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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie Pangsit

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

Heemstede – Alles was even 
in wonderlijk muzikale sferen 
afgelopen zaterdag in een 
tot de nok toe gevulde Ou-
de Kerk. Daar gaf pianovirtu-
oos Wibi Soerjadi een indruk-
wekkende performance. Voor 
de tweede keer overigens. 
Wibi wist vorig jaar reeds de 
Oude Kerk te betoveren. Hij 
keerde hiernaar terug omdat 
hij zo onder de indruk was 
van de bijzondere akoestiek 
en de click met het publiek. 
Zaterdag speelde Wibi wer-
ken van componisten César 
Franck, Fréderic Chopin en 
Franz Liszt. Maar deze avond 
stond vooral in het teken van 
zijn eigen gecomponeerde 
werk. Wibi Soerjadi is niet 
alleen een begenadigd pia-
nist, maar tevens een buiten-

gewoon getalenteerd com-
ponist, waarvan we nog veel 
zullen horen. Eerder compo-
neerde hij ‘Amor en Psyche’, 
op basis van het mythologi-
sche verhaal. Voor de pauze 
bracht hij delen van dit stuk 
ten gehore. Het tweede deel 
van de avond tentoonspreid-
de hij zijn nieuw geschre-
ven stuk gebaseerd op een 
sprookjesboek ‘Er was eens’. 
Begaafd zoals hij is weet Wibi 
met zijn muziek het sprook-
je tot leven te wekken en de 
figuren muzikaal uit te beel-
den. Daarna nog een toegift: 
‘The Lion King’. Het enthousi-
aste publiek gaf Wibi een zin-
derende staande ovatie. Een 
uitvoering van Wibi Soerjadi 
spreekt iedere keer weer tot 
de verbeelding, maar nu he-

lemaal. En zoals ieder sprook-
je eindigt: deze muziek leeft 
nog lang en gelukkig. 

Kijk voor meer mooie 
uitvoeringen van Podia 
Heemstede in de Thea-
terkrant, elders in deze 
Heemsteder.
Bart Jonker

Foto: Pieta Booy

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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6,95
500 gram vlees,
uien en kruiden

Winterfoto: Misty
Heemstede – Mist is nooit erg fijn als je er doorheen moet. 
Het vermindert het zicht voor autoverkeer en is bovendien 
nat en koud voor fietsers en wandelaars. Fotografen hou-
den echter wél van dit type weer. Een uitdaging om plaat-
jes te schieten. Het levert meestal een mystieke sfeer op. 
Dat geldt zeker voor deze foto van Marenka Groenhuijzen, 
gefotografeerd met zicht op de Leidsevaart. Foto: Marenka Groenhuijzen

In deze Heemsteder: de Theaterkrant

Sprookjesachtig optreden Wibi Soerjadi
Heemstede – Dinsdag 
14 februari is het Valen-
tijnsdag. De Heemste-
der publiceert op woens-
dag 8 februari Valentijns-
gedichtjes. Schrijf een lief 
gedichtje voor de persoon 
die zóveel voor je bete-
kent. Houd tien regels 
maximaal aan, onderte-
kenen mag maar hoeft 
niet! Stuur naar:
redactie@heemsteder.nl.

Valentijnsdag: 
Stuur je 

gedicht in



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

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

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 5 februari, 10u.: 
Onderwijsdienst met dhr. J. 
Schep. Thema: hoe lees ik 
Openbaring?

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

Zondag 5 februari, 10u.: ds. 
Piet Kooiman (Amsterdam)
dienst v an S chrift en  Tafel               
zondag van het Wereld-
diakonaat                       
Kindercafé

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 5 februari. Pink-
sterkerk, 10u.: ds. A. Mo-
lendijk Crèche  (tot 4 jr), 
Kinder Anders-dienst (4-
10 jr), Spiegeltent (10-12 
jr) en De Kerk Draait Door 
(12-15 jr).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 5 februari om 10.00 
uur, Dhr. E.J. Bergman uit 
Katwijk

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 5 februari, 10.00 
uur Eucharistieviering
Ps. J. Quadvlieg.
Mmv Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 5 februari, 10u. 
Voorganger ds. R. van den 
Beld, viering Heilig Avond-
maal.

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Vandaag sluiten we de serie 
‘Valkenburgerlaan’ defi nitief 
af met nog een fraaie over-
zichtsfoto uit het NHA van 
na de oorlog. Net als vorige 
week kijken we in de richting 
van de Raadhuisstraat.
We zitten nu verder in de tijd 
ten opzichte van de foto van 
vorige week. Op de foto zien 
we een Motorwagen serie 
A300 van de NZH met route-
nummer 1, die richting Ben-
nebroek/Hillegom en over 
de zogenaamde ‘Bollenlijn’ 
doorrijdt richting Leiden. Wat 
natuurlijk ook fraai oogt is de 
bomenrij langs de kant van 
de weg.
Hoewel de bus al lang zijn 
intrede had gedaan, heeft 
de tramlijn nog tot 1949 be-
staan. Veel mensen kunnen 

zich buslijn 1 nog wel herin-
neren, die via de Javalaan en 
Sportparklaan reed.
Op de nufoto van janua-
ri 2017 van Harry Opheikens 
hebben parkeerhavens de 
plek van de tramrails inge-
nomen
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal van de Valkenbur-
gerlaan en dan het liefst van 
de panden zelf. Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 
Op de website van de HVHB 
kunt u eerder geplaatste ar-
tikelen over de winkels in 
Heemstede teruglezen. 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

Toen en nu (24)





In de zomer van 2015 ben ik in dienst getreden bij 
Hiddes Advocatuur. Eerst als hbo-stagiaire en vervol-
gens als juridisch medewerker. Na mijn eerste dag 
al begreep ik hoe belangrijk de betrokkenheid van 
een advocaat is bij de juridische problemen van de 
cliënten. 

Veel cliënten hebben problemen die hen dagelijks 
bezighouden en hinderen en die zij niet zelf kunnen 
oplossen. Hiervoor schakelen zij een advocaat in. 

Daar waar ik in eerste instantie alleen maar dossiers 
met namen en nummers zag, was ik binnen een week 
aangenaam verrast. Cliënten zijn geen nummer, alles 
is hoogstpersoonlijk. De advocaten kennen hun eigen 
cliënten maar ook die van elkaar.

Ik begon eerst met een aantal kleine administratieve 
taken, maar mijn werkzaamheden breidden zich snel 
uit. Mij werd duidelijk dat je op school kennis leert, 
maar geen praktijk. Daarvoor moet je echt op een 
advocatenkantoor werken.

Vandaag de dag ben ik een onmisbaar persoon voor 
de advocaten bij Hiddes Advocatuur. Zij noemen mij 
geregeld de spin in het web van kantoor. Mijn werk-
zaamheden gaan van administratieve taken tot het 
uitzoeken van ingewikkelde juridische vraagstukken. 
Daarnaast verricht ik voorbereidende werkzaam- 
heden en ben ik vaak het eerste aanspreekpunt van 
cliënten. Ik beantwoord de telefoon en verzorg de 
ontvangst van cliënten bij afspraken. Ik ben daarmee 
het vaste gezicht van kantoor.

Ik ben heel positief over de manier waarop de cliën-
ten bij ons op kantoor worden behandeld. De advo-
caten zijn kordaat, zeer betrokken en toegankelijk. 
Ik besef nu dat je als advocaat het verschil voor je 

cliënt kan maken. Je bouwt een 
band op met je cliënt en probeert 
het beste resultaat voor je cliënt te 
behalen. Daardoor is bij mij de am-
bitie ontstaan om ooit op een dag 
zelf advocaat te worden. Nu ik bij-
na afgestudeerd hbo-jurist ben en 
na de zomer start met mijn master- 
opleiding, komt het uitkomen van 
deze droom steeds dichterbij. 
Mw. Melissa Tol

Column

‘Een dagje in mijn wereld’

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

Bijna dagelijks worden er dieren binnen-
gebracht in het dierentehuis te Zandvoort. 
Meestal door de dierenambulance die op 
een melding afgaan. Bijvoorbeeld over een 
hond die zonder baasje rondloopt of een 
‘zwerfkat’ die in de tuin zit. Vaak zit de kat er 
dan al enkele dagen en krijgt hij te eten van 
de melder. Het is dan beter om te stoppen 
met voeren zodat de kat weer terug gaat 
naar zijn eigen huis. Maar wat als het dier-
tje mager is of het heel koud is buiten? De 
dierenambulance kan dan langskomen om 
te controleren of de kat gechipt is. Ook kan 
ze beoordelen of het dier hulp nodig heeft.
Uit de jaarcijfers van 2016 blijkt dat bij ons 
maar de helft van deze ‘zwerfkatten’ weer 
wordt herenigd met het baasje. Bij de die-
ren met een chip (katten en honden) is dit 
95%. Deze dieren gaan meestal direct terug 
naar hun baasje en komen dus niet in het 
asiel terecht. 
Daarom willen wij graag ook nog een keer 
het belang van het chippen van je huisdier 
onder de aandacht brengen. Alle verdwaal-
de katten in het asiel willen graag weer 
terug naar huis. Na een aantal weken - of 
zelfs maanden - geven veel mensen het 

zoeken
naar hun verdwenen 
dier op. Maar mocht 
uw dier na al die tijd 
toch bij een dieren-
arts wordt gebracht of 
in het asiel terechtko-
men en hij heeft een 
chip dan kunt u snel herenigd worden met 
uw kat of hond.
Ooit was één van de collega’s haar gechip-
te kat anderhalve maand kwijt. Ze bleef uit-
kijken naar haar kat al werd de hoop klei-
ner om haar terug te vinden na zo’n lan-
ge tijd. Na zes weken kwam het verlossen-
de telefoontje van de dierenambulance: de 
poes was gevonden. Ruim 2,5 km van haar 
huis in Heemstede!

