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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Fysiotherapie - Manueletherapie 
- Revalidatie

Loc. Spaarne ZH Heemstede
Loc. Meijerslaan 258

Telefoon 023-5285677

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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WIJ Heemstede viert Vrolijke Vrijdag in de Luifel
Heemstede – Elkaar de bal 
toespelen, dat was vrijda 
middag jl. het eerste spelle-
tje dat gespeeld werd tus-
sen wethouder Christa Kui-
per en interimdirecteur Cas-
ca Welzijn Ouderen, Moni-
que Klompé. Samen gooi-
den ze de grote oranje bal 
met witte letters WIJ de foy-
er van de Luifel in, waar een 
menigte docenten en be-
zoekers van Cascadebal ge-
lijk doorspeelde naar achte-
ren en weer naar voren. De 
bal vloog van ondersteuner 
naar verbinder, naar organi-
sator en naar die vrolijke jij 
als je er was. Want Wij Heem-
stede vierde vrijdag de Vrolij-
ke Vrijdag, bedoeld voor al-
le inwoners van Heemstede, 
jong en oud. Wie is JIJ? JIJ is 
als ik die mijzelf wil ontwik-
kelen, die met mijn steen wil 
meebouwen aan Heemstede, 
iets leuks wil doen voor mijn 
buurt, ik die hulp nodig heeft,
die hulp kan bieden, IK JIJ 
Wij Heemstede. Enthousiast 
gebracht door Christa Kuiper 

en Monique Klompé die sa-
men die grote bal aftrapten.

Samenwerking
Tussen de gasten waren aan-
wezig Samenwerkingspart-
ners als de gemeente, Alzhei-
mer Zuid Kennemerland, de 
Baan, Buurtzorg, de Harte-
kamp, Kontext, Loket Heem-
stede, RIBW, SHDH Dagcen-
trum Lieven de Key, Tandem, 
Vluchtelingenhulp en Podium 
Heemstede.
Samen een kaartje leggen, 
een potje schaak spelen 
met een Marokkaans jonge-
tje, een workshop GiGong bij 
Hans Spruit volgen, achte-
loos een bitterballetje nemen 
van die lieftallige vrijwilligster
en een drankje nemen bij 
de bar. Samen zingen “Mag 
ik dan bij jou”? Van Clau-
dia de Breij met begeleiding 
van de accordeon van Caroli-
ne van Buurtzorg, die samen 
met Maurits voor livemuziek 
zorgden. Caroline had mu-
ziekinstrumenten meegeno-
men om iedereen mee te la-

ten spelen en zo kreeg ze een 
orkestje om zich heen als in 
Caroline’s buurtcafé.
Potje biljarten bij jongeren-
werker Mike Doodeman, hij 
zit zo vol plannen. Ook hij 
straalt net als de hele organi-
satie. Die eerste Vrolijke Vrij-
dag heeft veel volk in huis dat 
plezier heeft met elkaar. Een 

jubelstart voor de nieuwe or-
ganisatie Wij Heemstede tus-
sen Casca en Welzijn Oude-
ren, een samenwerking met 
zoveel mensen gestart, dat 
geeft moed. Volgende Vrolij-
ke Vrijdag is op 26 februari 
om 15.00 uur in de Luifel voor 
iedereen.
Ton van den Brink
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 7 februari:
10.00 uur, mw. ds. M. G.K. 
van Veen (Weesp).
Tevens Kindercafé.     

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 7 februari, 10:00 
uur Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge. Thema: ver-
trouwen en keuzen, het 
verhaal van Jona

www.adventskerk.com

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 7 februari: 
Pinksterkerk, Camplaan 18, 
ds. P.I.C. Terpstra, 10,00 
uur. Crèche (tot 4 jr); Kin-
der Anders-dienst, (4-10 
jr). Spiegeltent (10-12 jr)
De Kerk Draait Door (12-
15 jr).

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 16, ook 
dit pand behoort tot de groep 
die halverwege de jaren 20 
is gebouwd. Banketbakke-
rij Maison Leijenaar werd ge-
opend in november 1932. De 
eigenaar was een polospeler 
van het toenmalige HPC. Op 
1 december 1932 wordt ge-
adverteerd voor o.a. boterlet-
ters en gekruide boterspecu-
laaspoppen. Het is niet alleen 
een banketbakkerij, want je 
kon er ook terecht voor hu-
zaren- en zalmsalade. Op 3 
januari 1941 maken diver-
se bakkerijen bekend vanaf 
die tijd op zondag gesloten 
te zijn wegens gebrek aan 
grondstoffen.
Leijenaar zat er in novem-
ber 1945 nog steeds toen 
gezocht werd naar een net 
meisje voor in opleiding. In 
1946 is er een heropening 
van banketbakkerij Corneg-
oor in de Grote Houtstraat te 
Haarlem; sollicitaties moe-
ten naar de Jan van Goyen-
straat 16, maar naar wie staat 
er niet bij. Vlak na de oorlog 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (9)

is Doodeman de bakker en 
zelfs in de jaren 60 zit deze 
zaak nog op de Jan van Goy-
enstraat als er geadverteerd 
wordt voor Verkade Bonbons. 
In 1966 is er een bouwteke-
ning voor uitbreiding van het 
magazijn en de winkel. Een 
jaar later is er een bouwte-
kening voor uitbreiding van 
de bakkerij, aangevraagd 
door de heer Doodeman. Het 
is niet helemaal duidelijk tot 
wanneer Doodeman de bak-
kerij heeft gehad, maar op 
de toenfoto van 1979 (NHA) 
zien we dat er nog steeds een 
banketbakkerij zit.

In 2002 zijn er bouwtekenin-
gen voor uitbreiding van het 
winkelpand voor Van Wonde-
ren makelaardij. Tot dan toe 
zaten ze op Jan van Goyen-
straat 25. In 2003 is er een 
verzoek voor het aanbren-
gen van (de huidige) reclame
boven de winkelpui.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van februari 2016 en 
laat Jan van Goyenstraat 16 
(middelste pand) zien waar 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 7 februari, 10.00 
uur ontmoetingsdienst
mevr. H Looren de Jong
(Ammerstol)

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 7 februari:
10:00 uur, ds. T. Hop uit Hil-
legom.
1e Lijdenszondag.

www.hervormdpknbennebroek.nl

nu huizen worden verkocht in 
plaats van banketlekkernijen. 
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 16 willen vertellen, dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Elke zondag 10:00 uur

Herenweg 141
Heemstede

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

www.heemkerk.nl

Kinderdisco in teken van Carnaval
Heemstede - Het is Car-
navalstijd! Kom je ook ver-
kleed naar de kinderdisco in 
Plexat? Een DJ draait leuke 
muziek waarop je lekker kunt 
springen en dansen! Elke dis-
co heeft een leuk thema, de 
kinderen mogen ook ver-
kleed komen, maar het hoeft 
niet. Alle disco-bezoekertjes 
krijgen een kaartje om twee 
keer een beker limonade te 
halen en 1 keer een zakje 
snoep. Bij binnenkomst wor-

den naam en telefoonnum-
mer van het kind genoteerd, 
zodat ouders hun kind zorge-
loos kunnen achterlaten. Ou-
ders kunnen eventueel intus-
sen in de foyer van de Luifel 
een kopje koffi e drinken.
De kinderdisco (6-10 jaar) 
met thema Carnaval is op 
vrijdag 5 februari van 19.00-
21.00 uur in de jongeren-
ruimte Plexat bij WIJ Heem-
stede de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 3,- euro.
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Schitterende nieuwe 
verfkleuren van Farrow & Ball
Heemstede - De Engelse 
ambachtelijke verf- en be-
hangfabrikant Farrow & Ball 
bestaat dit jaar 70 jaar en 
viert dit met de lancering 
van negen verleidelijke nieu-
we kleuren. Van zachte neu-
tralen en bescheiden pastel-
tinten tot opvallend heldere 
kleuren en diepe donkere nu-
ances. Deze nieuwe aanwin-

sten sluiten naadloos aan op 
de bestaande kleurgroepen 
en voegen enkele nieuwe ac-
centen toe aan het iconische 
kleurenpalet. Alle weergalo-
ze verfkleuren van Farrow & 
Ball worden vervaardigd met 
hoogwaardige, rijke pigmen-
ten volgens eeuwenoude ori-
ginele formules. Alle produc-
ten worden al vanaf het prille 

begin in hun eigen fabriek in 
Dorset (UK) geproduceerd.
De nieuwe kleuren ontlenen 
hun oorsprong aan de ou-
de archieven en zijn een ode 
aan de karakteristieke Far-
row & Ball look, met name 
de nieuwe getinte witnuan-
ces en de gedempte groen-
bruine tinten. Van de luchti-
ge tint Peignoir tot de tradi-
tionele Britse kleur Cromar-
ty, iedere kleur draagt een in-
trigerende naam waarach-
ter een uniek verhaal schuil-
gaat, een traditie die Farrow 
& Ball door de jaren heen in 
ere heeft gehouden.

Ontdek zelf de nieuwe kleu-
ren in de beestachtige etala-
ge van Verfhandel Ree (Bin-
nenweg 89) of loop even bin-
nen voor de gratis nieuwe 
Farrow & Ball kleurkaart.

Heemstede - Heerlijk: 
Brasserie Sanz biedt weer 
een Lezersmenu! Een goe-
de reden om (weer) bij het 
gezellige restaurant aan 
de Jan van Goyenstraat 
te gaan tafelen. Het is al-
tijd weer een ware bele-
ving voor de smaakpapil-
len. De keukenbrigade van 
Sanz stelt niet alleen span-
nende combinaties samen 
maar zorgt met verse, pure en hedendaagse ingrediënten 
voor interessante gerechten. 
Ga genieten van het 6-gangen verrassingsmenu: u be-
taalt maar 23,50 in plaats van 29,50. Het Lezersmenu is 
in de gehele maand februari geldig. Geef bij de reserve-
ring wel aan dat u gebruik wilt maken van het lezersme-
nu. Uiteraard geld dit ook voor Facebookleden. Nog geen 
‘vriend’? Ga naar Brasserie Sanz op Facebook en geef een 
like. De brasserie kenmerkt zich door hoogwaardige ge-
rechten die echt betaalbaar zijn. Daarnaast worden ook 
de ongedwongen sfeer, de vriendelijke service en profes-
sionaliteit van het team geroemd. 
Sanz is elke dag geopend vanaf 17.30 uur, het hele jaar 
door. 

Gault Millau en Lekker 2016
Niet alleen gasten weten het: ook de toonaangevende cu-
linaire pers is lovend. Wederom is Sanz opgenomen in de 
Gault Millau gids 2016 én in de Lekker 2016; het zijn toch 
de hoogst aangeschreven restaurantgidsen van Neder-
land. Hoewel complimenten van de gasten uiteraard net 
zo worden gewaardeerd.
Gaat u proeven van het Lezersmenu? 

Reserveren alleen telefonisch mogelijk:
023-5291892. Brasserie Sanz,

Jan van Goyenstaat 31, Heemstede.

Lezersmenu Sanz,
ook voor Facebookleden

Bij MEER Groen is het elke dag NLDoet
Heemstede - In 2015 deden 
400.000 mensen mee aan 
ruim 7.000 NLDoet klussen. 
Dit jaar belooft meer klussen 
op te leveren. Het idee achter 
NLDoet is om samen de han-
den uit de mouwen te steken.
Dat idee past perfect op de 
doelstellingen van Stichting 
M.E.E.R.Groen die in Heem-
stede en omstreken actief is. 
M.E.E.R staat namelijk voor 
de Maatschappelijke, Ecolo-
gische, Educatieve, Econo-
mische en Recreatieve meer-
waarden die samen met in-
woners worden bereikt. Bij 
M.E.E.RGroen is het eigenlijk 
elke dag van het jaar NLDoet: 
met ruim 500 vrijwilligers is 
er ca 175 hectare openbaar 
groen en stadslandbouw 
in ecologisch beheer, in 30 
projecten in Haarlemmer-
meer, Aalsmeer, Heemstede, 
Haarlem, de Kaag en Braas-

em, Amsterdam en Amstel-
veen. De stichting kan altijd 
hulp gebruiken. Kijk voor de 
projecten op  www.stichting-
meergroen.nl of per locatie 
op www.nldoet.nl/meedoen. 
In Heemstede concentreren 
de werkzaamheden in het 
groen zich vooral rond en in 
Wandelbos Groenendaal en 
Park Meermond. De natuur-
gebieden zelf zijn het belang-
rijkste doel maar meer speci-
fi ek vragen een scoutingver-
eniging, de kinderboerderij, 
de Stichting Kom in mijn Tuin 
en de jeugdzeilvereniging 
ook aandacht. U leest er al-
lemaal meer over op NLDoet 
als u de zoekterm Heemstede 
invult op de welkomstpagina.
NLDoet vindt op 11 en 12 
maart plaats. 
Wilt u zich aanmelden, ga 
naar de websites of bel
06-48226490.

Aanvragen DigiD bij
WIJ Heemstede

Heemstede - DigiD staat voor Digitale Identiteit en wordt 
in toenemende mate gebruik voor zaken met de overheid 
via internet. Denk bijvoorbeeld aan het inzenden van de 
belastingaangifte. Senioren kunnen hun DigiD aanvragen 
bij WIJ Heemstede aan de Lieven de Keylaan 24. 
Vanaf 10 februari kan men terecht op woensdag. Neemt u 
het eigen BSN-nummer mee, dat staat vermeld op uw ID. 
Neemt u ook een mobiele telefoon mee en denk vast na 
over een gebruikersnaam en wachtwoord. Info of een af-
spraak maken kan bij WIJ Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, telefoonnummer 023-528 85 10.

Platform om vluchtelingen aan werk
te helpen: wie doet mee?

