niet openbaar is en dat zij als eigenaren de
volledige zeggenschap over het laantje hebben. Helaas zal 
alweer de rechter hierover moeten beslissen. Het actie-
comité heeft er een website over:
https://overwegalvernaopen.wordpress.com/contact/. 
Ok de Lange, Heemstede

Klaphekken met lichtsignaal in 
plaats van overgangsbellen 

Lezerspost

Bewoners Laan van Alverna 
betrekken Bloemendaal bij ‘soap’
Heemstede - Er komt maar 
geen einde aan de strijd rond 
de spoorwegovergang en de 
laan van Alverna. Nadat de 
bewoners van de laan over-
al bot vingen en ook ProRail 
bakzeil moest halen, zijn de 
aanwonenden nu een nieu-
we actie begonnen. 
Nu op het grondgebied van 
de gemeente Bloemendaal. 
Aan het einde van de laan 
hebben de bewoners vrijdag-

middag 20 januari een hek 
laten plaatsen. Goedkoop 
zal het niet zijn, want het is 
van degelijke kwaliteit en ze-
ker niet bedoeld als tijdelij-
ke maatregel. Hierdoor is ook 
Bloemendaal betrokken ge-
worden bij deze soap. De be-
stuurders van Bloemendaal 
wisten van niets totdat een 
gemeenteambtenaar vrijdag 
is gaan kijken. Tot zijn verba-
zing constateerde hij dat er 

inderdaad, zonder enig over-
leg met wie dan ook, een hek 
is geplaatst. Hij zou direct de 
betrokken wethouder op de 
hoogte stellen.
Ook de gemeente Heemste-
de wist van niets. Daar leek 
ook geen reden toe om dat 
nu Bloemendaal aan zet is. 
Ware het niet dat in de loop 
van het weekend ook het hek 
bij de spoorweg is gesloten 
alsmede het hek aan het ein-
de van de ontsluitingsweg. 
Het strijdpunt rond deze laan 
is dat de bewoners van de 
laan claimen dat het een ei-
gen weg is. Doordat het weg-
getje al ongeveer een eeuw 
als doorgaande route is ge-
bruikt voor fi etsers en wan-
delaars, en door (vracht-)
auto’s, zou het kunnen dat 
de weg nu door ‘verjaring’ 
openbaar is geworden. Een 
rechtszaak zal hierover dui-
delijkheid verschaffen. De 
bewoners lokken dat nu via 
hun actie uit. Na eerdere af-
sluitingen van de spoorweg 
en de nieuwe, door ProRail 
aangelegde, ontsluitings-
weg is dus nu ook het ande-

Cadeautips 
Valentijnsdag

Heeft u dé cadeautip 
voor lieverds en lieve 

schatten?

Adverteer op woensdag
8 februari – de krant 
vóór Valentijnsdag.

Bel: 023-8200170
of mail:

verkoop@heemsteder.nl

‘Neem ijs en vis
als het er is’

Heemstede – Een lekker zonnetje, strak en glad 
ijs langs de bosrand van Groenendaal, afgelopen 
zondag, kan het nog mooier? Ja, naar het Zwit-
serse bruggetje op de Ritzema Boschlaan schaat-
sen, maar daar is het toch oppassen. IJs en vis 
moet je nemen als het er is, zei met vroeger.
Hoe lang duurt deze winter die net begonnen is?
Ton van den Brink

re uiteinde van de laan aan 
de beurt.
Hoe Bloemendaal gaat rea-
geren en zorgt dat de hulp-
diensten de bewoners van de 
laan nog  kunnen bereiken is 
voorlopig onduidelijk. Heem-
stede sommeerde eerder al 
dat de afsluiting aan de zij-
de van Heemstede ongedaan 
moest worden gemaakt. In-
tussen werkt ProRail aan een 

beter beveiligde overweg. De 
bewoners vrezen dat zij via 
bellen hiervan hinder zul-
len ondervinden. Nog deze 
maand geeft ProRail een de-
monstratie van een type be-
veiligde overweg zonder hin-
derlijke effecten voor aan-
wonenden. Een oplossing zal 
nog lange tijd op zich laten 
wachten...
Eric van Westerloo
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Winny Slootmans prijswinnares 
kerstbomenwedstrijd De Oosteinde
Regio - Vrijdagmiddag 20 januari is me-
vrouw Winny Slootmans uit Heemstede 
in de bloemetjes gezet bij Tuincentrum de 
Oosteinde. Daarnaast won zij een waarde-
bon van maar liefst 100 euro shoptegoed. 
Dat zal wel gaan goedkomen bij het veel-
zijdige tuincentrum aan de Zandlaan (Hil-
legom) net op de grens van Bennebroek. 
Winny Slootmans deed mee aan de kerst-
boomversierwedstrijd die de Heemsteder 
samen organiseerde met Tuincentrum de 
Oosteinde. Het hield in dat de mooist ver-
sierde kerstboom kans maakte op genoem-
de mooie prijs, beschikbaar gesteld door De 
Oosteinde. Diverse foto’s van prachtig ver-
sierde bomen passeerden de revue op de 
redactie maar die van Winny viel het mees-
te op omdat zij daar zelfgemaakte decora-
ties in had gehangen. Gehaakt! Haken is na-
melijk de hobby van de Heemsteedse, in het 
dagelijks leven stewardess. De zelfgemaak-
te, gehaakte kerstballen zijn natuurlijk heel 
goed combineerbaar met het enorme aan-
bod van decoratie-artikelen op de kerstaf-
deling van het tuincentrum. Die is nu al weer 
opgeruimd maar in het  najaar wordt de gro-
te kerstafdeling weer opgebouwd. Winny zal 
daar zeker inspiratie vinden en veel eerder 
nog zal zij De Oosteinde bezoeken, “want”, 
zegt ze, “tuinieren is mijn hobby en hoewel 
ik geen grote tuin heb vind ik het leuk dat 
ik nu daar planten voor kan kopen, hier bij 

De Oosteinde.” Anders kan Winny de in to-
taal 100 euro vast ook wel besteden op de 
afdeling kamerplanten. De slogan heet niet 
voor niets: kerstboom eruit, kamerplant er-
in. Of iets leuks tegenkomen op de afdeling 
tuinmeubelen en aanverwante artikelen? Er 
is genoeg te zien en te koop, bij De Oostein-
de. “Het leuke is”, aldus bedrijfsleider John 
Augustinus, “dat de winnares het gewon-
nen bedrag hier niet in ene keer hoeft uit te 
geven. Al kom je tien keer, dat geeft niets.” 
Winny zal zeker leuke dingen gaan vinden, 
ook al omdat knutselen haar hobby is. Ze 
vertelt dat een gehaakte kerstdecoratie een 
uur werk kost. En dat met tien kerstbomen... 
Tien? “Ja, en dan maak ik ook nog kerst-
stukken”, aldus de winnares.
Joke van der Zee