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

Laat uw huisdier chippen!

Heemstede –  Op zijn paas-
best! Landgoed Groenendaal 
is al vroeg dit jaar in haar 
beste jasje. Vanwege het 
feest, een 100-jarig jubile-
um, dat eigenaar Hein Uiten-
daal wil vieren met een vol-
ledige metamorfose van het 
restaurant. De centrale hal, 
het restaurant en de zalen 
Verwey, Vermeer en Van Len-
nep kregen een geheel nieu-
we uitstraling. Interieurstylis-
te Ingeborg Kalkers heeft dit 
knap aangepakt in vele kleu-
ren grijs en antraciet, aange-
vuld met warme tinten taupe 
en beige. Een multifunctione-
le locatie met een fijn restau-
rant, waarin het genieten van 
elkaars gezelschap, een mooi 
glas wijn, bijzondere gerech-
ten en de prachtige natuur 
centraal staan. 

100-jarig jubileum
Daar voelt de chef kok René 
Haak zich helemaal thuis. Hij 
kent de keukens van diverse 
gerenommeerde restaurants, 
maar was helemaal ‘verlo-
ren’ toen hij Groenendaal 
al binnenliep. Sinds januari 
2012 mixt, bakt, braadt, grilt, 
kookt en creëert René Haak 
de heerlijkste gerechten op 
Landgoed Groenendaal. Hij 
is vooral gecharmeerd van 
het wildseizoen en de veelzij-
digheid van vis – al dan niet 
- in combinatie met schaal- 
en schelpdieren. In de maan-
den februari en maart wordt 
er een 100-jarig jubileumme-

nu geserveerd. Het 100-jarig 
jubileummenu zal bestaan 
uit tien verschillende sma-
ken, die in vijf-gangen geser-
veerd gaat worden. De sma-
ken zullen onder andere be-
staan uit gerookte wilde pa-
ling, gebakken coquille Saint 
Jacques en een lolly van pas-
sievrucht. Je vindt er in te-
rug waar de chef kok zijn ziel 
en zaligheid in legt, dat heet 
passie!

Culinaire markt
Landgoed Groenendaal vindt 
het namelijk ‘wel een feest-
je waard’. In dit jubileumjaar 
2017 worden er verschei-
dene activiteiten georgani-
seerd. Zo komt er zondag 19 
februari een culinaire markt, 
geheel in het thema van de 
winter. Men moet dan den-
ken aan glühwein met een 
bijpassende winterse BBQ, 
geheel geregeld vanuit Land-
goed Groenendaal. Er zullen 
verschillende standhouders 

aanwezig zijn, met ieder zijn 
eigen product. De culinaire 
markt wordt georganiseerd 
voor de culinaire liefhebbers 
uit omstreken en natuurlijk 
niet te vergeten de ‘Vrien-
den van Landgoed Groenen-
daal’.  Eind mei 2017 zal we-
derom een culinaire markt 
georganiseerd worden, maar 
dan in het teken van de zo-
mer. Hierbij wordt gedacht 
aan een heerlijke wijn op het 
terras tot ‘jazzy sounds’ op 
de achtergrond. “Door deze 
vernieuwing sluit Landgoed 
Groenendaal dankzij de di-
versiteit en uitstraling ook in 
de toekomst aan bij de wen-
sen van onze gasten’’, ver-
telt Hein Uitendaal, 4e gene-
ratie en eigenaar van Land-
goed Groenendaal. Met een 
heel team van medewerkers, 
dat vanuit de keuken of de 
bediening, u nèt dat sfeertje 
laat beleven waar ze al 100 
jaar bekend om zijn. 
Ton van den Brink 

100-jarig Landgoed Groenendaal 
presenteert jubileummenu 

Knutselclub maakt vriendschapsbandje
Heemstede - Bij de Knut-
selclub maak je woensdag 8 
februari een vriendschaps-

bandje - het is bijna Valen-
tijnsdag!
Meisjes en jongens kunnen 
terecht van 13.30 tot 15.00 
uur bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.
Kosten van deelname zijn 
5,-euro.
Meld je kind aan op: 023-
5483828.
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“Als er geen woorden meer zijn is het 
doodstil - laten we in gesprek blijven”
Heemstede – Een boekver-
koper, eigenaar van Boek-
handel Blokker van de Bin-
nenweg preekt in de Oude 
Kerk. Daar stond Arno Koek 
zondagmiddag midden in die 
fraai gerenoveerde kerk waar 
al duizenden preken gehou-
den zijn. Hij sprak er de eer-
ste Preek van de Leek, een 
initiatief van de Protestants 
Kerk Nederland die experi-
menteert met nieuwe vormen 
van kerk zijn. Arno was ver-
guld met de uitnodiging van 
dominee Pieter Terpstra om 
de eerste Preek van de eek te 
houden. Hij had enige twijfel 
maar welke leek zou dit niet 
hebben. Waar moet je het 
over hebben? Als boekhan-
delaar ging hij vanaf zijn 21 
jaar om met boeken vol woor-
den. Een preek over woor-
den dan kom je al gauw bij 
de evangelist Johannes. “In 
het begin was het Woord, het 
was bij God en het was God. 

Het was in het begin bij God. 
Door het Woord is alles ont-
staan en zonder het Woord is 
er niets ontstaan”. Arno ziet 
het verschil tussen de teksten 
van Johannes en zijn mede 
evangelisten, die afwijken in 
taal ,stijl, inhoud en opbouw. 
Hier is Arno echt aan het pre-
ken. Over de beschouwingen 
met telkens andere bewoor-
dingen en vanuit verschil-
lende invalshoeken, waar-
door er door verandering van 
woorden en gedachten nieu-
we inzichten ontstaan die je 
op een andere manier naar 
een onderwerp laat kijken. 
Je kunt daarin ook een paral-
lel trekken met het lezen van 
teksten en concluderen dat 
iedereen die op zijn manier 
kan vertalen en er iets van 
vinden. Hij haalt enkele boe-
ken aan die het lezen verrui-
men, verrijken of verrassen. 
Zoals het stenen bruidsbed 
dat hij las op de middelbare 

school, twintig jaar later nog 
eens. Hij ontdekte dat hij het 
toen al begrepen had. Boe-
ken, woorden gedichten ko-
men voorbij, zelfs de fi lm 
wordt even gebruikt in de 
Preek van de Leek. De  ver-
schillen tussen bevindingen 
van mensen over wat ze ge-
lezen hebben, dat komt het 
meest tot uitdrukking in de 
door Max van der Zwaag ge-
leide vragen aan de predi-
ker en dominee die getuig-
den van het levend woord 
in deze Oude Kerk. Hoeveel 
woorden heb je nodig. Arno 
op zijn best:  “Ik kreeg een 
kerstkaart van een klant met 
de tekst Als er geen woor-
den meer zijn is het doodstil 
- laten we in gesprek blijven”. 
Mooi he! 
Volgende Preek van de Leek 
is op 26 maart met Maurits 
Groen uit Haarlem over duur-
zaamheid.
Ton van den Brink 

Waar blijven de woningen?
Ik gooi de knuppel maar eens in het politieke hoender-
hok. Er is al veel te doen geweest over de bouw van huizen 
op het nu verwaarloosde lapje grond ten noorden van het 
Manpad. Het hele gebied is maar 1,4% van de totale opper-
vlakte van Heemstede. 
In de voorlopige plannen wordt, op termijn, 0,2% ingeruimd 
voor woningbouw. In de partij- programma’s van links tot 
rechts wordt in woord beleden dat er aandacht moet zijn 
voor de woonbehoefte van vooral voor de middenklasse. 
Nu hebben wij een prachtig aaneengesloten gebied dat 
het Manpadslaangebied heet en zich uitstekend leent voor 
een mooi nieuwbouwwijkje. Neem een ruim huis en een 
nog ruimere tuin. Dan kom je met 200 a 300 m2 tot heel 
aardige optrekjes. Op het gebeid passen dus gemakkelijk 
een stuk of 400 woningen. Zelfs al houden sommige ‘Vinex
rekenmeesters’ minder woningen per ha aan dan komt 
men nog steeds tot een fl ink aantal. Een kenmerk van der-
gelijke nieuwbouwwijken is dat vooral jongeren (61%) 
zich vestigen. Voor een vergrijzend Heemstede een uit-
komst toch? Ik weet het: duurzaam en groen staan volop 
in de aandacht. Is het nu zo dat Heemstede zoveel minder 
groen wordt als op deze groot uitgevallen postzegel nu een 
prachtig woonwijkje verschijnt? Er wordt alleen nog maar 
duurzaam gebouwd dus dat kan het probleem niet zijn. De 
fi etsroute komt ook al niet in gevaar. De Manpadslaan is 
een goede verbinding voor wandelaars en fi etsers naar de 
duinen. Ik moet de eerste inwoner nog tegenkomen die 
veel belang hecht aan de doorkijk vanaf Goenendaal rich-
ting Leyduin. Mooi argument voor de groenlobby maar is 
het nu echt een valide punt? Veel inwoners zien hun kinde-
ren vertrekken richting buurgemeenten omdat er domweg 
geen betaalbare huizen zijn in ons dorp. Als het de poli-
tiek ernst is met de woningbehoefte van medeburgers, hier 
ligt uw kans! De 50.000 euro die is uitgetrokken om alle 
voorgaande onderzoeken nog eens over te doen kan beter
besteed worden aan een studie om een plan te maken voor 
een fraaie groene woonwijk. Waarom de inwoners niet eens 
vragen hoe zij daar over denken. Wonen is toch een van 
de eerste levensbehoeften. Een fi etspad langs een sloot en 
tussen de bosjes is dat niet.
Eric van Westerloo

Waar blijven de woningen?

