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Heemstede – Deze majestueuze boom is ook (of juist) in wintertijd een sieraad voor de omgeving. 
Ontdaan van blad vormt hij, in al zijn naaktheid, een mooi decor op de Herfstlaan.

Mooi Heemstede in de winter 
Foto: Marenka Groenhuijzen
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Herinneringen aan de Belvédère
Heemstede - Gemeente Heem-
stede maakte vorige week be-
kend dat zij een royale gift heeft 
ontvangen om het voormalig uit-
zichtpunt in wandelbos Groe-
nendaal, de Belvédère, te kun-
nen herbouwen. De donatie van 
maar liefst een half miljoen euro 
is afkomstig van de heer G.H. Bids 
en zijn zus, mevrouw H.G. Bids. 
In het bericht van de gemeen-
te is te lezen dat beide schenkers 
van jongs af aan veelvuldig be-
zoekers waren van het markante 

uitkijkpunt dat destijds door ver-
waarlozing, in de jaren zestig, uit 
het bos verdween. De restanten 
van de Belvédère zijn nog zicht-
baar in het bos, daar waar een 
klinkerpad loopt naar de top van 
de zandheuvel die een weids uit-
zicht biedt op de omgeving. Door 
de gulle schenking kan op deze 
plek weer een nieuw uitzichtpunt 
worden gerealiseerd. De heer 
Bids zal worden betrokken bij de 
ontwikkelingen die tot deze reali-
satie leiden. 

Oudere inwoners zullen herinne-
ringen hebben aan de Belvédère 
in het wandelbos. Zoals de heer 
Bayer Koch, die deze foto instuur-
de. “Sleetje rijden bij de Belvé- 
dère Groenendaal, onderaan 
linksaf naar de vijver en het ging 
snoeihard! Ik zit op de rug van 
Cor Koren, uit de Gelderlandlaan! 
Jantje Huiskamp kwam uit de 
Zeelandlaan”, aldus de begelei-
dende tekst. Destijds werd de fo-
to geplaatst in het Bloemendaals 
Weekblad. 

Crowdfundingsactie 
Junioren NJV de Haven
Heemstede - Zaterdag 26 janu-
ari dragen de junioren (leeftijds-
groep 10 jaar t/m 14 jaar) van 
scoutingvereniging  NJV de Ha-
ven in Heemstede hun steen-
tje bij aan de crowdfundingsac-
tie voor een nieuwe beschoei-
ing. Dit gaan zij doen door fles-
sen (met statiegeld) in te zame-
len. Heeft u nog ergens flessen 
liggen? Dan nemen zij die graag 
in ontvangst komende zaterdag 

tussen 14.00 en 17.00 uur op NJV 
de Haven (Nijverheidsweg 43, in 
Heemstede). 
Hier staat koffie en thee klaar en 
kunt u de junioren in actie zien 
terwijl zij bezig zijn met het on-
derhoud van de klassieke houten 
vletten. Als u geen statiegeldfles-
sen heeft, kunt u ook een donatie 
doen via de crowdfundingspagi-
na op www.scoutingnjvdehaven.
steunscouting.nl.

Beeld: Noord-Hollands Archief

Nieuwbouw Vomar blijft politiek 
nog steeds bezighouden
Heemstede - De nieuwe Vo-
mar blijft maar terugkomen bin-
nen de politiek. Op de commis-
sieagenda van 17 januari stond 
het intrekken van het voorbe-
reidingsbesluit. Op zich zou het 
een hamerstuk moeten zijn, wa-
re het niet dat de oppositie valt 
over de boeteclausule die in de 
overeenkomst staat. Zowel de 
bouwer Hoorne als de Gemeen-
te verplicht zich bij het niet na-
komen van de afspraken maxi-
maal 500.000 euro boete te beta-
len. Boeder (CDA) vindt de clau-
sule ongehoord en noemt het in 
september 2018 genomen voor-
bereidingsbesluit onrechtmatig. 
Tevens acht hij het vreemd dat al-
leen het dochterbedrijf van Hoor-
ne (Trottoir participaties) heeft 
getekend en Hoorne zelf alsook 
de Vomar niet. Volgens juristen 
hoeft dat ook helemaal niet. Boe-
der en Schul (D66) lieten vallen 
dat de bewoners met het huidi-
ge plan meer bezwaren hebben 
dan bij de oorspronkelijke versie. 
Navraag bij omwonenden leer-
de dat er een weg komt achter 
de huizen van de Eikenlaan om 
een opslag voor een ondernemer 

aan de Binnenweg te bereiken. 
Dit stond al in een plan van 2016, 
verdween daarna en is nu weer 
terug. Het grootste bezwaar is en 
blijft de inrit aan de Eikenlaan. Pas 
bij een bouwaanvraag wordt pre-
cies duidelijk hoe het plan er gaat 
uitzien.
 
Rik de Valk (HBB) vindt dat Boe-
der spijkers op laagwater zoekt. 
“Het is heel gebruikelijk dat er bij 
grote projecten een boeteclau-
sule wordt ingebouwd”, vulde hij 
aan. Wanneer wel en wanneer er 
geen reden is om met boetes te 
gaan schermen kon niemand uit-
leggen. De Gemeente zal binnen 
de wet en regelgeving normaal 
handhaven. Mocht Hoorne bui-
ten haar boekje gaan kan er een 
boete worden opgelegd. Omge-
keerd: als de gemeente met op-
zet de bouw frustreert is het aan 
Hoorne om een vergoeding te ei-
sen. De oppositie vindt dat de Ge-
meente hiermee een te groot risi-
co neemt. Radix (VVD) is van me-
ning dat Hoorne na 14 jaar moed 
had getoond om door te zetten. 
Er is rekening gehouden met de 
bewoners oordeelde hij. Bram 

Verrips (GL) sprak min of meer 
namens de coalitie: “Wij zijn nog 
steeds niet blij met de komst van 
deze supermarkt.”

De heer Slagmolen sprak in op dit 
onderwerp. Omdat wethouder 
Mulder nog niet had geantwoord 
op zijn vraag over de verkeers-
druk heeft hij het zelf maar uitge-
rekend. Hij komt tot de conclusie 
dat de Eikenlaan per twee minu-
ten één extra auto te verwerken 
krijgt. Bij een in- en uitrit aan de 
Binnenweg scheelt dat 175 auto’s 
minder op de Eikenlaan. Hij vroeg 
de commissie de verkeersafwik-
keling te heroverwegen. Wethou-
der Van der Have nam het sim-
pel op. Gaat de raad op 31 janu-
ari niet akkoord met het ophef-
fen van het voorbereidingsbe-
sluit, dan gaan we gewoon weer 
terug naar de tekentafel. Op 29 ja-
nuari volgt nog een procedure bij 
de Raad van State. Veegt die het 
plan van tafel dan ontstaat een 
nieuwe situatie en wordt weer 
opnieuw begonnen. De uitspraak 
volgt waarschijnlijk in mei. 

Eric van Westerloo
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“IJsland is voor mij een plek 
waar je heel erg met jezelf 
geconfronteerd wordt. 
Enerzijds heeft het een 
grillige kant, anderzijds 
heeft het een soort 
onuitputtelijke schoonheid 
in zich. De leegte geeft 
je de mogelijkheid om te 
refl ecteren: te kijken naar 
de dingen die je goed 
hebt gedaan en dingen 
die je minder goed hebt 
gedaan. Je kunt je nergens 
verschuilen. Er is heel 
weinig afl eiding en die 
jaagt juist je relativerings-
vermogen aan. 
In Nederland heb je 
natuurlijk veel afl eiding op 
allerlei vlakken. Dan heb 
ik het bijvoorbeeld over 
Netfl ix, de kroeg, of de jacht 
op succes. De eenzaamheid 
en leegte moet ik voor 
mijzelf af en toe opzoeken. 
Mijn gezin weet dat ook. 

Er zit van alles in deze 
theatershow; liefde, rouw, 
verwondering en ik laat ook 
de Noordse mythologie in 
de show voorbijkomen. 
Wat er interessant aan 
is, is dat IJslanders zich 
openstellen voor zaken 
die niet per defi nitie waar 
hoeven te zijn. Ze staan 
open voor de verbeelding 
en sages, die zijn ontstaan 

in het verleden. Mede 
omdat ze in vroegere 
tijden in de winter niet 
veel konden doen en ze 
samen overwinterden in 
grote huizen. De wereld 
buiten stopte en binnen 
ontstonden de verhalen. 
Veel sages gaan over eer en 
bloedwraak. Eigenlijk gaat 
het over iets dierlijks wat in 
de mens zit. Alle gevoelens 
die oer zijn komen naar 
boven, iets wat wij 
tegenwoordig niet meer zo 
gewend zijn. Het gaat over 
het erkennen van wat voor 
wezen er eigenlijk in je zit. 
Met thema’s als vechten 
voor iets, bijvoorbeeld 
de liefde. Deze thema’s 
komen allemaal terug in de 
sages en de mythologie. 
IJslanders worden dagelijks 
geconfronteerd met de 
vier elementen en dan zal 
je doorzettingsvermogen 
moeten hebben. Ik ga 
de duidelijkheid die de 
mythologie geeft als 100% 
bruuske en grootse emotie,  
proberen enigszins door 
te laten schemeren in een 
theaterconcept. 

Paul de Munnik regisseert 
de voorstelling en 
Madeleine Matzer is aan 
boord als artistiek adviseur. 
Ik ga niet met een band op 

tournee. Ik heb in Reykjavik 
wel de aankomende plaat 
opgenomen met hele band, 
en met Dave Menkehorst 
als drummer/producer. 
In Theater de Luifel treed 
ik juist op in een kleine 
en eenvoudige set-up. 
Ik sta op de bühne met 
Dave Menkehorst met wie 
ik ondanks onze kleine 
bezetting ook een groots 
geluid kan creëren. Ik neem 
een videoscherm mee, waar 
videokunstenares Catherina 
Scholten beelden voor heeft 
gemaakt. Ik wil het publiek 
meenemen op een soort 
fi lmische reis. Eigenlijk 
moet je mijn concert gaan 
luisteren als een fi lm. Als 
publiek moet je achteraf 
het gevoel hebben dat je 
op verschillende plekken 
bent geweest: je hebt 
personages en verhalen 
leren kennen. Zelf ben ik 
reeds zeven keer in IJsland 
geweest en alle avonturen 
die ik daar heb meegemaakt 
vormen de basis voor deze 
reis en muziekvoorstelling. 
Er gaat van alles gaan 
gebeuren: het is allemaal 
heel spannend daardoor”, 
aldus Helge Slikker.
Theater de Luifel,
vrijdag 8 februari.

Bart Jonker

Op 8 februari doet fi lmcomponist en singer/songwiter Helge Slikker Theater de Luifel aan 
met een heel bijzonder theaterprogramma: ‘As’. Helge bezocht meermaals IJsland en werd 
hierdoor bijzonder geïnspireerd. Dit vormde de basis voor  ‘As’. ‘As’ is mysterieus, muzikaal, 
relativerend, confronterend en prachtig tegelijk. Helge vertelt hoe deze theatershow tot 
stand kwam en wat het Heemsteedse publiek in Theater de Luifel kan verwachten.

Theater De Luifel en De Oude Kerk

Podia Heemstede biedt drie concerten aan op het hoogste niveau voor een 
gunstige prijs. Bestel deze drie concerten als Serie en betaal geen €58,50 maar:

Te bestellen via podiaheemstede.nl of aan de kassa onder vermelding van 
Serie Klassieke Muziek Toptalent. Voor info: 023 - 548 38 38.

Serie Klassieke Muziek Toptalent

€39,50

Op de hoogte blijven van onze voorstellingen, 
nieuws en acties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
op: podiaheemstede.nl

ZATERDAG 9 FEBRUARI
QUATUOR PUR LE FIN DU TEMPS 
Debussy en Messiaen (met lezing vooraf)

ZATERDAG 6 APRIL  
RUYSDAEL KWARTET 
met o.m. het Jagd-Quartet van Mozart

ZATERDAG 16 MAART
SOPHIKO SIMSIVE, wereldpianiste, 
tovert met sfeer. Zie exclusief interview 
op achterpagina van deze theaterkrant.

DE MUZIKALE THEATERSHOW 
‘AS’ VAN HELGE SLIKKER VOL 
SCHOONHEID EN RELATIVERING

“Als publiek moet je het gevoel hebben dat je
op IJsland bent geweest”
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de Heemsteder
De Zandvoortselaan 105 en 103 
ontbreken in zijn geheel, de 
plek van deze percelen vormt 
de entree van de Jacques Per-
klaan. Het eerstvolgende pand 
na nr. 107 is gebouwd in 1933 
met als adres Zandvoortselaan 
101, maar er was ook een in-
gang op de Jacques Perklaan 1. 
Dit komen we tegen in diverse 
advertenties van de eerste on-
dernemers.
Na voltooiing van het pand be-
gon drogisterij en fotohandel 
‘Zandvoorter Allee’ van de fami-
lie Heupers-Brunsting. Aan de 
voorkant van het pand zat de 
drogisterij, daarachter de foto-
zaak. Elk half jaar had de foto-
zaak opruiming. Bekende mer-
ken als Agfa, Leica, Gevaert en 
Kodak kwamen voorbij. Bij de 
drogisterij werd o.a. reclame 
gemaakt voor ‘Chefaro Kalkpe-
permunt, 10 cent per rol’. Op 
30 juni 1956 overleed Engbert 

Heupers. Dhr. Pieter Heupers 
schonk de HVHB een hoeveel-
heid foto’s die altijd tentoonge-
steld werden in de etalage van 
de fotozaak.

In advertenties en adressen-
boeken van de jaren ‘60, be-
gin ‘70 zien we Heupers ook op 
Zandvoortselaan 163 (ande-
re kant station). Op 14 augus-
tus 1959 een opvallende adver-
tentie in het Haarlems Dagblad 
‘Fotohandel in spergebied’, de 
klanten van Fotohandel Heu-
pers en Lohr (Zandvoortselaan 
163) kunnen zaterdag 15 au-
gustus de zaak niet bereiken 
door wielerwedstrijden, maar 
kunnen terecht op Zandvoort-
selaan 101.