Heemstede – Waarom Sanz 
steengoed is te noemen? 
Net als het gewone 6-gan-
gen menu voor 29,50 krijgt 
u in februari het speciale le-
zersmenu voor 23,50 de soep 
opgediend in een stuk steen! 
Een rots ongeveer als een 
bowlingbal. Heel bijzonder. 
Het lezersmenu wordt gere-
serveerd gedurende de hele 
maand februari.
Reserveer tijdig (!) en geef 
aan dat u gebruik wilt ma-
ken van het lezersmenu. Veel  
klanten zeggen nu al tegen 
elkaar: “Wanneer gaan we 
weer!” De speciale prijs is 
niet geldig op vrij-, zater-  en 
zondag en niet op 14 febru-
ari (Valentijnsdag). Het gaat 
veel gasten van Sanz om de 
beleving, de verassing waar 
ze tegenaan lopen. Het voor-
gerecht op een creatief bord 
met glazen plaat. Elke dag 
een verassingsmenu dat ook 
een verassing is voor de me-
dewerkers. Een tussenge-
recht geserveerd in een kar-
tonnen bakje met Japan-
se eetstokjes. De soep wordt 
heet opgediend in een grote 
steen. Komt uit een keihar-

de rots in China, het heeft ei-
genaar van Sanz, Ruud Blom, 
drie jaar gekost om deze te 
ontwikkelen. Bijna enig in zijn 
soort, er is een sterrenrestau-
rant in Bangkok waar de soep 
ook in stenen geserveerd 
wordt, maar dat zijn keitjes, 
voor Sanz te kleine porties. 
Voor de hoofdgerechten is 
er keuze genoeg. Sanz im-
porteert nu hun vlees zelf uit 
de hele wereld. Bijzonder na 
het eten zijn de kleine pille-
tjes, pepermuntjes lijken het, 
maar ze zwellen op in water 
tot vochtige servetjes waar-
mee je even de handen aan-
genaam kan verfrissen. Tja, 
het zijn de kleine dingen die 
het doen. Zijn serveersters 
dragen zwarte handschoe-
nen die Sanz ook zelf impor-
teert. Je moet op de klein-
tjes letten hè! Hij wil niet bo-

ven de dertig euro komen per 
couvert. Dat lukt hem nog 
steeds, maar nog belangrij-
ker vindt Ruud de beleving 
die de gast ervaart. Vandaar 
zijn gespecialiseerd perso-
neel dat allemaal de hotel-
vakopleiding heeft genoten 
en zichtbaar plezier heeft in 
de bediening. Ze blijven dan 
ook lang bij Sanz. Chef-kok 
Peter is er nu 12½ jaar, sous-
chefs Willem en Mike alle-
bei al 10 jaar, plus leerlingen 
van de kokschool. Zij zorgen 
met elkaar dat u zich bij Sanz 
op uw gemak voelt, van-
af de eerste minuut en dan 
weer graag terugkomt voor 
die verrassing die de gast-
heren en -dames u steeds 
weer bieden. In de Jan van 
Goyenstraat 31 reserveren:
023-5291892.
Ton van den Brink

Februari, de maand van het lezersmenu

Sanz is
steengoed!

Vogeltaartenverkoop 
Kinderboerderij

Heemstede – Net als verleden jaar worden weer allerlei 
vogeltaarten en kleine vetbollen maken voor de verkoop 
op de Kinderboerderij. Ieder is welkom op 29 januari.
U bent welkom van 10.30 tot 16.00 uur.
De lekkere traktaties voor de vogels zien er extra leuk 
uit door gebruik van fraai serviesgoed, ter beschikking 
gesteld door The Vintage Store. De opbrengst van de
leuke actie gaat naar Kinderboerderij ‘t Molentje. Er is 
geen pin, dus contant betalen svp. Er zijn al cadeautjes 
vanaf 2,- euro.

De laatste tijd zien we steeds duidelijker dat de kwaliteit 
van de lucht die we inademen ernstig verslechtert. Zo blies 
de afgelopen periode de oostenwind de kerosine stank van 
Schiphol weer eens hinderlijk onze kant op. Van de week 
bijvoorbeeld was het erg onprettig te constateren dat bij 
het ‘s ochtends openzetten van de ramen geen frisse lucht, 
maar een vette kerosine walm naar binnen glipte. Nu is de 
stank en de luchtvervuiling, afkomstig van onze nationale 
luchthaven, inmiddels een welbekend en helaas maar al te 
vertrouwd verschijnsel geworden waar we jammer genoeg 
geen enkele invloed meer op hebben. Klagen lijkt zinloos. 
Voor die andere grote vervuiler van onze luchtkwaliteit, de 
houtrook van onze gezellige open haardjes en onze alles-
branders, is het wellicht een ander verhaal. Over het wel of 
niet stoken van onze eigen houtkachels gaan we immers 
zelf. Bij mist of bij windstil weer zouden we bijvoorbeeld ge-
woon met z’n allen kunnen besluiten de open haard niet aan 
te doen. Het schadelijke fi jnstof blijft bij zulk weer urenlang 
om onze huizen hangen. Als je kleine kinderen hebt of ast-
matisch bent, is dat absoluut geen pretje! Ik schrok er van te 
lezen dat als er één houtkachel slechts twee uur brandt dat 
meer fi jnstof veroorzaakt dan een grote vrachtauto die drie-
honderd kilometer rijdt.
Op dagen met slechte luchtkwaliteit kondigt de Vlaamse 
Milieumaatschappij deze winter voor het eerst een stook-
alarm af. De stad Gent roept haar inwoners al langer op om 
het gebruik van houtkachels en open haarden zoveel moge-
lijk te beperken. Vreemd genoeg blijkt er geen wetgeving te 
zijn op dit terrein hoewel de negatieve gezondheidseffecten 
van houtrook al lang zijn aangetoond.
Laten we net als de Gentenaren in Heemstede het voortouw 
nemen en gewoon niet verder bijdragen aan het verslechte-
ren van de luchtkwaliteit in onze woonomgeving.
Rosalie de Wildt, Heemstede

Geen open haardjes bij mist of 
windstil weer in Heemstede!

Lezerspost
Geen open haardjes bij mist of 
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Extra concert!
Bløf 19 februari in Patronaat
Regio – Het concert van za-
terdag 18 februari was bin-
nen no-time uitverkocht, 
maar gelukkig geeft de be-
kende Zeeuwse forma-
tie Bløf een extra concert in 
het Haarlemse Patronaat, op 
zondag 19 februari!

Bløf is niet meer weg te den-
ken uit de vaderlandse pop-
geschiedenis. De band groei-
de de afgelopen jaren uit 
tot een van de succesvol-
ste popgroepen van Neder-
land dankzij een serie hits 
als ‘Aan de kust’, ‘Alles is lief-
de’ en ‘Mannenharten’. De 
Zeeuwen ontvingen talloze 
awards en gaven vele memo-
rabele optredens, van stadion 
tot huiskamer en van zalen 
als Ahoy en Ziggo Dome tot 
op hun eigen festival ‘Con-

cert at SEA’. Maar achter-
overleunen is geen optie voor 
de band. De groep blijft zich 
ontwikkelen in de zoektocht 
naar het perfecte liedje. Het 
leverde ook nu weer prachti-
ge nieuwe muziek op die de 
band tijdens de tour rondom 
het nieuwe album voor het 
eerst live laat horen! Het con-
cert start om 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Toegang: 32,- euro. Patronaat 
vind je aan de Zijlsingel 2 te 
Haarlem.
Op vertoon van de Bløf-ticket 
(alleen op 19 februari) krijgt 
u deze avond ook toegang 
tot de aftershow die gege-
ven wordt door de indie pop 
band Dandelion. Meer infor-
matie over dit na-feestje op 
de Patronaat-website:
www.patronaat.nl.