ColumnPreek van de Leek

Jazzweekend 
in Dorpshuis 
Vogelenzang
Regio - Zondag 5 februa-
ri wordt een spectaculair be-
nefi etoptreden gehouden in 
Vogelenzang, met de Benne-
broekse big band van KNA. 
Zaterdag 4 én zondag 5 fe-
bruari zal het Dorpshuis Vo-
gelenzang gevuld worden 
met jazzmuziek en op zater-
dag 4 februari kunt u ook 
de jazz-fototentoonstelling 

van Tom Schoemaker bekij-
ken. Die middag is er een op-
treden van het Spaarne Jazz 
Kwartet.
Zondag speelt tussen 15.00 
en 17.00 uur ‘Triple B’ een 
breed repertoire van beken-
de en minder bekende jazz-
nummers. De toegang is gra-
tis maar het dorpshuis hoopt 
op een vrijwillige bijdrage van 
het publiek zodat er meer fi -
nanciële armslag komt om de 
exploitatiemogelijkheden uit 
te breiden.
Het dorpshuis vindt u aan de 
Henk Lensenlaan 2a in Voge-
lenzang.

Lokaal talent: maar liefst 276 optredens!
Gluren bij de Buren programma bekend 
Regio - Op zondag 19 febru-
ari kan Haarlem zich weer 
opmaken voor een nieuwe 

editie ‘Gluren bij de Buren’. 
Laat je verrassen door cul-
turele optredens in een van 

de 92 woonkamers in Haar-
lem die zijn omgetoverd tot 
incidenteel poppodium. Tij-
dens de derde editie van Glu-
ren bij de Buren Haarlem 
kan die dag tussen 13.00 en 
18.00 uur in alle wijken van 
Haarlem ‘gegluurd’ worden 
naar lokaal talent. Met maar 
liefst 276 optredens uiteen-
lopend van klassieke mu-
ziek tot rockbands tot thea-
ter is er voor ieder wat wils! 
Elke artiest speelt geduren-
de de dag drie voorstellingen 
van elk 30 minuten. Door-
dat de deelnemende woon-
kamers nooit verder dan een 
paar minuten fi etsen van el-
kaar af liggen is het moge-

lijk meerdere voorstellingen 
te bezoeken.  Het program-
ma van Gluren bij de Buren is 
te vinden op:
www.glurenbijdeburen.nl.

Gluren bij de Buren is ook dit 
jaar weer gratis toegankelijk 
voor publiek. In elke woon-
kamer staat een kopje koffi e 
of thee klaar. Daarnaast vindt 
je bij elk optreden een spaar-

pot waar je een vrijwillige bij-
drage kan leveren. Je kunt nu 
ook gemakkelijk online do-
neren via iDeal op je compu-
ter of met je smartphone.
De vrijwillige bijdrages wor-
den gebruikt om Gluren bij 
de Buren volgend jaar weer 
te kunnen organiseren. Zo 
kan het evenement gratis 
toegankelijk en zo laagdrem-
pelig mogelijk bijven.Fo
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Al twintig jaar blazen
Heemstede - Met het twin-
tig jarig bestaan speelt er een 
hele generatie Bert Steinman 
in het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede. Hij begon 
ermee en kreeg al gauw een 
aantal jonge ouders aan het 
blazen. Sommigen moesten 
nog goed leren hoe je moest 
blazen, maar met veel en-
thousiasme blaas je zo een 
heel eind weg. In de loop der 
jaren werden ze gevraagd te 
spelen bij veteranendagen, 
havendagen, zoals in IJmui-
den en geven ze concerten. 
Iedere zomer een weekend 
in Oostenrijk, Duitsland, Ita-
lië of Zeeland, Gelderland en 
België, waar het mooi blazen 
is. Want de trompetten moe-
ten schallen en de klarinet-
ten ver dragen. Southamp-
ton wordt het volgende doel 
waar de blazers ook gaan 
winkelen, de grootste haven 

van Engeland willen bekijken 
en gaan spelen. De return 
maakt Southampton op za-
terdag 3 juni in de Pinkster-
kerk met hun orkest. Speci-
ale optredens verzorgde SBO 
op Hageveld bij de slag bij 
Waterloo, samen met de 
schutterij van Den Bosch met 
echte kanonnen en jongst-
leden nog in een Beatles 
concert. Ook speelden zij 
de ‘gruwelijke’ rijmen van 
Roald Dahl bij Paswerk in 
de werkhal en bij Heemste-
de Tutti met drie Heemsteed-
se orkesten samen. Gerepe-
teerd werd er in de Jacoba-
school, Irenekapel op Meer 
en Bosch, in de personeels-
flat en nu heerlijk in de Pink-
sterkerk, waar ze sinds kort 
een vast podium hebben 
en samen met het Heem-
steeds Philarmonisch Orkest 
en Harmonie St. Michael de 

akoestiek verbeterden. Alle 
lof voor het kerkbestuur van 
PKN Heemstede. Bij de SBO 
laten de leden toch al graag 
de handjes wapperen, er is 
een grote zelfwerkzaamheid. 
Initiatiefnemer van dit orkest 
was Bert Steinmann die ja-
ren het orkest dirigeerde. Nu 
heeft Leon Bosch de direc-
tie en hij komt uit datzelfde 
muzikale Limburgse nest als 
Bert Steinmann. Bert verza-

melde een aantal respecta-
bele heren om zich heen die 
ook graag wilden blazen, die 
spelen nu in de Teisterband. 
Met geliefde optredens in de 
kerstnacht op het dorpsplein 
Raadhuisstraat en tijdens de 
Veteranendag. Maar ook zij 
reizen ieder jaar naar war-
mere oorden, waar zij dorpen 
en steden vermaken met hun 
vlotte optredens. Let op: op 
26 februari treden zij op tij-

dens een concert in de Pink-
sterkerk na de pauze. Voor de 
pauze speelt het Symfonisch 
Blaasorkest. Aanvang 15.00 
uur en entree 10 euro.
Ton van den Brink

Cadeautips 
Valentijnsdag

Heeft u dé cadeautip 
voor lieverds en lieve 

schatten?

Adverteer op woensdag
8 februari – de krant 
vóór Valentijnsdag.

Bel: 023-8200170
of mail:

verkoop@heemsteder.nl

Regio - Op zaterdag 4 februari organiseert Letz Party Haar-
lem (voorheen Swingsteesjun) een bruisend Classics dans-
feest in het Event Center Haarlem. Locatie is het Reinalda-
park. DJ Flexy Frank draait een brede mix van 80s en 90s, 
zeros tot en met nu. Het is een avond stijlvol en ongedwon-
gen genieten en ontmoeten voor de ‘friendly 25 and up’ in 
een mooie setting. Rond 23.30 uur is er een heerlijk buffet 
(gratis). Het feest aan de Reinaldapad 10 duurt van 20.30 
tot 2.00 uur. Dresscode: Casual Chique.
Tickets á 12,- euro zijn verkrijgbaar op www.letzparty.nl of 
aan de deur en dan is de prijs 15,- euro.
In Heemstede kun je voor kaarten ook terecht bij Ajewe 
Sport aan de Raadhuisstraat 95. 

Letz Party Disco & Dance @ Event Center Haarlem

Edwin Rutten met (h)eerlijke jazz in de Oude Kerk: 

”Vroeger waren we jong en mooi, 
tegenwoordig alleen maar mooi”
Heemstede – Wat is jazz 
toch heerlijke muziek waar-
op je lekker kunt swingen en 
wegdromen. Zaterdagavond 
4 februari is weer zo’n mo-
ment in de Oude Kerk. Zan-
ger Edwin Rutten maakt dan 
zijn opwachting met een 
hoogstaand jazzcombo dat 
bestaat uit bassist Eric Tim-
mermans, pianist Jean Louis 
van Dam en drummer Erik 
Kooger.  Jazz in de brede zin 
des woords: dat belooft een 
swingend avondje te worden. 
 