In 1975 kocht de Stichting 
Schooladvies en Begeleidings-
dienst het pand en daar was, 
incl. verbouwing, fl 450.000,= 

voor nodig. Zo lezen we dat in 
de Gemeenteraadsnotulen uit 
die tijd. In 1985 is het pand uit-
gebreid. In 1993 zat de stichting 
er nog, aldus het Adressenboek 
van Heemstede. Sinds februari 
2010 zit ‘KockVanGrondelle ad-
vocaten’ in het pand.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 19 januari 2019. Mocht u 
informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-
recht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Ook zijn we op zoek 
naar beeldmateriaal.
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (33)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 27 januari, 10u. 
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra, 

crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 27 januari om 10u.
Ds. J.G. Berbee - Bakhuis.

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 24 januari, 9u.
Eucharistieviering.

Vo
organger Past. R. Verhaegh. 

Zondag 27 januari, 10u.
Eucharistieviering Bavokoor. 

Voorganger Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 27 januari, 10u.
Spreekster mevr. M. Bockhout,

coördinator vluchtelingenwerk.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 27 januari, 10u.
ds. Jolien Nak.

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 27 januari, aanvang 
10u. Voorganger Ds. R.J. Bakker 

(Amsterdam).

www.adventskerk.com

ZIE ONZE SITE:  HEEMSTEDER.NL GEEN KRANT? 0251-674433Opmerkelijk
‘Was kater 
Bob op de 
fi
Heemstede - Een oplettend le-
zer is de heer Westerhoff. Zijn oog 
viel verleden week op twee ka-
baaltjes onder elkaar geplaatst, 
die een glimlach oproepen. De 
ene advertentie vraagt aandacht 
voor de vermissing van kater Bob 
terwijl die daaronder aangeeft 
dat er een fietssleutel is gevon-
den met daaraan een label waar-
op met in geel de letters Bob. Je 
zou zomaar denken dat kater 
Bob de benen, eh, poten nam op 
de fiets, naar het station en wie 
weet waar Bob naartoe gereisd is. 
Heeft u ook iets opmerkelijks ge-

zien in de krant, op straat of er-
gens anders in Heemstede, stuur 

uw foto met korte tekst in:
redactie@heemsteder.nl.

Flitsen op 
de maan
Heemstede - “Zondagnacht ge-
probeerd om ook een bloed-
maantje mee te pikken op mijn 
fototoestel, maar met flitsen doe 
je niet veel. Moest ik gelijk den-
ken aan de Duitsers die eind 1940 
echt de maan lek probeerden te 
schieten. Burgemeester Elbert 
Roest beschrijft deze scene in 
zijn boek ‘Schieten op de maan’ 
dat hij, samen met Teun Koet-
sier, schreef over ‘Gezag en ver-
zet in Laren tijdens WOll’. Daar 
zijn op het einde van een gezel-
lige avond in de kroeg van de al-
tijd chagrijnige kroegbaas Henk 
Puijk de Duitsers aardig dronken 
als er eentje zijn pistool trekt en 
roept: “Welche Flasche soll ich aus 
dem Regal ballern.” Zijn vrienden 

vinden dat geen goed idee en ne-
men hem mee naar buiten, waar 
ze de prachtige volle maan zien 
boven het veld. Het idee om de 
maan lek te schieten macht auch 
Spass! Ze schieten er lustig op los 
met alle gevolgen van dien. To-

taal zinloos, net als flitsen, maar 
er zijn altijd wel betere fotogra-
fen die weten hoe dat moet. Zo-
als Charles Duiff, die deze foto 
maakte.”

Ton van den Brink 

Haarlems Symfonisch Blaasorkest 
geeft concert in Groenmarktkerk
Regio - Op zondag 10 februari 
om 15.00 uur geeft het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest een con-
cert in de Groenmarktkerk, Nieu-
we Groenmarkt 14 in Haarlem. 
De toegang bedraagt 12,50 euro. 

Het orkest staat onder leiding van 
dirigent Misha Sporck, nu al bij-
na een jaar de vaste dirigent van 
het orkest. Solist is de percussio-
nist Youji Shin. 
Het thema van het concert is ‘Un 
Marimba dans un Cadre Français’.
Gespeeld worden stukken van 
onder meer Bizet, Fauré, Saint-Sa-

ens en Berlioz. Ook voeren de or-
kestleden het Marimbaconcert 
no 2 uit van de Braziliaanse com-
ponist Ney Rosauro. 

Het Haarlems Symfonisch Blaas-
orkest is in 1952 opgericht. Het 
treedt al jaren met veel enthou-
siasme op in en buiten Haarlem. 
Het repertoire bestaat uit klassie-
ke stukken die voor blaasorkest 
zijn bewerkt. 

Misha Sporck studeerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam 
bij Danny Oosterman. Momen-

teel dirigeert hij de St. Jan’s Fan-
fare Zoeterwoude, het Haarlems 
Symfonisch Blaasorkest, en Soli 
Koog-Zaandijk.
Youji Shin is een klassieke percus-
sionist en zij volgde een muzie-
kopleiding in Korea en studeert 
momenteel aan het conservatori-
um van Amsterdam.

Het orkest bestaat uit 30 blazers 
die wekelijks op dinsdagavond 
in Schalkwijk repeteren. Er is ook 
een beginnersensemble. Wil je 
meespelen, dan ben je altijd wel-
kom.
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Brasserie Sanz presenteert
Reserveer nu voor het Lezersmenu
Heemstede - Vanaf nu kunt u bij 
Brasserie Sanz weer gebruikma-
ken van het 6-gangen Lezersme-
nu voor €24,95. Deze actie is gel-
dig voor lunch en diner tot en 
met 28 februari op elke dag van 

de week, maar met een beperkt 
aantal plaatsen op de weekend-
dagen. De actie is niet geldig op 
Valentijnsdag of in combinatie 
met andere aanbiedingen. Genie-
ten van mooi samengestelde ge-

rechten in verrassende smaken in 
een presentatie die een lust voor 
oog én de smaakpapillen is? Pro-
beer dit Lezersmenu eens. Zes 
gangen dus je kunt een avond 
heerlijk rustig tafelen.

Dikker naarmate je ouder wordt…
Heemstede - Steeds meer men-
sen hebben te maken met over-
gewicht. Uit onderzoek blijkt dat 
60% van de mensen van 50 jaar 
en ouder te zwaar zijn.
Deels heeft dit een natuurlijke 
oorzaak. Als oudere verbrandt u 
namelijk minder energie. Toch is 
het gezonder om minder zwaar 
te zijn.
Er zijn verschillende oorzaken 
waardoor je zwaarder wordt 
naarmate de jaren gaan tellen. 
Allereerst vertraagt de stofwis-
seling. De energie die je binnen-
krijgt met eten verbrandt min-
der snel en sla je eerder op als vet. 
Ook neemt je spiermassa af. Spie-

ren verbruiken meer energie dan 
vet, dus met minder spiermassa 
houd je calorieën over. En we be-
wegen minder naarmate we ou-
der worden. Hierdoor verbruik je 
minder energie.
Overgewicht heeft vele gevolgen. 
Het kan daarom noodzakelijk zijn 
om af te vallen. Door minder ge-
wicht mee te dragen, kosten ac-
tiviteiten als traplopen en bood-
schappen doen minder energie. 
De kans op suikerziekte, een te 
hoge bloeddruk en of gewrichts-
klachten wordt veel minder. Dit 
geldt nog eens extra voor oude-
ren, omdat zij sowieso gevoeliger 
zijn voor deze klachten. Door af 

te vallen is de kwaliteit van leven 
eenvoudig weg gewoon beter. 
 
Afvallen als je wat ouder bent
LaRiva in Heemstede heeft een 
speciaal programma voor men-
sen op leeftijd. Door middel van 
voedingsadvies, bewegen in een 
warmtecabine met een program-
ma op maat, en de ozonzuurstof-
therapie, worden de mensen be-
geleid naar een gezond gewicht 
en meer beweging.
Voor meer informatie of een gra-
tis proefbehandeling kunt u een 
afspraak maken. LaRiva, Raad-
huisstraat 27 in Heemstede. 
www.lariva.nl of 023-5474419.

Je auto in vertrouwde handen bij 
Garage Turenhout, met leuke winactie
Heemstede - Garage Turenhout 
bestaat al heel lang en is een be-
grip in Heemstede. Afgelopen 
juni nam Wouter Heeremans de 
garage over. 
Wouter: “Zelf heb ik al vanaf mijn 
16e ervaring in het auto-onder-
houd. Willem Turenhout, die hier 
alleen stond, helpt echter nog 
steeds mee in de garage. Door-
dat we nu met zijn tweeën zijn, 
kunnen we veel meer werk aan 
en kunnen klanten makkelijk en 
snel bij ons terecht. Na de overna-
me heb ik de garage met appara-
tuur vernieuwd naar hedendaag-
se maatstaven, zoals bijvoorbeeld 
de bandenmachine. Ook de uit-
leesapparatuur is volledig geüp-
datet. 

Garage Turenhout staat nog voor 
de ouderwetse persoonlijke ser-
vice. De klant heeft direct con-
tact met de monteur die de au-
to in orde gaat maken. Vaak moet 
je bij andere bedrijven of dealers 
je melden bij een receptie en zie 
je de monteur niet. Daar gaat een 
reparatie of onderhoudsbeurt 
over zoveel schijven. Uit eigen 
ervaring vinden klanten het juist 
heel prettig om degene te spre-
ken, die het onderhoud of de re-
paratie van de auto uitvoert. Kor-
te lijnen werken gewoon het bes-

te en voorkomen ook fouten in 
de communicatie. Ook in het ge-
val van eventuele klachten. Deze 
persoonlijke benadering schept 
ook vertrouwen bij de klant. Als 
bijvoorbeeld een klant naar ons 
belt dat zijn of haar auto niet 
start, dan rijden wij daar gewoon 
even naartoe. Zo’n service geeft 
een dealer doorgaans niet. We 
doen ieder merk en bestellen ook 
de originele onderdelen hiervoor. 
Ik krijg zo’n zes leveringen van 
onderdelen per dag. Over het al-
gemeen heb ik gangbare onder-
delen binnen twee uur in huis. 
Goed onderhoud aan je auto is 
zo belangrijk, niet iedereen reali-
seert zich dat. Er zijn nog steeds 
mensen die denken dat APK on-
derhoud is. Dat is niet zo. APK 
is puur een verplichte veilig-
heidscheck van de auto, maar 
heeft met onderhoud niets te 
maken. Het motorische vindt juist 
bij een onderhoudsbeurt plaats. 
Hier worden de filters gecheckt, 
de snaren, de bougies, het olie-
peil, noem het maar op. Onder-
houd moet echt goed gebeuren 
en wij scholen ons voortdurend 
bij in nieuwe ontwikkelingen. 
Naast een Bovag-garage zijn we 
ook een Auto Crew vestiging. Au-
to Crew is een organisatie vanuit 
Bosch, die hoogwaardige auto-

onderdelen fabriceert. Zij organi-
seren meermaals per jaar cursus-
sen voor hun leden om nieuwe 
systemen uit te leggen. 
Bij ons kun je ook voor een goe-
de occasion terecht. Je krijgt so-
wieso zes maanden Bovag-garan-
tie met uitbreidingsmogelijkheid. 
Onze occasions zijn 100% en ko-
men meestal bij de dealers van-
daan. Het zijn goed onderhou-
den auto’s, met officiële onder-
houdshistorie. 

Afgelopen vrijdag 18 janua-
ri zijn we met een leuke winac-
tie begonnen. Op onze website 
 www.turenhoutautos.nl, kun je je 
aanmelden en aan ons prijzenrad 
draaien. Je maakt daarbij kans op 
een gratis APK en mooie prijzen, 
zoals een elektrische fiets, een 
bandenset of dinercheque. Je ziet 
na het spelen direct of je een APK 
gewonnen hebt. Aan het einde 
van de actie, die tot eind februa-
ri loopt, worden de hoofdprijzen 
verdeeld.”

Garage Turenhout, Raadhuisplein 
7 in Heemstede is doordeweeks 
geopend van 8-17.30 uur en op 
zaterdag van 10-15.00 uur. Tel. 
023-5291125.

Bart JonkerThe Great Bubble Barrier onder de 
aandacht bij Rotary Club Heemstede 
Heemstede - Op dinsdag 15 ja-
nuari was Anne Marieke Eveleens 
te gast bij Rotary Club Heemste-
de om haar inspirerende verhaal 
te vertellen over The Great Bub-
ble Barrier, het bedrijf dat ze in 
2017 met twee vriendinnen, Sas-
kia Studer en Francis Zoet, op-
richtte.
Anne Marieke woont in Haarlem, 
is fanatiek zeilster en zag tijdens 
haar zeiltochten de enorme hoe-
veelheden plastic die in meren, 
zeeën, oceanen en rivieren te-
rechtkomen. Ze studeerde neu-
robiologie en ‘kickt’ op het oplos-
sen van ingewikkelde vraagstuk-
ken. Zie daar een geweldige com-
binatie van factoren.  

Per jaar komt zo’n 8 miljard ki-
lo plastic terecht in onze ocea-
nen en tweederde hiervan komt 
via de rivieren. De oplossing van 
The Great Bubble Barrier richt 
zich op het water in die rivieren. 
Zij hebben bedacht dat een ‘muur 
van belletjes’ een manier is om 
plastic tegen te houden en naar 
de zijkant van de rivier kan gelei-
den. Op de bodem van de rivier 
wordt een buizensysteem met 
gaatjes aangelegd, waar lucht 
doorheen wordt geblazen: een 
bellenscherm. De opwaartse stro-
ming brengt zwevend afval naar 
boven. Door het scherm schuin 
te plaatsen, wordt de natuurlijke 
stroming gebruikt om het plas-
tic naar de oever te stuwen, waar-
door het afval eenvoudig te ver-
zamelen en te verwijderen is. De 
technologie is niet nieuw, bellen-
schermen werden al vaker ge-

bruikt, maar deze toepassing met 
plastic afval wel.  