Foto: Frank Doorhof

Heemstede - De Nederland-
se concertpianist en compo-
nist Wibi Soerjadi geeft za-
terdag 28 januari een reci-
tal in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Wibi Soerja-
di zal spelen op de prachtige 
Steinway vleugel die de Ou-
de Kerk in 2015 heeft aange-
schaft. Het optreden begint 
om 20.15 uur.
Vorig jaar gaf Wibi Soerja-
di in een uitverkochte Oude 
Kerk een zeer goed ontvan-
gen concert. En vanwege de 
fantastische akoestiek van 
de kerk komt hij dit jaar te-
rug met een nieuw program-
ma. Met zijn expressieve pi-
anospel en fabelachtige pi-

anotechniek is hij als geen 
ander in staat zowel ken-
ners als minder ervaren luis-
teraars te imponeren. In de-
ze bijzonder recital zal hij 
zowel meesterwerken van 
klassieke componisten als ei-
gen composities vertolken. 
Soerjadi (1970) studeerde bij 
Jan Wijn aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amster-
dam en deed vervroegd eind-
examen met het hoogst haal-
bare resultaat: een tien met 
onderscheiding. 
Locatie: Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Kaar-
ten: 25,- euro via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater De 

Stembevrijding is zingen van binnenuit
Heemstede - Yvonne We-
ijers is stembevrijder en zan-
geres. Maandag 13 februa-
ri start haar nieuwe cursus. 
Wie eerst een keer wil erva-
ren hoe het is, kan meedoen 
met de workshop op maan-
dag 30 januari. 
Als stembevrijder nodigt 
Yvonne haar cursisten/leer-
lingen uit om de andere kant 
van zingen te ervaren. Om 
hun natuurlijke moeiteloze 
stem te ontdekken. Zonder 
oordeel en zonder presteren. 

Een cursist zei laatst: “Ik heb 
me verbaasd over het vol-
le geluid en het volume van 
mijn stem, dat dat er zo maar 
is”. “Het voelt als een ontdek-
king’’, zei een ander, en: ‘’Ik 
zit vaak zo in m’n hoofd en 
nu kon ik dat loslaten.” 
Door van binnenuit te zingen 
voel je waar je nu bent, daar 
zijn geen woorden voor nodig.  
Tijdens de workshop en de 
cursus van 8 avonden (om de 
maandag) wordt u meegeno-
men op die weg. Ieder zingt 

zijn eigen lied, heel eenvou-
dig. Dat geeft ontspanning, 
ruimte en energie. Er is me-
ditatie, er is klank, er is stil-
te, en we zingen samen klei-
ne liedjes.
De cursussen zijn in Haarlem 
aan het begin van de Grote 
Houtstraat. 
Kijk voor meer informatie op 
www.yvonneweijers.nl.
Vragen? Of wil je privéles? 
Neem gerust contact op: 
yvonne@yvonneweijers.nl
of bel 06-52418155.

Wibi Soerjadi terug in de Oude Kerk

Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling. 

Foto: Stephanie Pistel

Foto: Geek Zwetsloot

Lezing over het orgel in Kleine Vermaning
Heemstede - Op woens-
dag 1 februari om 20.00 uur 
komt organist Dick Koomans 
naar de Kleine Vermaning in 
Heemstede. Dick Koomans is 
naast zijn aanstelling als or-

ganist werkzaam bij de inter-
nationaal vermaande orgel-
bouwer ‘Flentrop’. Hij zal ver-
tellen over het orgel zelf maar 
ook over het gebruik van het 
orgel in een kerkdienst.

Vanzelfsprekend zal hij ook 
orgelmuziek laten klinken.
U bent van harte welkom in 
de Kleine Vermaning, Post-
laan 16, Heemstede. De toe-
gang is gratis.

In ieder kind schuilt een kleine Picasso
Heemstede - Bij de Knut-
selclub kunnen meisjes en 
jongens ditmaal een schil-
derij maken. Dat gebeurt op 

woensdag 1 februari. Met 
schilderstape en verf gaan 
de kinderen aan de slag. En 
echt: in ieder kind schuilt een 

kleine Picasso of Rembrandt!
De Knutselclub duurt van 
13.30 tot 15.00 uur en wordt 
gehouden bij WIJ Heemste-

de in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: 5,- euro, een kaart 
voor 5 keer kost 22,50 euro. 
Kinderen graag per keer van 
te tevoren aanmelden: 023-
5483828. 

‘Zoek het 
lekker zelf uit’
Regio - Zondag 5 febru-
ari organiseert Carmen 
de Haan de verhaallezing: 
Zoek het lekker zelf uit. 
Over ontzorgen in 2017.
Maak je je regelmatig zor-
gen om iets? Dat is dan 
erg vervelend, dan ervaar 
je op maar weinig mo-
menten rust in je hoofd. 
Natuurlijk is het allemaal 
logisch te verklaren: de 
situatie waar je in zit, de 
media, de wereld, de ve-
le keuzes die je dagelijks 
moet maken… Je kunt er 
toch niet van weglopen?  
Je hebt dus iets nodig om 
rustiger, eenvoudiger en 
blijer te leven.
Iets simpels, iets handigs, 
iets menselijks wat je zelf 
en de ander niet schaadt, 
maar je juist heel liefdevol 
laat zijn. 
De lezing is in het St. Rap-
haël-kerkje, Popellaan 1 te 
Bloemendaal. Van 14.00 
tot 16.00 uur. De bijdra-
ge is 9,- euro en dat is 
met koffie, thee en schrijf- 
gerei. Info:
www.carmendehaan.nl en 
023-5261144.
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Chinese 
dramafi lm bij 

WIJ Heemstede
Heemstede - Woensdag-
avond 1 februari draait bij 
WIJ Heemstede een Chine-
se fi lm. Het verhaal vertelt 
over de jaren 90, het jaar 
2014 en de toekomst. De 
fi lm gaat over Tao en Dong, 
een jong en verliefd stel. 
U bent welkom in De Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede, vanaf 20.00 uur. En-
tree is 7.,- euro  Reserveren 
via www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828.