Eerder sprak ik over werk en hoe belangrijk 
dat is voor iedereen maar vooral voor ons 
vluchtelingen. We zijn gedwongen om te zoe-
ken naar mogelijkheden voor een nieuw le-
ven in een nieuw land. Ik heb ook aangege-
ven dat de bijstand voor vluchtelingen goed is  
maar het beste is om hen te helpen om hun 
kansen op een baan te vergroten. Sommi-
ge van ons zijn al klaar om te werken op elk 
gebied, in ruil voor een vergoeding. Niet om 
geld te ontvangen of rijk geworden, maar al-
leen om ons nuttig te voelen  door te werken.
Ik heb een voorstel: het oprichten van een 
platform dat bestaat uit een aantal vertegen-
woordigers van vluchtelingen met een aan-
tal vertegenwoordigers uit de Nederlandse 
samenleving. Doel is om samen te bespre-
ken hoe vluchtelingen aan een baan gehol-
pen kunnen worden en welke maatregelen 
nodig zijn.
Ik stel dit voor omdat alle vluchtelingen die ik 
ontmoet, praten over de noodzaak van werk.
De tweede reden is, eerlijk gezegd, het ont-

breken van een effectieve instelling die ons in 
staat stelt om te werken. 
Ik realiseer me dat de meeste Nederlanders 
ons steunen. Ik stel voor om onze gemeen-
schappelijke inspanningen op dit gebied te 
intensiveren. Omdat het veiligstellen van fat-
soenlijk werk en een inkomen voor elk gezin 
of persoon niet alleen verlichting van de fi -
nanciële lasten van de staat of de gemeen-
te  zijn. Het brengt ook voort dat mensen dan 
meebetalen aan belastingen. E-mail me als 
u wilt communiceren 
over dit voorstel of een 
soortgelijk initiatief. Ik 
weet dat het als indivi-
du moeilijk is om veel 
te bereiken, ‘maar een 
eenvoudig begin pro-
duceert edele resulta-
ten’.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Platform om vluchtelingen aan werk

Column Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.
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Ella en Nicolas van Poucke 
samen in de Oude Kerk
Heemstede - Zaterdag 6 
februari in de Oude Kerk in 
Heemstede treden Ella en Ni-
colas van Poucke op in de 
Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein te Heemstede. De 
voorstelling begint om 20.15 
uur en deze bijwonen kost 
19,50 euro. Ella wordt gezien 
als een van de meest veel-
belovende cellisten van haar 
generatie. In 2008 won zij het 
Prinses Christina Concours. 
Onlangs sleepte zij een pres-
tigieuze prijs in de wacht; 
zij won het Isangyun Con-
cours in Tongyeong (Zuid-
Korea). De prijs bestond uit 
een geldbedrag en de mo-
gelijkheid om een CD op te 
nemen en concerten te ge-
ven in Zuid-Korea. In de fi-
nale speelde zij met het Ton-
geyong Festival Orkest o.l.v. 
Michael Sanderling.
Maar Ella speelt ook regel-
matig met haar pianospelen-
de broer Nicolas, eveneens 
veelbelovend, maar dan in de 

categorie pianisten. Hij was 
winnaar van onder meer het 
Grachtenfestival Conserva-
torium Concours en won het 
Prinses Christina Concours 
twee jaar eerder dan zijn zus.
Laat dit tweetal nu op zater-
dag 6 februari naar Heem-
stede komen om in de Oude 
Kerk een prachtig program-
ma te brengen.
Onder voorbehoud: Bocche-
rini: Sonate in A, G. 4 i, Schu-
mann: Carnaval opus 9 (solo 
piano). Chopin schreef voor-
namelijk voor piano, maar 
componeerde één sonate 
voor cello en piano.
De Sonata in G Minor, Op. 65, 
B 160
Dit zou wel eens het klapstuk 
van de avond kunnen wor-
den. Het wordt in ieder geval 
genieten! Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Eigentijdse klokkenluider in De Luifel
Heemstede - Jeugdtheater-
school Mamagaai speelt in 
februari de eigen productie 
‘Klokkenluider’ in theater De 
Luifel te Heemstede. Ruim 
40 opvoerenden brengen het 
klassieke verhaal van Victor 
Hugo in een eigentijds musi-
caljasje op de planken.
Hoog boven de stad Parijs 
woont Quasimodo, die alleen 
de beelden van de klokken-
toren tot zijn vrienden mag 
rekenen. Wanneer hij, gedre-
ven door de liefde voor de 
beeldschone zigeunerin Es-
meralda zijn veilige behui-
zing verlaat, zet dat zijn we-
reld op zijn kop en brengt hij 
Esmeralda en de andere zi-
geuners in gevaar. Hij be-
landt in een spannend avon-

tuur dat eindigt in een grote 
volksopstand tegen het heer-
sende gezag.
Klokkenluider is een werve-
lende voorstelling vol muziek, 
dans en vrolijkheid. Zowel 
script als muziek zijn speci-
aal voor deze voorstelling ge-
schreven. Het tijdloze verhaal 
gaat over je alleen voelen, 
angst, liefde en onverwach-

te vriendschappen. “Ik ben 
er trots op dat de grote rollen 
gespeeld worden door leer-
lingen van onze eigen jeugd-
theaterschool”, zegt Roos 
Moen van Mamagaai. “De 
kwaliteit is hoog. Speelden 
we een paar jaar geleden al-
leen nog voor familie en be-
kenden, inmiddels hebben 
we een vast publiek in de re-
gio Haarlem/Heemstede. 

Klokkenluider is een van de 
meest spectaculaire musicals 
die we ooit gemaakt hebben.”
De Klokkenluider van de 
Notre dame is 6, 7, 13 en 
14 februari te zien in thea-
ter De Luifel, Herenweg 96 
te Heemstede. Kaarten via 
www.mamagaai.nl.

Activiteit Bibliotheek Heemstede
Kom lekker luisteren, spelen en dansen

Heemstede - Alle peuters verzamelen: de 
Peuterbieb is weer gestart in de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland. Onder professionele 
begeleiding wordt afwisselend een uurtje 
gespeeld en natuurlijk heel veel voorgele-
zen. Vrijdag 12, 19 en 26 februari is de Peu-
terbieb in de Bibliotheek Heemstede (Juli-
anaplein 1). De toegang is gratis. De aan-
vang is telkens om 10 uur.
Tijdens de Peuterbieb wordt spelenderwijs 

aandacht besteed aan het taalgevoel en de 
woordenschat van kinderen door samen te 
lezen en ontdekken met leeftijdsgenootjes. 
De verhalen prikkelen de fantasie ook met 
het maken van muziek en spelen of dansen. 
Voor ouders en oppassen is de Peuterbieb 
tevens gezellig en leerzaam, zij krijgen lees-
tips en delen ervaringen met elkaar.
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Antiek, curiosa en 
verzamelobjecten in Haarlem
Regio - Zondag 14 februari wordt een grote rommel-
markt gehouden in sportaccommodatie de Spaarnehal te 
Haarlem. U ziet hier antiek, curiosa en verzamelobjecten 
in groten getale. De zolder- en garageopruimingen voe-
ren de boventoon op deze populaire markten. De Spaar-
nehal is te vinden in de wijk Schalkwijk, vlakbij het gelijk-
namige winkelcentrum. De vlooienmarkt duurt van 10.00 
tot 16.00 uur en de toegang bedraagt 2 euro per persoon 
(kinderen tot en met 11 jaar en onder begeleiding hebben 
vrij entree). Voor meer informatie of reserveringen kunt 
u bellen naar: organisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39. Of 
kijk op: www.mikki.nl.

‘Laat ze allemaal het rambam krijgen’
Regio - Op zondag 7 febru-
ari verzorgt Carmen de Haan 
de verhaallezing: Laat ze alle-
maal het rambam krijgen.
Ergernissen over mensen die 
denken dat ze heel wat zijn 
en alles kunnen maken. Ze 
luisteren maar met een half 
oor. Ze nemen je niet seri-

eus. Ze weten het altijd be-
ter... Pff...  Wie kent ze niet?
Hoe kun je dit proces van ir-
ritatie, ergernis, onmacht en 
het gevoel van ongelijkwaar-
digheid keren, zelfs zó dat je 
er een goed gevoel aan over 
houdt?Het kan ontzettend in-
spirerend zijn te experimen-

teren met oordeel vrijer te 
zijn. Dat betekent adequaat 
oordelen zonder erin gevan-
gen te zijn. Dit schept een 
hoop ruimte. Wees er bij: St. 
Raphaëlkerkje, Popellaan 1 
te Bloemendaal. Van 14.00 tot 
16.00 uur.  Bijdrage: 8,- euro. 
www.carmendehaan.nl 

Joris Linssen naar Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 26 
februari betreedt Joris Lins-
sen met zijn groep Caram-
ba het podium van Theater 
de Luifel in Heemstede. De 
avond start om 20.15 uur en 
een kaartje kost 20,- (CJP 
19,-). 
Alsmaar stijgende bezoe-
kersaantallen. Uitverkochte 
zalen. Steeds meer optredens 
op radio en tv. Een geslaag-
de tournee door Mexico. En 
de aangrijpende film Met jou 
heb ik geleerd. De carrière 
van Joris Linssen & Caramba 
zit in een stroomversnelling. 
In 2015 - 2016 komen de 
amigo’s met hun vierde the-
atervoorstelling Stroom. Een 
muzikaal spektakel met de 
ontroerende en gevatte ver-
halen van zanger Joris Lins-
sen. Stroom vertelt het waar-
gebeurde verhaal van hun 

pelgrimstocht naar België, 
vol aangrijpende gebeurte-
nissen en wonderlijke ont-
moetingen. Kaarten bestel-
len? Bel 023 - 548 38 38
Meer info:
www.jorislinssen.nl.
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Heemstede - In 2016 geeft 
de Kunstbeurs opnieuw ac-
te de présence in Heemstede. 
U kunt de beurs bezoeken in 
Sportplaza Groenendaal. En 
wel in het weekend van 1, 2 
en 3 april. 
Wie zitten er eigenlijk achter 
die eigenwijze kunstbeurs, 
die inmiddels een unieke 
plek verworven heeft in het 
culturele leven van Heemste-
de maar ook van Haarlem en 
daarbuiten? 
De Heemsteedse Kunstbeurs 
werd in 2012 gestart op initi-
atief van enkele Heemsteed-
se kunstenaars als beurs voor 
en door kunstenaars in de re-
gio. Kunstenaars en publiek 
uit Heemstede zouden elkaar 
moeten kunnen ontmoeten in 

een levendige en enthousias-
te sfeer, daar was grote be-
hoefte aan meende het vijf-
koppige bestuur onder aan-
voering van Marjan Jaspers. 
Een van de eerste principes 
was dat de toegang gratis 
zou zijn, vrij uniek in de he-
dendaagse kunstwereld. De 
kunst moest maar eens uit 
haar heilige huisje tevoor-
schijn komen, vond men. 
In 2015 waren er tijdens de 
beurs schilderkunst, beeld-
houwkunst, fotografie, kera-
miek, zilversmidkunst, glas-
kunst, tekeningen, Japan-
se bloemsierkunst, 3D prin-
ting en mixed media te zien. 
Dit jaar hoopt men daar ook 
mode, video, animatie, per-
formance en installatiekunst 

aan te kunnen toevoegen. De 
grote diversiteit aan kunst-
uitingen wordt afgewisseld 
met performances en mu-
zikale intermezzo’s en aller-
lei activiteiten voor kinderen. 
Het groeiende bezoekersaan-
tal en aantal verkochte kunst-
werken geven wel aan dat de 
HKB in een behoefte voorziet 
van zowel kunstenaar als pu-
bliek. 
De beurs blijft in ontwikke-
ling, zoals dat ook in de sta-
tuten is vastgelegd, en aan 
goede ideeën geen gebrek, 
dus wat de toekomst gaat 
brengen? Ook de organisato-
ren laten zich graag elk jaar 
weer verrassen.
www.heemsteedsekunst-
beurs.nl

Kunstbeurs als cadeautje voor de regio
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Nederlands kampioen 
driebanden: Raimond Burgman
Heemstede - Jazeker, 
Heemstede heeft een kam-
pioen in huis. Raimond Burg-
man (51) behaalde de na-
tionale titel bij het drieban-
den biljart. Een van de moei-
lijkste spelsoorten. Door in 
de finale de decennia jon-
gere Glenn Hofman  zijn wil 
op te leggen voegde Burg-
man weer een titel toe aan 
zijn al imposante lijst. Twee-
maal behaalde hij al de we-
reldtitel en ook Europees 
mocht hij zich tweemaal de 
beste noemen. Opgegroeid 
in Baarn, woont Raimond 
al weer 16 jaar in Heemste-
de. Naast het biljarten speelt 
hij graag een potje tennis bij 
HBC. In Baarn groeide hij op 
rond de horecagelegenheid 
van zijn ouders. Natuurlijk 
ontbrak het biljart niet. Zijn 
vader, ook een verdienstelij-
ke biljarter, diende als voor-
beeld. Van jongs af aan boog 
hij zich over de grote tafel 
met de drie ballen. De tech-
niek had hij al vroeg onder de 
knie waardoor hij al op 16 ja-
rige leeftijd met de grote jon-
gens meespeelde. Een talent 
dat van zijn hobby zijn be-
roep kon maken. Naast het 
professionele biljart geeft hij 
les aan opkomende spelers. 
Als bondscoach traint hij de 
jeugd en de dames. De hele 
wereld reisde hij de afgelo-
pen 30 jaar af. Toernooi hier, 
kampioenschap daar. In het 
weekend speelt hij competi-
tie om vervolgens op maan-
dag en dinsdag in de Belgi-
sche competitie te spelen. Hij 
meent dat er het een en an-
der zou moeten veranderen 
om zijn sport meer bekend-
heid te geven. “Kijk naar het 
darten en snooker. Daar ge-

beurt van alles, muziek, en-
tourage, meelevend pu-
bliek. Onze sport moet dat 
nog uitvinden. Niemand vind 
het leuk om muisstil twee 
uur lang de aandacht vast 
te houden. Zeker niet als de 
spanning in een wedstrijd er 
even niet is. Bij het behalen 
van mijn laatste titel was er 
wel muziek tijdens de wed-
strijd. Dat geeft al een heel 
andere sfeer. Waarom in de 
pauze geen optredende ar-
tiest. Verzorg de sponoren en 
toeschouwers met een hapje 
en een drankje. De wedstrijd 
kan ook worden opgeknipt in 
een paar kortdurende partij-
tjes”. Raimond praat met zijn 
collega’s en wisselt ideeën 
uit met de biljartbond om tot 
een eigentijdse opzet te ko-
men. De interesse van de Te-
levisie zou helpen al moet 
daarvoor wat meer reuring 
rond het spel worden ge-
bracht. Burgman denkt nog 
een jaar of tien op topniveau 
te kunnen spelen. Heemste-
de kan trots zijn op deze bij-
zondere sportman.
Eric van Westerloo

Heemstede - Vorige week 
was het testteam van Tur-
ner Sports ‘Dutch Desig-
ned Ski’s uit Heemstede een 
aantal dagen testen in Ski 
Amade Salzburg Oostenrijk 
met oa Altenmarkt de thuis-
basis van Ski gigant Ato-
mic. Het team testte suc-
cesvol bestaande en nieuwe 
modellen ski’ s welke dit en 
volgend seizoen gelanceerd 
zullen worden. Leuk vol-
gens oprichter Rick Draijer 
om even als klein duimpje 
in de achtertuin van markt-
leider Atomic Altenmarkt te 
spelen.
Turner Dutch Designed Ski 
is ondergebracht bij Tuday 
Sports Heemstede gele-
gen aan de Nijverheidsweg 
17. Turner heeft voor elk ty-
pe skiër een model beschik-
baar. Kinder en Junior ski’ s, 
een instapmodel voor be-

ginners en lichtgevorder-
de, een sportieve allmoun-
tain/ piste ski, een short 
cruiser en een echte super-
cruiser voor cracks. Volgend 
seizoen wordt de collectie 
wederom uitgebreid. Tur-
ner ski’ s worden zeer goed 
ontvangen, neem de unis-

ex Endurance sport cruiser, 
kwaliteit hoeft niet duur te 
zijn. Door de speciaal ge-
vormde 3D houten kern is 
de ski licht, wendbaar en 
super stabiel. Met een spor-
tief design en meerdere 
lengtes inmiddels een heu-
se concurrent voor de gro-
te merken.
Wilt u meer informatie over 
Turner Dutch Designed Ski’ 
s, bezoek dan de winter-
beurs Snow & Ice bij Tuday 
Sports, Heemstede op 6 & 7 
februari. Tuday heeft diverse 
acties in Turner Ski’s, koop, 
huur en huurkoopmogelijk-
heden. Ook de kinder en ju-
nior ski’s zijn nu voordelig in 
prijs.