De veelzijdigheid van Edwin 
Rutten is ongekend. Hij werd 
vooral bekend als Ome Wil-
lem in het gelijknamige kin-
derprogramma, waar velen 
onder ons mee zijn opge-
groeid. Edwin is een duizend-
poot pur sang: hij is theater-
maker, presentator van ra-
dioprogramma’s op het ge-
bied van jazz en klassieke 
muziek en een meesterlijk 
verteller. Daarnaast is hij een 
jazz-zanger met een mooi 
gevooisde stem die goed tot 
zijn recht komt in het jazzre-
pertoire. Edwin zegt zelf al-
tijd:  “Ik werk niet, ik doe din-
gen.” Jazz kun je met recht als 
Edwin zijn passie beschou-
wen en hij kan daar ook op 
een innemende manier over 
vertellen. Voor zijn vele ver-
diensten voor de Nederland-
se jazz ontving hij meermaals 
prijzen,  waaronder de Pe-
ter Schilperoort Jazz Award 
(2011) en de MeerJazz-prijs 

(2009). Edwin komt dus niet 
alleen, maar met een jazz-
combo van internationale al-
lure. Zoals bassist Eric Tim-
mermans.  Het muzikale c.v.  
en zijn muzikale ervaring in 
diverse genres van bassist 
Eric Timmermans zijn onge-
kend breed. Eric is een veel-
zijdige bassist wiens muzi-
kale carrière begin jaren ’80 
begon. Hij heeft echter een 
voorkeur voor jazz. Eric speel-
de op diverse albums van ar-
tiesten en maakte opnames 
met de Amerikaanse tenor-
saxofonisten Scott Hamilton 
en Harry Allen.  Achter de pi-
ano zit Jean Louis van Dam. 
Hij is een allround jazzpianist 
en werkt tevens als  compo-
nist, arrangeur en orkestlei-
der van de Utrechtse caba-
retière Tineke Schouten. Ook 
begeleidde hij artiesten als 

Georgie Fame, Woody Shaw, 
Rita Reys, Tetske van Osse-
waarde, Madeline Bell en na-
tuurlijk Edwin Rutten. Erik 
Kooger onderbreekt zijn tour 
met De Deeldeliers (rond Ju-
les Deelder) en het Michiel 
Borstlap Trio om als drummer 
zijn gewaardeerde bijdra-
ge te leveren aan dit unieke 
jazzconcert. Kooger studeer-
de van 1990 tot 1996 aan het 
Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Daarna speelde hij 
onder meer samen met Ted-
dy Edwards, Deborah Carter, 
Hans Dulfer, Edsilia Rombley 
en Gino Vannelli. Het belooft 
een prachtig muzikale avond 
te worden:  Edwin Rutten kan 
dat als geen ander zo mooi 
omschrijven en verwoorden: 
“Vroeger waren we jong en 
mooi, tegenwoordig alleen 
maar mooi.” 

Jazz in de Oude Kerk – zater-
dag 4 februari – Oude Kerk 
– aanvang 20.15 uur - en-
tree 21,- euro, CJP 20,- eu-
ro. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur of 
voorafgaand aan de voorstel-
ling.
Bart Jonker
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Nieuwe HeerlijkHeden 

Lachende priesters en prenten 
met historische onjuistheden
Heemstede - Het nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden, 
het kwartaaltijdschrift van 
de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, is 
zojuist verschenen.
Mevrouw Van Lennep die 
een helder glaasje duinwater 
drinkt en verzucht dat ze dat 
ook zo graag in Amsterdam 
zou willen. Dat is de beken-
de anekdote, maar de wer-
kelijkheid is anders. Er blijkt 
een vergeten initiator van het 
Waterleiding Bedrijf (1852) te 
zijn die evenveel erkenning 
verdient als Jacob van Len-
nep.

Een jubileum dat groots ge-
vierd zal worden is ‘200 jaar 

Hageveld’. De huidige school 
heeft z’n wortels in Driehuis. 
Hillebrand de Lange blikt te-
rug op de rijke geschiedenis 
waar Hageveld zo trots op is. 
Nog een jubileum, maar 
dan 100 jaar, wordt het he-
le jaar gevierd door Restau-
rant Landgoed Groenendaal. 
U leest over de jaren der-
tig en veertig van het Verver-
singshuis, zoals het restau-
rant toen bekendstond. 
Het Oude Slot in Heemstede 
is in de loop der eeuwen tal-
loze malen afgebeeld, maar 
nogal wat oude prenten en 
schilderijen bevatten histo-
rische onjuistheden. Bij het 
vergelijken van al die afbeel-
dingen is het motto: zoek de 

Aandacht voor jubilea dit jaar 
zoals 200 jaar Hageveld.

Niet op alle kunstwerken uit vervlogen tijd klopte het beeld met 
de werkelijkheid.

verschillen. 
Moerbalken en kinderbinten, 
klezoren en korbelen, dat zijn 
geen woorden die we dage-
lijks gebruiken. Maar de res-
tauratiearchitect van het Wa-
pen van Heemstede legt het 
haarfijn uit. Hij was verrast 
dat er veel meer historische 
elementen bewaard zijn dan 
vooraf verwacht was. 
Met het Adresboek Heem-
stede-Bennebroek 1918-
1919 dat onlangs ter veiling 
kwam heeft de vereniging 
een nieuwe schat aan infor-
matie tot haar beschikking 
gekregen. Bennebroek wordt 
eruit  gelicht. In het blad de 
complete lijst van alle adres-
sen, met naam en beroep 
van het hoofd van het huis-
houden. Een mooi beeld van 
het dorp dat in 1918 tegen de 
1200 inwoners telde.
In dit nummer verder een op-
roep om kandidaten voor te 
dragen voor de Erfgoedprijs 
2017 en een voorlopig over-
zicht van de activiteiten van 
de HVHB in 2017. 

Meer info op www.hv-hb.nl. 
Losse nummers van Heerlijk-
Heden kosten 4,95 euro, ver-
krijgbaar bij de boekhandels.

Gratis mini-workshop 
‘relaties’

Regio - Het lijkt voor de 
hand liggend, natuurlijk 
kies je voor je relatie. Maar 
in de praktijk werkt het 
vaak anders. Zodra je ver-
telt dat jullie iets gaan doen 
‘voor je relatie’ hangt er al 
snel een negatief label aan. 
‘Er is toch niets mis, jullie 
gaan toch niet uit elkaar?’ 
Klaarblijkelijk moet er echt 
iets aan de hand zijn voor-
dat je samen aan je relatie 
gaat werken.
Encounter Nederland orga-
niseert cursussen waarin je 
leert hoe jullie je relatie nog 
leuker kunnen maken. Ook 
diegenen die ongemerkt 
van hun ideaalbeeld zijn af-
gedwaald kunnen met de-
ze cursus hun relatie weer 
opfrissen. 
In de week van 7 t/m14 fe-
bruari geeft Encounter en-
kele mini-workshops ca-
deau. Op vrijdag 10 febru-
ari kunnen jullie tijdens 

een wijnproeverij in Haar-
lem ontdekken wat een 
mooie wijn te maken heeft 
met een mooie relatie. Op 
zondag 12 februari, ook in 
Haarlem, krijg je uitgelegd 
hoe je elkaar een ontspan-
nende hand- en rugmassa-
ge geeft. Op dinsdag 14 fe-
bruari, niet geheel toevallig 
op Valentijnsdag, leren jul-
lie tijdens de Latijns Ame-
rikaanse dansworkshop in 
Heemstede de basispas-
sen van de Merenque en 
de Salsa. 

De avond bestaat uit een 
mini-workshop van onge-
veer een uur en een kor-
te presentatie over de cur-
sus van Encounter. Deelna-
me is gratis. Opgeven kan 
bij Jos en Mary Schipper, 
jmschipper@quicknet.nl. 
Meer informatie kun je vin-
den op:
www.encounter.nl.

Merel bewijst 
goede vorm 
in Breda
Heemstede - Na het mooie 
resultaat in Sardinië (Italië), 
tijdens het EK cross begin 
december, volgde voor Me-
rel van der Marel uit Heem-
stede een trainingsperio-
de waarin vooral hard ge-
werkt werd aan het optima-
liseren van de aerobe (uit-
houdings-)conditie. Veelvul-
dig was Merel te vinden in 
de Waterleidingduinen, waar 
ze afwisselend ronden van 
‘de Oase’, ‘Panneland’ of de 
Zilk liep. Het was even af-
wachten of al deze trainings-
uren zich nu al konden uit-
betalen, tijdens de sterk be-
zette internationale cross in 

Breda, afgelopen zondag. 
Direct na de start ging Jas-
mijn Lau er als een haas van-
door, gevolgd door Justine 
Tinck (B) en Merel. Omdat 
de wedstrijd over 5375m gaat 
en er lastige modder passa-
ges zijn op het parcours, blijft 
het erg oppassen voor ver- 
zuring. Ga je te snel in het 
begin dan moet je dat nader-
hand onvermijdelijk bekopen. 
Merel slaagde erin om de 
gehele race in een knoert-
hard tempo te lopen en stel-
de daarmee een schitteren-
de 3e plaats veilig. Met een 
eindtijd van 19.08 min en een 
gemiddeld tempo van 3.34 
min per km was ze nader-
hand dan ook zeer tevreden.
19 februari staat het NK ju-
nioren indoor 1500m op het 
programma voor Merel, daar 
hoopt ze opnieuw de Neder-
landse titel te veroveren.

Invloed online dating op relaties
Regio - Op de vooravond 
van ‘Valentijnsdag’ is onder-
zoekster Elisabeth Timmer-
mans op bezoek in het Dol-
huys aan de Schotersingel 2 
in Haarlem. Op donderdag 9 
februari beantwoordt zij de 
volgende vraag: wat is de in-
vloed van online dating op 
relaties?
 
Steeds vaker horen we de 
kritiek over het toenemen-
de ‘marktdenken’ binnen re-
laties en de invloed die onli-
ne daten daarop heeft. Klopt 
het dat mensen steeds va-
ker geneigd zijn om een rela-
tie sneller te beëindigen? Be-
staat in voor- en tegenspoed 
nog? En ligt dit in lijn van de 
individualisering van onze 
samenleving?

Door onderzoek te doen bij 
Tindergebruikers ontrafelt 
onderzoekster Elisabeth Tim-
mermans deze vragen.

 In Nederland vindt een op de 
vijf mensen zijn of haar part-
ner via online dating. Waar 
komt de populariteit van on-
line dating vandaan? Volgens 
onderzoekers komt de ver-
slavende werking van onli-
ne  dating door de frequente 
positieve bevestiging die het 
geeft. Door in een rap tempo 
verschillende foto’s te pre-
senteren, de beoordelingscri-
teria in te perken en de ver-
velende afwijzing achterwe-
ge te laten bereikt online da-
ting een grote populariteit.   
 