Grondeigenaren rond 
Manpad ‘perplex’

Heemstede - Het blijft maar touwtrekken rond de voor-
genomen bouw en ontwikkeling van het Manpadslaan-
gebied. Al 15 jaar sleept zich het proces, om te komen 
tot een evenwichtige inrichting van het terrein, voort. De 
grondeigenaren, verenigd in Parck Manpad B.V. en Syn-
chroon B.V. gaven onlangs een toelichting op hun plan-
nen. De gemeente leek niet echt bij de les toen er met de 
plannen werd begonnen. Zij wist niet hoeveel geld er no-
dig was om, na woningbouw, de overblijvende grond in 
te richten als natuurgebied. In ruil voor de toestemming 
voor woningbouw dragen de grondeigenaren de reste-
rende grond (80%) van het gebied ‘om niet’ over aan de 
gemeente.
Het aantal te bebouwen kavels liep door de jaren heen 
op. Uiteindelijk kwamen de gemeente en de grondeige-
naren overeen dat 20 kavels voldoende zijn om het plan 
tot tevredenheid van alle partijen door te zetten. Land-
schapsarchitect Berrie van Elderen ontwierp een plan 
met ruime bouwkavels, veel waterpartijen, doorkijkjes en 
vooral veel groen. Ook voor het overblijvende natuurge-
bied liggen de plannen klaar. Grond afgraven, watergan-
gen herstellen, de aanleg van wandel- en fi etspaden in 
samenwerking met Landschap Noord-Holland. Na toe-
treding van D66 tot het college ging alles op de schop 
en nu worden eerdere afspraken opnieuw bekeken. De 
oppositie wilde vertrouwelijk geïnformeerd worden over 
hoeveel geld voor groen nodig is en wat de kavels ople-
veren. In alle beslotenheid werd dit proces gevoerd. Het 
mocht niet openbaar worden, omdat men dacht dat het 
de onderhandelingen zou schaden. De eigenaren staan 
perplex. “Wij hebben toch een afspraak met de gemeente 
gemaakt?” Ook andere belanghebbenden uit de omge-
ving, die zitting hebben in een overleggroep, zijn buiten-
spelgezet. Zij mogen pas weer meepraten als de gemeen-
te het moment daarvoor geschikt acht. 
De betrokken eigenaren vragen zich af wat er nu zo ge-
heim kan zijn. Zij zaten zelf aan tafel toen de afspraken 
werden gemaakt. Zij vragen zich ook af wat een afspraak 
met een wethouder en ambtenaren nog waard is, als na 
afl oop van het proces alles weer ter discussie staat. Het 
college en het overgrote deel van de raadsfracties waren 
in 2016 tevreden over het resultaat. Aan de wens tot het 
behoud van veel natuur is voldaan. Het externe bureau 
Rho onderzoek nu opnieuw alle mogelijkheden. Of daar 
iets anders uit zal komen is maar de vraag. De Provin-
cie bezit een klein reepje grond dat zij willen bestemmen 
als (ontsluitings) weg annex fi etspad. De toegang tot het 
gebied zou, om de Manpadslaan te ontzien, aantakken 
aan een nieuwe zijstraat vanaf de Herenweg. De gemeen-
te wil dat juist niet. Deze weg zou deel gaan uitmaken 
van de fi etsroute Hoofddorp-Zandvoort. Van de 14 hec-
tare grond is nu 4 ha bebouwd in het nieuwe plan wordt 
dat ongeveer 2 ha zodat meer natuur overblijft. De grond-
eigenaren kunnen per direct aan de slag. Het woord is nu 
opnieuw aan de politiek. 
Eric van Westerloo

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.
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Valentijnsdag in onze krant: 
Stuur je gedicht in

Sprokkel-
maandmenu

Heemstede - Maandag 
6 februari organiseert WIJ 
Heemstede weer een thema-
maaltijd in Eethuis de Luifel. 
Ditmaal is het een sprokkel-
menu met onder meer kip-
champignonragout en een 
ratatouille van groenten. U 
kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. Aanschuiven 
aan de stamtafel, voor men-
sen die alleen komen maar 
graag samen willen eten, kan 
om 17.45 uur. 
Het themadiner kost 9,95. 
Reserveren hiervoor kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf: 023–5483828.

Beweegmix: 
Zumba & 

Dance
Heemstede - Bij WIJ Heem-
stede start woensdag 15 fe-
bruari de ‘Beweegmix’ met 
zumba & dance. De cursus 
is toegankelijk voor ieder die 
van lekker bewegen houdt. 
Tijdens deze cursus maakt u 
kennis met verschillende rit-
mes, waaronder latin-ameri-
can en jazz.
De basis bewegingen in de-
ze lessen zijn snel te leren 
en zorgen dat dit program-
ma goed te volgen is en dat 
iedereen mee kan doen, on-
geacht de leeftijd. Tijdens de 
warming-up word je gelijk 
meegetrokken door de op-
zwepende muziekklanken. 
Het tweede blokje van de be-
weegmix is pilates voor be-
ginners, en kan eventueel 
aansluitend gevolgd worden. 
Dit zijn ook 5 lessen vanaf 29 
maart. Gaat u beide cursus-
sen van de Beweegmix uit-
proberen, dan kosten 10 les-
sen 57,50. Opgeven:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

In het weekend van de inauguratie van president Trump, 
die denkt met muren en barrières aan toekomst te
bouwen, loop ik zelf op mijn zondagse rondje tegen een 
hek aan. Omkeren is de enige mogelijkheid.
Het Laantje van Alverna blijkt een eigen-volk-eerst-terri-
torium te zijn geworden. Het Laantje is hermetisch afge-
schermd voor ongewenste passanten. 

Wat is er gaande in de wereld dat hekken, muren en
prikkeldraad meer en meer ingezet worden om het eigen 
gelijk te halen?
Alsof dit iets oplost op langere termijn. Het is mach-
teloze non-communicatie en daarmee een heel slecht 
voorbeeld voor ieder die naar oplossingen moet
zoeken in complexe belangenverstrengelingen. 

Ik geef toe dat het paaltje midden in de weg, met zwak-
ke rode lichtjes er bovenop, levensgevaarlijk was voor de
argeloze fi etser in het donker. Claims van geblesseerde 
fi etsers lagen in het verschiet. Tegen dit nieuwe hek zal ik 
niet snel opbotsen. Dat is zo groot en lomp dat het signaal 
wel duidelijk is: wegblijven, dit is van ons alleen. 

De zusters van Klooster Alverna missen de wandelaars en 
fi etsers die vrolijk zwaaiend voorbij kwamen. Joggers en 
natuurliefhebbers missen hun doorsteek naar de  Water-
leidingduinen. En ik verlang naar meer mensen in deze we-
reld, ver weg en dichtbij, die iets van hun welvaart willen 
delen met elkaar. 
Mirjam Wolthuis, Heemstede

Eigen-volk-eerst-territorium 
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Ouder- en kindgym diploma 
uitreiking bij HBC Gymnastics
Heemstede - Tijdens de ou-
der en kindles van 18 janua-
ri was het een feestje bij HBC 
Gymnastics. Er waren slin-
gers opgehangen en er was 
ook publiek! Vele kinderen 
hadden vader en moeder of 
een extra opa of oma uitge-
nodigd om te laten zien wat 
er in de les allemaal geleerd 
is. Na de warming up met 
de hoepels werden alle toe-
stellen klaargezet en konden 
de kinderen uitdagend bezig 
zijn. Ieder op zijn of haar ei-
gen niveau. Na de afsluiten-
de dansjes en liedjes werden 

de beweegdiploma’s uitge-
reikt. Op woensdag 25 janua-
ri start HBC Gymnastics weer 
met nieuwe kinderen. Mocht 
u denken; dit is wel wat voor 
mijn (klein)kind; neem een 
kijkje op:
www.hbcgymnastics.nl of 
vraag of er nog ruimte is bij:  
info@hbcgymnastics.nl of 
monique@marchandweb.nl. 
Tel. 023-5324160.
De lessen worden gegeven 
op woensdagochtend in de 
gymzaal van de Valkenburg-
school van 10.30 tot 11.15 
uur.