Het plastic (groot en klein) wordt 
tegengehouden door de belle-
tjes, maar vissen kunnen er ge-
woon doorheen zwemmen. Ook 
de scheepvaart heeft er geen last 
van. Ze hebben veel onderdelen 
getest in een lab-opstelling bij 
Deltares en in november 2017 in 
de IJssel bij Kampen samen met 
Rijkswaterstaat. Maar liefst ge-
middeld 86% van het testmateri-
aal werd gevangen door het bel-
lenscherm. 

Doel is uiteindelijk om wereld-
wijd Bubble Barriers te realise-
ren om zoveel mogelijk plastic 
op weg naar de oceaan af te van-
gen. Het bedrijf is nu klaar om lo-

kaal overheden en bedrijven te 
helpen plastic vervuiling in rivie-
ren en kanalen te stoppen en wil 
hiervoor in gesprek met provin-
cie en gemeente. Of Rotaryleden 
mensen kennen die een Bubble 
Barrier in Heemstede of Haarlem 
eventueel mogelijk kunnen ma-
ken? Uiteraard. 

En zo kon de Rotary Club Heem-
stede ook een aandeel leveren in 
de oplossing van het plastic soep 
probleem. Dat gaan zij overigens 
sowieso doen op 1 juni, de lan-
delijke actiedag van ‘End Plastic 
Soup Now’.
Die dag staat in het teken van zo-
veel mogelijk zwerfafval (waar-
onder veel plastic) opruimen en 
meer bewustzijn rond dit pro-
bleem creëren. 

‘Alle senioren digitaal vaardig!’
Regio - Van 21 t/m 27 januari 
doen ruim 150 SeniorWeb Leslo-
caties in het hele land mee aan 
de Landelijke Open Week Senior-
Web. Het doel van deze week is 
om senioren kennis te laten ma-
ken met computer-, tablet- en 
smartphone-ondersteuning. 

SeniorWeb is een vereniging zon-
der winstoogmerk. Ook in Heem-
stede houdt SeniorWeb (Haar-
lem) spreekuren met informatie, 
bij WIJ Heemstede.

In een SeniorWeb Leslocatie kun-
nen alle senioren terecht voor uit-
leg en lessen over de computer, 
tablet, smartphone en internet. 
Ze worden uitsluitend geholpen 
door vrijwilligers die van hun ei-
gen leeftijd zijn. 

Alle senioren digitaal vaardig!
Er wordt steeds meer van mensen 
verwacht als het om digitale vaar-
digheid gaat. Oók van 67-plus-
sers. Maar hoe maak je je al die 
zaken eigen als je al een tijd-
je met pensioen bent? Of als je 
nooit eerder een computer of een 
smartphone hebt gebruikt? 
De vrijwilligers van SeniorWeb, 
dé vereniging zonder winstoog-
merk die als doel heeft ouderen 
digivaardig te maken, helpen hun 
leeftijdgenoten hier graag bij. Tij-
dens de landelijke Open Week 
van de SeniorWeb Leslocaties 
van 21 t/m 27 januari, is iedereen 
van harte welkom. Deelname is 
(meestal) gratis. 

Leslocaties in het hele land
Er doen ruim 150 SeniorWeb 

Leslocaties in het hele land mee 
aan de Open Week. Voor een 
overzicht van de deelnemende 
locaties, hun openingstijden en 
programma’s, zie www.senior-
web.nl/leslocaties. Senioren die 
graag hulp willen bij het vinden 
van een leslocatie kunnen Seni-
orWeb bellen op 030 – 276 99 65 
(op werkdagen van 9-17 uur). 

SeniorWeb is dé landelijke vereni-
ging zonder winstoogmerk met 
150.000 leden, ruim 400 leslo-
caties en 3.000 vrijwilligers. Zij is 
Ssinds 1996 actief met als doel de 
digitale wereld begrijpelijk te ma-
ken, zodat iedereen het gemak en 
het plezier van computer en in-
ternet kan ervaren. Op www.seni-
orweb.nl/over-seniorweb vindt u 
meer informatie.

Wouter Heeremans.





06 23 januari 2019

The Vintage Store Cruquius:
Resale & High end Recycle Store
Regio - The Vintage Store heeft na 
zes jaar in Heemstede te zijn ge-
vestigd, in januari de stap geno-
men om te verhuizen richting de 
drukke woonboulevard Cruqui-
us. De zaak is nu gevestigd aan
de Spaarneweg 75C, naast ‘TOF 
The Outlet Factory/TOF Style-
Center’. 
Er wordt achter de coulissen mo-
menteel nog hard gewerkt, maar 
het eindresultaat belooft prach-
tig te worden. Zo is de ingang van 
The Vintage Store op dit moment 
alleen nog via buurman ‘The Out-
let Factory / TOF Style-Center’ te 
bereiken.

The Vintage Store gaat op de 
Spaarneweg in een nieuw aange-
past concept verder. In  de afgelo-
pen jaren is de markt voor twee-
dehands meubels en kleding en 
andere artikelen aanzienlijk ver-
anderd. Uitsluitend een goede 
kwaliteit als het gaat om twee-
dehands artikelen wordt tegen-
woordig steeds meer gewaar-
deerd en gekocht. Bij het nieu-
we concept is het ook mogelijk 
om uw (merk)meubelen in con-
signatie te plaatsen in de winkel, 
zij overleggen met u de verkoop-
prijs, en zullen deze dan voor u 
verkopen en na verkoop vindt 
de verdeling van de opbrengst 
plaats. 

De nieuwe Vintage Store biedt 
een uitgebreide collectie van 
meubels aan, natuurlijk zit je dan 
goed op een drukbezochte meu-
belboulevard. 

De showroom is gevuld met Dut-
ch Iconic Designmerken (o.a. Zui-
ver, Dutch Bone, PTMD collec-
tion) tot het antieke juweeltjes, 
zoals bijv.: Queen Ann meubel-
stuk, Amsterdamse school, Ches-
terfi eld enz. Op de kledingafde-
ling is een groot assortiment met 
de hand gesorteerde recycle kle-
ding. Om de laatste trends aan 
te kunnen bieden reist een van 
de medewerkers regelmatig naar 
modesteden als Parijs, Londen 

en Berlijn om de collectie telkens 
weer met bijzondere items aan 
te vullen. Zij zorgen er dus voor
dat er kwalitatief hoogwaardige 
kleding in de winkel hangt voor 
een betaalbare prijs. Het is mooi 
dat kwaliteitskleding een tweede 
leven krijgt.

Tevens is The Vintage Store inmid-
dels gespecialiseerd in het ontrui-
men van huizen, kantoren of ho-
tels. Er is een team dat zich daar 
volledig mee bezighoudt, zelfs 
in urgente gevallen garandeert
The Vintagestore een ontruiming 
binnen 24 uur! 

Ook als kleine zelfstandige kunt u 
bij hen een ruimte/showroom in 
een van de panden voorzien van 
uw spullen of activiteiten. U moet 
dan denken aan bijvoorbeeld een 
naaister, parketteer, schilder/kun-
stenaar, houtbewerkers, enz. Al-
les in overleg.

Wilt u meer informatie ontvan-
gen een van bovenstaande acti-
viteiten kom dan gerust langs of 
stuur een e-mail naar:
mark@thevintagestore.eu.
of bel: 023-7600440.
De Vintage Store is zeven dagen 
per week geopend.

Restaurant de Konijnenberg en 
Nurks in de Hout koken weer samen
Heemstede - Wegens groot suc-
ces geven horeca-ondernemers 
Marco en Mandy Uitendaal een 
vervolg met hun gezamenlijke 
teams, aan de dine-ravond die
in november vorig jaar plaats-
vond. 

Thema diner-avonden werden
al vaker met bijvoorbeeld gast-
koks op de locatie Nurks in de 
Hout (Haarlemmerhout) geor-
ganiseerd. Afgelopen december 
werd het diner - deze keer op ver-
zoek van gasten uit de Konijnen-
berg - gehouden in de gezelli-
ge serre van de Konijnenberg in 
Heemstede. De diner-avond was 
direct helemaal vol gereserveerd 
met veel Heemstedenaren die zin 
hadden in een gezellig én lekker 
avondje uit.

Iedereen was zó verrast over het 
heerlijke en culinaire 3-gangen-
diner met als thema ‘Wild’, dat
direct gevraagd werd naar de 
datum van de volgende thema-
avond…

Het idee voor een serie thema-
diners, nu afwisselend plaatsvin-
dend op beide locaties zowel bij 
de Konijnenberg in Heemstede 
als in Restaurant Nurks in de Hout 
te Haarlem, was dus snel gebo-
ren. Gasten kunnen op deze ma-
nier ook goed zien wat er qua
menu, locatie en sfeer nog meer 
mogelijk is bij beide restaurants.
Nú is de volgende datum bekend, 
de locatie én ook het nieuwe
thema.

Brigade Konijnenberg/Nurks gaat 
een fi jn 3-gangen verrassings-
menu koken op locatie de Konij-
nenberg aan de Herenweg 33 in 

Heemstede op en wel op dinsdag 
5 februari. De aanvang is 18.30 
uur. Thema: Winter Wonder-
lijk & ‘n tikje Wild. Het diner kost 
€27.50. Voorafgaand krijgt u een 

lekker amuse-hapje bij binnen-
komst van ‘het huis’ geserveerd. 
Trek gekregen?
Reserveer dan snel uw tafeltje
telefonisch via 023-5848096.

Carwash Heemstede 
wast 100.000ste auto!
Heemstede - Op woensdag 9 ja-
nuari was het zover. Het zag er ’s 
morgens door het goede weer 
naar uit dat Carwash Heemstede 
die dag de 100.000 zou gaan ha-
len. De 100.000ste auto weltever-
staan. ’s Morgens werd een mooi 
boeket gekocht en een waarde-
bon. En rond 13.30 uur kwam 
mevrouw Tjaden nietsvermoe-
dend binnenrijden. Ze was aan-

genaam verrast dat precies zij de 
100.000ste klant was bij Carwash 
Heemstede. Met de felicitaties, de 
bloemen en de waardebon was 
ze enorm blij.

“Wij gaan op weg naar de vólgen-
de 100.000 wasbeurten en hopen 
u ook weer snel te mogen be-
groeten!” Aldus Carwash Heem-
stede.

Home-Start: tijdelijke steun en 
vriendschap voor gezinnen
Regio - Op zoek naar zinvol werk 
bij een leuke vrijwilligersorgani-
satie? 
Home-Start Haarlem zoekt erva-
ren ouders of opvoeders, die een 
steuntje in de rug willen zijn voor 
gezinnen. De voorbereidende 
cursus voor nieuwe vrijwilligers 
duurt zes dagdelen van 9.30 tot 
12.30 uur en start op maandag 4 
maart. De organisatie is op zoek 
naar hartelijke mensen die zelf 
ervaring met opvoeden hebben, 
goed kunnen luisteren en bereid 
zijn een aantal uren per week een 
gezin te ondersteunen. Wie aan 
de voorbereidende training wil 
meedoen kan zich tot maandag 
18 februari aanmelden.  

Om bij Home-Start aan de slag 
te gaan is geen speciale voorop-
leiding nodig. Zelf ervaring heb-
ben als opvoeder is voldoende. 
Je denkt mee over de opvoeding 
van de kinderen, biedt een luiste-
rend oor en soms praktische hulp 
in het gezin waaraan je gekop-
peld wordt. 
De ervaring is dat het werk en 
de scholing die je bij Home-Start 
krijgt bijdraagt aan je persoonlij-
ke ontwikkeling, en je leven ver-
rijkt. De vrijwilligers, die voor 

Home-Start wekelijks een gezin 
bezoeken, zijn bijna zonder uit-
zondering heel enthousiast over 
hun werk. Ze hebben het gevoel 
iets voor iemand te kunnen bete-
kenen op een gelijkwaardige ba-
sis en zien het als mogelijkheid 
echt in contact te komen met an-
dere ouders, die misschien heel 
anders in het leven staan.

Home-Start is een landelijk pro-
gramma in opvoedingsonder-
steuning. Home-Start Haarlem 
wordt uitgevoerd door Huma-

nitas en is er voor inwoners van 
Haarlem en regio. 
Meer weten over Home-Start? 
Kijk dan op  www.home-start.nl. 
Je kunt je telefonisch aanmelden 
voor een kennismakingsgesprek 
bij een van de coördinatoren: 
Stéphanie 06-35130429 of Mo-
nique 06-53614050 of door een
e-mail te sturen naar Home-Start.
Haarlem@Humanitas.nl.
Tijdens het kennismakings-
gesprek wordt aandacht gege-
ven aan je motivatie, wensen en
mogelijkheden.

Ooit had ik een leidingge-
vende die zei: “Als je met een 
vinger naar iemand wijst, 
wijzen er nog vier vingers 
naar jezelf.” Zoiets van: er is 
ook iets bij jezelf te verwij-
ten en niet alleen bij de an-
der.  Prachtige uitspraak die 
je nooit vergeet. Iets voor op 
een Delfts Blauw tegeltje. 

Maar soms moet je gedwon-
gen met een wijzende vinger 
rondlopen. Zo’n vinger heb 
je niet altijd in de hand. Dat 
overkwam een oud-collega 
van me. Hij was geopereerd 
aan een pees in zijn hand en 
moest daarna twee weken 
met een gespalkte opgesto-
ken middelvinger op kan-
toor rondlopen.
Niet echt ideaal als je dan ook 
in die periode een beoorde-
lingsgesprek met je mana-
ger hebt. Dat heb je dan niet 
meer in de vingers. Een be-
oordelingsgesprek, waar te-
vens je nieuwe targets voor 
het komende boekjaar wor-
den vastgesteld. Je staat dan 
als werknemer even anders 
te boek. 

Zo’n manager vraagt je dan 
hoe je over je nieuwe targets 
denkt. Je roept dan met een 
pokerface: “Prima”, met ‘on-
bewust’ opgestoken middel-
vinger. Heerlijk zo’n moment, 
als je je leidinggevende niet 
mag en je voortdurend de 
middelvinger kunt opsteken, 
omdat het niet anders kan.