 
Vanaf 17.30 uur is er een spe-
ciaal liefdesdiner voor 10,- 
euro. Nodig je single vrien-
den of je geliefde uit en kom 
eten bij THUYS! Om 19.30 
uur start het gastcollege.  
Graag vooraf reserveren. Tic-
kets voor diner het gastcol-
lege via www.hetdolhuys.nl/
bezoeker/online-tickets.
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Uit de raadsvergadering van 26 januari

Overleg met Bloemendaal 
over Alverna-hek

Heemstede - In het vragenuur tijdens de raadsvergade-
ring van afgelopen donderdag was er uiteraard aandacht 
voor de afsluiting van de Laan van Alverna. Wethouder Hel-
een Hooij (VVD) stelde dat voor de geplaatste hekken een 
omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Toe-
stemming volgt dan zonder meer mits de hekken onder de 
2 meter blijven. Het college gaat ProRail wel sommeren het 
hek dat op hun terrein staat open te stellen. Aan de raad 
te beslissen om de laan openbaar te verklaren. Het college 
doet geen onderzoek of de laan in het verleden was voor-
zien van bordjes ‘eigen weg’. Heemstede overlegt met Bloe-
mendaal over de nu ontstane situatie. ProRail komt met 
een voorstel voor de overweg. Dat heeft Heemstede nog 
niet bereikt dus het college heeft daarover nu nog geen 
standpunt. 

Starterslening 
De regeling voor starters op de woningmarkt is in een wat 
aangepaste vorm ook voor 2017 vastgesteld. Nieuwkomers 
op de woningmarkt kunnen, onder voorwaarden, een be-
roep doen op hulp bij financiering via een gunstige lening. 
Pas na drie jaar start de afbetaling via rente en aflossing. 
De totale lening wordt dan in de daaropvolgende 27 jaar 
afgelost. Behouders de VVD fractie stemden alle partijen 
in met de voortzetting van deze regeling.

Buslijn 50
Ongelukkig waren de fracties over de door Arriva gekozen 
oplossing om de haltes van lijn 50, wegens werkzaamhe-
den aan de Herenweg, te verplaatsen. Veel kan Heemste-
de er niet aan doen. Het is een verantwoordelijkheid van 
Arriva. Wethouder Hooij verklaarde dat zij alles had gepro-
beerd om Arriva op andere gedachten te brengen maar te-
vergeefs. Vanuit de raad kwam het verzoek aan Hooij om 
de Provincie, de opdrachtgever van het regionale vervoer 
in te schakelen, al wordt ook daar niet heel veel van ver-
wacht. Er is volgens de wethouder een alternatief mogelijk 
dat enigszins tegemoet komt aan het voorkomen van het 
ongemak. Zij gaat proberen Arriva te bewegen lijn 50 van 
noord naar zuid wel over de Herenweg te laten rijden. Pas-
sagiers voor Haarlem kunnen dan mee tot Bennebroek en 
daar overstappen op lijn 50 terug richting Haarlem. 

Schadevergoeding Meijerslaan 17 
Unaniem ging de raad akkoord met het betalen van een 
schadevergoeding van 112.500 euro aan postduivenvereni-
ging De Vredesbode. Het geld wordt onttrokken aan de 
algemene middelen. Bij verkoop van het pand door de ge-
meente vloeit het geld dan weer terug in de gemeentekas.
Wat er met het pand aan de Meijerslaan gaat gebeuren is 
nog niet bekend. Er zouden gegadigden zijn om het pand 
te kopen.  
Eric van Westerloo

Peuters genieten van voorlezen
Heemstede – Van de peu-
terspeelzalen Pinkeltje en 
Pierewiet komen ze naar de 
bieb om een verhaal te ho-
ren. Er zijn ook enkele par-
ticuliere kinderen aange-
schoven op de lange ban-
ken, hoogtemaatje 2 tot 4 
jaar. Martha ter Heijden de 
vestiging coördinator van 
de Bibliotheek Zuid Ken-
nemerland ontving de kin-
deren en had veel prenten-
boeken klaarliggen naast 
de kleine muffins, croissant-
jes en krentenbollen. Ook de 
sapjes, druiven en drankjes 
stonden klaar voor  het Na-
tionale Voorleesontbijt. Daar 
zou iemand moeten voor-
lezen uit het  prentenboek 
van het Jaar ‘De kleine wal-
vis’ van Benji Davies over 
het jongetje Boy. Maar dat 
had als thema afscheid en 

ze vond een leuk boek over 
naar de wc gaan. Dat moe-
ten peuters ook onder de 
knie krijgen. Een boek over 
zindelijkheid.
Wethouder Christa Kuiper 
las voor uit het prentenboek 
“Hé wie zit er op de wc”? van 
Harmen van Straaten. Beer 
moet heel nodig. Hij loopt 
naar de wc. Maar de deur 
zit op slot. Wat moet hij daar 
nu mee? Een hilarisch pren-
tenboek vol dierenvrienden, 
die heel lang moeten wach-
ten voordat de deur van de 
wc eindelijk open gaat. Fa-
voriet van kinderen en voor-
leesouders/juffen/meesters. 
Kostelijk hoe de Beer moet 
wachten in de rij met de tij-
ger, olifant, varken tot de 
deur opengaat en er een jo-
chie opgelucht uitkomt en 
zegt: ”Ik moest heel lang en 

Heemstede – Hij zocht naar 
uitbreiding van de verkoop 
van zijn brood uit de bak-
kerij in IJmuiden. Zou Ro-
gier Heijn meer gaan leve-
ren aan de horeca of nog 
een winkel openen? Klanten 
goed helpen kreeg toch voor-
rang, niks leuker dan de om-
gang met mensen die je pro-
duct kunnen waarderen. De 
winkel van Alex de kaasboer 
stond al leeg, die had inmid-
dels zijn grotere pand aan de 
Raadhuisstraat, zo kon Ro-
gier op de Binnenweg 27 zijn 
broodzaak vestigen.
Daar kreeg hij ook ruim-
te voor de productie van de 
patisserie, de koekjes, crois-
santjes, alles wat maar zoet 
is en lekker. De broodpro-
ductie in IJmuiden was wat 
krap en heeft nu alle ruim-

te. Dat werkt heerlijk. Ro-
gier bakt echt brood met 
als basis meel, water en wat 
zout. Geen toevoegingen of 
E-nummers. Frans meel en 
Frans zout en biologische za-
den melanges. Onbehandeld 
meel en puur zout dat er wat 
grauwer uitziet dan het be-
werkte zout. Hij werkt samen 
met de Commandeur molen 
in Zuid-Limburg, een nog ou-
derwetse watermolen. Wer-
ken met de mooiste ingredi-
enten, elke dag weer, dat is 
werken met plezier. Brood 
dat je niet te lang moet be-
waren, direct eten of invrie-
zen, roosteren mag ook.
Beter is gewoon terugko-
men naar de winkel waar 
het bovenste deurtje altijd 
open staat. Gebakken wordt 
het brood op de stenen vloer 

Boulangerie Oscar bakt erg 
lekker op de Binnenweg

voor een lekker korstje en 
zachte kruim. 

Madeleine
Als cake heeft Rogier een 
Franse cake, ‘Madeleine’,  
een kleine, maar - oh lala - 
zo fijn! Heel apart smaakje, 
maar de bewerking is lang, 
duurt minstens 24 uur en uit-
verkocht betekent morgen 
weer proberen. Is gauw uit-
verkocht en bijbakken gaat 
wat moeilijk. Te proberen is 
het rogge rozijnbroodje met 
boter, kaas van bij het kaas-
plankje. Heel apart brood is 
de Gongasse in de vorm van 
een blad. Dun breekbrood 
met mediterrane kruiden dat 
je gewoon op tafel neerzet en 
een stukje afbreekt, druppel-
tje olijfolie erop, meer is niet 
nodig. Kan je ook doen met 
de Pain d`Epi, een baguet-
te. Tot ziens bij Oscar op de 
Binnenweg 27 waar Marcha 
voor u klaar staat.
Ton van den Brink 

heel veel plassen, ook nog 
goed mijn handjes was-
sen, omdat ik hier nu toch 
moest wezen, heb ik met-
een  het boek uitgelezen.
Ton van den Brink

 
12   de Heemsteder  •  1 februari 2017 



Excursies Huis te Manpad met veel 
vroege bloeiers en nieuwe tuinbaas
Heemstede - Op zaterdag 
4 februari beginnen de ex-
cursies op misschien wel de 
best bewaard gebleven bui-
tenplaats van Kennemer-
land: Huis te Manpad. In het 
voorseizoen kan men van de 
uitbundige stinsenfl ora ge-
nieten, later in het seizoen 
van het bloeiend en groei-
end fruit, de mooie doorkijk-
jes, de talrijke vogels en wild 
en in het najaar van pad-
denstoelen en herfstkleuren. 
De prachtige houten werk-
schuur die in 2015 werd ge-
bouwd is inmiddels volop in 
gebruik en biedt onderdak 
aan machines, tuinlieden en 
vrijwilligers.
Dit jaar is op Huis te Man-
pad de nieuwe tuinbaas be-
gonnen: Bas van der Hengst. 
Bas volgt zijn vader op die 
het stokje doorgeeft aan zijn 
oudste zoon. Fred van der 
Hengst is op zijn 19e begon-
nen als tuinknecht en stopt 
als tuinbaas na 46 jaar werk-
zaam te zijn geweest op de-
zelfde buitenplaats. De func-
tie van tuinbaas heeft hij ruim 
30 jaar vervuld. Fred blijft nog 
wel een paar dagen in de 
week werken op Manpad en 
hoopt er zijn 50-jarig jubile-
um te vieren.
Bas van der Hengst (39) is 
opgegroeid op Huis te Man-
pad. Naar eigen zeggen een 

fantastische omgeving om 
als klein jongetje te spelen 
en de natuur te leren kennen. 
Na de Middelbare Tuinbouw-
school werkte hij als zelfstan-
dig hovenier en heeft in die 
functie ook al heel wat ge-
werkt op Manpad. Nu neemt 
hij het roer van zijn vader 
over en beiden mannen zien 
deze constructie als een 
groot voordeel. 
Huis te Manpad, Herenweg 9 
te Heemstede is alleen in ex-
cursieverband te bezoeken. 
Dat kan zaterdags om 10.00 

uur en t/m mei is er ook op 
dinsdag om 14.00 uur een 
rondleiding. Aanmelden is 
niet nodig en er worden geen 
kosten berekend. Het hoofd-
huis is particulier bewoond 
en niet te bezichtigen.
 