Kon. HFC pakt pas laat de winst tegen UNA
Regio - Het was best een 
aardig schouwspel afgelo-
pen zondagmiddag in het 
verre Veldhoven. UNA dat 
met één punt voorsprong op 
HFC aan de wedstrijd begon 
leek klaar voor de strijd. Af-
gemeten aan het aantal kan-
sen, het doelpunt en het ver-
toonde spel kwam HFC uit-
eindelijk als winnaar uit de 
strijd. UNA bleek aanvallend 
geen vuist te kunnen maken 
en met twee a drie moge-
lijkheden gedurende de vol-
le 90 minuten konden zij ook 
geen aanspraak maken op de 
winst. Dat ze uiteindelijk met 
lege handen het veld verlie-
ten was terecht. HFC schiep 
zich wel veel kansen, al blijft 
het koel benutten van de-
ze kansen een probleem. Het 

enorme aantal foutieve pas-
ses bij UNA lag aan de ba-
sis van hun onvermogen om 
dicht bij HFC doelman Boks 
te komen.
Noordmans liep al snel tegen 
een gele kaart op toen hij een 
uitbraak van UNA onregle-
mentair blokkeerde. Wouter 
Haarmans kreeg een uitgele-
zen mogelijkheid om HFC op 
voorsprong te zetten, maar 
alleen voor de doelman kwam 
deze laatste als winnaar uit 
de strijd. Scheidsrechter An-
negam trok in de eerste helft 
nog eens vier kaarten, eer-
lijk verdeeld over beide ploe-
gen. Na een fout van Glenn 
Schapendonk kwam Kevin 
Sterling alleen voor doelman 
Stoskovic. Hij hield aan deze 
kans slechts een corner over. 

Bewegen voor senioren bij 
GSV-Heemstede
Heemstede - Bij gymnas-
tiek– en sportvereniging 
Heemstede wordt al vele ja-
ren zowel op de maan- als op 
de donderdag gymnastiekles 
aan senioren gegeven.
Het volgen van de lessen be-
vordert de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid. Iedereen 
kan in zijn/haar eigen tem-
po en op zijn/haar eigen ni-
veau meedoen. De docenten 
hebben de opleiding ‘Meer 
Bewegen voor Ouderen’ ge-
volgd, wat inhoudt dat de les-
sen meer dan alleen een be-
wegingsactiviteit zijn.
Behalve dat de les is gericht 

op de toename van kracht, 
beweeglijkheid, uithoudings-
vermogen, coördinatie en 
balans, is het plezier in be-
wegen en het sociale con-
tact een belangrijk element. 
Na afloop is er gelegenheid 
om samen koffie te drinken. 
Kom langs en volg een gra-
tis proefles! De lokatie is het 
GSV-centrum aan de Franz 
Schubertlaan 37 in Heem-
stede. Ina Roest, contact-
persoon sectie Gymnastiek, 
kan u informatie verschaf-
fen: 023-7851531 of gsvom-
nisport@gmail.com
www.gsv-heemstede.nl.

Na de pauze heerste HFC 
steeds nadrukkelijker. UNA 
kreeg een aantal corners 
welke zonder gevaar bleven. 
UNA liet enorme ruimtes lig-
gen op het middenveld waar-
door HFC eenvoudig kon 
bouwen aan nieuwe aanval-
len. Een fraaie inzet van Gert-
Jan Tamerus werd even zo 
fraai gestopt door Stoskovic. 
Het was pas in de 81e mi-
nuut toen HFC het overwicht 
met een doelpunt kon bekro-
nen. De grillige aanvaller Ke-
vin Sterling ontving de bal op 
rechts, hij speelde zijn oppo-
nent uit en vanaf de rand van 
de 16 meter schoot hij de bal 
onhoudbaar, via de binnen-
kant van de paal, binnen 0-1. 
Het maximale aantal wissel-
spelers werd ingebracht door 
de twee coaches. Veel effect 
op het spel had dit niet meer. 
In blessuretijd verdween een 
kopbal, na een corner, nog 
net langs de voor UNA ver-
keerde kant van de paal. HFC 
is UNA op de ranglijst voor-
bij en voert nu het rechter-
rijtje aan. Zaterdag 28 janua-
ri neemt de ploeg van coach 
Verdonkschot het op tegen 
koploper Jong AZ. Deze con-
frontatie tegen de gedood-
verfde kampioen kan heel in-
teressant worden. 
Eric van WesterlooFo
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Led-lampen op Heemsteedse Dreef
Heemstede - Vanaf maan-
dag 30 januari wordt de 
openbare verlichtingt op de 
Heemsteedse Dreef aange-
past. Dit gebeurt door het 
bedrijf CityTec in opdracht 
van de gemeente Heemste-
de. Alle 183 karakteristie-
ke bol-armaturen tussen het 
Wipperplein en de Brons-

teeweg worden vernieuwd 
en van led-verlichting voor-
zien. Om het verkeer zoveel 
mogelijk te ontzien wordt 
het werk buiten de spitsuren 
uitgevoerd.

Met het aanbrengen van de-
ze nieuwe led-lampen wordt 
50% energie bespaard ten 

opzichte van de huidige ver-
lichting. Ook is de kleur-
weergave beter waardoor 
de weggebruiker een be-
tere contrast-, gezichts- en 
kleurherkenning ervaart. 
De lange levensduur van 
led-verlichting zorgt boven-
dien voor een nagenoeg sto-
ringsvrije toepassing.

Heemstede - In de Ge-
leerdenwijk is rond Oud en 
Nieuw een spierwitte poes 
kwijtgeraakt: Summer. In de 
buurt kende iedereen Sum-
mer. Ook de kinderen van 
de BSO Mambo, bij de ba-
sisscholen van de Evenaar 
en de Ark. Het beestje kwam 
vaak even buurten bij de kin-
deren op het schoolplein om 
even geknuffeld te worden of 
een kopje uit te delen. 
Om het vrouwtjes van Sum-
mer te helpen hebben de kin-
deren vorige week zelf be-
dacht dat ze een flyer wilden 
maken en hebben die overal 
in de wijk opgehangen en in 
de brievenbussen gedaan. 

Het beestje heeft een zwart 
halsbandje om voorzien van 
een kokertje met haar adres 

BSO Mambo zoekt poes Summer er in. Het kan natuurlijk zijn 
dat ze haar bandje heeft ver-
loren… Maar Summer is ook 
gechipt en geregistreerd. 
Heeft u informatie, bel dan 
023-52 88 635. 
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Auteursbezoek
Zondag 29 januari Le-
zing Elisabeth Leijnse over 
haar boek ‘Cécile en El-
sa – strijdbare freules’. 12-
13u. Bij boekhandel Blok-
ker. Binnenweg 138 Heem-
stede. Reserveren: 023-
5282472.
www.boekhandelblokker.nl

Bibliotheek
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.

Film
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.

Woensdag 1 februari 
Chinese fi lm bij WIJ Heem-
stede in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. 20u. 
Entree: 7,-. Info en reserve-
ren: www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828.

Jeugd
Woensdag 1 februari
Knutselclub WIJ Heem-
stede, Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 Heemstede. 
13.30-15u. Deelname: 5,-. 
Aanmelden: 023-5483828.

Vrijdag 3 februari kin-
derdisco ‘Carnaval’ bij WIJ 
Heemstede, 19-21u. Toe-
gang: 3,-. Plexat, Herenweg 
96 Heemstede.