Tuday Sports,
Nijverheidsweg 17, 

Heemstede

Heemsteeds Klein Duimpje ‘Turner’ 
speelt in achtertuin van ski-reus Atomic

Heemstede - Praktijk Deen 
heeft al jarenlang ervaring in 
het geven van medische fit-
ness. 
Dit wordt aangeboden op 
de locatie op de Meijerslaan 
en sinds 2010 in het Spaar-
ne Gasthuis Heemstede. In 
een ruime fitnesszaal wordt 
hier zes dagen per week op 
meerdere tijdstippen actief 
en op een verantwoorde ma-
nier gewerkt aan de gezond-
heid.   

Wilt u graag op een verant-
woorde wijze bewegen? De 
lessen worden gegeven on-
der begeleiding van een des-
kundig fysiotherapeut. U 
sport één of twee keer in de 

week, één uur in een vaste 
groep van maximaal 10 men-
sen onder begeleiding van 
een vaste en ervaren fysio-
therapeut. Er zijn op dit mo-
ment 30 groepen actief, zo-
dat er altijd wel een groep is 
waarin u zich thuisvoelt.

De begeleidende fysiothera-
peut is specialist in het be-
wegend functioneren van het 
menselijk lichaam. De ken-
nis van aandoeningen en 
het menselijk lichaam van 
de therapeuten bieden een 
waardevolle extra boven de 
begeleiding bij een regulier 
fitnesscentrum. U krijgt een 
persoonlijk trainingssche-
ma en daardoor een gerich-

te training om aan uw hulp-
vraag te voldoen. Uw bege-
leider houdt samen met u, 
uw voortgang in de gaten. 
Zo kan de training worden 
bijgesteld als dat nodig blijkt. 

Pauly Rebel, lid sinds 2012, 
is enthousiast: “Het helpt mij 
heel gericht te oefenen bij de 
blessures of klachten waar 
ik op dat moment last van 
heb. Dat heeft ook echt ef-
fect... En meer in het alge-
meen verbetert het ook mijn 
conditie en hierdoor voel ik 
me fitter.” 

Wilt u meer informatie 
over medische fitness of 
sport&spel (op woensdag 

Medische Fitness bij Praktijk Deen

mogelijk) Bel: 023 – 5293919. 
Het is natuurlijk ook moge-
lijk om even binnen te lopen 
aan de Meijerslaan 258 of in 

het Spaarne Gasthuis (Hän-
dellaan) in Heemstede, op de 
eerste etage.
Info: www.praktijkdeen.nl 

Kunstmarkt in de Pelgrimkerk
Regio - Zaterdag 13 februa-
ri wordt voor de vierde keer 
een Kunstmarkt gehouden in 
de Pelgrimkerk op de hoek 
van de Stephensonstraat en 
de Pijlslaan in Haarlem Zuid-
West. De markt duurt van 
10.00 tot 16.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Het belooft weer een mooie 
en gezellige dag te worden 
met unieke kunstvoorwer-
pen. 

Bekende en minder bekende 
kunstenaars zullen hun eigen 
werk tentoonstellen en ver-

kopen, zoals Vera Brugge-
man, Han Faken en Kunst om 
de Hoek van Heliomare.

Er zal een behoorlijk gevari-
eerd aanbod zijn van schilde-
rijen, foto’s, keramiek en sie-
raden. Een ideale gelegen-
heid zo vlak voor Valentijns-
dag om iets moois te kopen.

Een goed deel van de op-
brengst is bestemd voor het 
herstel van het voegwerk van 
het kerkgebouw.

Organisatie: Sjaak Griffioen, 
griffioen@quicknet.nl
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Lezers schrijven ons

Mr. ir. Henk Kruijer schetst een probleem met watermeter-
putten in Heemsteedse voortuinen en het ontbreken van 
watermeters in Amsterdamse woningen. Beroepsmatig en 
als Heemstedenaar ben ik betrokken bij het hele waterge-
beuren dus kan ik de bovenstaande materie enigszins toe-
lichten. En nuanceren

Rond 1850 had Jacob van Lennep  het initiatief genomen 
om het heldere duinwater bij Heemstede op te pompen en 
naar Amsterdam te transporteren. Heemstede  stelde wel-
willend een brede strook grond beschikbaar voor de trans-
portleiding. Daarbij stelde het wel de voorwaarde dat er 
een aftakking zou komen naar ons dorp:  “Voor wat hoort 
wat.” Dat is dus de reden dat we in Heemstede tot een paar 
jaar geleden onze waterrekeningen niet aan het PWN maar 
aan de Gemeente Waterleiding Amsterdam betaalden.

Het Heemsteedse water kwam sinds 1853 aan bij de huidi-
ge Haarlemmerpoort in Amsterdam. Daar konden Mokum-
mers á raison van 1 cent per emmer het drinkwater tappen. 
Dat was omgerekend 0,45 per m3. Anderhalve eeuw later 
betalen we 1,24 per m3, dus we kunnen niet echt spreken 
van een prijsexplosie. In later jaren werden er door de he-
le stad waterleidingen aangelegd maar watermeters waren 
toen schreeuwend duur. Daarom werd afgezien van apar-
te meters in woonhuizen. Er werd een gemiddeld verbruik 
berekend, gebaseerd op het aantal bewoners per pand, het 
oppervlak van een woning etcetera. Eind vorige eeuw bleek 
dat deze manier niet echt zorgde voor een zuinig water-
verbruik.

Er werd besloten om dan ook alle oude woningen te voor-
zien van een watermeter. Maar dit was gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan. Al snel bleek dat veel Amsterdamse pan-
den (“3 hoog achter”) maar één gezamenlijke waterleiding 
door het hele huis hadden. Bij de installatie van de me-
ters moeten dus ook nog eens allemaal aparte leidingen 
worden aangelegd. Kortom, er moet worden gehakt en ge-
boord, alle bewoners moeten ruimte inleveren en na afl oop 
ook nog eens meer gaan betalen? Je hoeft geen raket-
geleerde  of ingenieur te zijn om te bedenken dat dit veel 
tijd en geld kost. Dat is dus de reden dat de Waterme-
teroperatie in Amsterdam uiterst gezapig verloopt. Want 
hoezeer een Heemstedenaar ook een watermeter in zijn 
huis wil (in plaats van in de tuin), de gemiddelde Amster-
dammer staat niet te springen bij dit vooruitzicht. Wat deze
Amsterdammers dan wel allemaal zouden willen hebben? 
Een voortuin!

Dhr. P.G. Turkenburg, Heemstede

Reactie op ‘Heemstede als 
wingewest voor Waternet’

 

Een brief van de postbode
Stukjes geschiedenis

Als postbode zie je veel achternamen. Som-
mige daarvan zijn een stukje geschiedenis 
op zich, en dat vind ik altijd leuk. Bijvoets 
en Boxhoorn bijvoorbeeld. Bijvoet en  boks-
hoorn (fenegriek) zijn beide geneeskrach-
tige plantjes. Men gooide ze onder bezwe-
ringen in het Johannesvuur, ter verkrijging 
van voorspoed en vruchtbaarheid. “Wie bij-
voet in huis heeft, hem kan de duivel niet 
schaden.” (Háár ook niet, neem ik maar aan, 
trouwens.) 
Kramer, ooit de term voor een marktkoop-
man, vind ik ook een leuke. Ik neem aan dat 
‘kramen’ in oorsprong niet meer beteken-
de dan ‘verkopen vanuit een kraam’. En dat 
het pas later, door de stemverheffi ng waar-
mee de kramer zijn waren uitventte – of ‘uit 
kraamde’ – de betekenis ‘roepen, schreeu-
wen’ heeft gekregen. Dit mede gezien het 
feit dat wij beide betekenissen nog naast
elkaar hebben in ons ‘onzin verkopen’ en 
‘onzin uitkramen’. 
Ook een kramer was, denk ik, de voorvader 
van meneer Kermer, maar dan in een ander 
dialect (`a la ‘drempel’/‘dorpel’; ‘fris’/‘vers’). 
Leuk, toch? Alleen, dacht ik toen, is dan 
ook ons ‘kraambed’ in oorsprong niets an-
ders dan een ‘kerm-bed’? (Hoe platvloers 
kun je zijn...) Gelukkig – ik heb het opge-
zocht – het komt nog ergens van die markt-
kraam. Een speciaal soort planken bed, met 
(zeil)doek af te schermen tijdens de beval-
ling misschien? Hoe dan ook, meer beschuit-

met-muis-
jes-waar-
dig dan de 
schreeuw-
optie.
Te n s l o t t e
nog de 
saaie naam 
op mijn ei-
gen deur, 
want die 
heb ik u 
vorige week beloofd. Die kan eigenlijk al-
leen maar dienen omdat hij een boom
bevat: als er ergens geschiedenis in zit! In 
grote, markante bomen zag men ooit god-
heden; tot in de middeleeuwen nam men 
zijn hoed voor hen af. Jonggetrouwde stel-
len plantten een beschermboom voor, of 
zelfs ín, hun nieuw gebouwde huis, op-
dat de familie die ze er wilden stich-
ten met de boom zou groeien en bloei-
en en de eeuwen zou trotseren. En machti-
ge dorpslindes, -essen, -eiken etc. vormden 
het kloppend hart van dorpsgemeenschap-
pen, en gaven die soms zelfs hun naam:
Esch, bijvoorbeeld, of Linden. 
Of Maaseik. Mijn voorvader kwam uit Maas-
eik. Maar dat zeiden ze schijnbaar maar een 
beetje half, als: ‘Hij kwam uit Eik’, ofwel, in 
ouder Nederlands: ‘Hij was van Eik’. En dat 
ben ik dus ook. 

Met vriendelijke groet,
… van Eijk (volgende week voornamen)

Column

Reactie van gemeente Heemstede:

Naar aanleiding van een artikel in de Heemsteder van 27 januari 2016 is er onduidelijkheid 
ontstaan over de Visie winkelcentra Heemstede. Nu dit concept, dat nog de status heeft 
van een werkdocument, vroegtijdig in de openbaarheid is gekomen kan de indruk ont-
staan dat het rapport al vaststaat. Dat is nadrukkelijk niet het geval; noch het college van
burgemeester en wethouders, noch de gemeenteraad heeft een defi nitieve versie ontvan-
gen en derhalve heeft er ook nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Wij betreuren het 
dat door de vroegtijdige publicatie inwoners van Heemstede op het verkeerde been zijn 
gezet.
 
Het werkdocument Visie winkelcentra Heemstede is een eerste concept van het bureau 
DTNP. Dit in detailhandel en winkelgebieden gespecialiseerde bureau zal medio februari 
een advies uitbrengen aan het gemeentebestuur.
Hieraan voorafgaand vraagt DTNP inbreng van verschillende belanghebbenden, waaron-
der winkeliers en omwonenden. DTNP bepaalt vervolgens vanuit hun deskundigheid of die 
inbreng kan worden overgenomen.
Afgelopen maandag 1 februari heeft DTNP de conceptvisie gepresenteerd in een brede 
discussiebijeenkomst. Iedereen heeft hier zijn zegje kunnen doen over de winkelvisie. De 
presentatie van DTNP staat opwww.heemstede.nl.
 
DTNP zal alle inbreng verzamelen en daarna een defi nitief adviesrapport Visie winkelcentra 
Heemstede opstellen. Pas dan zal het college van burgemeester en wethouders een stand-
punt innemen. Dit gebeurt naar verwachting half februari. Belangrijk om te melden is dat 
het college zich in alle vrijheid een eigen mening zal vormen over het advies, waarbij al-
le belangen worden meegewogen. Vervolgens wordt het rapport openbaar gemaakt via de 
gemeentelijke website.
De gemeenteraad beslist uiteindelijk, volgens planning in maart. De bespreking in de com-
missie en de raad wordt aangekondigd in HeemstedeNieuws, de gemeentelijke informatie 
op de achterkant van de Heemsteder.

Visie op winkelcentra Heemstede:
de komende stappen

Grontmij biedt goedkopere 
oplossing veiligere overgang
Heemstede - Het bedrijf
Grontmij heeft naar aanlei-
ding van de uitspraak van 
de Raad van State een on-
derzoek gedaan naar bevei-
ligingsoplossingen voor de 
spoorwegovergang bij het 
Laantje van Alverna en Ley-
duin. Grontmij doet een voor-
stel voor een overwegbeveili-
ging voor ca. 3 ton met her-
gebruik van materialen. Dat 
is voor ongeveer de helft van 
de kosten dan die ProRail 
noemt (6 ton). Dit laten Wan-
delnet en Fietsersbond weten 
in een persbericht.

Grontmij noemt mogelijkhe-
den om geluidshinder ten 
gunste van de overwegbevei-
liging te beperken.

ProRail biedt bijvoorbeeld 
mogelijkheden om een bel te 
installeren die automatisch 
het (eigen) geluidsniveau re-
gelt. Ook zijn er overwegin-
stallaties zonder doorluiden-
de bel in gebruik.

In de raadsvergadering van 
28 januari is ‘Alverna’ bespro-
ken. Elders in deze krant een 
verslag.

 
10   de Heemsteder  •  3 februari 2016





Regio - De initiatiefnemers van Versmenu.com hebben 
een 100% Biologische lijn ontwikkeld: Fitmaaltijd.nl.
Het gaat om 100% Skal bio-gecertifi ceerde maaltijden. 
Skal zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare be-
trouwbaarheid van biologische producten in Nederland.
De Fitmaaltijden zijn door een team van diëtisten, life-
stylecoaches, personal trainers en voedingsadviseurs
samengesteld. Er zijn op dit moment 36 maaltijden iede-
re dag beschikbaar en zeer eenvoudig te bestellen via 
www.fi tmaaltijd.nl. Alleen op bestelling geleverd en nu 
zeer aantrekkelijk geprijsd. 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikke-
lingen? Stuur dan mail naar info@fi tmaaltijd.nl, kijk op 
www.fi tmaaltijd.nl of like de Facebook-pagina.
Bedrijven en instellingen kunnen bellen met 06-10660716 
en vragen naar Ron van Kooten.