Een groepsbezoek is ook bui-
ten de openstellingstijden 
mogelijk, behalve op zondag. 
Info: 023-5475040. Algeme-
ne info over excursies: Peter 
de Jong: 0252-377656 of 06-
54392301.
www.huistemanpad.nl

Op weg naar het station fi ets ik langs de Haemstede Barger 
Mavo, het is koud en ik draag mijn rode muts. Luid klinkt 
er opeens:  “Red is the colour of my love”, gezongen door 
één van de drie jongens die voor de school staan. Ik lach, 
kijk om en bedank ze onderwijl zeggend dat de rode pet 
van een van hen ook erg mooi is. Iets verderop staan twee 
meisjes die me toeroepen: “Mevrouw wat heeft u een leu-
ke pet!” Wat zijn jullie aardig vandaag, roep ik terug.
Was het toeval? Hadden ze een ‘opdracht’ om vriendelijk 
te zijn naar de mensen? Moesten ze op rood reageren? 
Ik weet het niet. Wel weet ik dat ik er in de trein nog om 
kon glimlachen en dat een beetje vriendelijkheid weder-
zijds veel kan opleveren! 
Tineke Pepping, Koediefslaan, Heemstede

Vriendelijkheid

Lezerspost

Nachtlenzen: overdag scherp 
zien zonder bril of lenzen

Heemstede - Overdag 
scherp zien zonder bril of 
lenzen? Er gaat een wereld 
voor je open met nachtlen-
zen. Deze draag je als je 
slaapt. Terwijl je slaapt cor-
rigeren de lenzen je ogen. 
Overdag kun je dan scherp 
zien, zonder bril of lenzen. 
Nachtlenzen zijn een goe-
de oplossing als je last hebt 
van je lenzen, door bijvoor-
beeld droge ogen of vuil-
tjes achter de lens. Door 
dat je overdag geen len-
zen draagt, heb je hier dus 
geen last van. Nachtlenzen 
geven je comfort en vrij-
heid wanneer dit het be-
langrijkst is, namelijk als je 
wakker bent.

Nachtlenzen zijn ideaal
Het dragen van nachtlen-
zen is dé manier om vrijuit 
te kunnen sporten. Of je nu 
hardloopt, tennist, hockeyt 
of zwemt, met nachtlenzen 
kan je je volledig focussen 
op je sport en de wedstrijd. 
Je draagt overdag geen 
lenzen of bril, en toch zie je 
alles haarscherp. Geen zor-
gen over het verliezen van 
je lenzen of het beslaan van 
je brillenglazen, of jeuken-
de, geïrriteerde of droge 

ogen door het dragen van 
lenzen. Maar ook tijdens de 
vakantie of als je ‘s avonds 
uitgaat, kan je precies doen 
waar je zin in hebt. Je hoeft 
niet bang te zijn dat je len-
zen aan het einde van de 
dag droger aanvoelen of 
minder lekker zitten. Want 
nachtlenzen draag je als je 
slaapt.

Hoe werken Nachtlenzen
Nachtlenzen zet je in voor-
dat je naar bed gaat. Terwijl 
jij slaapt, corrigeren de len-
zen je ogen. Nachtlenzen 
raken eigenlijk niet je ogen, 
maar drijven op je traan-
fi lm. Door de speciale vorm 
van de lens zorgt de traan-
fi lm ervoor dat de voorkant 
van je hoornvlies iets plat-
ter wordt. Daar voel je hele-
maal niets van. De volgen-
de ochtend haal je de len-
zen uit. Je kunt dan zonder 
bril of lenzen één of twee 
dagen scherp zien. Als je, 
om wat voor reden dan 
ook, stopt met het dragen 
van nachtlenzen, dan keren 
je ogen vanzelf terug naar 
hun oorspronkelijke vorm.
Binnenweg 114, Heemste-
de. Info: 023-5284921 of
info@stefansoptiek.nl.

Ter inspiratie voor gemeenteraad met beslissende stem

Ideeën gevraagd voor het 
Manpadslaangebied

Heemstede - De gemeente wil het Man-
padslaangebied opnieuw inrichten, graag 
groen(er) en voor iedereen toeganke-
lijk. Hierbij hoort de gemeente graag wel-
ke ideeën inwoners hebben voor dit gebied.
Of wat zij missen in Heemstede en waar-
voor het Manpadslaangebied misschien 
een oplossing kan bieden. In de afgelo-
pen jaren zijn al opties verkend. Nu wordt 
ruimte geboden aan compleet nieuwe, in-
spirerende ideeën voor dit bijzondere stukje 
Heemstede. Het indienen van een idee kan 
op alle mogelijke manieren: een schets, een 
verhaal, een collage, een gedicht…  Enige 
voorwaarde is dat het idee digitaal wordt 

aangeleverd via: www.heemstede.nl/man-
padslaangebied.
Het doorgeven van een idee kan tot en met 
12 februari 2017. Alle ideeën worden ge-
bundeld en gepresenteerd aan de gemeen-
teraad. De raad hoort graag wat voor inwo-
ners de ideale invulling is.  Na het inzame-
len van alle ideeën wordt een groen ‘cas-
co’ voor het hele Manpadslaangebied ge-
maakt. Vervolgens wordt dit groene casco 
uitgewerkt naar de mogelijke inrichtingen, 
mede op basis van de ingekomen ideeën en 
van wat fi nancieel haalbaar is. Uiteindelijk 
beslist de gemeenteraad over de defi nitie-
ve inrichting. 

Lezing: Wat graancirkels ons vertellen
Heemstede - Janet Osse-
baard verzorgt bij WIJ Heem-
stede een lezing over graan-
cirkels. Dat vindt plaats op 
donderdag 9 februari. Janet 
Ossebaard is actief betrok-
ken bij het graancirkelonder-
zoek en geeft lezingen, waar-
in de verschillende facet-

ten van het wonderlijke fe-
nomeen graancirkels worden 
belicht, in binnen- en buiten-
land. Wie zijn de cirkelma-
kers? De prachtige beelden 
van onder meer de live ge-
fi lmde totstandkoming (in 
luttele seconden!) van een 
complexe graancirkel, staan 

garant voor een onvergete-
lijke bijeenkomst. Entree: 10,- 
euro. Aanmelden:
www.wijheemstede.nl en
 (023) 548 38 28.
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Manuela Kalsky.

Gelovig op je eigen manier
Regio - Zestig procent van 
de bevolking noemt zich ge-
lovig - maar dan wel op een 
eigen manier. PKN Heemste-
de organiseert een specia-
le avond waarop deze veron-
derstelling nader wordt toe-
gelicht door Manuela Kals-
ky, directeur van het Do-
minicaans studiecentrum 
voor theologie en samenle-
ving, tevens bijzonder hoog-
leraar aan de VU en en Frie-

da Pruim, journalist. U bent 
van harte welkom om met 
Manuela Kalsky en Frie-
da Pruim in gesprek te gaan 
over het onderzoek naar re-
ligieuze meerstemmigheid en 
waar mensen tegenwoordig 
hun religieuze inspiratie van-
daan halen. Deze avond vindt 
plaats op dinsdag 14 februa-
ri, 20.00 uur in Trefpunt Ben-
nebroek, Akonietenplein 1. 
Toegang bedraagt 5,- euro.

Kenniscafé Bibliotheek Haarlem
Is iedereen muzikaal? 

Regio - Meeklappen op de maat van muziek: we kunnen 
het allemaal. Ook het herkennen van een liedje is voor de 
meesten van ons een fluitje van een cent. Maar hoe van-
zelfsprekend is dat eigenlijk? En wat heeft het met muzi-
kaliteit te maken? Henkjan Honing, hoogleraar Cognitie-
ve en computationele muziekwetenschap, verbonden aan 
de Universiteit van Amsterdam is op dinsdag 14 februari 
te gast in het Kenniscafé in de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum (Gasthuisstraat 32). De avond vindt plaats van 20.00 
tot 22.00 uur. Tijdens het Kenniscafé is er natuurlijk ook 
ruimte voor vragen. Reserveer online je kaartje (5,- eu-
ro, niet-leden betalen 7,50) via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

‘Outsider Art’ in het Trefpuntcafé
Regio - Vrijdag 3 februa-
ri gaat het over kunst in het 
Trefpuntcafé in Bennebroek. 
Carine Neefjes en Mauri-
ce Koelemeij van het Dol-
huys Haarlem laten het pu-
bliek kennismaken met de 
‘kunst van buitenstaan-
ders’. Deze kunstenaars heb-
ben een psychische aandoe-
ning of verstandelijke beper-
king en leven dikwijls ‘op de 
rand van de samenleving’. Zij 
maken kunst buiten de ka-
ders. Kunstcritici uiten daar-
om vaak kritiek op ‘Outsider 
Art’. Zij missen ‘de lange his-
torische lijnen en tradities 
die kunst zo boeiend maakt’. 
Toch zorgde de Biënnale in 
Venetië in 2013 voor een 
doorbraak van Outsider Art. 
In de Hermitage in Amster-
dam huist sinds maart 2016 
het Outsider Art Museum. 