Overigens word je dan wel 
ontraden om aan tafel te 
gaan zitten tijdens belang-
rijke besprekingen met ex-
terne zakenpartners. Zo’n 
‘bezwerende vinger’ kan an-
ders weleens verkeerd wor-
den opgevat. Tja, dan kun je 
alleen maar duimen dat het 
goed gaat…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Wijzend 
vingertje

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Wie of wat zat in de 
keuken van de sporthal?
Heemstede - De politie heeft za-
terdagnacht 19 januari een mel-
ding van een inbraak ontvangen 
bij sportcentrum Groenendaal 
aan de Sportparklaan. Om 3.00 
uur ging het automatisch alarm 
af. Er was beweging gedetecteerd 
in de keuken. 

Dit duidde op een inbraak. De 
politie kwam met meerder een-
heden ter plaatse, maar trof nie-
mand aan. Bij nadere inspectie 
leken alle toegangsdeuren ver-
grendeld. Een sleutelhouder is 
uit bed gebeld om het alarm te
resetten. 

Beeld: Laurens Bosch
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“IJsland is voor mij een plek 
waar je heel erg met jezelf 
geconfronteerd wordt. 
Enerzijds heeft het een 
grillige kant, anderzijds 
heeft het een soort 
onuitputtelijke schoonheid 
in zich. De leegte geeft 
je de mogelijkheid om te 
refl ecteren: te kijken naar 
de dingen die je goed 
hebt gedaan en dingen 
die je minder goed hebt 
gedaan. Je kunt je nergens 
verschuilen. Er is heel 
weinig afl eiding en die 
jaagt juist je relativerings-
vermogen aan. 
In Nederland heb je 
natuurlijk veel afl eiding op 
allerlei vlakken. Dan heb 
ik het bijvoorbeeld over 
Netfl ix, de kroeg, of de jacht 
op succes. De eenzaamheid 
en leegte moet ik voor 
mijzelf af en toe opzoeken. 
Mijn gezin weet dat ook. 

Er zit van alles in deze 
theatershow; liefde, rouw, 
verwondering en ik laat ook 
de Noordse mythologie in 
de show voorbijkomen. 
Wat er interessant aan 
is, is dat IJslanders zich 
openstellen voor zaken 
die niet per defi nitie waar 
hoeven te zijn. Ze staan 
open voor de verbeelding 
en sages, die zijn ontstaan 

in het verleden. Mede 
omdat ze in vroegere 
tijden in de winter niet 
veel konden doen en ze 
samen overwinterden in 
grote huizen. De wereld 
buiten stopte en binnen 
ontstonden de verhalen. 
Veel sages gaan over eer en 
bloedwraak. Eigenlijk gaat 
het over iets dierlijks wat in 
de mens zit. Alle gevoelens 
die oer zijn komen naar 
boven, iets wat wij 
tegenwoordig niet meer zo 
gewend zijn. Het gaat over 
het erkennen van wat voor 
wezen er eigenlijk in je zit. 
Met thema’s als vechten 
voor iets, bijvoorbeeld 
de liefde. Deze thema’s 
komen allemaal terug in de 
sages en de mythologie. 
IJslanders worden dagelijks 
geconfronteerd met de 
vier elementen en dan zal 
je doorzettingsvermogen 
moeten hebben. Ik ga 
de duidelijkheid die de 
mythologie geeft als 100% 
bruuske en grootse emotie,  
proberen enigszins door 
te laten schemeren in een 
theaterconcept. 

Paul de Munnik regisseert 
de voorstelling en 
Madeleine Matzer is aan 
boord als artistiek adviseur. 
Ik ga niet met een band op 

tournee. Ik heb in Reykjavik 
wel de aankomende plaat 
opgenomen met hele band, 
en met Dave Menkehorst 
als drummer/producer. 
In Theater de Luifel treed 
ik juist op in een kleine 
en eenvoudige set-up. 
Ik sta op de bühne met 
Dave Menkehorst met wie 
ik ondanks onze kleine 
bezetting ook een groots 
geluid kan creëren. Ik neem 
een videoscherm mee, waar 
videokunstenares Catherina 
Scholten beelden voor heeft 
gemaakt. Ik wil het publiek 
meenemen op een soort 
fi lmische reis. Eigenlijk 
moet je mijn concert gaan 
luisteren als een fi lm. Als 
publiek moet je achteraf 
het gevoel hebben dat je 
op verschillende plekken 
bent geweest: je hebt 
personages en verhalen 
leren kennen. Zelf ben ik 
reeds zeven keer in IJsland 
geweest en alle avonturen 
die ik daar heb meegemaakt 
vormen de basis voor deze 
reis en muziekvoorstelling. 
Er gaat van alles gaan 
gebeuren: het is allemaal 
heel spannend daardoor”, 
aldus Helge Slikker.
Theater de Luifel,
vrijdag 8 februari.

Bart Jonker

Op 8 februari doet fi lmcomponist en singer/songwiter Helge Slikker Theater de Luifel aan 
met een heel bijzonder theaterprogramma: ‘As’. Helge bezocht meermaals IJsland en werd 
hierdoor bijzonder geïnspireerd. Dit vormde de basis voor  ‘As’. ‘As’ is mysterieus, muzikaal, 
relativerend, confronterend en prachtig tegelijk. Helge vertelt hoe deze theatershow tot 
stand kwam en wat het Heemsteedse publiek in Theater de Luifel kan verwachten.

Theater De Luifel en De Oude Kerk

Podia Heemstede biedt drie concerten aan op het hoogste niveau voor een 
gunstige prijs. Bestel deze drie concerten als Serie en betaal geen €58,50 maar:

Te bestellen via podiaheemstede.nl of aan de kassa onder vermelding van 
Serie Klassieke Muziek Toptalent. Voor info: 023 - 548 38 38.

Serie Klassieke Muziek Toptalent

€39,50

Op de hoogte blijven van onze voorstellingen, 
nieuws en acties? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
op: podiaheemstede.nl

ZATERDAG 9 FEBRUARI
QUATUOR PUR LE FIN DU TEMPS 
Debussy en Messiaen (met lezing vooraf)

ZATERDAG 6 APRIL  
RUYSDAEL KWARTET 
met o.m. het Jagd-Quartet van Mozart

ZATERDAG 16 MAART
SOPHIKO SIMSIVE, wereldpianiste, 
tovert met sfeer. Zie exclusief interview 
op achterpagina van deze theaterkrant.

DE MUZIKALE THEATERSHOW 
‘AS’ VAN HELGE SLIKKER VOL 
SCHOONHEID EN RELATIVERING

“Als publiek moet je het gevoel hebben dat je
op IJsland bent geweest”







ZATERDAG 26 JANUARI

JAZZ LEGENDE ACK VAN ROOIJEN IN HEEMSTEDE!
Bassist/zanger Eric Timmermans stelt voor de Oude Kerk een jazzvoorstelling samen

ZATERDAG 9 FEBRUARI

QUATUOR POUR LE 
FIN DU TEMPS  
Symbolisme van Debussy en Messiaen
(met lezing vooraf)

VRIJDAG 22 FEBRUARI

FRESKU  
Voordat het te laat is

VRIJDAG 8 FEBRUARI

HELGE SLIKKER
As

ZATERDAG 2 FEBRUARI

AROSA TRIO 
Drie topmusici bundelen hun krachten

VRIJDAG 15 FEBRUARI

NATHALIE BAARTMAN
Breek

ZONDAG 3 MAART

IDEMO QUARTET
Nederlands grootste gitaartalent 
met topformatie

PROGRAMMAOVERZICHT TWEEDE HELFT SEIZOEN 2018-2019

ZONDAG 17 FEBRUARI

MARIANNE VAN 
HOUTEN
Nijntje op de fi ets (2+)

VRIJDAG 15 MAART

STEFANO KEIZERS
Erg Heel

CABARET

TONEEL

MUZIEK

JAZZ

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 15:00 uur, entree: € 17,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 11:00 en 14:30 uur, 
entree: € 12,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50
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THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER

JEUGD

KLASSIEK/
KAMERMUZIEK

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50



VRIJDAG 19 APRIL

LEIDS CABARET FESTIVAL
Finalistentour 2019

VRIJDAG 16 MAART

SOPHIKO SIMSIVE  
Wereldpianiste tovert met sfeer

VRIJDAG 5 APRIL

RYAN PANDAY  
Fenomeen

ZATERDAG 11 MEI

NACHTLICHT
Merel Vercammen (viool), Sterre Konijn (zang) en band

ZATERDAG 13 APRIL

TONEELGROEP HET 
VOLK
Het vermoeden van Pointcaré

VRIJDAG 10 MEI

DOLF JANSEN 
Bijna

ZATERDAG 23 MAART

CORA BURGGRAAF (ZANG), 
ROSANNE PHILIPPENS (VIOOL) 
PIETER WISPELWEY (CELLO) & 
PAOLO GIACOMETTI (PIANO)
Tunes and dances

ZATERDAG 6 APRIL

RUYSDAEL KWARTET
Jacht en pracht

PROGRAMMAOVERZICHT TWEEDE HELFT SEIZOEN 2018-2019

ZATERDAG 30 MAART

MATHIEU VAN BELLEN (VIOOL) 
& OMRI EPSTEIN (PIANO)  
‘Oude ziel’ die muziek ademt

VRIJDAG 12 APRIL

PATRICK LAUREIJ
Nederlands Hoop

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 25,00

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 17,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 18,50
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THEATER DE LUIFEL
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

OUDE KERK
aanvang: 20:15 uur, entree: € 19,50

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



WE HEBBEN JE NODIG
Podia Heemstede organiseert elk jaar zo’n 55 
voorstellingen en concerten. Voor de exploitatie 
van onze locaties Theater De Luifel en de Oude 
Kerk zijn we afhankelijk van subsidie van de Ge-
meente Heemstede en de inzet van een groot aan-
tal gemotiveerde vrijwilligers.

Alleen met de bijdragen van Vrienden van de Po-
dia kunnen we doorgaan met het ijzersterke pro-
gramma zoals de afgelopen jaren. Een gevarieerd 
cultureel programma met zowel bekende artiesten 
als jong talent en met cabaret, muziek en toneel.

NATUURLIJK KRIJG JE OOK IETS TERUG 
IN RUIL VOOR JE STEUN
Aan het begin van elk theaterseizoen kun je met 
voorrang voorstellingen* boeken. Je krijgt dan 
een week voorsprong op andere belangstellend-
en. En dat is geen overbodige luxe blijkt elk jaar 
weer. Sommige voorstellingen raken in deze voor-
verkoop al uitverkocht! 

ALLE VRIENDEN ZIJN ONS EVEN LIEF
Je kunt kiezen of je Vriend (20 euro) of Vriend 
Plus (35 euro) wordt. Als Vriend boek je per voor-
stelling twee kaartjes met voorrang; als Vriend 
Plus vier kaartjes. Je Vriendenpas geldt voor het 
seizoen 2019-2020.  

ZO WORD JE VRIEND VAN
PODIA HEEMSTEDE
Op podiaheemstede.nl/word-vriend vind je meer 
informatie over het kopen of verlengen van je 
Vriendenpas. Je kunt ook bellen naar de Theater-
lijn 023 – 548 38 38 of langsgaan bij de theater-
kassa aan de Herenweg.

* Enkele voorstellingen uitgezonderd.

SLUIT DIT JAAR VRIENDSCHAP 
MET PODIA HEEMSTEDE

Kaarten bestellen doe je zo:

Bestelwijzen:
• U koopt direct kaarten via onze website, betaalt via iDeal en print zelf  toegangs- 
 bewijzen uit. Kosten per bestelling: € 2,00.
• U komt naar de kassa aan Herenweg 96 en geeft daar aan welke kaarten u wilt   
 bestellen. Openingstijden van de kassa: maandag t/m donderdag 9 - 16 uur   
 en vrijdag 9 - 12 uur. 
• U reserveert telefonisch bij Podia Heemstede: 023-548 38 38. De kaarten worden  
 dan 14 dagen voor u vastgehouden in afwachting van uw betaling. U zorgt zelf   
 voor de bankoverschrijving; na ontvangst van het geld liggen de kaarten klaar op 
 de voorstellings- avond of -middag. Kosten € 2,00 per bestelling.

Verreweg de makkelijkste manier om kaarten te bestellen voor de voorstellingen 
van Podia Heemstede is via de website www.podiaheemstede.nl

COLOFON
De Theaterkrant Heemstede is 
een uitgave van Stichting Podia 
Heemstede. 