Nieuw: Fitmaaltijd.nl

Stefan’s Brillen actueel

Wij Heemstede zoekt vrijwilligers
Heemstede - WIJ Heemstede, zoekt vrijwilligers voor 
haar locatie Lieven de Keylaan. Het gaat om het ontvan-
gen van ouderen en kantoorwerk. Enige computererva-
ring is welkom. Info: bij Willie Chermin, 023-5288510.

Financieel adviseur benadrukt belang van goede administratie

Marcel Krabbe zit weer klaar om 
uw belastingaangifte in te vullen
Heemstede – Het is alweer 
februari en het wordt weer 
tijd om aan de belastingaan-
gifte te denken. Marcel Krab-
be uit Heemstede is er klaar 
voor om belastingplichtigen 
met raad en daad bij te staan. 
Hij is voldoende kundig om 
de aangiften van zowel on-
dernemers, zelfstandigen 
zonder personeel (ZZP’ers) 
als particulieren voor zijn re-
kening te nemen.
De klantenkring van Krab-
be Administraties, zoals het 
bedrijf van de Heemstede-
naar heet, is de laatste jaren 
fl ink gegroeid. Steeds meer 
mensen hebben vertrouwen 
in de manier waarop Krab-
be hun fi nanciële zaken be-
heert en voorziet van een ge-
degen aangifte. Marcel Krab-
be vindt het vertrouwen tus-
sen de klant en hem ook van 
groot belang.
Hij raadt zijn klanten altijd 
aan een goede fi nanciële ad-
ministratie bij te houden. Te-
genwoordig gebeurt dat vaak 
digitaal maar Marcel Krabbe 
vindt het verstandig ook een 

papieren dossier aan te leg-
gen. Als de computer het laat 
afweten, heb je altijd nog de 
papieren stukken. 
Krabbe vindt dat de belas-
tingdienst er wel erg mak-

Marcel Krabbe.

Heemstede – Mensen verwachten nu méér in een win-
kel, meer dan even een bril uitzoeken, passen. Je moet je 
als winkelier onderscheiden van de ketens. Je ogen wor-
den geprikkeld, je wilt goed zien,  je smaakbeleving wordt 
geprikkeld door een goed kopje koffi e. Bij Stefan’s Bril-
len aan de Binnenweg 114 hoor je nu ook mooie mu-
ziek die het oor prikkelt. Klassiek, vintage, hedendaags, 
als het maar op vinyl staat. Een platenspeler staat klaar 
om hun eigen muziek te draaien, of u kunt zelf een LP 
meenemen.  Stefan kwam op het idee een platenspeler 
te instaleren bij de presentatie van een nieuwe zonnebril 
van Vinyl Factory 1964. Een merk dat Stefan ontdekte op 
zijn inkoopreis en opviel door bijzonderheden. Leuk ver-
pakt in zwarte doos met gouden opdruk van de Deutsche 
Grammophon, met een zwart stofdoekje dat eruit ziet als 
een LP-plaatje, een gitaartje aan het uiteinde van de veer, 
heel subtiel aangebracht maar wel leuk als accent. Her-
kenbaar maar niet opdringerig.  Exclusief voor de hele re-
gio bij Stefan’s Brillen.  Kijk maar in de etalage. 

Binôche
Een bijzondere bril is van Binôche. Het dakje op de O is 
verwerkt in de bril als een herkenbaar accent. Een won-
derlijke bril die vanaf het begin gelijk past. Na de oog-
meting, is het glasadvies van Stefan heel belangrijk. Hij 
neemt er alle rust voor en alle tijd om de mogelijkheden 
door te nemen. Er kan er een HOYA BlueControl aange-
bracht worden. Overdag tot soms ver in de avond kij-
ken we naar beeldschermen, zowel op het werk als privé. 
Door het intensieve beeldschermgebruik worden de ogen 
blootgesteld aan een buitensporige hoeveelheid blauw 
licht wat kan leiden tot slapeloosheid. De coating zorgt 
ervoor dat de aanmaak van melatonine, nodig voor een 
goede nachtrust, niet verstoord wordt. U kunt rustig blij-
ven kijken naar Pauw of op uw telefoon blijven werken of 
spelen. De straling wordt tegengehouden, de ogen blij-
ven in een betere conditie en de kleuren krijgen een na-
tuurlijk karakter. De melatonine werkt gewoon door voor 
een gezonde slaap. 
Stefan en Marijke zijn voortdurend op zoek naar nieuwe 
ontwikkelingen in hun vakgebied om zich te onderschei-
den op de Binnenweg, waar kwaliteit nog steeds te vin-
den is, heel gewoon is, maar wel steeds zorg vereist van 
de winkelier. U vindt Stefan’s Brillen op de Binnenweg 
114, en kijk ook op: www.stefansoptiek.nl.
Tel.nr. 023 5284921.
Ton van den Brink 

kelijk van uitgaat dat ieder-
een tegenwoordig een com-
puter heeft en daarmee ook 
aangifte kan doen. De fi scus 
gaat de post in fases digitaal 
versturen. Daardoor wordt 
het nog belangrijker om alle 
stukken goed te archiveren.
Marcel Krabbe houdt zich 
vanzelfsprekend op de hoog-
te van alle veranderingen in 
de belastingwetgeving. Het is 
belangrijk dat het verzame-
linkomen goed wordt bere-
kend, omdat de overheid bij 
het toekennen van voorzie-
ningen van dit inkomen uit-
gaat. De Heemstedenaar be-
steedt tijdens de gesprek-
ken ook extra aandacht aan 
het begrip voorlopige en de-
fi nitieve aanslag. “In de prak-
tijk blijkt dat niet iedereen dit 
volledig onder de knie heeft.”
Verder krijgt Marcel Krabbe 
nogal eens vragen over ver-
anderingen die kort daarvoor 
in het parlement zijn vastge-
steld. Zo heeft de Eerste Ka-
mer eind vorig jaar weer ver-
anderingen goedgekeurd, 
maar die komen pas aan de 
orde bij de belastingaangif-
te over 2016. Dat is dus over 
een jaar.
Marcel Krabbe is gaarne be-
reid meer informatie te ge-
ven. Hij is mobiel te berei-
ken via (06) 51256197 of per 
email marcelkrabbe@kpn-
mail.nl. Meer info is ook te 
vinden op de website www.
krabbe-administraties.nl.
Frits Verhagen

Hersenstichting 
collecteert

Heemstede - Deze week 
vraagt de Hersenstichting 
uw steun. Vele collectanten 
gaan op pad om geld in te 
zamelen (nog tot en met 6 
februari) voor al die men-
sen met een hersenaan-
doening.
Vrijwel iedereen krijgt ooit 
te maken met een hersen-
aandoening. Denk aan be-
roerte, dementie, autisme, 
hersentumor, de ziekte van 
Parkinson en ADHD. Er ko-
men per jaar 160.000 men-
sen met een hersenziekte 
bij. Bijna een half miljoen 
mensen kampen met blij-
vende ernstige gevolgen.
 
Meer informatie vindt u op 
www.hersenstichting.nl.
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Heemstede - Het publiek 
bestond maandag 1 febra-
ri bij basisschool De Ark uit 
leerkrachten, de VIP`s wa-
ren kinderen van de school 
die verkleed als Vincent van 
Gogh, museumdirecteuren, 
Mondriaan kunstwerken, 
Mona Lisa, action painting, 
Picasso’s, CoBrA-werken de 
rode loper opstapten op weg 
naar het Reizend Museum. 
De kinderen, hierna te noe-
men ‘Kunstenaars van alle 
Tijden’, verzamelden zich voor 
de museumdeur, waar ze 
werden verwelkomd door de 
vrouw met parasol van Mo-
net, in het dagelijks leven di-
recteur van de Ark, Susanne 
Confusius, in haar bruidsjurk 
van acht jaar geleden die nog 
perfect paste. Maandagoch-
tend keken veel ouders, som-
migen ook verkleed als kun-
stenaars of museumdirecteu-
ren, vol trots naar de presen-
tatie van hun kinderen die de 
komende tien weken allerlei 
kunststromingen kunnen le-
ren en beleven. Loco-burge-
meester Remco Ates kreeg 
de eer om het Reizend Muse-
um te openen in De Ark. Het 
eerste thema van de Noord-
wijkse Methode op De Ark is 
‘Kunst’. Ates was blij met de 
uitleg die hij kreeg van Frum 
van Egmond, die de methode 
ontwikkelde. 

De Noordwijkse Methode
“De taal- en rekenvakken tij-
dens de ochtend blijven we 
op dezelfde manier aanbie-
den als nu. Vanaf februa-
ri 2016 werkt de Ark in de 
middagen op school met De 
Noordwijkse Methode. De 
zaakvakken zoals geschiede-
nis, biologie, aardrijkskunde, 
maar ook techniek, muziek, 

theater, kunst, sport en ko-
ken, zullen aan de hand van 
een overkoepelend thema 
worden aangeboden aan het 
kind. Te beginnen met kunst, 
vandaar dat museum. Gedu-
rende een periode van onge-
veer 10 weken staat een the-
ma centraal. Alle docenten 
op De Ark specialiseren zich 
in een vak, bijvoorbeeld ge-
schiedenis of ICT. Ze hebben 
zelf hun vak gekozen en zich 
gespecialiseerd. In de midda-
gen krijgen de kinderen geen 
geschiedenis van hun eigen 
juf of meester in hun eigen 
klas, maar van de gespeci-
aliseerde docent. Geduren-
de het thema doorlopen al-
le kinderen vanaf groep 3 al-
le vakken.
Op de vrijdagmiddagen wer-
ken de kinderen vanaf groep 
5 aan keuzeprojecten, met 
verschillende leeftijden door 
elkaar heen. Zo kunnen ze 
zich verdiepen in vakken of 
projecten die hun directe be-
langstelling hebben. Daarbij 
zien we dat de kinderen zich 
anders gedragen dan bij-
voorbeeld 15 jaar geleden. Zij 
luisteren niet meer een uur 

lang met open mond naar 
een verhaal. Kinderen groei-
en op in een heel andere we-
reld dan volwassenen. Inter-
net, televisie, telefoons en ta-
blets maken dat informatie-
overdracht en veranderingen 
razend snel gaan”, aldus Van 
Egmond.
Ton van den Brink 

‘Kunstenaars van alle tijden’ 
op basisschool De Ark

Raad: Heemstede zit 
‘in de tang’ bij ProRail
Heemstede - Tijdens de 
raadsvergadering op 28 ja-
nuari is over de hellingba-
nen bij de Cruquiusbrug een 
besluit genomen. De provin-
cie komt de gemeente als-
nog tegemoet. De aanvanke-
lijke 133.000 euro die Heem-
stede moest bijdragen is ver-
laagd naar 75.000. De ge-
meente draagt wel +/- 500 
m2 grond over aan de provin-
cie. Deze neemt ook het toe-
komstig onderhoud voor haar 
rekening. De provincie houdt 
vast aan twee hellingbanen 
en beide zijden van de weg.
 
Spoorwegovergang
Lang werd gesproken over 
de overweg bij Alverna. De 
raadsleden zijn verdeeld 
maar zien langzaamaan in 
dat Heemstede ‘in de tang’ 
zit bij ProRail. Iedere oplos-
sing kan onder het mom van 
de veiligheid door ProRail van 
tafel worden geveegd. Op 
geen enkele wijze werkt Pro-
Rail mee aan een snelle op-
lossing. In maart komen ze 
met drie oplossingen, brug, 
tunnel of slagbomen. De kos-
ten zullen hoog zijn en Pro-
Rail verwacht dat Heemstede 
gaat meebetalen. Het middel 
dat de raad nog heeft is om 
niet bij te dragen in de kos-
ten. Het onttrekken van de 
laan van Alverna hangt nog 
boven de markt. Daar is dan 
wel weer een nieuwe rechts-
zaak voor nodig. Als je de 
laan onttrekt aan de open-
baarheid houdt dat in dat het 
nu dus wel openbaar is. De 
PvdA en GroenLinks kwamen 
met moties om onder andere 
de spoorweg direct weer te 
openen, al is het maar tijde-
lijk. Zij willen met spoed in-
zicht over de status van het 
laantje met een advies of het 

de toets van een rechter kan 
doorstaan. Van Zon (D66) wil 
dat een rechtszaak wordt uit-
gelokt. Maas (PvdA) beticht-
te wethouder Hooij (VVD) 
van een gebrek aan lef. Wa-
terlander (CDA) noemt het 
een luxe-probleem. De nieuw 
aangelegde weg zou vol-
doende zijn om de overgang 
definitief te sluiten. Bewo-
ners die willen meepraten 
over een oplossing worden 
door de wethouder verwezen 
naar de Fietsersbond en/of 
Wandelnet. Daar kwam ze la-
ter op terug en de bewoners 
(vertegenwoordigers) krijgen 
alsnog een uitnodiging.
 
Bestemmingsplannen
Wethouder Ates (HBB) bracht 
zichzelf opnieuw in de pro-
blemen op de onderwer-
pen Landgoederen en groe-
ne Gebieden en het bouw-
plan Raadhuisstraat. Hij kon 
slechts summier uitleggen 
hoe het staat met deze gebie-
den. Er waren nog losse eind-
jes bij twee gebieden. Er was 
een memo verschenen maar 
de onduidelijkheid over de 
status bleef vaag. Het appar-
tementengebouw neemt twee 
meter meer in beslag dat het 
bestemmingsplan toestaat. 
“Wij vinden dat goed”, zei de 
wethouder en verschool zich 
achter de commissie wel-
stand die het prima vond. 
Op vragen van vooral D66 
waarom die twee meter no-
dig zijn, bleef hij het ant-
woord aanvankelijk schuldig. 
Na een schorsing en consul-
tatie van de ambtenaren bleek 
het te gaan om meer lichtinval 
te krijgen in het gebouw. Met 
enige onbegrip ging de raad 
schoorvoetend akkoord met 
deze uitleg.
Eric van Westerloo

Lezing
Japan: tussen Yin en Yang
Op 9 februari laat het echt-
paar Abspoel u kennis- 
maken via een multimedi-
ashow met Japan. Reizend 
met het openbaar vervoer 
zien we een land vol te-
genstellingen. Eeuwenou-
de tradities en moderne 
technieken gaan hier hand 
in hand. Zakenlieden bid-
den voor succes bij tem-
pels, terwijl monniken met 
hun smartphones staan 
te bellen. Naast metropo-
len met moderne architec-
tuur komen we eeuwenou-
de dorpjes tegen met tradi-
tionele huizen en prachtige 

tuinen. Nog steeds bestaat 
er een opleiding tot Geisha 
en kan men er slapen in 
een minshuku (B&B) in een 
kamer met tatamimatten 
en papieren schuifpanelen. 
Voor een voorproefje kunt u 
een kijkje nemen op: www.
lezingen-abspoel.nl. De le-
zing begint om 14.00 uur en 
de entree is 4,- euro.
Opgeven via (023) 548 38 
28 kies 1 of bij de receptie 
van de Luifel aan de Heren-
weg 96 Heemstede, waar 
de lezing plaats heeft.