Het museum ziet in de kunst 
van Outsider-kunstenaars 
juist hun innerlijke stem: ver-
wijderd van gebaande paden 
trekken de makers je mee in 
hun rijke belevingswereld.’ U 
kunt in gesprek gaan over 
deze vorm van kunst. Adres: 
Akonietenplein 1 te Benne-
broek, waar de zaal opent om 
20.00 uur. Toegang gratis.

Valentijn Shanty in Vijfhuizen
Regio - Het shantykoor VOC 
(Vijfhuizen Ons Shantykoor) 
organiseert op zondag 12 fe-
bruari een optreden in het 
dorpshuis van Vijfhuizen. Het 
thema is Valentijn Shanty. Het 
wordt een reis om de wereld 
van zeelieden met veel ver-
langens die eindigen in Am-
sterdam. Het zal weer een 
oergezellige middag worden 
vol shanties en zeemanslie-
deren. Het Shantykoor be-
staat al ruim 18 jaar en treedt 

op in verzorgingstehuizen, op 
cruiseschepen en bij feesten 
en partijen. 
Dorpshuis ‘De Oude Water-
wolf’ vindt u aan de Krom-
me Spieringweg 436 te Vijf-
huizen. Toegang bedraagt 5,- 
euro en de zaal is geopend 
vanaf 14.00 uur. Kaarten kunt 
u reserveren via:
info@shantykoorVOC.nl of 
via: Fred Boon, 06-42527641 
of Luuk Divendal 06-
53323682.

Carine Neefjes.

The Green Canteen: Een bijzondere werkplek
Regio - De Green Canteen 
van het Rudolf Steiner Col-
lege in Haarlem is op zoek 
naar mensen met een zorg-
vraag die het team kunnen 
komen versterken. De Green 
Canteen is gevestigd op twee 
locaties van het Rudolf Stei-
ner College: in de Engeland-
laan en de Duitslandlaan te 
Schalkwijk.
Samen met begeleiders ver-
kopen de jongeren daar tos-
ti’s, belegde broodjes, koek-
jes en biologische drank-
jes aan de leerlingen van het 
Rudolf Steiner College. In de 
Green Canteen staat de ont-
wikkeling van de jongeren 
centraal. Alle werkzaamhe-
den en het gehele assorti-
ment is afgestemd op de jon-
geren en hun beperking.
Gewerkt wordt met een dag-
programma waarin de werk-
zaamheden en gemeen-
schappelijke activiteiten te-

rugkeren. Het doel van de-
ze regelmaat is het program-
ma voor deze jongeren her-
kenbaar en inzichtelijk ma-
ken, zodat er een veilige en 
gestructureerde werkomge-
ving ontstaat. In deze werk-
omgeving kan iedereen zich-
zelf zijn en zich tevens in zijn 

of haar eigen tempo ontwik-
kelen. Al doende leert men 
samen te werken, zelfstan-
digheid te verkrijgen en ver-
antwoording te nemen.
Er is alle dagen plaats voor 
dagbesteding.
Meer leest u op:
www.raphaelstichting.nl.

Jong Haarlems danstalent brengt eigen 
voorstelling in Haarlemmerhout Theater
Regio - Twee leerlingen 
van verschillende Haarlem-
se scholen maken samen in 
het kader van hun profiel-
werkstuk een dansvoorstel-
ling. Het resultaat zullen zij 
zaterdag 4 februari eenmalig 
opvoeren in het Haarlemmer-
hout Theater.
Zoals iedere eindexamen-
leerling kregen Siena Verber 
(18) en Niek Wagenaar (17) 
de opdracht om een profiel-
werkstuk te maken. In plaats 

van een gebruikelijk weten-
schappelijk onderzoek op te 
zetten, besloten deze scholie-
ren dat ze samen een dans-
voorstelling wilden maken 
en opvoeren. Ondanks dat 
Siena en Niek niet naar de-
zelfde school gaan, mochten 
de twee toch samenwerken. 
Niek: “We kennen elkaar van 
de 5 o’clock class, de voorop-
leiding Dans aan de Acade-
mie voor Theater en Dans in 
Amsterdam. Zes dagen per 

week zitten we samen in de 
trein tussen Haarlem en Am-
sterdam. Daar ontstond vo-
rig jaar al het idee om samen 
voor ons profielwerkstuk een 
voorstelling te maken.”
Het belooft een krachtige 
voorstelling van ongeveer 
een uur te worden met zowel 
dans als spel. “De voorstel-
ling gaat over depressie en 
psychose in een relatie. De 
waanzin van een psychose 
uit zich gedurende de voor-
stelling steeds meer in angst. 
Daarvoor gebruiken we dan 
ook veel horrorelementen. 
We dansen in de voorstelling 
voornamelijk moderne dans, 
maar we gebruiken ook in-
vloeden uit verschillende ur-
ban-stijlen,” zegt Niek over 
de voorstelling Within, Haar-
lemmerhout Theater, Van Ol-
denbarneveltlaan 17 te Haar-
lem. Aanvang is 20.30 uur 
en tickets à 9, euro- zijn ver-
krijgbaar via www.haarlem-
merhouttheater.nl.

Dementie op 
jonge leeftijd
Regio - Als iemand op jon-
ge leeftijd last van demen-
tie krijgt geeft dit ingrijpende 
problemen. De ziekte wordt 
vaak niet herkend en dat le-
vert veel misverstanden op. 
Zoals relatieproblemen en 
problemen met jonge kinde-
ren voor wie de gedragsver-
andering van de ouder moei-

lijk te begrijpen valt. De situa-
tie kan ook leiden tot ontslag 
en een bekend verschijnsel 
daarnaast is het onbegrip van 
de omgeving. Het Alzheimer 
Café Haarlem besteedt hier 
aandacht aan met behulp 
van een ervaringsdeskundi-
ge. Belangstellenden zijn wel-
kom op maandag 6 februari 
in Trefpunt ’t Trionk, Van os-
ten de Bruynstraat 60, Haar-
lem. Aanvang is 19.30 uur en 
de toegang gratis.
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Fitte lady’s geven mooi bedrag aan 
Heemsteedse Reddingsbrigade
Heemstede - Tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van 
de Heemsteedse Reddings-
brigade was Liselot van de 
Langerijt, eigenares van 
sportschool Fit4Lady te gast 
en overhandigde een mooie 
cheque. Fitte lady’s uit Heem-
stede hebben dit bedrag in 
de maand december bij el-
kaar gebracht. Liselot licht-
te toe dat de sportschool een 
actie organiseerde om haar 
leden te stimuleren te blij-
ven sporten in de december-
maand. De leden doneerden 
bij deze actie ieder 2,- voor 
een goed doel in Heemstede. 
Dat goede doel was dit jaar 
de Heemsteedse Reddings-
brigade.

Natuurlijk is de Reddingsbri-
gade erg blij met de gift van 
Fit4Lady! Plan is om er vlag-

gen met het nieuwe logo van 
te laten bedrukken voor de 
PR-activiteiten van de vereni-
ging.

Heemstede – Op zater-
dag 28 januari hebben di-
verse kinderen afgezwom-
men in SportPlaza Groenen-
daal. Wie behaalden hun A-, 
B- of C-diploma? Hieronder 
vindt u de gelukkigen.

A-diploma  
Nayah Beijsens, Ranin Beij-
sens, Tyler Blüm, Amelie 
Bralewski, Thiago Chai Par-
sit-da Silva, Fee van Diemen, 
Noa Draijer, Sem Drommel, 
Chahrazad el Hasnaoui, Raff 
Elouardi, Nienke van Goor, 
Skye Hantel, Ivan Horn, Feli-
ne Klaver, Julien Klein, Tae-
ke Kleyn Molekamp, Florine 
Knijnenburg, Isa Kolff, Flinn 
Kromokarijo, Rosie Lecuyot, 
Lio Lohy, Abdulah Rahma-
ni, Menno Smit, Yfke Span-
daw,  Tobias Stel, Kate Wil-
low Steutel, Olivier Stoel-
man, Bart van Veen, Ben-
the Venneker, Janna Verhe-
ijen, Dylan Versteeg, Jakub 
Vojtek, Alexander Wassink,  
Ruben Westenbroek, Char-
lie Westerhuis, Faas Worm.

B-diploma
Minke Agterhof, Sven Ari-
ens, Sarah Bakker, Sebas-
tiaan Barend, Zara Bay-
raktar, Fae vd. Belt, Eli-
as Beyloumi, Thomas Cre-
mer, Rover van Damme, 
Stein van Dusseldorp, Saar 
Felix, Mike Fouchier, Lot-
te Geerts,  Alec Günther, 
Anouk Hoogkamer, Jochem 
Huesken, Tessa van Kam-

Afzwemmen 
in SportPlaza

pen, Duncan van Keeken, 
Bram Keizer, Kees Kin, Kaya 
Kocâk, Cruz Lindeman,
Felix van Loon, Quinten
Meijer, Anna Molkenboer, 
Ryan Mul, Saar van Nieu-
wenhuizen, Gijs Nijpels,  
Osman Öztürk, Seth Pickee, 
Frieda Raudenburch, Kate 
van Rooden, Catho de Ruy-
ter van Steveninck, Feren-
ce Schipper, Evelijne Schul-
ler, Lisanne Sierveld, Lian-
na Smeding, Angelina Ta-
sada Martinucci, Linde de 
Vries, Finn Walinga, Lindsay 
Weerts, Frederique de Wijs.