Stichting Podia Heemstede
Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
podiaheemstede.nl
info@podiaheemstede.nl
         PodiaHeemstede
         @PodiaHeemstede

Theater de Luifel
Herenweg 96, 2101 MP Heemstede
Oude Kerk
Wilhelminaplein, 
2103 GS Heemstede

Bestuur
Erik Groot, voorzitter
Els Teske , secretaris
Fred Schriever, penningmeester
Dorien van Beek, bestuurslid
Pauline Höhner-Regout, marketing 
en PR

Programmeurs
Adriaan Bruin
Cathelijne Noorland

Productie, redactie & vormgeving
Dorien van Beek
Bart Jonker Productions
Barbara van der Mast (’t Avontuur)

Drukwerk: Janssen Pers
Verspreiding: Verspreidnet BV 
Uitgeverij en advertentieacquisitie: 
De Heemsteder Uitgevers

De foto's/illustraties in deze 
uitgave zijn gemaakt door:
Merlijn Doomernik, Sharon 
Hagenbeek, Juliette Erkelens, 
Rens Dekker, Rahi Rezvani, 
Feiko Koster, Mark Kohn, 
Nicolaj Lund, Bas Oosterwal, 
Wouter le Duc ofF Simon van Boxtel, 
Peter van Eyken, Hylke van Lingen, 
Emelie Schäfer, Kim Raad, 
Sarah Wijzenbeek, Rob Marinissen, 

Blake Ezra, Neda Navee, 
Vijay Slager, Rose Photography, 
Govert de Roos, Walt Cisco, 
Bram Jonker, Bob Bronshoff, 
Astrid Verhoef, Thijs Maas, 
Marcel van den Broek, 
Tanja van Rooden, Koos Breukel, 
David Cohen de Lara, Corne van 
der Stelt, Esther de Boer, ALEX, 
Diederick Bulstra, Hanco Kolk, 
Maartje ter Horst, Roger Cremers, 
Corbino, David Menkehorst, 
Jochem Jurgens, Willem 
Schalekamp, Melissa Verhoeven, 
Lotte Bronsgeest, Bastiaan 
Musscher, Curly and Straight, 
Jeroen Les, Jennifer Kunes, 
Hans Vissers, Margriet Jeninga
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Sophiko Simsive: “Ik ben 
van geboorte Georgische 
en ik spreek een klein 
beetje Nederlands, omdat 
ik  een tijdje in Nederland 
gestudeerd heb onder Mila 
Baslavskaya (de moeder van 
violiste Liza Ferschtman) 
aan het Sweelinck 
Conservatorium in 
Amsterdam. Ik ben daar als 
15-jarige begonnen in 2007 
en was de jongste student. 
Eigenlijk was Engels daar 
de belangrijkste voertaal, 
omdat bepaalde vakken 
op het conservatorium in 
het Engels waren. Als ik 
Engels spreek, dan denken 
sommige mensen dat ik 
Nederlandse ben, omdat 
mijn accent in het Engels 
daarop lijkt. Eigenlijk wel 
grappig. Ik denk dat dat 
komt omdat ik Nederland 
met Nederlandse vrienden 
Engels sprak en hun accent 
op een of andere manier 
heb overgenomen. Ik heb 
goede herinneringen aan 
mijn tijd in Nederland. Zoals 
aan het Prinses Christina 

Concours waaraan ik 
deelnam en de eerste prijs 
won tijdens mijn eerste jaar 
aan het conservatorium en 
het Grachtenfestival dat 
ik in 2016 gewonnen heb. 
Ik zit vanaf mijn derde jaar 
al achter de piano. Mijn 
moeder was pianolerares, 
dus pianospelen is er bij mij 
met de paplepel ingegoten. 
Ze gaf pianolessen aan 
talentvolle kinderen van 
6 tot 12 jaar in een studio 
en nam mij altijd mee. 
Het was haar specialiteit om 
heel jonge kinderen hierin 
te onderwijzen. Daarom 
was de piano voor mij ook 
een heel natuurlijke stap, 
omdat ik voortdurend door 
pianomuziek omgeven werd. 
Mijn moeder vertelde me dat 
ik als kleine peuter achter 
de piano plaatsnam en al 
Georgische slaapliedjes 
wist te spelen. Ze zei me 
dat ik dat al zonder moeite 
deed en me dit gemakkelijk 
afging. Zo ontdekte zij dat 
ik op zeer jonge leeftijd 
talent had voor pianospelen. 

Zij heeft me als eerste in 
mijn ontwikkeling begeleid. 
Ik heb zelf de situatie van 
Georgië in de jaren negentig 
ondervonden: de Sovjet-
Unie was net uit elkaar 
gevallen. Georgië worstelde 
destijds met armoede en 
een tekort aan brood. 
De muziek zorgde er echter 
voor dat we ons beter 
voelden en veel Georgische 
gezinnen hadden dan ook 
een piano thuis staan. Dat is 
op zich al vrij uitzonderlijk. 
Daarom is pianomuziek vrij 
populair en gemeengoed in 
Georgië. Wij hadden echter 
geen piano thuis staan. Bij 
mijn moeder stond er dus 
een in de studio. Ik oefende 
daarom ook veel op de 
plaatselijke muziekschool 
of bij familieleden. 
Mijn lerares daar had twee 
piano’s en heeft me er 
toen een geschonken.  
Ik gaf op jonge leeftijd 
aan mijn familieleden al 
huiskamerpianoconcerten, 
waardoor mijn liefde voor 
het optreden is ontstaan. 

Ik ben blij dat ik op jonge 
leeftijd de gelegenheid 
heb gehad om optredens 
op verschillende podia te 
doen. Op mijn zesde jaar 
kreeg ik de gelegenheid om 
op te treden met orkesten 
in Georgië. Mede omdat de 
Georgische overheid het 
belangrijk vond om jong 
klassiek muziektalent aan 
te moedigen. Zo kreeg 
ik veel ervaring op 
verschillende platforms 
en werd pianospelen mijn 
passie voor het leven. 
Ik heb ook wel geprobeerd 
om andere  muziekinstru-
menten te bespelen, zoals 
de klassieke gitaar en de 
cello, zelfs even de harp.  
Voor mij bleef echter de 
piano het instrument. 
Dat voelde gewoon het 
natuurlijkst aan en die 
bleef voor mij het meest 
toegankelijk. 

Toen ik 11 was, speelde 
ik Beethovens tweede 
pianoconcert met het 
studentenorkest van 

Sweelinck Conservatorium 
waar ik in 2012 cum laude 
af studeerde. Nu doe ik mijn 
Master aan de Yale School 
of Music in New Haven in de 
Verenigde Staten. Ik kijk er 
erg naar uit om weer even in 
Nederland terug te komen 
en te gaan spelen in de 
mooie Heemsteedse Oude 
Kerk op 16 maart.”
Bart Jonker

Georgië op het ‘Beethoven-
festival’ in het Duitse Bonn. 
In 2003 studeerde ik aan 
het Muziekgymnasium van 
Tbilisi, waar ik studeerde 
bij professoren Maka 
Aladashvili en Alexander 
Garber. Ik toerde met 
‘I Virtuosi Italiani’ onder Lev 
Markiz in Nederland. 
Daarna ging ik in 
Amsterdam naar het 

De jonge pianiste Sophiko Simsive wordt beschouwd als een van de beroemdste en talentvolste pianisten ter wereld van 
haar generatie en zij trekt wereldwijd volle zalen. Op dit moment doet Sophiko haar Master of Musical Arts aan de Yale 
School of Music in de Verenigde Staten onder professor Boris Berman. Op 16 maart komt zij naar Heemstede en geeft zij 
een recital in de Oude Kerk. Via Facetime had Podia Heemstede een gezellig interview met haar.

Recital door beroemde pianiste Sophiko Simsive in 
de Oude Kerk op 16 maart:

“IK HEB GOEDE HERINNERINGEN 
AAN MIJN TIJD IN NEDERLAND”

NOTEER IN UW AGENDA:
zondag 19 mei 2019

OPEN DAG
seizoen 2019-2020





14 23 januari 2019

In Memoriam:
oud-burgemeester O.R. van den Bosch

Op 10 januari overleden oud-burgemeester mr. jhr. O.R. van den 
Bosch. Van den Bosch was van 1979 tot 1993 burgemeester van 
Heemstede. Historicus Hans Krol bewaart goede herinneringen 
aan hem. 

Telg uit een adellijk geslacht van bestuurders
In 1450 is ene Willem van den Bosch op basis van familiebe-
trekkingen benoemd tot schout van Heemstede. Hij stamde uit 
een riddermatig geslacht als kleinzoon van Gijsbrecht van Am-
stel van IJsselstein, die gerelateerd was aan jonkvrouw Johanna 
van Heemstede. Deze Willem is vóór 1458 overleden. Slechts een 
charter is van hem bewaard gebleven, tot overmaat van ramp 
ook nog met een ernstig beschadigd zegel.
De betoudovergrootvader van jonkheer Oscar Rudolf van den 
Bosch was graaf Johannes van den Bosch, die van 1830 tot 834 
Gouverneur-Generaal van Nederlands Oost-Indië was. Hij intro-
duceerde onder koning Willem I het Cultuurstelsel, waarvan de 
Nederlandse economie decennialang heeft geprofiteerd. Voor-
al is hij bekend gebleven als oprichter van de Maatschappij van 
Weldadigheid in o.a. Frederikoord en Veenhuizen, waaraan in 
de 19de eeuw tienduizenden werklozen te danken hebben ge-
had dat ze weer aan het werk konden gaan. De overgrootvader 
was burgemeester van de Bilt en zijn vader burgemeester van Leersum en Amerongen. Oscar Rudolf 
van den Bosch is in 1928 te Leersum geboren en studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht. Na  een functie bij een verzekeringsmaatschappij en van 1955-1972 plv. kabinetchef op 
het Provinciehuis in Haarlem volgde in 1962 zijn benoeming tot burgemeester van Amerongen. Met 
het vertrek van jhr. mr. W. H.D. Quarles van Ufford werd Van den Bosch 16 mei 1979 uit 16 sollicitan-
ten gekozen. Tussen haakjes: bij zijn pensionering in 1993 was Heemstede intussen zo populair ge-
worden dat toen liefst 44 kandidaten meedongen naar die functie. In de jaren van zijn burgemees-
terschap heeft Heemstede  - mede dankzij de vestiging van enkele seniorenresidenties - de kopposi-
tie in ons land ten aanzien van het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner onder de gemeen-
ten met meer dan 25.000 inwoners weten te handhaven. Enkele hoogtepunten waren de realisering 
van verscheidene woningbouwprojecten, waaronder Merlenhoven en het project Blekersvaartweg/ 
Burgemeester Van Lennepweg en in 1983 de opening van het sportcomplex Groenendaal. Een 
heikele kwestie was de langdurige krakersbezetting van Eikenrode. Na ontruiming overdag door de 
mobiele eenheid is in de nacht van 26 op 27 oktober 1992 de villa door brand verwoest. De oorzaak 
daarvan is - althans naar buiten toe - nimmer opgehelderd.

Geliefd als burgemeester èn 
burgervader
Hem globaal typeren: qua pos-
tuur niet al te groot, een man 
met een stevige handdruk, 
wanneer nodig een krachtig 
stemgeluid, ietwat voorover-
gebogen hoofd met grote gui-
tige ogen die je doordringend 
konden aankijken, en intelli-
gent. Naast de zorg voor zijn 
gezin, waren lezen, muziek en 
reizen zijn belangrijkste hob-
by’s. Hij bleek duidelijk aller-
gisch voor detaillistisch ge-
zeur. Wanneer dat voorkwam 
kon men dat evident merken 
aan zijn houding via non-ver-
bale communicatie. Hij maak-
te ooit een opmerking dat in 
de Heemsteedse gemeente-
raad teveel juristen zaten, ge-
let op al te uitvoerige beschou-
wingen tot zelfs opmerkingen 
over punten en komma’s. Met 
zijn joyeuse wijze van voorzit-
ten kon hij met een kwinkslag 
al te langdradige uitweidingen 
op een schalkse wijze beëindi-
gen. Ik herinner me dat toen 
een gemeenteraadsvergade-
ring tot middernacht dreigde 
uit te lopen hij, nadat de bo-
de koffie was komen inschen-
ken, bij een betoog inbrak om 
de dames en heren mede te 
delen ‘dat de bitterballen koud 
werden’. Dat was niet aan do-
vemans oren gericht, want na 
een supersnelle rondvraag be-
gaf eenieder zich opgewekt naar de kelderkantine. Zelf vroeg ik hem een keer naar mijn mening dat 
sommige mensen zich in hoorzittingen en commissievergaderingen al te zeer door emoties lieten lei-
den. Daar had Van den Bosch naar hij antwoordde geen enkele moeite mee. Inderdaad kon hij zelf, 
als hij eens al of niet gespeeld, boos was de nodige decibels produceren, maar was ook niet te be-
roerd wanneer de zaak anders lag of na een pauze tot rust gekomen te reageren met humor en een 
schaterlach. Of dat genetisch bepaald was kan ik niet beoordelen, maar van zijn illustere voorva-
der Johannes van den Bosch, die geestdriftig en energiek was, is algemeen bekend dat bij hem zijn 
gemoed het meermaals won van de ratio. 
Als een eigenschap die meestal aan professoren wordt toegedicht kon hij soms ook verstrooid over-
komen, door iemand die hij kende onopgemerkt voorbij te lopen of een verkeerde naam te noemen.

Géén straatnaam aan de haven, wél een Van den Bosch tulp
Bij zijn zilveren jubileum als burgemeester in 1987 verklaarde Van den Bosch in het radioprogramma 
‘de burgemeester is jarig’  “zijn vak onverminderd leuk te vinden”. 
Bij zijn afscheid ontving hij van gemeentewerken een straatnaambord met opschrift ‘jhr. mr. O.R,van 
den Boschkade’. Oud-directeur Willem Kraayenga drukte bovendien zijn waardering uit om hem, 
Los Angeles indachtig, symbolisch een ‘Oscar’ uit te reiken, vanwege zijn verdienste als de beste 
burgemeester. Namens het gemeentebestuur ontving Van den Bosch een gouden erepenning. 
Voorts is een door kweker C. van Bentem uit de Haarlemmermeer gedurende een periode van bij-
na 14 jaar (van 1979 tot 1993)  een veredelde tulp ‘jonkheer van den Bosch’ vernoemd, gedoopt met 
Heemsteeds pompwater. 
Met zijn in Heemstede algemeen gewaardeerde echtgenote, die haar man vaak bij  evenementen 
vergezelde, verhuisde het echtpaar na zijn pensionering vanuit de ambtswoning naar een woning in 
het nabijgelegen Bentveld. Naar ik meen onder meer vanwege de drukke weg zomers van en naar 
Zandvoort verhuisden zij enige jaren later nogmaals, echter niet terug naar de Utrechtse Heuvelrug, 
maar naar de rustieke plaats Vorden, gemeente Bronckhorst, bekend als kastelendorp.
Op ruim 90-jarige leeftijd is hij aldaar overleden, een weduwe, 2 zonen, 1 dochter en 11 kleinkinderen 
nalatend. Op 16 januari is in de dorpskerk een drukbezochte afscheidsdienst gehouden. 
Mensen uit Heemstede die hem persoonlijk hebben meegemaakt zullen burgemeester Van den 
Bosch niet snel vergeten. In de Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief zijn enkele 
mappen met documentatiemateriaal, zoals krantenartikelen, foto’s, cartoons, saillante uitspraken e.d. 
bijeengebracht.

Hans Krol

Naar scheidend burgemeester is 
in 1993 een speciaal gekweek-
te tulp ‘Jonkheer Van den Bosch’ 
vernoemd (foto: Noord-Hollands 
Archief).