 
14   de Heemsteder  •  3 februari 2016



J.J. Cremer speelt ‘Tartuffe’ in gloednieuw theater
Regio - Letterlievende ver-
eniging J.J. Cremer speelt als 
eerste een toneelvoorstelling 
in het nieuwe Haarlemmer-
houttheater dat onlangs is 
gebouwd in de vroegere Vre-
denhofkapel aan de Van Ol-
denbarneveltlaan in Haarlem. 
Opgevoerd zal worden de 
komedie ‘Tartuffe’ van Mo-
lière in de regie van Arnold 
Hemmel en wel op vrijdag 5 
februari (20.15 uur). Er zijn 
tevens voorstellingen op za-

terdag 6 (20.15 uur) en zon-
dag 7 februari (14.30 en 
20.15 uur).
Tartuffe vertelt het verhaal 
van de heilige die geen hei-
lige blijkt te zijn, maar een 
schaamteloze boef die slechts 
uit is op het geld en het bezit 
van anderen. Het wordt oor-
log binnen de familie van de 
rijke zakenman Orgon als de-
ze in blinde verering valt voor 
de bedelaar Tartuffe en hem 
in huis neemt.

Tartuffe is een tijdloos ver-
haal, dat speelt in alle cul-
turen en binnen alle maat-
schappij-vormen, op zowel 
micro- als macroniveau: uit-
eindelijk draait alles om geld, 
macht en bezit.
 

Toegangsprijs: 15,- euro.
Kaartverkoop:
www.jjcremer.nl,
info@jjcremer.nl,
06-44776213.

Regio - De voormalige Vre-
denhofkerk aan de Van Ol-
debarneveldlaan 17 in Haar-
lem is omgetoverd tot een 
klein intiem theater. Eigena-
ren Marcel Klein Ovink en 
Thomas Terstal van het Haar-
lemmerhout Theater verwier-
ven het pand een jaar gele-
den. Vanaf juli 2015 heeft 
het gebouw van binnen een 
complete metamorfose on-
dergaan. “Wij hebben onze 
ideeën op papier gezet en na 
het verlenen van de vele ver-
gunningen is bouwer Van As-
sema aan de slag gegaan.” Er 
zijn knusse kleedkamers, een 
foyer en natuurlijk een schit-
terende zaal. De tribunes zijn 
zo ingericht dat iedereen een 
vrij zicht heeft op het podi-
um. Het aantal zitplaatsen is 
beperkt tot 90 stoelen. Dat 
maakt de zaal extra intiem. 
Op het hoogste puntje van 
tribune is een state of the 
art ruimte, ontworpen voor 
de licht- en geluidstechnici. 
Een speelvloer die, door de 
oorspronkelijke bouw van de 
kerk, in een driehoek uitloopt 
heeft toch een ruim speelvlak 

van minimaal van 8 x 8 meter. 
Dit is voor de meeste gezel-
schappen zeker voldoende. 
Marcel en Thomas rekenen 
niet alleen op het grote aan-
tal toneelverengingen in de 
regio. Andere (culturele)ver-
enigingen kunnen er natuur-
lijk ook terecht. Dans- of mu-
ziekuitvoeringen, lezingen, 
bedrijfspresentaties of een 
diner op de toneelvloer zijn 
mogelijk. Het loopt goed met 
de boekingen. Op 5 februa-
ri kunnen de eerste bezoe-

kers worden ontvangen. Op 
die dag zal toneelvereniging 
J.J.Cremer de eerste gast zijn 
in het theater. Ook op 6 en 7 
februari speelt deze toneel-
vereniging daar de voorstel-
ling ‘Tartuffe’.
Het Haarlemmerhout Thea-
ter is gezellig klein. Daardoor 
bedient het juist een mooi 
segment. Na de laatste kerk-
dienst in 2009 heeft het ge-
meentelijke monument nu 
haar definitieve bestemming 
hervonden.

Kerk wordt theater Trefpunt Café 
over levenseinde
Regio - Op vrijdag 5 febru-
ari komt Bert Keizer naar het 
Trefpunt Café Bennebroek. 
Hij spreekt over het einde 
van het leven, sterfelijkheid 
en sterven onder de titel ‘tu-
mult bij de uitgang’.
Keizer, opgeleid in de wijs-
begeerte, is bekend als ver-
pleeghuisarts en columnist 
(Trouw, Medisch Contact) en 
publicist over onderwerpen 
als euthanasie en dementie. 
U bent welkom vanaf 20.00 

Meerlanden maakt kans op 
Koning Willem I plaquette

Regio – Afvalverwerkings-
bedrijf Meerlanden is door 
MVO Nederland voorge-
dragen voor de Koning 
Willem I plaquette. Dat is 
een prestigieuze prijs voor 
Duurzaam Ondernemer-
schap. “Wij voelen ons zeer 
vereerd dat wij zijn voorge-
dragen voor de Koning Wil-
lem I Plaquette. Deze voor-
dracht zien wij al als een 
kroon op ons duurzaam 
ondernemerschap. Het is 
een extra stimulans om te 
blijven innoveren, nu en in 
de toekomst,”  aldus Ange-
line Kierkels (algemeen di-
recteur Meerlanden).
De vraag naar grondstoffen 
en energie neemt wereld-
wijd toe, de beschikbaar-
heid neemt af. Meerlanden 
zet zich als duurzame on-
derneming in om GFT voor 
100% terug te brengen in 
de biobased economy. Sa-
men met gemeenten, be-
woners, bedrijven en sa-
menwerkingspartners zorgt 
Meerlanden ervoor dat GFT 

goed gescheiden wordt 
aan de bron. Zo kan zij er 
in haar Groene Energiefa-
briek 5 nuttige producten 
van maken: groengas, CO2, 
warmte, compost en water. 
De inzamelvoertuigen van 
Meerlanden rijden op dat 
groengas, gemaakt van het 
gft-afval dat zij zelf inza-
melen! Omdat Meerlanden 
veel meer groengas produ-
ceert dan zij zelf verbruikt, 
gebruiken ook anderen het 
groengas. Groengas is kli-
maatneutraal en levert ook 
nog eens een enorme fijn-
stofreductie op. Het zesde 
product - grondstof voor de 
chemie - is in ontwikkeling.
De Plaquette voor Duur-
zaam Ondernemerschap 
beloont duurzame innova-
ties van kleine of grote or-
ganisaties. Een vakjury be-
oordeelt de komende tijd 
de inzendingen en maakt 
een Top 12 bekend. Tijdens 
de feestelijke prijsuitreiking 
in mei worden de winnaars 
bekend gemaakt.

uur aan het Akonietenplein 
1 te Bennebroek.
De toegang is vrij – voor 
consumpties wordt een bij-
drage gevraagd.

Koedijk G2 - HBC G1   4-4 
We hebben een punt
Door de winterstop en afgelasting was dit de 
eerste wedstrijd sinds zes weken en de start 
van de nieuwe competitie. Opnieuw inge-
deeld in de 3e klasse, met leuke tegenstan-
ders, zijn de verwachtingen hoog gespannen. 
De wedstrijd begint ook zeer voortvarend. Al 
in de 1e minuut weet Gert-Jan de bal over 
de lijn te werken en is de voorsprong daar. 
Gaande de wedstrijd lijkt dat meer een na-
deel dan een voordeel. Te makkelijk wordt 
er verder gevoetbald. De basis beginselen, 
bal aannemen, pass in de voeten, combina-
ties, zijn niet meer te zien. Het gevolg is dat 
Koedijk de controle over de wedstrijd pakt. 
Weliswaar geholpen door de scheidsrechter, 
maar toch. Met een gelijke stand wordt de 
kleedkamer opgezocht. 

De preek van Jan is aangekomen. De twee-
de helft begint tenminste weer goed. Nu is 

het Arjen die HBC direct weer op voorsprong 
zet. Dat Koedijk  weer gelijk maakt is verve-
lend maar niet verontrustend. HBC is nu wel 
beter bij de les en drukt het verschil ook uit 
met een keurige 2-4 voorsprong (2 x Arjen). 
De invloed van de scheidsrechter breekt ons 
echter op. Discutabele beslissingen, steeds 
in het voordeel van de thuisclub, doen de 
spelers geen goed. Het spel lijdt er onder, de 
irritatie neemt toe en de voorsprong veran-
dert opnieuw in een gelijke stand 4-4. Het 
mooie doelpunt van Jeroen, vlak voor tijd en 
voor alle zekerheid door Arjen nog een keer 
over de lijn gewerkt, kan helaas geen gena-
de vinden in de ogen van de scheids. De volle 
winst wordt ons door de neus geboord. Jam-
mer. Bij de analyse na de wedstrijd hebben 
de spelers een punt. Het hadden er 3 moe-
ten zijn. 
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Open dag Adamas gekoppeld aan 
activiteiten rondom Wereldkankerdag
Regio – Op zondag 7 febru-
ari opent het Adamas Inloop-
huis in Nieuw-Vennep zijn 
deuren voor iedereen die on-
gedwongen binnen wil kijken 
in het inloophuis. De open 
dag in februari is gekoppeld 
aan Wereldkankerdag, die op 
4 februari is.
Op die dag wordt stil gestaan 
bij kanker. Het thema dat 
voor dit jaar is ‘Samen maken 
we het verschil’. Veel mensen 
vinden het lastig om de eer-
ste keer in het inloophuis te 
zijn. Daarom de open dag, 
11.00 tot 14.00 uur.
Gastvrouwen staan je graag 

te woord voor vragen over de 
activiteiten.
Het Adamas inloophuis is 
een plek waar volwassenen 
en kinderen met kanker en 
hun naasten uit de hele regio 
van harte welkom zijn.
Ze kunnen bij het inloophuis 
terecht voor informatie, lot-
genotencontact, therapeu-
tischebegeleiding, creatieve 
en lichaamsgerichte work-
shops en voor een luisterend 
oor. Locatie: Eugenie Prévi-
naireweg 61, Nieuw-Vennep, 
0252-680233.
Website:
www.adamas-inloophuis.nl.
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Ouders Jacobaschool organiseren 
openbare veiling voor nieuw schoolplein
Heemstede - Op zaterdag 
13 februari (aanvang 20.00 
uur) organiseert de Ouder-
vereniging van de Jacoba-
school een fantastische be-
nefietveiling in Het Oude Slot 
in Heemstede. Alles in het te-
ken van het speelplezier van 
de kinderen van de Jacoba-
school.
“Het oude schoolplein is 
dringend aan renovatie toe”, 
aldus de voorzitter van de 
oudervereniging Arthur van 

Staalduijnen. “In overleg met 
de directie willen wij graag 
ons steentje bijdragen om-
dat het nieuwe schoolplein 
de gezondheid van de kinde-
ren bevordert en pestgedrag 
tegengaat”.
Veel lokale ondernemers in 
Heemstede steunen het ini-
tiatief en stellen fantastische 
veilingstukken beschikbaar 
zoals een nieuwe kinderfiets 
(300 euro), een buitenhaard 
(900 euro), exclusieve wijnen 

(195 euro) en de bouw van 
een nieuwe website (2.000 
euro).

De veiling is openbaar en u 
bent van harte welkom op 
het Oude Slot Heemstede. In 
totaal zullen er circa 80 stuk-
ken worden geveild. U kunt 
uzelf gratis aanmelden via 
info@schoolpleinveiling.nl. 
Vervolgens ontvangt u het 
veilingboekje met alle stuk-
ken per e-mail.

Samenwerking met RCH
HBC gastheer Internationaal Jeugdtoernooi
Heemstede - Ieder jaar or-
ganiseert de Internationale 
jeugdtoernooikring (IJT) een 
internationaal toernooi, dat 
rouleert tussen Oostenrijk, 
Duitsland, Tsjechië en Ne-
derland. In 2016 is Nederland 
het organiserend land. HBC 
deelt trots mee als gastheer 
te mogen optreden! Door 
de sterke bezetting van het 
toernooi en de hoeveelheid 
teams is een intensieve sa-
menwerking met RCH aan-
gegaan.
De inschrijving is inmiddels 
gesloten. 44 teams zijn geno-
teerd; uit Nederland, Duits-
land, Engeland, Noorwe-
gen, Oostenrijk, België, Polen 
en Italië. Totaal rond de 450 
deelnemers in drie leeftijds-
groepen: onder 15, onder 13 

en onder 11. Het sterk bezet-
te toernooi wordt sinds 1993 
georganiseerd voor C, D en E 
elftallen waarbij in totaal ge-
middeld 40 teams uit binnen- 
en buitenland meedoen. De 
speeldagen voor het toernooi 
zijn vrijdag 6 mei en zaterdag 
7 mei. Tijdens het toernooi 
verwacht de organisatie zo’n 
450 spelers. Die hebben on-
derdak, eventuele maaltijden 
en ontspanning nodig. Om-
dat een evenement van deze 
grootte onmogelijk door de 
toernooicommissies van HBC 
en RCH alleen georgani-
seerd kan worden is de pro-
jectgroep uitgebreid met en-
thousiaste vrijwilligers. 
Voor velen is de samenwer-
king met RCH een comple-
te verrassing, maar door de 

hoeveelheid teams is het on-
mogelijk om alle wedstrijden 
op het HBC-terrein te laten 
spelen. De extra benodigde 
ruimte die nodig is om de C-
junioren te kunnen laten spe-
len is door RCH geboden. De 
toernooicommissies van bei-
de verenigingen werken mo-
menteel zeer nauw en ple-
zierig samen om dit interna-
tionale jeugdtoernooi tot een 
groot succes te brengen.

Voor het toernooi zal een 
toernooibrochure gedrukt 
worden hetgeen voor de lo-
kale bedrijven een uitgele-
zen kans is om zich te pro-
fileren. Sponsoren en vrijwil-
ligers kunnen op de websi-
te van HBC terecht of mailen 
naar ijt2016@svhbc.nl

Opening door eigenaresse Kim van der Plas.

‘Droom die uitkomt’
Heemstede - De grand opening van Emki Nail, Groot-
handel en Opleidingen aan het Wilhelminaplein 15, vrij-
dag 29 januari, was een groot succes.
Voor Kim van der Plas, eigenaresse van de nagelsalon 
en opleidingscentrum, is het een droom die uitkomt. De 
Heemsteedse timmert behoorlijk aan de weg en organi-
seert diverse activiteiten. Niet alleen is Emki ‘groot’ op 
gebied van nagelverfraaiing; ook spa, schoonheid en 
persoonlijke verzorging staan hoog in het vaandel van de 
onderneemster. Zij en haar team zijn vakkundige ‘mooi-
makers’. Houd de ontwikkelingen in de gaten op de 
Facebookpagina van Emki Nail of bel voor informatie: 
023-5407576.