Lezingen
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
Zaterdag 28 januari Con-
certpianist en componist 

Wibi Soerjadi in de Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede. 20.15u. - 25,- 
euro, CJP-kaart 24,- euro.
www.podiaheemstede.nl, 
kassa Theater De Luifel, 
Herenweg 96, Heemste-
de of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Woensdag 1 februari Le-
zing door Dick Koomans 
over orgel en orgelspel tij-
dens kerkdiensten. Klei-
ne Vermaning, Postlaan 16 
Heemstede. Vrij toegang. 
20u.

Zaterdag 11 februari 
Bach in de Binnenstad door 
het Haarlems Bach Ensem-
ble olv Mark Lippe. Aan-
vang  17u. Doopsgezinde 
Kerk, Frankestraat 24, Haar-
lem. Toegang vrij,vrijwillige 
bijdrage na afl oop.

Zondag 12 februari Con-
cert ‘The Roaring Twenties’ 
met het Haarlems Symfo-
nisch Blaasorkest en Va-
lentina Tóth in Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 14 Haarlem. 12,50 
toegang. Zaal open: 14.30u.

Zondag 19 februari Bløf 
live (extra concert) in Pa-
tronaat, Zijlsingel 2 Haar-
lem. Aanv 20u, zaal open: 
19.30u. Tickets: 32,- euro.
www.patronaat.nl.

Preek van de leek
Zondag 29 januari preekt 
boekhandelaar Arno Koek
op verzoek van PKN Heem-
stede. Thema: Het woord, in 
de ruimste zin’. V.a. 15u. Ou-
de Kerk, Wilhelmina-plein, 
Heemstede. Vrij entree.

Rommelmarkten
Zondag 5 februari, 9.30-
16u. vlooienmarkt, Spaar-
nehal, Fie Carelsplein 1 
Haarlem. 2,50 euro entree. 
Kinderen onder begeleidig 
gratis toegang. Info: 0229-
244739 of 244649.
www.mikki.nl.

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 27 januari Vrolij-
ke Vrijdag bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. 15-17u. Gratis deel-
name. O.a. muziek, spel en 
info workshop, verhalenta-
fel. www.wijheemstede.nl 
en 023-5483828. 

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 26 janua-

AgendA

ri t/m zondag 12 febru-
ari ‘Painted video’ van Her-
man van den Heuvel in De 
Waag, Haarlem. Spaar-
ne 30. Do t/m zond 13-17u 
geopend. Zie: www.kzod.nl 
Opening 29/1: 16u.

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. 

Dinsdag 31 januari t/m 
vrijdag 31 maart beeld-
gedichten van Vera Brug-
geman, mmv dorpsdichter 
Gerard Beentjes. Raadhuis 
Heemstede, Raadhuisplein. 
Opening: woensdag 1 feb. 
16u.

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-
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).

Expositie in Burgerzaal met dorpsdichter Gerard Beentjes 
Beeldgedichten van kunstenaar Vera Bruggeman
Heemstede – Vera heeft 
het druk. Ze had een gro-
te opdracht waar ze maar 
liefst 5000 schilderijtjes voor 
moest maken. Drie maanden 
werk is bijna klaar. Gelukkig 
heeft ze al drie jaar een eigen 
atelier aan de Zandvoortsel-
aan waar ze heerlijk kan wer-
ken en de ruimte heeft. Haar 
inspiratiebronnen vindt zij in 
haar directe omgeving, haar 
kleinkinderen, de stad Haar-
lem, vakantieschetsen van 
Portugal en Spanje. Als je in 
een groot, kleurrijk schilde-
rij een stuk Spaarndam her-
ken, dan klopt dat. Ze schil-
dert veel bekende tafere-
len van de hele regio, maar 
die hoef je niet te herken-
nen. Alhoewel mannen dat 
altijd schijnen te willen, ter-
wijl vrouwen juist een andere 
invalshoek zoeken. Het klopt 
inderdaad. Vera werkt nu 
veel met de dichter Gerard 
Beentjes uit Eemnes, die ja-
ren de dorpsdichter was van 
Laren in het Gooi. Die kan 
zo mooi gedichten schrij-
ven bij haar schilderijen, zo-

dat ze die nu beeldgedich-
ten noemt. Ze zegt hierover: 
“De vrijheid om alles op ieder 
moment van een andere kant 
te kunnen en mogen bekij-
ken is de reden dat ik mijn 
schilderijen Beeldgedichten 
noem, om een ieder de vrij-
heid te gunnen om eigen in-
terpretatie te geven aan mijn 
werk. Door mijn eigen emo-
ties en herinneringen te be-
noemen, zou de interpreta-
tie, mijns inziens, van de toe-
schouwer beperken.”
Vera Bruggeman schil-
dert met fauvistische kleu-
ren een eigen droomwe-
reld, op de grens van fi gu-

ratieve en abstracte kunst. 
Samen met Gerard Been-
tjes maakte zij verschillen-
de beeldgedichten, een unie-
ke combinatie van een schil-
derij van haar en een gedicht 
van hem. Sinds kort worden 
haar geschilderde ‘Beeld-
gedichten’ vergezeld van
geschreven gedichten van 
Gerard Beentjes, dorpsdich-
ter van Eemnes. Samen ex-
poseren zij in de Burgerzaal-
raadzaal van het Raadhuis 
Heemstede. Van 31 janua-
ri tot 31 maart. De opening 
is daar woensdag 1 februari 
16.00 uur.
Ton van den Brink 

Als regelmatig gebruiker van lijn 4 heb ik een verzoek tot 
een kleine uitbreiding van deze route. Eindpunt is nu Winkel-
centrum Schalkwijk in Haarlem, maar het zou erg gewenst 
zijn als de bus stopt bij het Spaarne Gasthuis in Schalkwijk. 
Dit betekent een extra lus, een stukje van nog geen 3 km en 
de reeds bestaande halte van buslijn 3 voor het ziekenhuis 
(Boerhaavelaan/Spaarne Gasthuis Haarlem) kan worden 
gebruikt. In plaats van af te slaan, rijdt de bus over de Eu-
ropaweg door en slaat rechtsaf de Boerhaavelaan op. Daar 
bevindt zich rechts het ziekenhuis en de bushalte. Vervol-
gens slaat de bus rechtsaf de Amerikaweg op; tot de split-
sing waar de bus linksaf slaat naar de halte van het winkel-
centrum Schalkwijk.
De wijken langs de Glipperdreef in Heemstede hebben 
veel oudere inwoners die regelmatig naar het ziekenhuis 
moeten. Ook bij de halte C. Francklaan/Spaarne Gasthuis 
Heemstede staan appartementencomplexen met veelal
oudere inwoners. Deze mensen zijn door de sluiting van de 
meeste poliklinieken van het Spaarne Gasthuis Heemste-
de al ernstig gedupeerd. Alternatief is het Spaarne Gast-
huis in Schalkwijk, maar daarheen is geen directe busver-
binding beschikbaar.
In het verleden is er een bus 6 (minibus) vanuit Bennebroek 
naar het Spaarne Gasthuis Schalkwijk geweest en die zat 
in de spits regelmatig vol. Er is dus zeker behoefte aan de-
ze verbinding. Een ziekenhuis hoort goed bereikbaar te zijn; 
een taak van zowel de gemeente/provincie als de vervoers-
maatschappij.
Aangezien vanaf september veranderingen in de dienst-
regeling komen, is dit mogelijk een goed moment om ook 
een kleine aanpassing aan de route te maken.
Marlize Blad, Heemstede.