Burgemeester jhr. mr. O.R. van den Bosch stelde 13 juni 1992 de fontein 
op het Valkenburgerplein in werking. Links kunstenares en ontwerp-
ster Karola Veldkamp en rechts Mirjam van Kuyk van de gemeentelijke 
afdeling Welzijnszaken (foto V.C. Klep).

Excursies beginnen binnenkort
Kijkje nemen op buitenplaats Huis te Manpad
Heemstede - Op zaterdag 2 fe-
bruari beginnen de wekelijkse ex-
cursies op Huis te Manpad, mis-
schien wel de best bewaard ge-
bleven buitenplaats van Ken-
nemerland. Manpad aan de He-
renweg in Heemstede is be-
roemd vanwege de overvloedi-
ge stinsenflora en vooral de ve-
le sneeuwklokjes zijn de moeite 
waard.
Kom vroeg in het seizoen, want 
de bloemenpracht is, zoals de 
laatste zachte winters gebruike-
lijk, vroeg in het jaar te zien.

Nieuwe lindebomen en 
nieuwe reigersoort
De linden aan de Wildlaan zijn 
opgekroond en kunnen verder 
als fraaie randbomen langs deze 
zichtlijn doorgroeien. De nieuwe 
bomen, die dienen als vervangers 
van de oude linden op het voor-
plein, zijn gearriveerd en staan 
klaar om geplant te worden. Het 
is nu wachten op een goed mo-
ment.

Er is een nieuwe vogelsoort op 
Manpad vastgesteld: de grote zil-
verreiger. Deze reigersoort is, na 
decennia lang uit ons land ver-
dwenen te zijn geweest, weer als 
broed- en standvogel teruggeko-
men en zeker in de wintermaan-
den geen zeldzaamheid meer. 
Spiegelend in de vijver bij het 
grote huis, is de zilverreiger een 
hoffelijke verschijning!

Sterappels en beheerplan
Helaas is de aanplant van een 
aantal pruimenbomen na een 
aantal jaren geen succes geble-
ken. Deze fruitbomen zijn nu ver-
vangen door appelbomen van 
het ras sterappel. Dit smakelijke 
bewaarappeltje maakt een come-
back in particuliere collecties. 
Verder is er een nieuw beheer-
plan in voorbereiding, waarbij 
bestuur en tuinbaas zorgen voor 

een zorgvuldig en planmatig be-
heer van deze fraaie buitenplaats.

Excursies
Het park van Huis te Manpad is al-
leen in excursieverband te bezoe-
ken. Van februari t/m 15 oktober 
is er iedere zaterdag om 10.00 uur 
een excursie. Van februari t/m mei 
is er ook op dinsdag om 14.00 uur 
een rondleiding. Op deze tijdstip-
pen staat er bij de poort een gids 
klaar, die u meeneemt voor een 
boeiende wandeling. Aanmelden 
is niet nodig en er worden geen 
kosten berekend. Het hoofdhuis 

en de overige woningen worden 
particulier bewoond en zijn dus 
niet te bezichtigen. Een groeps-
bezoek is ook buiten de open-
stellingstijden mogelijk, behalve 
op zondag. Spreek dit af met Iris 
de Graaff, telefoon 023-5475040. 
Voor overige informatie betref-
fende de openstelling of excur-
sies kunt u terecht bij excursieco-
ordinator Peter de Jong:
06-54392301 of
peter-atalanta@hotmail.com.

Kijk ook op:
www.huistemanpad.nl.

Fotografie: Henk van Bruggen

Spek je verenigings- of clubkas, 
samen met het Oranje Fonds 
Regio - Het Oranje Fonds nodigt 
alle stichtingen en verenigingen 
in de gemeente Heemstede uit 
om mee te doen met de Oran-
je Fonds Collecte 2019. Hiermee 
kunnen zij niet alleen de eigen 
kas spekken, maar ook een groot 
verschil maken voor Nederlan-
ders die in een sociaal isolement 
zitten of dreigen te komen.

In Heemstede zijn vier collecte-
gebieden beschikbaar voor de 
Oranje Fonds collecteweek, die 
van 11 t/m 15 juni gehouden 
wordt. Een collectegebied ‘clai-
men’ kan via www.oranjefonds.
nl/collecte. Dit kan zolang er ge-
bieden beschikbaar zijn of uiter-
lijk tot 1 april.

Deelnemende stichtingen en ver-
enigingen mogen de helft van de 
opbrengst houden om aan hun 

eigen maatschappelijke doelstel-
lingen te besteden. Voorwaarde 
is dat het geld in Nederland be-
steed wordt. De andere helft gaat 
naar sociale projecten in de pro-
vincie waar gecollecteerd is. Zo 
wordt alle opbrengst lokaal be-
steed. Projecten die ervoor zor-
gen dat niemand in Nederland er 
alleen voor hoeft te staan. Denk 
bijvoorbeeld aan Voedselban-
ken, projecten die eenzaamheid 
onder ouderen tegengaan of die 
ervoor zorgen dat kinderen met 
een beperking mee kunnen doen 
in de maatschappij.

Iedere euro goed besteed
Het is de vijfde keer dat het Oran-
je Fonds deze landelijke collec-
teweek organiseert. Alle kosten 
van de collecte (organisatie, ma-
teriaal) zijn voor rekening van het 
Oranje Fonds. RegioBank neemt 

de kosten voor het geldtransport 
op zich. Hierdoor wordt iedere 
euro uit de collectebussen be-
steed aan projecten die onze sa-
menleving socialer maken.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan 
een sociale samenleving, waar 
mensen er voor elkaar zijn en ie-
dereen mee kan doen. Daar-
om mobiliseert, versterkt en on-
dersteunt het zoveel mogelijk 
mensen en organisaties die zor-
gen dat niemand er alleen voor 
staat. De steun bestaat uit inspi-
ratie, advies, kennis en geld. Het 
Fonds kan dit doen dankzij o.a. de 
Postcode Loterij, de Nederlandse 
Loterij, Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en 
Koningin Máxima zijn het be-
schermpaar van het Oranje 
Fonds.

Foto: ©Oranje Fonds
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Krijgt Heemstede een Rekenkamer 
of Rekenkamercommissie?
Heemstede - - In de commissie-
vergadering Middelen, op 16 ja-
nuari, werd duidelijk wat de ver-
schillen zijn tussen een Rekenka-
mer en een Rekenkamercommis-
sie. Een Rekenkamer bestaat uit 
onafhankelijke leden. Is het een 
Rekenkamercommissie dan ma-
ken ook raadsleden er deel van 
uit.
Het lidmaatschap van de com-
missie met politiek betrokkenen 
zou al snel de indruk kunnen wek-
ken dat er partijpolitiek wordt be-
dreven. In alle toonaarden werd 
dit door de voorstanders van dit 
model bestreden. Onafhankelijk 
voorzitter Joost van Eijsden sprak 
zijn voorkeur uit voor het opne-
men van raadsleden. Hij vindt 
dat de inbreng van raadsleden, 
die een onderwerp goed ken-
nen, een voordeel is. In Haarlem 
bestaat de commissie volledig uit 
raadsleden. In Bloemendaal is er 
een onafhankelijke commissie en 

in Heemstede bestaat tot nu toe 
een mix van beide.
In welke vorm dan ook, een Re-
kenkamer doet onderzoek naar 
processen binnen de gemeente, 
en doet aanbevelingen. Zij kun-
nen onderwerpen zelf kiezen 
maar een burger of de gemeen-
teraad kan ook voorstellen eens 
iets te laten onderzoeken. Of 
het bescheiden budget jaarlijks 
moet worden vastgesteld of voor 
meerde jaren, daar was de poli-
tiek over verdeeld. De VVD en het 
CDA willen het jaarlijks bekijken. 
Van de overige partijen mag het 
best voor een aantal jaren wor-
den vastgesteld. Minister Ollong-
ren (D66) werkt aan een wet dat 
leidt tot een onafhankelijke Re-
kenkamer. Tot het zover is moet 
Heemstede íets. De huidige voor-
zitter stopt in januari en de secre-
taris in juni. De raadsleden die nu 
nog zitting hebben zijn na de ver-
kiezingen in feite demissionair. 

Schul, (D66) Van der Heiden (GL) 
en Jagtenberg (HBB) zitten zowel 
in deze commissie als in de ge-
meenteraad. Zij voeren over on-
derwerpen van de Rekenkamer-
commissie niet het woord tijdens 
vergadering van de raad. Of het 
wenselijk is politici in de rekenka-
mer op te nemen blijft een punt 
van discussie. De HBB-fractie is in-
tern verdeeld en wil pas een oor-
deel vellen tijdens de raadsver-
gadering van 31 januari. De VVD 
sprak zich uit voor een Rekenka-
mer. De Wit (CDA) zou raadsleden 
wel per onderwerp willen toe-
voegen aan de commissie. “Maar 
wil je onafhankelijk zijn dan moet 
je het met alleen externen doen”, 
zei ze. GroenLinks en D66 willen 
wel raadsleden opnemen in de 
commissie tot het moment dat 
de wet anders voorschrijft. Op 31 
januari valt het besluit.

Eric van Westerloo

Grensoverschrijdend Floris 
Kappeyne trio in Pletterij
Regio - Zondagmiddag 27 janu-
ari staat de Jelle Willems Group 
op het podium van de Pletterij in 
Haarlem. Het concert begint om 
16.00 uur op de locatie Lange He-
renvest 122. Gitarist Jelle Willems 
bouwt met zijn band een muzi-
kale brug tussen oud en nieuw. 
Symmetrische en harmonische 
structuren en solide samenspel 
vormen de basis van zijn muziek.
Jelle Willems studeerde in 2015 
cum laude af aan het Conservato-
rium van Amsterdam en heeft er 
onlangs zijn masteropleiding vol-
tooid. In Parijs volgde hij lessen 
bij vooraanstaande Europese mu-
sici als Nelson Veras en Bo van der 
Werff . Daarna ging Willems drif-
tig aan de slag: eigen composi-
ties maken en vooral het eigen, 
uniek muzikale stemgeluid ver-
der ontwikkelen. De door hem 
ge-schreven composities zijn ge-
inspireerd door de muzikale taal 
van de Franse componist Olivier 
Messiaen (1908–1992). De sym-
metrische structuren en toonlad-

ders die in de muziek van Mes-si-
aen te vinden zijn worden door 
Willems op een natuurlijke ma-
nier verwerkt in zijn composities 
en improvisaties.
De Jelle Willems Group bestaat 
uit: Jelle Willems – gitaar, Loran 
Witteveen – piano, Pedro Ivo Fer-
reira – contrabas en Tancrède De-
rijard-Kummer – drums.
Dit concert wordt mogelijk ge-
maakt door jazzX. Sinds de over-
heid enkele jaren terug de sub-
sidies voor kunst kortte, zijn veel 
podia voor moderne jazz geslo-
ten. De conservatoria leveren ie-
der sei-zoen onophoudelijk ex-
cellente jazzmusici af, maar de 
gelegenheid om on stage het ta-
lent verder te ontwikkelen ont-
breekt. JazzX biedt hen die mo-
gelijkheid wel en heeft in dit sei-
zoen zes afwisse-lende concerten 
van de jongste generatie jazzmu-
sici geprogrammeerd op verschil-
lende zondag-middag in de Plet-
terij. Toegang: €10,00; bezoekers 
onder 25 jaar betalen €7,50.

Kat gered uit 
woning met veel 
rookontwikkeling
Regio - Een persoon is in de nacht 
van zaterdag 19 januari gewond 
geraakt bij een woningbrand aan 
de Cruquiusdijk in Cruquius. 

Rond 1.15 uur werd de brand in 
het woonhuis ontdekt, waarop 
de brandweer direct met meer-
dere wagens uitrukte.

De bewoner, die rook had inge-
ademd, is voor nadere zorg naar 
het ziekenhuis gebracht.
Bij de brand kwam een fl inke 
hoeveelheid rook vrij. Een kat 
en hond zijn uit de woning ge-
red. De kat moest langere tijd 
door brandweerlieden worden 
beademd. Het huisdier is daar-
na meegenomen door de dieren-
ambulance. Hoe de brand is ont-
staan, is onbekend.

De coalitiepartijen (HBB, GL, PvdA) hebben in juni 2018 een besluit genomen dat de bouwver-
gunning voor de Vomar onmogelijk maakt, een verkiezingsbelofte. Het College moest de Raad in 
september voorstellen om het onrechtmatige besluit in te trekken en verkoopt dat aan de raad 
met ‘substantiële verbeteringen’ in het Vomarproject zonder fi nanciële consequenties. De Raad,
met uitzondering van het CDA, ging akkoord. 

Na drie maanden in stilte onderhandelen krijgt de Raad drie door de burgemeester onderteken-
de contracten ter kennisname met een voor Heemstede beschamende primeur. Op initiatief van 
het College is ook voor de gemeente een boete van €500.000 opgenomen als de afspraken niet 
worden nagekomen. De gemeente Heemstede heeft zich nog nooit moeten verplichten tot het 
afspreken van een dergelijk boetebeding. Wat is nu het signaal naar de inwoners? De gemeente 
is onbetrouwbaar?

Het CDA is van mening dat het College deze boete niet mocht afspreken. De Raad heeft inge-
stemd met afspraken zonder boetebeding voor de gemeente. De Raad is niet meer geraadpleegd 
en er is geen voorziening in de begroting waardoor het besluit in strijd is met de Gemeentewet.
Tijdens de discussie in de commissie Ruimte blijkt dat HBB van mening is dat een boetebeding 
juist voor de gemeente nodig is als fi nanciële prikkel tot nakoming, en dat deze past binnen het 
zakelijk verkeer. Een vreemde visie op de gemeentepolitiek. De gemeente Heemstede is een
betrouwbare partij die staat voor haar woord.

En dan de ‘substantiële verbeteringen’, in elk geval niet voor de belanghebbenden. Er heeft geen 
participatie plaatsgevonden met als resultaat: extra bezwaren. De zogenaamde verbeteringen 
staan voor het belangrijkste deel in een memo en in de contracten met  Van Hoorne en Vomar. 
Precies twee BV’s die de boetebepaling niet hebben getekend. Wethouder Annelies van der Have 
(HBB) bevestigt dat geen boete is verschuldigd als de doelstelling ‘energieloos’ niet wordt gehaald.
Wat nu? Volgende week stemmen alle partijen voor het besluit om de Vomar zonder vertraging
te realiseren, ook HBB, GL en PvdA.  Maar College, zet een streep door de boetebepalingen!
Kom de gemaakte afspraken als fatsoenlijke partijen na, heb vertrouwen in elkaar. Is dat naïef?
Het CDA vindt van niet. 