Geld voor zonnepanelen 
terug van de belasting? 

Heemstede - Als u zonnepanelen hebt en stroom levert 
aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de Be-
lasting.
Let op! U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als 
het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar €1.345 of min-
der is. Als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de 
btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en 
installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen.
Wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de 
aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen? 
Dan moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als on-
dernemer. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goede-
rengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op 
de energienota staat vermeld zich aanmelden als onder-
nemer.
U berekent de te betalen btw als volgt. U trekt de btw die 
aan u is berekend voor de aanschaf en installatie van de 
zonnepanelen af van de btw die u verschuldigd bent over 
de levering van de stroom. 
Om de verschuldigde btw te berekenen, moet u weten 
hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel 
stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de 
praktijk meestal niet is vast te stellen, mag u gebruikma-
ken van forfaitaire bedragen. Het forfaitaire bedrag dat u 
moet gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van uw 
zonnepanelen. Als u gebruikmaakt van deze forfaits, mag u 
geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf.   

Meer weten over zonnepanelen en de mogelijkheden? 

Informeer bij Vosse, Kerklaan 9 te Heemstede.
Tel. 023-5286802 of info@vosse.nl.
Kijk ook op www.belastingdienst.nl 

Nieuwe HeerlijkHeden 
over dienstbodes in 1900
Heemstede - Het nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden, 
het kwartaaltijdschrift van 
de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, be-
vat weer een grote variëteit 
aan artikelen.
Katholieken die aan een 
aparte uitleenbalie hun boe-
ken haalden, we kunnen het 
ons nu niet meer
voorstellen. Toch was het al 
revolutionair in Nederland 
dat in 1948 in Heemstede de 
openbare en
de katholieke bibliotheek on-
der één dak kwamen. 
En dan de meisjes voor dag 
en nacht die in de huishou-
ding werkten, nog zo’n ver-
dwenen verschijnsel, maar 
begin 1900 stonden de kran-
ten vol met advertenties voor 
dienstboden.
Rond diezelfde tijd was er 
voor het blussen van een 
simpele brand al meer dan 

honderd man nodig.
De handbrandspuiten ston-
den opgesteld in diverse 
brandspuithuisjes, soms spe-
ciaal daarvoor gebouwd.
Voorop de omslag het fraaie 
portret van burgemeester 
David Eliza van Lennep. Het is 
in 1916 geschilderd door Wil-
ly Sluiter. Ook in dit nummer 
wetenswaardigheden over de 
mooie stinsenflora op de bui-
tenplaatsen. De wijk Meer-
wijk in Bennebroek is ge-
bouwd in de Bennebroeker-
polder. Het is maar goed dat 
het Haarlemmermeer droog-
gelegd is. Op een heel inte-
ressante kaart is te zien hoe 
het water steeds meer land 
opslokte...
U kunt alvast een paar pagi-
na’s inzien op www.hv-hb.nl 
(nummer 167). Losse num-
mers van HeerlijkHeden kos-
ten 4,95 euro en zijn verkrijg-
baar bij de boekhandels in 

Heemstede en Bennebroek 
en via de website van de 
HVHB.
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Nipte zege VEW tegen buurtgenoot RCH
Heemstede - Afgelopen za-
terdag was de dag van de al-
tijd beladen derby tussen 
RCH  en VEW. Een ouder-
wetse burenstrijd waarvan 
de hoofdvelden op 100 meter 
van elkaar liggen. De ploeg 
van VEW-trainer Sjoerd Ha-
mann was er op gebrand het 
huidige succes een goed ver-
volg te geven. RCH had wat 
goed te maken na de 6-1 ne-
derlaag tegen Hoofddorp, vo-
rige week, en de 5-0 neder-
laag eerder het seizoen bij 
VEW.

Na een rustige start was het 
1e opvallende moment van 
de wedstrijd een ingestu-
deerde VEW-corner na 10 
minuten. Jordy de Gier bracht 
de bal laag en strak voor 
waar, op de rand van de 16 
meter, de huidige VEW-spe-
ler (maar oud RCH’er) Wout 
Moison de bal finaal verkeerd 
raakte en tot een ingooi ver-
werkte. Dit bleek echter de 
opening te zijn van een boei-
ende wedstrijd. VEW werd 
sterker en creëerde steeds 
meer kansen. Michiel Dek-
ker, die vaak opkwam, lever-
de een perfecte voorzet af op 
Jeroen Veltenaar die de bal 
controleerde, zijn directe te-
genstander passeerde en de 
bal rustig in de hoek schoof. 
Na de 0-1 van VEW begon 
die ploeg nog beter te draai-
en. Jeroen Veltenaar wist de 
verdediging van RCH een 
paar keer slim te omspelen 
en gaf vervolgens een goeie 
diepe bal op de diepgaande 
Gerben Siezenga, die de bal 
prachtige afronden met een 
lobje over de keeper: 0-2. De 
grensrechter van RCH  had 
echter buitenspel gecon-
stateerd dus werd het doel-
punt afgekeurd. De wedstrijd 
werd harder en harder. VEW-
er Gerben Siezenga was hier-
van het slachtoffer. De 17- ja-

rige moest het strijdtoneel 
reeds na 35 minuten verlaten. 
De vervanger Bob de Leeuw 
nam de plaatst in van Ger-
ben en speelde een ijzerster-
ke wedstrijd. 
VEW bleef de verdediging 
van RCH onder druk zetten 
en het was Jeroen Veltenaar 
die via een perfecte steekbal 
door de lucht, het voorhoofd 
van Michiel Dekker wist te 
vinden die met een rake kop-
bal alweer zijn derde kop 
goal op rij maakte.
Met een ruststand van 0-2 
gingen de mannen aan de 
thee. RCH begon fel  aan de 
tweede helft en wilde zijn 
huid blijkbaar duur verkopen. 
RCH speelde op het randje 
en soms er over. Dit had tot 

gevolg dat er verschillende 
kleine opstootjes ontstonden 
naarmate de wedstrijd vor-
derde. RCH leek het gemunt 
te hebben op VEW aanvoer-
der en sterkhouder David 
Straetemans (ook oud-RCH). 
De over het algemeen rusti-
ge aanvoerder van VEW liet 
zich echter uit de tent lok-
ken. Hij haalde een doorge-
broken speler neer. Dit lever-
de hem een rode kaart op. 

RCH kwam beter in de wed-
strijd en niet veel later werd 
het 1-2. Na de 1-2 wisselde 
VEW.. Thies Christjans, die 2 
weken ziekte achter de rug 
had, mocht wedstrijdritme 
op doen. Het hoogtepunt van 
de 2e helft kwam op naam 
van uitblinker Jeroen Velte-
naar. Hij gaf een paas achter 
het standbeen langs over de 
verdediging van RCH heen. 
Thies Christians besloot op 
dat moment diep te gaan 
waardoor hij oog in oog met 
de keeper kwam te staan. 
Helaas kon hij niet tot score 
komen. 
Na verschillende kleine op-
stootjes besloot de scheids-
rechter de wedstrijd te be-
eindigen. Na afloop van de 

wedstrijd was het een stuk 
vriendelijker en dronken bei-
de teams gebroederlijk nog 
een glaasje in de kantine, zo-
als een echte derby betaamd. 
De mooie VEW-dag werd af-
gesloten met een gezelli-
ge bingoavond in het eigen 
clubhuis. VEW kreeg de ver-
diende 3 punten en gaat ook 
na 15 speelronde ongesla-
gen aan de leiding in de 4e 
klasse!

HPC doet wat het kan
Heemstede - Onlangs heb-
ben de wedstrijdzwemmers 
van HPC Heemstede de der-
de competitieronde  ge-
zwommen in het zwembad 
van Huizen. Ondanks de ge-
weldige inzet van de zwem-
mers, lukt het de ploeg maar 
niet om uit de degradatiezo-
ne te komen. Dat ligt niet aan 
de kwaliteit van de zwem-
mers, als wel dat er niet ge-
noeg zwemmers zijn om al-
le verschillende leeftijdscate-
gorieën te vullen. Bij de com-
petitie tellen de seconden 
van de eerste twee zwem-
mers van een vereniging op 
een bepaalde afstand in een 
bepaalde leeftijdscategorie. 
Als de vereniging niet ge-
noeg zwemmers heeft om 
die categorie te vullen, wordt 
er voor iedere zwemmer die 
mist, een vervangende tijd 
genoteerd die altijd stuk-
ken langzamer is dan de ge-
middelde zwemmer. En aan-

gezien HPC op dit moment 
niet voldoende zwemmers 
heeft om alle categorieën te 
vullen, ligt daar de kern van 
het probleem. Want zwem-
men kunnen de dames en 
heren van HPC wel! Van de 
64 races eindigden er 35 in 
een persoonlijk record en dat 
is een prima score. Er wer-
den 6 bronzen medailles ge-
wonnen door Laura Hartman, 
Mathijs Lenos, Siebe de Vries 
en Fien van Munster (2x). 
Het zilver ging naar Leonie 
van Moorsel, Carmen Meijer 
(2x), Jens van der Sman en 
Daan Jonkeer, en het enige 
goud naar Reinaert Raven-
steijn. Coaches Luisa García 
Montoya, Denise van der Lin-
den en Marco Blokpoel zijn 
dan ook terecht trots op hun 
ploeg. Zij hopen dat er meer 
zwemmers zijn bij de volgen-
de wedstrijd die op 20 maart 
plaatsvindt in het thuisbad 
aan de Sportparklaan.

Kon. HFC kan ook slechte wedstrijden winnen
Regio - Het was niet bijster 
aantrekkelijk afgelopen zon-
dag aan de Spanjaardslaan. 
Het op de onderste plaats 
staande OJC Rosmalen bleek 
een stugge ploeg. Het zware 
veld maakte het ook niet ge-
makkelijk. HFC maakte het 
zichzelf onnodig moeilijk. Te 
gehaast, te veel passes kwa-
men niet aan en een aan-
tal dragende spelers hadden 
hun dag niet.
HFC moest aantreden met 
een aantal invallers. Door 
blessures en schorsingen 
ontbraken drie basisspelers. 
De reservebank is overvol 
dus aan vervangers geen ge-
brek. Vooral in de eerste helft 

had HFC het beste van het 
spel en kreeg ook kansen via 
Opoku, Wessel Boer en Wou-
ter Haarmans. Doelman Van 
Boxtel van OJC Rosmalen 
kwam tot een paar fraaie red-
dingen. Op slag van rust was 
het, de wel goed presterende, 
Nigel Castien die HFC op een 
1-0 voorsprong bracht. Uit 
een corner wist hij de bal vlak 
voor de doellijn binnen te tik-
ken. Het zou het sein moe-
ten zijn om na de rust eens 
flink uit te halen. Echter het 
spel werd steeds minder en 
OJC Rosmalen rook kansen 
om de stand gelijk te trek-
ken. HFC doelman Tom Boks 
kreeg nu de kans om te laten 

Foto: Robert van Koolbergen

zien wat hij in huis had. Een 
aantal goede reddingen hield 
HFC op de been. Het werd 
nog spannend want een te-
gentreffer had zomaar ge-
kund. Toch was het HFC dat 
voldoende klasse had om te 
profiteren van de ruimte die 
een aanvallende tegenstan-
der laat ontstaan. De zo ont-
stane kansen werden niet 
benut. Koen Beeren, net 
naast, Haarmans,op de lat en 
Tamerus zag zijn inzet van de 
lijn gehaald. Al had er meer 
ingezeten deze middag toch 
kon coach Mulders  tevreden 
zijn met de drie punten. HFC 
is aan een mooie reeks bezig.
Mocht het de twee inhaal 

wedstrijden winnen staat 
HFC samen met AFC (Am-
sterdam) aan kop van de 
ranglijst. Voorlopig moeten ze 
het doen met plaats vijf. Ook 

deze plaats geeft aan het ein-
de van het seizoen recht op 
promotie naar de nieuwe 
tweede divisie. 
Eric van Westerloo
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De Haarlemse beeldend kun-
stenares Marion Boon expo-
seert momenteel met nieuw 
werk in Galerie De Waag aan 
het Spaarne in Haarlem. Het 
thema van haar tentoonstel-
ling luidt ‘Transitie’. Een mys-
terieuze en intrigerende ti-
tel welke onmiddellijk vragen 
oproept. 
 
De tentoonstelling toont 
een reeks portretten waar-
bij duidelijk wordt dat Ma-
rion de verbeelding van dit 
soort overgangen niet alleen 
op zichzelf betrekt. Welis-
waar ziet zij zichzelf als beel-
dend kunstenaar en als mens 
in haar huidige levensfase 
in een periode van ‘transitie’ 
maar er is meer! Want daar-
naast vormen de dagelijkse 
beelden rond de vluchtelin-

genstroom voor haar een be-
langrijke inspiratiebron. Ook 
daar kan zij voor haar gevoel 
niet onverschillig voor blij-

ven, bijvoorbeeld voor de fo-
to’s van vermoeide, wanho-
pige mensen, de blikken van 
kinderen in de kranten. Het 
raakt haar, let je niet op hun 
afkomst dan zijn er geen ver-
schillen tussen hen en ons 
merkt zij op. Deze afbeel-
dingen vormen voor Marion 
Boon het aanknopingspunt 
waarmede zij allerlei ontwik-
kelingen kan schetsen, voor 
haar lijkt de hele wereld wel 
in transitie.                              
 
De werken van Marion Boon 
zijn tot en met zondag 14 fe-
bruari te bezichtigen in Ga-
lerie De Waag Spaarne 30 te 
Haarlem. Zie ook:
www.kzod.nl,
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel en
www.marionboon.info.

Van 29 januari tot 6 maart 
2016 is bij kunsthandel kruis-
weg 68 in Haarlem een solo 
expositie te bezichtigen van 
Hans de Bruijn. Parallel aan 
de tentoonstelling ‘Behind a 
Painted Smile’ in de Vishal 
Haarlem is er in de kunst-
handel een solo-expositie 
van Hans, die de gastcura-
tor van de tentoonstelling is 
(www.devishal.nl).
Hans de Bruijn woont in 
Haarlem en werkt  als free-
lance fotograaf diverse me-
dia. Hij publiceerde in pop- 
en jazzbladen en in 2006 won 
hij de ‘Rob Acda Foto Award’. 

Er waren tentoonstellingen in 
o.a. de Universiteit van Am-
sterdam en het ABC Archi-
tectuurmuseum te Haarlem. 
Zijn boek ‘Atelier’ met 50 
kunstenaarsportretten komt 
ook uit.
Het zal gepresenteerd wor-
den tijdens Art Amsterdam.