Behoefte aan uitbreiding buslijn 4

Lezerspost
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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:
- Inloopochtend burgemeester
- Omgevingsvergunningen

Volg ons via 
Twitter en Facebook

Heeft u een idee voor het 
Manpadslaangebied? Dit is uw kans! 
Misschien fietst u er weleens langs, op 
weg naar het strand via de Manpadslaan. 
Achter deze laan ligt een gebied dat de 
gemeente opnieuw wil inrichten, graag 
groen(er) en voor iedereen toegankelijk: 
het Manpadslaangebied. Graag horen we 
welke ideeën u heeft voor dit gebied. Of 
wat u mist in Heemstede en waarvoor het 
Manpadslaangebied misschien een oplossing 
kan bieden. In de afgelopen jaren hebben we 
al opties verkend. Nu willen we graag ruimte 
bieden aan compleet nieuwe, inspirerende 
ideeën voor dit bijzondere stukje Heemstede.

Hoe kunt u uw idee indienen?
Dat kan op alle mogelijke manieren: een schets, 
een verhaal, een collage, een gedicht... Enige 
randvoorwaarde is dat u het digitaal aanlevert via 
www.heemstede.nl/manpadslaangebied. U kunt 
uw idee indienen tot en met 12 februari 2017. Alle 
ideeën worden gebundeld en gepresenteerd aan 
de gemeenteraad. De raad hoort graag wat uw 

Op dinsdag 31 januari organiseren het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede en Atheneum College Hageveld in 
samenwerking met de Brijder Jeugd Preventie 
een informatieavond over gamen en social 
mediagebruik onder jongeren. De avond is 
bedoeld voor ouders, die kinderen hebben op 
het voortgezet onderwijs. Vanaf 19.15 uur is er 
ontvangst met koffie, om 19.30 uur begint het 
programma in de aula van Atheneum College 
Hageveld, Hageveld 15 in Heemstede.

Als ouder kun je allerlei vragen hebben als het gaat 
om gamen en social media in de opvoeding, zoals:
- Hoe ga je als ouder om met het online gedrag 

van je kind? 
- Wat doet je kind op internet? Welke games 

worden gespeeld?
- Zijn deze games verslavend? Wat kunnen 

kinderen leren van gamen?
- Hoe kun je als ouder op een effectieve manier in 

gesprek blijven met je kind en grenzen stellen?
- Wat doe je als ouder als je kind gepest wordt op 

internet?

Informatieavond over social media 
en gamen bij jongeren

Aanmelden
U kunt zich voor deze informatiebijeenkomst 
via e-mail aanmelden bij het Atheneum College 
Hageveld (college@hageveld.nl) onder vermelding 
van ‘Informatieavond gamen en social media’. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

ideale invulling is. Zodat uw ideeën de raadsleden 
kunnen inspireren!

Lees verder op de volgende pagina
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Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Reigerlaan 15, het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak, wabonummer 106212, 
ontvangen 9 januari 2017

- Binnenweg 94, gevelwijziging winkelpand, 
wabonummer 107179, ontvangen 10 januari 
2017

- Jan Steenlaan 11, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 108731, ontvangen 12 januari 
2017 

- Adriaan van Ostadeplein naast nr. 6, het 
realiseren van een standplaats, wabonummer 
112793, ontvangen 20 januari 2017

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 113, brandveilig gebruik 

woonvoorziening ‘De Overstap’ en realiseren 
2 appartementen, wabonummer 109094, 
ontvangen 10 januari 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Limburglaan 4, het wijzigen van de bestemming 

garage naar atelier/lijstenmakerij, wabonummer 

92250, verzonden 20 januari 2017
- Roerdomplaan 22, het plaatsen van een 

transparant balkonbeglazingssysteem, 
wabonummer 105653, verzonden 20 januari 
2017

- Reigerlaan 15, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 106212, 
verzonden 20 januari 2017

- Beethovenlaan 55, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 105108, verzonden 20 januari 
2017

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Julianaplein 1, brandveilig gebruik bibliotheek 

met diverse functies, wabonummer 49137, 
verzonden 19 januari 2017

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Adriaan van Ostadeplein, naast huisnummer 6, 

het realiseren van een standplaats, wabonummer 
112793, ontvangen 20 januari 2017

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

Vrijdag 3 februari
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 3 februari van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Wat gebeurt er verder? 
Na het inzamelen van alle ideeën maken we een 
groen ‘casco’ voor het hele Manpadslaangebied. 
Dit ontwerp geeft de groene kwaliteiten weer 
waar we naar streven. Vervolgens werken we dit 
groene casco uit naar de mogelijke inrichtingen, 
mede op basis van de ingekomen ideeën en van 
wat financieel haalbaar is. Deze plannen leggen 
we vervolgens weer aan alle betrokkenen en 
belangstellenden voor. Uiteindelijk beslist de 
gemeenteraad over de definitieve inrichting. 

Manpadslaangebied
Het Manpadslaangebied heeft een bijzondere 
ligging: tussen de Leidsevaart, Herenweg en 
Rivierenwijk, én tussen de landgoederen Huis te 
Manpad en Groenendaal. Het grenst aan open 
weide- en natuurgebied. Bovendien ligt het gebied 
tussen twee eeuwenoude strandwallen. Het is 
één van de weinige plaatsen in de regio waar de 
openheid en het hoogteverschil nog te ervaren zijn. 
In het gebied liggen nu woningen, volkstuinen, 
bedrijven, kassen en akkers. De gemeente ziet 
veel kansen voor het gebied. Vooral met nieuwe 
natuur die aansluit op de omliggende gebieden. Dit 
maakt het gebied ook aantrekkelijk voor recreatie 
waar inwoners van Heemstede weer gebruik van 
kunnen maken. Bovendien kan het gebied beter 
ingericht worden waardoor het meer als een 
eenheid ervaren wordt. Kortom: de gemeente wil 
komen tot een groen en openbaar toegankelijk 
Manpadslaangebied.

Lees verder van het artikel Manpadslaangebied

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 2 februari 2017 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1:

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het inrichten 
  van het terrein aan de Zandvoortselaan 
  84 als parkeerplaats 
  openbaar 
20.30 uur bezwaar tegen het deels weigeren van 
  een omgevingsvergunning voor het 
  plaatsen van een overkapping aan de 

  voorzijde van Franz Lehárlaan 129 
  openbaar 
21.00 uur bezwaar tegen een plan van aanpak op 
  grond van de participatiewet 
  niet openbaar 
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via www.heemstede.nl> Politiek 
en organisatie> Vergaderstukken & besluiten> 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- Per 1 december 2016: I.F. Brown, geboren 
 09-06-1944, Laan van Dick Laan 87

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 
9 maart 2017 bezwaar maken. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Nieuwe 
regelgeving
Op 21 december 2016 heeft de raad de 
Wijzigingsverordening Bijzondere verordening 
structurele subsidies peuterspeelzaalwerk 2016 
vastgesteld. Hiermee zijn wijzigingen aangebracht 
in de Bijzondere verordening structurele subsidies 
peuterspeelzaalwerk 2016. 
Lees de volledige bekendmaking via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl

Melding verwijdering gemeentelijke 
bomen
- 11 platanen op het parkeerterrein aan de 

Meijerslaan (geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 

Melding in/uitrit
Op 20 januari 2017 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op de Oosterlaan 18, 2101 ZR Heemstede.