CDA Heemstede

INGEZONDEN: POLITIEK

Is de gemeente Heemstede betrouwbaar?

Doe mee met de Bridgedrive voor KiKa
Heemstede - Met een estafette-
tocht van 1400 km door Neder-
land proberen 60 roeiverenigin-
gen deze zomer zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor on-
derzoek door het Prinses Máxima 
Centrum voor Kinderoncologie. 
Natuurlijk doet de Heemsteedse 
roeivereniging ‘Het Spaarne’ ook 
mee.
Op zaterdag 9 februari kan ieder-
een – u hoeft geen lid te zijn van 
de roeivereniging – deelnemen 

aan de KiKaRoW Bridgedrive, on-
der leiding van Henk Slagmolen 
en Josephine Smits.
De kosten bedragen 40 euro per 
paar, inclusief koffi  e/thee en hap-
jes tijdens de drive. Deelnemers 
maken kans op een van de prij-
zen die de Heemsteedse midden-
stand ter beschikking heeft ge-
steld.
U kunt als bridgepaar inschrijven 
via het formulier op kikarow@
hetspaarne.nl. De inschrijving is 

defi nitief na ontvangst van dit 
formulier en betaling van het in-
schrijfgeld onder vermelding van 
de namen van het bridgepaar. De 
opbrengst gaat volledig naar KiK-
aRoW.

Aanvang: 19.30 uur (zaal open 
vanaf 18.45 uur). KR&ZV Het 
Spaarne, Marisplein 5, Heemste-
de.
Meer informatie over Rondje
Nederland op www.kikarow.nl.

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

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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Markant versjesschrijver 
bij boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 26 janua-
ri is Lars van der Werf te gast bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede, van 14.00 tot 
16.00 uur.

Elk jaar bezoekt Lars van der Werf 
boekhandel Blokker. Nu in de Po-
ezieweek komt Lars op zaterdag-
middag met zijn schrijfmachine 
en maakt hij versjes op verzoek.

Deze maand verscheen zijn vier-
de bundel met de toepasselijke 
titel: Vier de liefde. Lars van der 
Werf (1987) is een Rotterdams 
dichter en schrijver. Zijn eer-
ste bundel Versjes van Lars ver-
scheen in 2014, zijn tweede bun-
del Heb lief in 2016. Zijn derde 
bundel Elke dag een zoen ver-
scheen in 2017. Eind 2018 ver-
scheen zijn eerste scheurkalen-
der, De dagen die ik liefheb. In ja-
nuari 2019 verscheen zijn vierde 
bundel Vier de liefde.

Van der Werf groeide op in de 
Beverwaard, Rotterdam. Hij be-
haalde zijn havodiploma aan het 
Farelcollege te Ridderkerk. Hij 
studeerde journalistiek in Utrecht 
en werkte daarna enige tijd bij 
verschillende online media. Vanaf 
jonge leeftijd schrijft Van der Werf 
al korte gedichten. 

Van zijn twee eerste bundels wa-
ren in 2016 meer 20.000 exempla-
ren verkocht. Tevens treedt Van 
der Werf op met zijn kenmerken-
de typemachine door heel Ne-
derland met versjes op maat.

De toegang bij Blokker is gratis.

Beeld: Laurens Bosch

Lars van der Werf.

Amacord & 
Friends
Regio - Op zaterdag 26 januari zal 
het eerste concert onder de artis-
tieke leiding van Pianoduo Ama-
cord in de serie Nieuwe Kerk Con-
certen te Haarlem plaatsvinden.

Met violisten Floor Le Coultre, Tim 
Brackman en Saskia Otto, celliste 
Alice Gott en de pianisten Daniel 
Kool, Ivana Alkovic en Maarten 
den Hengst belooft het een fees-
telijk openingsconcert te wor-
den met muziek uit het klassieke 
én modernere Wenen, gevolgd 
door muziek van Russische bo-
dem, doordrenkt van hartstocht 
en melancholie.
Na afl oop van het concert is er 
gelegenheid om kennis te ma-
ken met de musici onder het ge-
not van een drankje. Het concert 
begint om 15.30 uur, duurt ca.een 
uur en is vrij toegankelijk, maar 
zoals steeds bij deze concertse-
rie zal er na afl oop een deurcol-
lecte zijn. 
Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 
36 te Haarlem.

Floor Le Coultre.
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1 februari
  Auteur Murat Isik (van o.a 
‘Wees onzichtbaar) naar Tref-
puntcafé Bennebroek, Akonie-
tenplein. va 20u. Geïnterviewd 
door Arno Koek van Boekhan-
del Blokker. Gratis toegang.

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

  Crowdfundingsactie NVJ de 
Haven a/d Nijverheidsweg 43, 
inzamelen flessen met statie-
geld tussen 14-17u. Kijk ook 
op www.scoutingnjvdehaven.
steunscouting.nl.

  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. 

9 februari
  Bridgedrive voor KikaRow 
waaraan ook roeivereniging 
Het Spaarne deelneemt. Drive 
start om 19.30u. Aanmelden: 
kikarow@hetspaarne.nl Info: 
www.kikarow.nl.

27 januari
  De ‘10.000 stappenwandeling’ 

▲

in Heemstede. Start (let op, ge-
wijzigde locatie!) vanaf Sport-
laza aan de Sportparklaan om 
10.00 uur.

4 februari
  Themamaaltijd Menu Délici-
eux bij WIJ Heemstede, He-
renweg 96. €10,25, reserveren: 
023-5483828 tot uiterlijk 10u 
op 4/2. Aan tafel: tussen 17.15 
en 18u.

6 februari
  Dramafilm bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96. 20u. Info over 
de titel: 023-5483828. Dit soort 
info is ook opgenomen in de 
WIJ Nova Nieuwsbrief, die 
u gratis kunt ontvangen via 
info@wijheemstede.nl. 

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.

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Voetbalseizoen begint na winterstop 
met horten en stoten
Heemstede - Heemstede en om-
geving is ruim bedeeld met voet-
balverengingen. Er viel tot aan de 
winterstop genoeg te genieten 
en de meeste teams doen het bij-
zonder goed.
Neem HBC, dat staat fier aan kop 
in de 3e klasse zondag. Opmerke-
lijk omdat zij juist het afgelopen 
seizoen zijn gepromoveerd. 
Met een paar versterkingen draait 
de ploeg als een klok. Als nieuw-
komer doe je het dan uitstekend. 
Op zondag 20 januari moest De 
Meer er met 6-0 aan geloven. 
VEW maakt een minder seizoen 
door. Zij promoveerden naar de 
3e klasse zaterdag. Het spel is niet 
slecht, maar het team kende veel 
tegenslagen. Helaas moest VEW 
op zaterdag 19 januari de over-
winning met een 3-2 nederlaag 
aan mededegradatiekandidaat 

SCW laten. Ook de Kon. HFC pres-
teert boven verwachting. Gere-
kend was op een plek in de mid-
denmoot. Met een zesde plaats 
maar met een wedstrijd min-
der gespeeld en een punt achter 
nummer drie, is aangetoond dat 
je ook met een bescheiden bud-
get in de twee divisie goed kan 
meekomen. Afgelopen week won 
HFC krap met 1-0 van Katwijk. He-
laas werd, door de vorst, de wed-
strijd van zondag tegen De Tref-
fers afgelast. 

HFC Heemstede speelt prima 
mee in de 5e klasse. Jammer ge-
noeg bestaat de afdeling maar 
uit 11 teams, zodat zij na de win-
terstop pas op 10 februari weer 
in actie komen. Met een tweede 
plaats op de ranglijst doen ze het 
heel knap. BSM, de club uit Ben-

nebroek, heeft dit jaar een me-
tamorfose ondergaan. Met een 
mix van jong en oud timmert de 
ploeg aan de weg. Vocht BSM 
jaarlijks om niet te degraderen, 
met ingang van de winterstop 
bezette BSM al een mooie vijfde 
plaats. Zondag verloor (1-0) BSM 
thuis van De Germaan. In dezelf-
de afdeling speelt RCH. De roem-
ruchte club uit het verleden heeft 
moeilijke tijden doorgemaakt. 
Dit jaar speelt het vlaggenschip 
niet alleen leuk voetbal maar ha-
len ze ook resultaten. Met een 
derde plaats op de ranglijst is dat 
een goede basis om op verder te 
bouwen. Zondag moest RCH te-
gen koploper Spaarnwoude haar 
meerdere erkennen en bleven de 
drie punten bij Spaarnwoude. 

Eric van Westerloo

Scouting WABO luidt 2019 in met 
traditionele boerenkoolmaaltijd
Heemstede - Vorige week zater-
dag, 12 januari, was de jaarlijkse 
gezamenlijke boerenkoolmaal-
tijd van WABO scouting. Alle le-
den en hun ouders waren uitge-
nodigd. Dat betekende weer heel 
wat aardappels stampen! Voor de 
maaltijd waren diverse activitei-
ten georganiseerd voor alle aan-
wezigen, alle in het thema ‘Hol-
lywood’. De kinderen en hun ou-
ders luisterden liedjes en moes-
ten raden uit welke film die wa-
ren, veelal makkelijker voor de 
kinderen dan voor de ouders. En 
ondanks het grijze weer is er lek-
ker veel buiten gespeeld. Zo was 
er ook een gezamenlijk ren- en 
verzamelspel, waarbij leiding ge-
tikt moest worden om kaartjes te 
verzamelen voor punten. Bij vol-
doende punten kon ‘the walk of 
fame’ worden gebouwd. 
Ook de ouders waren erg fana-
tiek, waardoor de leiding extra 
hard moest rennen om niet getikt 
te worden. Na de maaltijd was er 
voor de ouders een borrel, waar-
bij gezellig nagekletst werd. 
 
Ook nieuwsgierig geworden naar 
deze scoutinggroep alleen voor 
meiden? Meer informatie is te 
vinden op www.waboscouting.nl 
of via info@waboscouting.nl.

HBC G1: De laatste loodjes...
Heemstede - Het najaarsseizoen 
loopt ten einde. Na de winter-
stop(?) waren er nog 2 wedstrij-
den ingepland. Een midweekse 
inhaalwedstrijd en een geplande  
competitiewedstrijd. 
De inhaalwedstrijd was op de 
woensdagavond die normaal 
voor de training bestemd is. CTO 
G1 was de bezoekende club. Voor 
CTO was de wedstrijd belang-
rijker dan voor HBC. Zij konden 
namelijk kampioen worden. De 
wedstrijd in kunstlicht spelen was 
op zich wat bijzonder, want zo 
vaak gebeurt dat niet. Duidelijk 
was dat CTO G1 de sterkere ploeg 
was. Zij namen direct vanaf de af-
trap het initiatief en gaven dat 
nooit meer weg. De ruststand van 
1-3 (doelpunt Davy) was dan nog 
best redelijk. Na rust was het ech-
ter gebeurd met het Heemsteeds 
team. CTO bouwde de score vlak 
na rust ruim uit. Weliswaar maak-
te Arjen nog een doelpunt, maar 
de eindstand werd 2-7. De terech-
te kampioen verliet tevreden het 
zeer natte veld.

Voor de laatste competitiewed-
strijd op zaterdag toog HBC G1 
naar Hoofddorp voor een wed-
strijd tegen Overbos G1. On-
danks, of door, de kou, een kor-
te warming-up voor de wedstrijd 
begon. Coach George moest 
door een blessure van keeper Se-
bastiaan wat improviseren met 
de opstelling. HBC G1 begon ge-
concentreerd en nam ook de 
voorsprong (schuiver van Mar-
tijn). Het antwoord van Overbos 
volgde echter vanaf de aftrap, 
1-1. Keeper Stijn deed enorm zijn 
best, maar kon niet voorkomen 
dat Overbos voor de rust nog 2 
keer scoorde. Deborha nam nu 
de plaats onder de lat in en deed 
dat ook heel verdienstelijk. Toch 
moest ook zij drie doelpunten 
toestaan. Het ene doelpunt van 
Arjen kon een nederlaag dus niet 
voorkomen. 
Daarmee is de najaarsreeks af-
gesloten. Helaas enigszins in mi-
neur, maar wellicht dat HBC G1 in 
de voorjaarscompetitie weer vol-
ledig opbloeit.

Beeld: Renske van Assema

Rustige duurloop
met Lopers Company
Heemstede - Elke laatste vrijdag 
organiseert Lopers Company by 
Enno de ‘Friday Night FunRun’. 
Deze maand is dat op vrijdag 25 
januari. Een rustige duurloop van 

ca. 7 km. Iedereen kan kosteloos 
meedoen, als je een goed hu-
meur meeneemt. De start is om 
19.00 uur in het Runninghouse, 
Binnenweg 35 in Heemstede.

Al ben je niet hier
Al goed
Al is goed
Als jij er niet bent 
Is alles toch goed

Alles omvattend
Een gedachte
Een herinnering 
Je lach, je wezen

Al is goed 
Alles blijft
Bij het oude 
Ook al ben je niet hier

Alles blijft bestaan
Zo lang ik 
Al dat jij was voor mij
Herinner 
En altijd bij me houd

Al dat is goed
Want jij bent 
In m’n hart
Dat blijft…

Mim o Sa

Menu Délicieux
Heemstede - WIJ Heemstede 
biedt tweemaal per maand in 
Eethuis de Luifel een een heerlij-
ke themamaaltijd. Op maandag 
4 februari is dat een ‘Menu Délici-
eux’. Onder meer krijgt u een pas-
teitje champignonragôut voor-
geschoteld en rosbief met Stro-
ganoffsaus. Voor de maaltijd kunt 
u aan tafel tussen 17.15 en 18.00 
uur. Deze staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert. De themamaaltijd is bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, aan 
de Herenweg 96, Heemstede en 
kost €10,25. Reserveren kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf, 
belt u hiervoor: 023-5483828.