Op vrijdag 29 januari is de 
tentoonstelling ‘The girl next 
door’ geopend in Paviljoen 
Welgelegen in Haarlem. On-
der invloed van de media, re-
clame, sociale media, blogs 
en vlogs lijken we te leven 
in een wereld waarin alles 
draait om uiterlijk, schoon-
heid en perfectie.  De nieuwe 
Dreefexpositie ‘The Girl next 
door’ gaat daarentegen over 
het meisje dat mooi is, maar 
niet kunstmatig of onbereik-
baar. Het gaat om  ‘buurmeis-
jes’ die aantrekkelijk, gewoon 
en natuurlijk zijn. Waarbij het 
vooral gaat om de uitstraling 
en ‘power’ in plaats van de 
uiterlijke schoonheid.

Voor de tentoonstelling zijn 
kunstenaars benaderd die 
in hun werk ‘de buurmeisjes’ 
een hoofdrol hebben gege-
ven. Op de tentoonstelling is 
werk te zien van Dina Gold-
stein, Eric Ceccarini, Hester 
Scheurwater, Jeannette de 
Bruin, Jennifer Hoes, 2MEN, 

Peter Klashorst en Ted Noo-
ten.

Paviljoen Welgelegen
De Amsterdamse bankier 
Henry Hope liet Paviljoen 
Welgelegen in 1789 bouwen 
als buitenhuis en onderko-
men voor zijn enorme kunst-
collectie. Hij ontving er wel-
gestelde en belangrijke gas-
ten. In 1794 vluchtte hij voor 
de oprukkende Fransen naar 
Engeland.
Lodewijk Napoleon, Koning 
van Holland, kocht het Pavil-
joen in 1808.
En 1814-1820 was het pa-
viljoen het zomerverblijf van 
Wilhelmina van Pruisen, 
moeder van Koning Willem I.
Sinds 1930 dienen de gro-
te museumvertrekken op de 
bel-etage als vergaderzalen 
voor het provinciaal bestuur 
van Noord-Holland.
De expositie is gratis te be-
zichtigen. Paviljoen Welgele-
gen, Dreef 3 te Haarlem.
www.noord-holland.nl

In Museum Haarlem is van 29 
januari tot en met 13 maart 
de tentoonstelling ‘Haarlem-
se pelgrims naar Santiago 
en Jeruzalem’ te zien. De-
ze tentoonstelling besteedt 
aandacht aan de eeuwenou-
de pelgrimstochten die van-
uit Haarlem naar Santiago de 
Compostella en Jeruzalem 
werden ondernomen. En over 
het aanzien dat de pelgrims 
genoten als zij weer veilig te-
rugkeerden in de stad. Zij be-
hoorden immers tot de weini-
gen die een stuk van de we-
reld hadden gezien en iets 
uitzonderlijks hadden ver-
richt. Van zo’n zeventig Haar-
lemse Jeruzalemvaarders uit 
de periode 1485-1685 zijn de 
namen bekend. 

Pelgrimeren
Een Pelgrimstocht of ook wel 
bedevaart genoemd, is het 
maken van een reis die een 
bijzondere betekenis heeft 
binnen een religie. Deze 
tochten zijn bijna zo oud als 
de mensheid. Na 1600 nam 
onder invloed van de refor-
matie de belangstelling voor 
pelgrimage sterk af. Tegen-
woordig heeft het pelgrime-
ren een hernieuwde aantrek-
kingskracht gekregen. Voor-
al de pelgrimage naar Spanje 
is uiterst populair. Het voor-
malige Sint Jacobs Gods-
huis, nu Rosenstock-Hues-
sy Huis, in de Hagestraat in 
Haarlem is historisch gezien 
een belangrijke pleisterplek 
voor pelgrims naar Santiago. 
Momenteel is het een van de 
officiële stempelpunten van 
het Nederlands Genootschap 
van Sint Jacob. Hier melden 
zich een kleine tweehonderd 
pelgrims per jaar.

Foto: Hans de Bruijn.
Werk van Marion Boon.

Samengesteld door Rein van der Zee

Behind a 
Painted Smile

Haarlemse pelgrims naar Santiago en Jeruzalem

Samenstelling
De tentoonstelling Haarlem-
se pelgrims naar Santiago en 
Jeruzalem is samengesteld 
door Wim Cerutti en Karin 
Snoep en is mede mogelijk 
gemaakt door het college van 
regenten van het Sint Jacobs 
Godshuis en het Nederlands 
Genootschap Sint Jacob. De 
Haarlemse historicus en pu-
blicist Wim Cerutti schreef 
onder meer het recent ver-
schenen Liefdewerk tot in 
Eeuwigheid. Geschiedenis 
van het Sint Jacobs Godshuis 
in Haarlem 1437-2015 (no-
vember 2015) en Haarlem-
se Jeruzalemvaarders (2010). 

Karin Snoep is auteur van 
Pelgrimeren, een inspiratie-
boek (2010), initiator van di-
verse projecten rondom pel-
grimeren en bewoonster van 
het tegenwoordige Rosen-
stock-Huessy Huis. In de pe-
riode van de tentoonstelling 
organiseren Cerutti en Snoep 
op inschrijving rondleidin-
gen in het Rosenstock-Hues-
sy Huis.
Kijk op de website van het 
museum voor meer informa-
tie:
www.museumhaarlem.nl. 

Museum Haarlem vindt u aan 
Groot Heiligland 47, Haarlem.

Portretten als spiegel van veranderingen

Paviljoen in Haarlem.

‘The girl next door’ is niet 
kunstmatig of onbereikbaar
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Heemstede – Een omge-
waaide eik uit het Groe-
nendaalse Bos Heemste-
de krijgt binnenkort een 
duurzame bestemming: bij-
enhotels voor wilde bijen.                                                                                                                                           
Het idee hiervoor is afkom-
stig van Pim Lemmers. Ne-
derlands Hout, die geheel be-
langeloos aan de actie mee-
werkt, zaagt de eik tot schij-
ven en boort de gaatjes. De 
gemeente Heemstede stelt 
de eik beschikbaar. “Niet al-
leen honingbijen, maar ook 
wilde bijen, ook wel solitaire 
bijen genoemd, hebben het 
moeilijk door onder meer de 
verstening van tuinen, minder 
nestelplekken en gifgebruik”, 
legt Pim uit. In Nederland ko-
men ongeveer 350 soorten 
voor. Volgens de imker wordt 
een deel hiervan met uitster-
ven bedreigd. “Wat is dan 
mooier om op deze duurza-
me manier de wilde bijen een 
handje te helpen. Daarnaast 
is het voor kinderen leuk en 
zeer leerzaam. In het voorjaar 
leggen onder meer de met-
sel- en behangersbij hun ei-
tjes in de gaatjes.”  

Vandaar dat Pim hoopt dat 
scholen in Heemstede de 
bijenhotels een prominente 
plek op het schoolplein wil-
len geven. En mensen hoe-
ven niet bang te zijn dat deze 
bijen steken. De meeste wil-
de bijen hebben slechts een 
heel kleine angel, die niet 
door de huid heen komt.
Scholen die belangstelling 
hebben en hun schoolplein 
willen ‘vergroenen’ kunnen 
zich aanmelden via: info@
pimlemmers.nl

Exposities
T/m 1 mei Expositie Rob 
Clous in de Luifel, WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Te zien tijdens 
openingsuren: 9.00- 22.00 
uur. Zie ook:
www.robclous.nl en
www.wijheemstede.nl.

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

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

www.kzod.nl

Jeugd
Vrijdag 12, 19 en 26 fe-
bruari, 10.00-11.00 uur 
Peuterbieb in de Biblio-
theek Heemstede (Juliana-
plein 1). Gratis toegang.  
Info op: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Lezingen
Zondag 7 februari Ver-
haallezing over irritatie, er-
gernis en onmacht over 
andere mensen. St. Rap-
haëlkerkje, Popellaan 1 te 
Bloemendaal. 14.00-16.00 
uur. Bijdrage: 8,- euro. 
www.carmendehaan.nl 

Markten
Zaterdag 13 februari 
Kunstmarkt in de Pelgrim-
kerk, hoek Stephenson-
straat/Pijlslaan Haarlem 
Zuidwest. 10.00-16.00 uur.
Toegang gratis. Organisa-
tie: Sjaak Griffi oen, griffi -

AgendA oen@quicknet.nl 

Zondag 14 februari Rom-
melmarkt in Spaarnehal 
Haarlem (Schalkwijk) van 
10.00-16.00 uur. Volwas-
senen: 2,- en kinderen on-
der 11 jaar: vrij entree. In-
fo: organisatieburo MIKKI, 
0229-24 47 39,
www.mikki.nl.

Muziek
Zaterdag 6 februari El-
la en Nicolas van Poucke, 
Oude Kerk, aanvang: 20.15 
uur, entree: 19,50 euro.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Vrijdag 12 februari Glo-
rietijd van de jazz herleeft 
in spectaculaire ‘New York 
Round Midnight’. *er is een 
wachtlijst voor kaarten.
Informeer:
www.podiaheemstede.nl,
 pr@podiaheemstede.nl.

Theater
Vrijdag 5, zaterdag 6 en 
zondag 7 februari, 20.15 
uur. Op zondag ook een 
matinee: 14.30 uur. ‘Tar-
tuffe’ door J.J. Cremer in 
Haarlemmerhouttheater, V 
Oldenbarneveltlaan Haar-
lem (grens Heemstede). 
Aanvang 20.15 uur.

6, 7, 13 en 14 februari is 
De Klokkenluider te zien 
in theater De Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede. 
Kaarten via:
www.mamagaai.nl.

Vrijdag 26 februari Thea-
tershow Joris Linssen met 
band Caramba in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. 20.15 uur. 20,- toegang. 
Kaarten: 023-5483838.   

Themabijeenkomst
Donderdag 4 februari 
Thema-avond over Sedlá�ek 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heem-
stede. ‘Wat is de morali-
teit van de economie?’ De 
toegang is gratis. Reserve-
ren gewnst: 023 5282472 of
info@boekhandelblokker.nl

Vrijdag 5 februari, Tref-
punt Café Bennebroek 
(Akonietenplein 1) met 
spreker Bert Keizer die over 
levenseinde spreekt. Titel: 
Tumult bij de uitgang. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 
vrij.

VRIJDAG 12 FEBRUARI • CABARET 

JOHAN GOOSSENS
Daglicht

VRIJDAG 26 FEBRUARI • MUZIEK

JORIS LINSSEN & CARAMBA
Stroom

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 25,00

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 20,00

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein

CABARET

JOHAN GOOSSENS

MUZIEK

JORIS LINSSEN & CARAMBA

∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

∙ 20:15 uur ∙ € 25,00

∙ 20:15 uur ∙ € 20,00

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 17,50

VRIJDAG 4 MAART • CABARET

VARA LEIDS CABARETFESTIVAL
Finalistentour 2016

ZATERDAG 27 FEBRUARI • MUZIEK

WIBI SOERJADI
Behalve concertpianist ook componist

VRIJDAG 12 FEBRUARI • MUZIEK 

NEW YORK ROUND MIDNIGHT
A night at the club

Scholen gevraagd om 
bijenhotels neer te zetten

Winterse taferelen
Heemstede - Op een zonnige middag, met wat sluier-
bewolking zijn de Heemsteedse hooglanders gefotogra-
feerd. Op hun vaste stek in de wintermaanden en die is 
langs de Vrijheidsdreef. De dieren hebben een heel an-
der uitzicht dan andere jaren: de kastanjes zijn immers 
geveld. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

‘Planten fruitbomen onzalig plan’
Heemstede – Een oudere, 
aan de Kohnstammlaan wo-
nende lezer, vindt het voor-
nemen van de gemeente om 
fruitbomen te planten in het 
plantsoen vlakbij zijn woning, 
maar niets.
“Ze willen hier in het duin-
achtig stukje plantsoen ap-
pel- en perenbomen planten. 
Maar”, zo vraagt hij zich be-
zorgd af, “ik denk dat er niets 

goeds van komt. Straks ko-
men kwajongens tegen de 
stammen slaan om de vruch-
ten er vanaf te krijgen. Een 
onzalig plan!” De brief die 
hij en omwonenden hebben 
ontvangen van de gemeente 
vertelt dat bezwaren en op-
merkingen naar de gemeen-
te kenbaar kunnen worden 
gemaakt, alvorens tot plan-
ten wordt gestart.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 februari 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

Vergaderingen 
commissies in februari

In deze uitgave:
-  Inspraak Duurzaamheidsnota
- Nieuwe regelgeving
- Raadsbesluiten 28 januari

Help onze nieuwe inwoners op weg!
waar speciale faciliteiten beschikbaar zijn. Daarnaast 
krijgt u studiemateriaal. U maakt zelf afspraken over 
tijden. Bent u voor langere tijd minimaal één uur per 
week beschikbaar en heeft u interesse? Aanmelden 
kan bij Clara Wittop Koning van Vluchtelingenwerk, 
clarawk@xs4all.nl of 06-81500886. 

Fietshulp worden. Wat houdt het in? 
Als fietshulp leert u een nieuwe bewoner fietsen, 
maar ook de veiligheidsregels en regels in het 
verkeer. Dat kan soms binnen een week, door een 
paar keer een half uurtje mee te fietsen. De nieuwe 
inwoner heeft een fiets en u maakt samen afspraken 
over tijden. Bent u enthousiast, hebt u geduld en 
wilt u meedraaien in de pool voor fietshulpen? 
Meldt u zich dan aan bij het Platform Vluchtelingen, 
platformvluchtelingen@heemstede.nl . Mensen 
die af en toe beschikbaar zijn, zijn ook van harte 
welkom. 

Leesmaatje worden. Wat houdt het in?
Binnenkort wordt gestart met ‘samen lezen’. Dat 
houdt in dat een vrijwilliger op de school waar 
de inburgering plaatsvindt, in Schalkwijk, een 
kleine groep begeleidt in het samen lezen. Wij 
zoeken mensen die een of twee keer per maand 
op woensdagen tussen de middag hiervoor 
beschikbaar zijn. Iets voor u? Stuur een mail naar 
platformvluchtelingen@heemstede.nl 

Heeft u vragen? Stel ze bij 
platformvluchtelingen@heemstede.nl 

De betrokken vrijwilligers van Vluchtelingenwerk 
in onze regio zetten zich al jaren in voor de 
integratie van asielzoekers. Daarnaast is een 
Platform Vluchtelingen actief dat Vluchtelingenwerk 
ondersteunt en aanvult in het vele goede werk 
dat ze doen. Door de toestroom is extra hulp hard 
nodig. Wilt u graag iets dóen voor onze nieuwe 
inwoners? Meldt u zich dan aan als taalcoach, 
fietshulp of leesmaatje. 