8 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.



Preek van 
de Leek:

Arno Koek
Heemstede - Op zondag 
29 januari aanstaande bijt 
Arno Koek het spits af in 
‘Preek van de Leek’, een 
nieuw initiatief van PKN 
Heemstede. Arno behoeft 
nauwelijks nadere intro-
ductie: hij is eigenaar van 
Boekhandel Blokker, biedt 
in zijn winkel podium aan 
vele schrijvers en maakt 
vanaf seizoen 2016/2017 
onderdeel uit van het boe-
kenpanel van het program-
ma ‘De Wereld Draait Door’.
In de Preek van de Leek 
worden inspirerende spre-
kers van buiten gevraagd 
om hun licht te laten schij-
nen over een actueel the-
ma, of een onderwerp dat 
hen aan het hart gaat. Let 
op: het is geen gewone le-
zing, maar een preek! De 
(s)prekers worden uitge-
daagd om in hun preek 
een verbinding te leggen 
met een bijbeltekst. 
Het thema van Arno’s 
preek luidt ‘Het woord, in 
de ruimste zin; zonder het 
woord geen gesprek en 
discussie. Het lezen van 
teksten verruimt, verrijkt en 
verrast’.
Het initiatief komt voort uit 
de wens van PKN midden 
in de samenleving te willen 
staan en zich actief te ver-
binden met de omgeving. 
Belangstellenden zijn wel-
kom in de Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. 
Aanvang is 15.30 uur (de 
kerk is open om 15.00 uur); 
De entree is vrij.

Eucharistievieringen in de Engelse taal
Heemstede - Kapelaan Jan 
Jaap van Peperstraten van 
de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaartkerk aan het Valkenbur-
gerplein heeft zich er gede-
gen op voorbereid. Sinds lan-
ge tijd worden er daar in de 
prachtige Cuyperskerk we-
kelijks eucharistievieringen 
in het Engels opgedragen, 
voor ‘expats’ en anderstali-
gen uit Heemstede en de wij-
de omgeving. Het blijkt dat 
veel buitenlanders die voor 
kortere of langere tijd in Ne-
derland werken en/of door 
grote bedrijven naar Ne-
derland worden uitgezon-
den, de voorkeur geven aan 
het wat rustiger Kennemer-
land of Haarlemmermeer bo-
ven bijvoorbeeld Amsterdam. 
En omdat – zeker voor hen 
die korter in Nederland zijn 
– de taal nogal een hobbel 
is, voorziet een H. Mis in een 
grotere wereldtaal mogelijk 
in een behoefte. De Engel-
se liturgie moest worden ge-
oefend en leeslinten moeten 
op de goede plekken worden 
gelegd. Achterin de kerk lig-
gen op zaterdag-namiddag 

boekjes met The Holy Mass 
met daarin, naast de gebe-
den, aangegeven wanneer te 
knielen en te staan. Organist 
en voorzanger Erik Jan Era-
dus had voor de openingsmis 
drie juwelen ingestudeerd: 
We Three Kings of Orient Are, 
A Great and Mighty Wonder 
en Watchman Tell Us of the 
Night. Ook de preek (homily) 
is uiteraard in het Engels. 

Twaalf ‘expats’ beten op 7 ja-
nuari het spits af. Zij kwamen 
uit Ierland, Schotland, Frank-

rijk en de Verenigde Staten. 
Een Ierse trad op als lectrix. 
De sfeer was heel bijzon-
der, de aandacht groot en de 
waardering hoog. Daarenbo-
ven was er een bijzonder ge-
voel van verbroedering. Wie 
weet vinden ook lidmaten 
van de Anglo-katholieke kerk 
er tevens aansluiting. Die zijn 
weliswaar als leden van de 
Church of England protes-
tant maar zij zoeken in leer 
en ritueel opvallend aanslui-
ting bij het Rooms-katholicis-
me. Bij het weggaan kon een 
ieder een formuliertje invul-
len met persoonsgegevens 
en mogelijke vrijwillige inzet-
baarheid. De hoop is dat het 
ook voor mensen die ver van 
huis zijn een vertrouwde om-
geving mag worden. De kop 
is eraf. Het was een groot 
succes, nu maar kijken hoe 
het mag groeien.

Roman Catholic service
De Engelse diensten zijn elke 
zaterdagmiddag vanaf 17.00 
uur, Onze Lieve Vrouwe He-
melvaartkerk, Valkenburger-
plein 20 in Heemstede.

Kinderdisco 
in teken van 

Carnaval!
Heemstede - Vrijdag 3 fe-
bruari kun je naar Plexat in 
de Luifel waar een echte kin-
derdisco is. Een dj zorgt met 
zijn muziek dat alle kinde-
ren lekker kunnen dansen en 
springen. Meestal doen ze 
daar ook een danswedstrijdje 
of limbodansen. 
Ditmaal is he thema ‘Carna-
val’. Verkleed komen mag, 
maar hoeft niet. Bij binnen-
komst worden de naam en 
het telefoonnummer van uw 
kind genoteerd, zodat ouders 
hem of haar zorgeloos kun-
nen achterlaten. De disco is 
van 19.00-21.00 uur, in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede en kost 3 euro toegang.

Strijdbare 
freules
Heemstede - Zondag 29 ja-
nuari geeft Elisabeth Leijn-
se een lezing over haar boek 
Cécile en Elsa – strijdba-
re freules, om 12.00 uur bij 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Eli-
sabeth Leijnse heeft met het 
boek Cécile en Elsa, strijdba-
re freules zowel de Biografie-
prijs als de Libris Geschiede-
nis Prijs 2016 gewonnen!
Twee zussen, dochters van 
het progressieve aristocra-

tengezin De Jong van Beek 
en Donk, groeien op als freu-
les én als strijdbare vrouwen. 
Cécile (1866-1944) trouwt 
met de steenrijke Haag-
se projectontwikkelaar Adri-
aan Goekoop. In plaats van 
ondernemersvrouw wordt 
ze de schrijfster van de im-
mens succesvolle feministi-
sche roman Hilda van Suy-
lenburg (1897) en presiden-
te van de Nationale Tentoon-
stelling van Vrouwenarbeid 
(1898). Als de tentoonstel-
ling haar deuren sluit, wordt 
Cécile door haar man het 
huis uit gestuurd. Elsa (1868-

1939) huwt geen geld maar 
genialiteit: de componist Al-
phons Diepenbrock. In Am-
sterdam vestigt ze de eer-
ste privépraktijk voor logo-
pedie. Haar huwelijk houdt 
stand door haar trouw aan 
een man die zijn vrouw niet 
kan beminnen zolang zijn 
moeder leeft, en die daarna 
voor verleidingen bezwijkt. 
De zusters, in hun jeugd in-
nig verbonden, maken 
elkaar in het volwassen 
leven bittere verwijten over 
hun keuzes. Toegang: 5,- eu-
ro. Reserveren: 023-5282472 
of: info@boekhandelblokker.

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’.
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