Huwelijk:
11-01-2019

Daniël M. Helwegen &
Gwendolyn R. Bakker

Geregistreerd partnerschap
16-01-2019

Brian Tump &
Muriël. L van Kesteren

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Valentijnsdag:
Dichters in

de zaal?
Heemstede - Over enkele 
weken is het Valentijnsdag. 
Op 14 februari is het de dag 
van de liefde. Wil je – ano-
niem of onder pseudoniem – 
je liefste of je liefde een hart 
onder de riem steken met 
een mooi gedicht? Stuur je 
bijdrage (niet meer dan 20 
regels) naar de redactie van 
deze krant:
redactie@heemsteder.nl.

Het allermooiste gedicht is 
goed voor een leuke prijs én 
de aandacht van jouw lief-
ste en dat is de allerbeste 
prijs. Publicatiedata inzen-
dingen: 30 januari, 6 en 13 
februari.

Dramafilm bij WIJ
Heemstede - Woensdag 6 
februari is het weer tijd voor 
een film in de grote zaal van 
de Luifel bij WIJ Heemste-
de, Herenweg 96. Aanvang 
is 20.00 uur. U kunt deze dag 
genieten van een dramafilm 
over een actueel onderwerp. 
Wilt u de titel weten, belt u 
dan met 023-5483828. Dit 
soort info is ook opgeno-
men in de WIJ Nova Nieuws-
brief, die u gratis kunt ont-
vangen. Mail dan even naar 
info@wijheemstede.nl. Re-
serveren voor de film kan 
via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Hoe blauw wil je het hebben?
Heemstede - In deze steeds grijze periode van 
het jaar snakken we naar een blauwe lucht. Groen 
is nu nog te veel gevraagd maar een mooie blau-
we hemel op ons netvlies doet ons goed.

Jan-Willem de Lange wist deze prachtige foto 
te maken waarop de kleur blauw alom aan- 
wezig is. 
Bronsteevijver in Heemstede.
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Samen Sterk en Gezond
Plein1 Heemstede

 

Vrijdag 1 Februari
Tijd: 13:00-16:00

Locatie: Julianaplein 1 
 

 

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 januari 2019

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

Nieuwe websites voor sociale zaken 
en gemeentebelastingen
De websites iasz.nl en gbkz.nl zijn vernieuwd. 
De bestaande sites waren verouderd en 
voldeden niet meer aan de huidige veiligheids- 
en toegankelijkheidseisen. De nieuwe websites 
zijn dan ook toegankelijker, veiliger en 
klantvriendelijker. Daarnaast zien ze er een stuk 
moderner en rustiger uit. 
Bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken (IASZ) kunnen inwoners van de 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede 
terecht voor bijvoorbeeld hulp bij het zoeken 
naar werk, uitkeringen, hulp bij laag inkomen 
en hulp bij schulden. Bij Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid (GBKZ) kunnen inwoners 
van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal 
en Zandvoort terecht voor hun belastingzaken.

De nieuwe websites zijn een belangrijke stap 
geweest in de verbetering van onze online 
dienstverlening. De volgende stap is om voor 
deze websites webformulieren te ontwikkelen, 
waardoor het mogelijk is online iets aan te 
vragen of te regelen met DigiD. We verwachten 
dat voor de zomer te realiseren. Het blijft 
mogelijk om ook op papier iets aan te vragen 
of te regelen.

Op woensdag 6 februari van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin een positief opvoeden 
workshop ‘Leren luisteren’. Deze gratis 
workshop is voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. 

Hoe kun je als ouder(s) omgaan met lastig 
gedrag zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen 
en leer je kinderen om op een positieve manier 
mee te werken. 
Tijdens deze workshop stel je grenzen en leer 
je kinderen om op een positieve manier mee 

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’

te werken. Ouders worden aan het denken 
gezet over de eigen manier van opvoeden 
en maken een opvoedaanpak, die thuis in de 
praktijk kan worden gebracht. 

Interesse? 
Inschrijven (maximaal 12 deelnemers) 
kan via www.cjgheemstede.nl via de knop 
‘themabijeenkomsten en cursussen’. 
Meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden leest u op www.positiefopvoeden.nl

Verwijdering �etswrakken diverse 
locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Camplaan, ter hoogte van 40: een zwarte 

damesfiets, merkloos
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een 

rode kinderfiets, merk Kyoso
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 24: een 

zwarte herenfiets, merk Hanibike
- Burgemeester van Rappardlaan, ter hoogte 

van kinderboerderij: een groene herenfiets, 
merk Gazelle

- Valkenburgerlaan, ter hoogte van rotonde: 
een groene herenfiets, merk Gazelle

- Lentelaan, ter hoogte van 2: een zwarte 
damesfiets, merkloos

- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees: 
een zwarte damesfiets, merk Pointer, een 
zwarte damesfiets, merkloos, een zwarte 
herenfiets, merk Ranger

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors: 
een groene herenfiets, merk Mondia

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Groenling: 
een groene damesfiets, merk Batavus

-  Ir. Lelylaan, ter hoogte van 184: een grijze 
damesfiets, merk Dublin

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

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 6 februari 2019 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van 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 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Beschikking 
maatwerkvoorschriften 
Herenweg 78
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 Smit’s Bouwbedrijf met betrekking tot het 
lozen van bemalingswater op het gemeentelijk 
riool aan de Herenweg 78 tussen 7 januari en 
1 maart 2019.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 24 januari 
tot 7 maart 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 7 maart 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).

‘Warme’ vrijwilligers 
gezocht!
HeemSteeds Duurzamer Wonen zoekt 
vrijwilligers die op korte termijn op verzoek 
thermografische foto’s willen maken van 
Heemsteedse huizen. De betreffende 
huizeneigenaar ontvangt tegen een kleine 
vergoeding de foto’s en een kort rapport. 
Hiermee kan de woningeigenaar vervolgens 
gericht advies opvragen om zijn pand verder 
te verduurzamen. 

Wat biedt HeemSteeds 
Duurzamer Wonen?
Een gratis korte training om de warmtecamera 
te kunnen bedienen en een standaard 
vrijwilligersbijdrage. Aanmelden kan via 
e-mail aan h.lankveld@heemstede.nl



Interview door Arno Koek
Prijswinnend schrijver Murat Isik in Trefpunt café
Regio - Murat Isik, winnaar van 
de Libris Literatuur Prijs en de Ne-
derlandse Boekhandelsprijs 2018, 
komt op vrijdag 1 februari naar 
het Trefpuntcafé in Bennebroek.
Zijn vorig jaar verschenen roman 
‘Wees onzichtbaar’ is zodoen-
de uitgebreid en op het hoogste 
niveau geprezen; er zijn inmid-
dels 135.000 exemplaren van ver-
kocht. 
Dit uiterst boeiende verhaal 
speelt zich af in de Amsterdamse 
Bijlmermeer waar Isik opgroeide. 
Het boek is gebaseerd op zijn ei-
gen jeugd. 
Bovendien zal Isik dit jaar het 

Boekenweekessay schrijven. Isik 
is schrijver van Zaza-Turkse af-
komst en studeerde rechten. 
Hij zal worden geïnterviewd door 
boekhandelaar Arno Koek waar-
na de schrijver door het publiek 
het hemd van het lijf kan worden 
gevraagd. 
Het Trefpunt café is bijzonder 
trots hem te mogen verwelko-
men en verwacht de komst van 
veel literatuurliefhebbers maar 
ook gewone boekenlezers en 
nieuwsgierigen. 
Belangstellenden zijn welkom 
aan het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek, waar de deur vanaf 

20.00 uur open is. De toegang is 
gratis maar voor genoten con-
sumpties wordt een vergoeding 
gevraagd.

Murat Isik.

Douwe Egberts Actie geen record 
maar wel 1 miljoen punten
Regio - De DE puntenactie van 
de Lions Club Haarlemmermeer 
is weer geëindigd. De actie die 
in Haarlemmermeer plaatsvond 
voor de voedselbank Haarlem-
mermeer is weer geslaagd. Totaal 
werden 1.050.985 punten geteld. 
Weliswaar is het persoonlijke re-
cord van vorig jaar onaangetast 
gebleven. Toen boekten de Li-
ons een absoluut Nederlands re-
cord van 1.323.854 punten. Maar 
zij zijn toch zeer tevreden met 
de score van ruim 1 miljoen. Een 
keur aan dorpshuizen in de pol-
dergemeente stelden hun deu-
ren open voor het inleveren van 
de DE-punten.

Gelijktijdig was er de mogelijk-
heid om oud en vreemd geld in 
de inzameldozen te deponeren. 
Wat een mooie stapel papier-
geld en 24 kg munten opleverde. 
Voorwaar ook weer mooie steun 

in de rug voor het doel om oog-
operaties uit te voeren in der-
de wereld landen. Jaarlijks wor-
den er 700.000 munten en 10.000 
bankbiljetten ingezameld uit 160 
verschillende landen. In 20% van 

de Nederlandse supermarkten 
staan de verzamelzuilen van Li-
ons Clubs.

Toch altijd de moeite waard om 
er wat oude munten in te gooien.

Cartoons van oud-
journalist in Café Raecks
Regio - Tekenvereniging ‘Kring 
De 8’ viert dit jaar het 80-jarig 
bestaan. Dat gebeurt o�cieel in 
april. Maar als aanloopje op die 
viering exposeert een van de le-
den, Jacques de Jong, een se-
rie van negenentwintig cartoons 
op groot formaat van de he-
le club, hemzelf incluis. Motto: 
De 8 Lacht. De opening is op za-
terdag 26 januari in Café Raecks, 
Raaks 1-3, in Haarlem; van 17.00 
tot 19.00 uur. De Jong heeft tij-
dens de studie-avonden in de te-
kenzaal van De Waag aandach-
tig naar zijn collega-tekenaars zit-
ten kijken en ze allemaal met een 
grijns of een glimlach in beeld ge-
bracht. Kleurrijke tekeningen met 
een tikje absurd karakter. Met res-
pect voor ieders persoon en kwa-
liteiten worden de leden min of 
meer in het ootje genomen. Neg-

entwintig tekeningen komen ook 
in een verjaardagskalender voor 
de leden van De 8. Het o�ciële 
gedeelte van het 80-jarig bestaan 
van ‘De 8’ begint op 27 april, als 
in de expositiezaal van De Waag 
een tentoonstelling met het re-
guliere werk van de leden wordt 
geopend. Tekeningen naar naakt-
model, zoals De 8 ze al sinds de 
oprichting maakt. Die blijven er 
tot en met 11 mei hangen.
Op zaterdag 13 april van 11.00 tot 
16.00 uur laten de leden open-
baar hun kwaliteiten zien in Kunst 
Centrum Haarlem aan de Ge-
dempte Oude Gracht. Daar gaan 
ze tekenen naar levend, zij het ge-
kleed, model. 
Tekenaar Jacques de Jong is oud-
journalist van de Volkskrant. Na 
zijn pensioen is hij zich intensief 
gaan bezig houden met fotogra-

�e en tekenwerk. Hij is hoofdre-
dacteur van het blad de Volks-
knar, clubblad voor journalistieke 
pensionado’s. Hij werkte als au-
teur onder andere mee aan het 
boek Haarlemse Sproken in 2012. 
In 2017 verscheen van hem en 
zijn collega Kees Reniers het foto-
boek Als Haarlem ontwaakt.

Markt met antiek, curiosa en verzamelobjecten
Regio - Op zondag 3 februari 
wordt er weer een rommelmarkt 
gehouden in sportaccommoda-
tie ‘de Spaarnehal’, gelegen aan 
het Fie Carelsenplein 1 te Haar-
lem. Eigenlijk is het geen markt 
met uitsluitend rommel, want 
ook antiek, curiosa en verzamel-
objecten worden veelvuldig aan-
geboden. De Spaarnehal is te vin-
den in de wijk Schalkwijk, vlakbij 
het gelijknamige winkelcentrum. 
De vlooienmarkt duurt van 9.30 
tot 16.00 uur en de toegang be-
draagt 2,50 euro per persoon (kin-
deren tot en met 11 jaar en onder 
begeleiding hebben vrij entree). 

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar organi-

satieburo Mikki, 0229-244739. Of 
kijk op internet: www.mikki.nl

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’.

Intern protocol registratie en archivering ontvangen en 
verzonden digitale berichten Heemstede 2018 en Beleidsstuk 
‘Op welke manieren kunt u berichten sturen aan de gemeente?’
Op 18 december 2018 heeft het college het 
Intern protocol registratie en archivering 
ontvangen en verzonden digitale berichten 

Heemstede 2018 en het beleidsstuk 
‘Op welke manieren kunt u berichten sturen 
aan de gemeente?’ vastgesteld. 

Het protocol is in werking getreden op 
5 januari 2019 en het beleidsstuk op 
10 januari 2019.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 32, het vergroten van 

een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 361857, 
ontvangen 10 januari 2019

- Cruquiushaven ter hoogte van 14, het 
kappen van een 9-stammige populier, 
wabonummer 361827, ontvangen 8 januari 
2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Cruquiushaven ter hoogte van 14, het kappen 

van een 9-stammige populier, wabonummer 
361827, verzonden 21 januari 2018

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’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Herenweg 37A, het in afwijking gebruiken 

van het pand met de bestemming 
kinderdagverblijf in de bestemming sport- en 
fitness accommodatie, wabonummer 354276, 

ontvangen 7 december 2018
- Javalaan 52, het plaatsen van een 

dakopbouw boven de bestaande garage 
met een doorbraak vanaf de 1e verdieping 
naar de dakopbouw, wabonummer 334327, 
ontvangen 21 september 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Herenweg 37A, het in afwijking gebruiken 

van het pand met de bestemming 
kinderdagverblijf in de bestemming sport- 
en fitness accommodatie, wabonummer 
354276, ontvangen 7 december 2018

- Javalaan 52, het plaatsen van een 
dakopbouw boven de bestaande garage 
met een doorbraak vanaf de 1e verdieping 
naar de dakopbouw, wabonummer 334327, 
ontvangen 21 september 2018

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