Taalcoach worden. Wat houdt het in?
Als taalcoach helpt u nieuwe inwoners bij het 
leren van de Nederlandse taal. Het gaat om 
pubers en volwassenen die bezig zijn met hun 
inburgeringstraining. U oefent met de taal, maar 
stimuleert ze ook om naar de bibliotheek te gaan, 

Betere verkeersdoorstroming Heemstede
van de provincie Noord-Holland. Vandaaruit 
stuurt de provincie alle verkeerslichten aan. 
Met als doel een betere doorstroming voor 
het verkeer op doorgaande routes van en naar 
Zuid-Kennemerland. 

Het gaat om het verkeer op de route N201 tot de 
kruising Heemsteedsedreef / Lanckhorstlaan, vanuit 
de N205 tot aan de Buitenrustbruggen en vanuit de 
N200 tot en met de Bolwerkenroute. Op drukke dagen 
kunnen bijvoorbeeld de verkeerslichten op de routes 
langer op groen worden gezet waardoor het verkeer 
langer kan doorrijden.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 5 februari 2016 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 5 februari
Binnenlopen bij de burgemeester

Haarlem en Heemstede sluiten hun 
verkeerslichten aan op de verkeerscentrale 



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Antonis Duycklaan 1, plaatsen geluidswerende 

erfafscheiding, wabonummer 32674, ontvangen 
17 januari 2016, 

- Kerklaan 45, uitbreiden woonhuis op begane 
grond en 1e verdieping, interne verbouwing 
en wijzigen voorgevel, wabonummer 32722, 
ontvangen 18 januari 2016

- Diepenbrocklaan 2, plaatsen erfafscheiding met 
toegangsdeur en pergola, wabonummer 32744, 
ontvangen 18 januari 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 45, vergroten dakkapel voor- en 

achtergevel, wijzigen zij- en voorgevel, uitbreiden 
woonhuis, wabonummer 31318, ontvangen 
11 december 2016. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Wipperplein 6 (legaliseren) van een dakterras, 
wabonummer 30072, ontvangen 10 november 
2016. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Linge 54, plaatsen steiger, erfafscheiding, 

zonwering, berging, het wijzigen van een kozijn 
en een dak verhoging, wabonummer 29368, 
ontvangen 20 oktober 2015, wabonummer 
29368. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Schielaan 8, plaatsen dakkapel op 
voorgeveldakvlak, wabonummer 31841, 
ontvangen 23 december 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.
- Spinozalaan 1 + 5, het plaatsen van 2 

dakopbouwen, wabonummer 31869, ontvangen 
23 december 2015. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Bronsteeweg 5, vergroten dakkapel op voor- zij- 
en achtergeveldakvlak, wabonummer 31926, 
ontvangen 27 december 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.
- Bronsteeweg 7, vergroten dakkapel op het 

achtergeveldakvlak, wabonummer 31924, 

ontvangen 27 december 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Voorweg 45, vergroten dakkapel voor- en 

achtergevel, wijzigen zij- en voorgevel, uitbreiden 
woonhuis, wabonummer 31318, 

 ontvangen 11 december 2015
- Wipperplein 6 (legaliseren) van een dakterras, 

wabonummer 30072, 
 ontvangen 10 november 2015
- Spinozalaan 1 + 5, het plaatsen van 2 

dakopbouwen, wabonummer 31869, 
 ontvangen 23 december 2015. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 34, kopers optie 

bouwnummer 29, locatie Watermuziek, 
wabonummer 32414, verzonden 26 januari 2016

- Kerklaan 1, plaatsen deur in zijgevel, 
wabonummer 30069, verzonden 29 januari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inspraak ontwerp-duurzaamheidsnota 
2016-2020
Tot en met 16 maart 2016 ligt de ontwerp-
duurzaamheidsnota 2016-2020 zes weken ter 
inzage. De nota beschrijft wat de gemeente 
de komende vier jaar rondom het thema 
duurzaamheid wil bereiken. Aanvullend op de nota 
heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering 
van 28 januari jl. een motie aangenomen om 
de Klimaatverklaring van het Klimaatverbond 
en -akkoord in Parijs te vertalen naar concrete 
doelstellingen en acties in de ontwerp-
duurzaamheidsnota.

Bij het opstellen van de nota hebben diverse 
inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers hun initiatieven, doelstellingen 
en ambities kenbaar gemaakt. De gemeente 
heeft dit in de nota verwerkt en zal de ambities 

en initiatieven zoveel mogelijk ondersteunen. 
U kunt nu ook laten weten wat u van het 
duurzaamheidsbeleid vindt. De ontwerp-
duurzaamheidsnota ligt tot en met 16 maart 2016 
gedurende de openingstijden ter inzage en is te 
downloaden vanaf www.heemstede.nl. 
De ontvangen zienswijzen zullen worden 
meegenomen bij het opstellen van de definitieve 
nota. De nota wordt naar verwachting behandeld 
in de raadsvergadering van mei 2016. Schriftelijk 
kunnen zienswijzen kenbaar gemaakt te worden 
bij het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 352, 2100 AJ Heemstede) en via het 
e-mailadres gemeente@heemstede.nl. Voor het 
mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan 
gedurende werkdagen telefonisch (0251-263831), 
een afspraak met de heer Satoer van 

Omgevingsdienst IJmond worden gemaakt. 

De gemeente Heemstede staat open voor 
duurzame initiatieven en uw inbreng om de 
gemeente duurzamer te maken. Wilt u een 
bijdrage leveren dan kunt u contact opnemen met 
duurzaamheidscoördinator Mireille Middendorp via 
mmiddendorp@heemstede.nl.

Raadsbesluiten 28 januari 2016
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden 

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Motie PvdA GL D66 Onderzoek 
Openbaarheid Laantje van Alverna

 Onderzoek is toegezegd, motie is aangehouden.
- Motie GL PvdA Voor een veilige oversteek 

van het spoor bij de Laan van Alverna
 Motie en bespreking worden onder de aandacht 

van ProRail gebracht.
 Motie verworpen: 9 stemmen voor (D66, GL, 

PvdA) en 11 stemmen tegen (HBB, VVD, CDA).

- Vaststelling Verordening commissie 
bezwaarschriften (deregulering)

 Unaniem
- Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug
 Unaniem
- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

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

 Vastgesteld met 15 stemmen voor (HBB, VVD, 
CDA, GL, PvdA) en 5 stemmen tegen (D66).

- Verordening kinderopvang op sociaal-
medische indicatie Heemstede 2016

 Unaniem

- Herbenoeming voorzitter 
rekenkamercommissie

 Unaniem
- Benoeming lid auditcommissie Heemstede
 Vastgesteld met 19 stemmen voor en 1 stem 

tegen.
- Motie GL PvdA D66 Klimaatverklaring
 Unaniem

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



Vergaderingen commissies
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden 
in februari een openbare vergadering om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De 
raadscommissie Samenleving vervalt deze maand.

Commissie Middelen 
woensdag 10 februari 2016
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 10 februari 2016
- Spreekrecht burgers
- Voorzieningen opladen elektrische auto’s 
 in de openbare ruimte (B-stuk)
- Concept welstandnota (B-stuk)
- Precarioheffing ondergrondse kabels en 

leidingen
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte
donderdag 11 februari 2016 
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 11 februari 2016
- Spreekrecht burgers
- Voortzetting bespreking notitie inventarisatie 

ontwikkelingen herziening bestemmingsplan 
Landgoederen en Groene Gebieden (B-stuk)

- Principeverzoek vervangende nieuwbouw 
polikliniek SEIN Meer en Bosch (B-stuk)

- Renovatie Openbare Verlichting 2016 (B-stuk)
- Stand van zaken Duinpolderweg (B-stuk)

- Beantwoording brief inzake afwijken 
bestemmingsplannen

- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen Nijverheidsweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben op 25 januari 2016 het volgende voertuig 
aangetroffen:
- Een aanhangwagen met gesloten witte opbouw 

op de parkeerplaats tegenover Nijverheidsweg 
15 in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van aanhangwagen krijgt tot en met 
14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn aanhangwagen van de weg te 
verwijderen. Als de betreffende aanhangwagen 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd, 

wordt deze 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 
de aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering fietsen Wipperplein en 
Jan van Goyenstraat
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een donkerbruine damesfiets, merk Batavus, 
 met lege banden, tegenover Wipperplein 37.
- Een merkloze blauwe damesfiets, met lege 

banden, ter hoogte van de ingang Waterhof 
 aan het Wipperplein.
- Een witte vouwfiets, merk Arrow, met lege 

banden, ter hoogte van de ingang Waterhof 
 aan het Wipperplein.
- Een merkloze zwarte damesfiets, met lege 

banden, ter hoogte van Jan van Goyenstraat 28.
- Een zwarte damesfiets, merk Reflection, 
 met een slag in voorwiel ter hoogte van 
 Jan van Goyenstraat 27b.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden 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 genoemde fietsen krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
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 bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Vergunningen
Drank- en horecavergunning
Op 1 februari 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders, in verband 
met overname, besloten een drank- en 
horecavergunning voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf te verlenen aan de heer E.J. Smits 
(Café Bar Het Bremmetje), Raadhuisstraat 12. 

Tijdelijke standplaatsvergunning
Op 28 januari 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een tijdelijke 
standplaatsvergunning te verlenen aan de heer G. 
Meeuwenoord voor de verkoop van kerstbomen 
van 6 december 2016 tot en met 24 december 2016. 
De vergunning is verleend op grond van artikel 5:18 

van de Algemene Plaatselijke Verordening en wordt 
ingenomen op de parallelweg aan de kop van de 
haven langs de Heemsteedse Dreef. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 22 januari, de heer M.T. Kuiks, 
 geboren op 01-06-1988, Glipperweg 24

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

nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).



Lezers schrijven ons

Ongeveer 35 jaar geleden zijn de heer Kniese en ik nauw be-
trokken geweest bij het ontwerp van het Wilhelminaplein, zo-
als het er nu ligt. Er waren teveel (bijna)ongelukken op de 
kruising Nicolaas Beets en Voorweg en er waren problemen 
voor de hoofdingang van de kerk evenals bij het aangaan van 
de school. (Toen het motor/ autobedrijf Ockel Moeke daar 
nog bestond, was het vooral voor de motorfietsberijders, na 
reparatie, een grote verleiding om volgas te vertrekken, met 
de gevolgen van dien.) 
Bij de hoofdingang van De Oude Kerk is ruimte nodig voor 
rouw- en trouwdiensten/auto’s. De Gemeente weet dat het 
kerkgebouw multifunctioneel gemaakt is in verband met de 
instandhouding en onderhoud van het historische monu-
ment. Het is voor mensen van buiten soms aantrekkelijk om 
de combinatie Raadhuis en Oude Kerk voor hun bruiloft te 
kiezen. In het nieuwe plan gaat de weg vlak langs de kerk en 
geeft geen ruimte voor rouw en trouwdiensten/auto’s. 
Gaat de gemeente de exploitatie Oude Kerk dwarsbomen? 
Natuurlijk kan alles nog wel, als we het doorgaande verkeer 
even stilleggen.(Om voor de kerk op deze bijzondere dagen 
aangereden te worden wil natuurlijk niemand)

Voor ‘Kiss and Ride’ van ouders die kinderen naar school 
brengen is ook geen plaats meer. Het wordt meer een soort 
‘dropping’/afwerpen van kinderen. Ook is het jammer dat het 
in- en uitparkeren in het nieuwe plan zelfs van twee kanten 
op de doorgaande weg moet en dus het doorgaande verkeer 
ernstig gaat hinderen of stil gaat leggen. 
In het plan van omwonenden is er de reeds bestaande door-
gaande weg naar Indische wijk en biedt de grote parkeer-
plaats nog ruimte voor kleine evenementen. Voordeel van het 
huidige gemeenteplan geeft wel meer ruimte en misschien 
groen voor de deuren van het nieuwe project ‘Wapen van 
Heemstede’. Overigens kan in het plan van omwonenden ook 
iets meer ruimte voor de deur van het project Stadsherstel 
komen 
Waarom is het oordeel van de planoloog meer waard? Waar 
voorheen en nu weer gewikt en gewogen is door de direct-
omwonenden en gemeentemensen wordt het resultaat zo 
terzijde geschoven. 
Heren, let op uw zaak!

T. Koetsier, Heemstede

Op Wilhelminaplein gevaarlijke kruising en chaos creëren? Film met 
Michael Caine 
In de theaterzaal van WIJ 
Heemstede aan de He-
renweg 96 draait woens-
dag 3 februari een komi-
sche dramafilm met Mi-
chael Caine. Een eenza-
me Amerikaanse weduw-
naar in Parijs omarmt het 
leven weer door een on-
verwachte ontmoeting in 
de bus met een jonge, be-
hulpzame vrouw. Aanvang 
is 20.00 uur, entree be-
draagt 7,- euro. Reserveer 
via (023)548 38 28 kies 
1. Of kijk op: www.wij-
heemstede.nl voor het ge- 
hele filmprogramma van 
februari.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

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

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

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

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

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

Nieuwe regelgeving
Belastingverordeningen
Op 17 december 2015 heeft de raad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld. Hiermee 
komen de belastingverordeningen van 2015 te 
vervallen. 

- Verordening heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2016

- Verordening heffing en invordering van leges 
2016 

- Verordening heffing en invordering 
van belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2016

- Verordening heffing en invordering van liggeld 
woonschepen Cruquiushaven 2016 

- Verordening heffing en invordering van 
precariobelasting 2016 

- Verordening heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2016 

- Verordening heffing en invordering van 
marktgelden 2016

- Verordening heffing en invordering van 
hondenbelasting 2016

- Verordening heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2016 (Verordening 
begrafenisrechten 2016) 

- Verordening heffing en invordering van 
onroerendezaakbelastingen 2016

- Verordening heffing en invordering van 
rioolheffing 2016

Cultuurnota 2016 t/m 2019
Op 17 december 2015 heeft de raad de Cultuurnota 
2016 t/m 2019 “Verbinding met Cultuur” vastgesteld. 
Hiermee komt de Nota Archeologiebeleid te 
vervallen. 

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Sociale Zaken 2016
Bij besluit van 17 december 2015 heeft de raad 
toestemming gegeven tot het aangaan van de 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 

Sociale Zaken 2016. Het college heeft de 
Gemeenschappelijke Regeling vervolgens 
op 22 december 2015 vastgesteld. Ook de 
andere deelnemende gemeenten hebben 
de Gemeenschappelijke Regeling inmiddels 
vastgesteld.
Hiermee komt de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking Sociale Zaken 2016 te vervallen.

Sociaal Statuut gemeente Heemstede 2016
Op 8 december 2015 heeft het college het Sociaal 
Statuut gemeente Heemstede 2016 vastgesteld. 
Hiermee komt het Sociaal Statuut gemeente 
Heemstede 2015 te vervallen. 

Volledige bekendmakingen
De volledige bekendmakingen zijn te vinden 
in het digitale Gemeenteblad via 
www.zoekofficielebekendmakingen.nl.
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