C-diploma
Ishak Bayraktar, Puck Ber-
gonje, Zomer Bergonje, 
Dinte Broomans, Myrthe 
Damen, Senna Driessen, 
Anna Griffi oen, Marit Grif-
fi oen, Lynn de Groot, Jo-
chem van ‘t Hof, Julius van’t 
Hof, Sam Korthals Altes, Li-
selotte Luyk, Eke Regout, 
Windry Santana Fidanque,  
Robert Simion, Bo Stassen,  
Bram van Varik, Fedde Vis-
ser, Mehmet Ali Yigit.

Alle kinderen van harte ge-
feliciteerd! 

RCH boekt nuttige en verdiende overwinning
Heemstede - Na kampi-
oenskandidaat Vitesse ‘22, is 
de strijd tussen de clubs daar-
onder interessant en span-
nend. Afgelopen zondag 29 
januari ontving het op de 6e 
plaats staande RCH nummer 
twee van dat moment Zwa-
nenburg. De naweeën van de 
vorst dwong RCH uit te wij-
ken naar het kunstgras. Met 
een enorme portie werklust 
zette RCH de tegenstander 
vast op eigen helft. Tekenend 
was dat doelman Snijders 
niet één maal in actie hoefde 
te komen de eerste helft. De 
kansen waren voor RCH. Na 
een halfuur was het aanvoer-
der Erik Dekker die RCH de 
weg wees. Vanuit een scherp 
aangesneden vrije trap werk-
te hij de bal achter doelman 

Jonker. Zeer verdiend be-
reikte RCH de rust met de-
ze voorsprong al had er meer 
ingezeten. Na rust een ster-
ker Zwanenburg. De inspan-
ning van de eerste 45 minu-
ten bleek lastig vol te houden 
door RCH. Omdat Zwanen-
burg wat agressiever uit de 
kleedkamer kwam ontston-
den er mogelijkheden voor 
de Zwanenburgers. Er was 
een blunder van Zwanenburg 
doelman Jonker nodig voor-
dat RCH opnieuw kon sco-
ren. Jonker plukte een hoge 
bal uit de lucht om hem di-
rect weer los te laten. Dit bui-
tenkansje liet Danny Rathebe 
zich niet ontnemen. Met zijn 
rug naar het doel scoorde hij 
met de hak. Nog geen mi-
nuut later was het dan toch 

Foto: Harry Opheikens

raak voor Zwanenburg. De 
vrijstaande Kevin Verhoeven 
werd gezocht en gevonden. 
Zijn geplaatste schot bracht 
Zwanenburg weer dichterbij 
RCH 2-1. RCH kon de aan-
vallen van Zwanenburg met 
kunst en vliegwerk neutrali-
seren. Van aanvallend voet-
bal van de kant van RCH was 
steeds minder sprake. Uit 
een van de spaarzame RCH 
aanvallen trok Rathebe de 
bal voor waarna Urwin IJssel 
de bal fraai tot een doelpunt 
omboog tot een 3-1 voor-
sprong. Niets aan de hand, 
ware het niet dat scheids-
rechter Huurman meer dan 
10 minuten extra tijd toe-
voegde. Waarom was een 
raadsel want er waren am-
per blessures geweest. In de-
ze laatste minuten wist Zwa-
nenburg opnieuw de aanslui-
ting te vinden. Mark Mul te-
kende voor de 3-2. Over de 
90 minuten bezien was RCH 
de terechte winnaar en klimt 
nu één plaats. RCH zit HBC 
in deze afdeling op de hielen.  
Eric van Westerloo

Totaal 31.395 huishoudens in Heemstede en buurgemeen-
ten kregen onlangs van Gemeentebelastingen Kennemer-
land-Zuid een keurige enveloppe versierd met de vier ge-
meentelogo’s in de brievenbus. Ja, of men hen wil mach-
tigen om de som van de aanslag gemeentelijke belastin-
gen - die u op 28 februari 2017 bij u in de brievenbus valt 
- van uw rekening mogen afschrijven. Buiten het feit dat 
menigeen de aanslag wil controleren, of deze naar beho-
ren is opgesteld, is men mans genoeg deze zelf te voldoen. 
De Nationale Belastingdienst verstuurt in de blauwe en-
veloppe dergelijke verzoek gelijktijdig met de aanslag om 
geen onnodige kosten op te voeren. Blijkbaar heeft bureau 
Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid een personeels-
overschot. Het opstellen van 9.265 brieven met dit verzoek-
je moet men niet onderschatten. Landelijk gezien kost een 
ambtelijke brief gericht aan één persoon met betrekking 
tot het beantwoorden van een privé-vraag gemiddeld 135,-
euro. Oké, stellen wij deze brief met het heugelijke feit dat 
de aanslag 28 februari komt op 5,00 dan betekent dit nog 
altijd 156.975,- euro. Wel te verstaan belastinggeld! 
J.C.M. Sijm, Heemstede.

Machtigen belastingbetaler
kost (belasting)geld

Lezerspost
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geving in de 21e eeuw – 
geloven op je eigen manier. 
Met Manuela Kalsky, ver-
bonden aan het Domini-
caans studiecentrum voor 
theologie en samenleving 
en journalist Frieda Pruim.
Trefpunt, Akonietenplein 1, 
Bennebroek; 20u. Toegang: 
5,- euro.

Trefpuntcafé
Vrijdag 3 februari ‘Outsi-
der Art’ besproken, kunst 
van mensen met psychi-
sche of geestelijke aan-
doening.
Akonietenplein 1 Benne-
broek. V.a. 20u. Toegang 
vrij.

Wandeling
Donderdag 2 februa-
ri Stiltewandeling, 10- 11u. 
op landgoed Leyduin/ Vin-
kenduin.
Verzamelen: parkeerplaats 
Manpadslaan bij informa-
tiecentrum de Kakeleye.

Alzheimer café
Maandag 6 februari, 
19.30u over dementie op 
jongere leeftijd. Met erva-
ringsdeskundige. Vragen 
stellen mag. Aanv. 19.30u. 
Toegang gratis. Trefpunt ‘t 
Trionk, V. Osten de Bruyn-
str. 60 Haarlem. 

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

Dansfeest
Zaterdag 4 februari Dis-
co & dance feest ‘Letz Par-
ty’, Reinaldapark 10 Haar-
lem. 20.30-2u. Buffet van-
af 23.30u. Dj’s draaien bre-
de muziekmix. Tickets: v.a. 
12,-. Zie: www.letzparty.nl.

Film
Woensdag 8 februa-
ri Film bij WIJ Heemstede, 
in de Luifel. Herenweg 96. 
Over een verlamd geraakte 
man en zijn jonge verzorg-
ster. Aanv. 20u., 7,- euro. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

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

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

Woensdag 8 februari 
13.30-15u Knutselclub kin-
deren, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. €5,- deelname. 
Opgave:  023-5483828.

Lezing
Donderdag 9 februa-
ri, 20u vertelt Janet Osse-
baard over graancirkels. 
Hoe, wat en waarom? WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemste-
de. Entree:€10,-. Opgeven 
via www.wijheemstede.nl 
of (023) 5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Dinsdag 14 februari, 
13.30u. Trefpunt / WIJ 
Heemstede verzorgen le-
zing over schilder Al-
ma Tadema: ‘de klassieke 
verleiding’. Herenweg 96 
Heemstede. Entree: 5,-eu-
ro. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Muziek
Zaterdag 4 februari ‘Mu-
ziek met een verhaal’, jazz-
zanger Edwin Rutten 
swingt in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heem-
stede. 20.15u. Entree: 21,- 
euro. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Zaterdag 4 en zondag 5 
februari Jazzweekend in 
dorpshuis Vogelenzang, 
Henk Lensenlaan 2a. Met 
big band KNA uit Ben-
nebroek en Spaarne Jazz 
Kwartet. Zondag: bene-
fietoptreden 15-17u van 
Triple B.

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

Zondag 12 februa-
ri treedt Vijfhuizen Ons 
Shantykoor (VOC) op in 
het dorpshuis ‘De Oude 
Waterwolf’ in Vijfhuizen, 
Kromme Spieringweg 436. 
V.a. 14u. Toegang: 5,- euro. 
Kaarten via: info@shanty-
koorVOC.nl of: Fred Boon, 
06-42527641, Luuk Diven-
dal 06-53323682.

Concert ‘The Roaring 
Twenties’ met het Haar-
lems Symfonisch Blaasor-
kest en Valentina Tóth in 
Groenmarktkerk, Nieuwe 
Groenmarkt 14 Haarlem. 
12,50 toegang. Zaal open: 
14.30u.

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

AgendA Zondag 19 februari ‘Glu-
ren bij de Buren’, muzikale 
gratis toegankelijke optre-
dens in Haarlemse huiska-
mers, tussen 13-18u. Pro-
gramma:
www.glurenbijdeburen.nl.

Vrijdag 24 maart ‘Johan-
nes Passion’ van Bach, 
door Oratoriumkoor Ben-
nebroek, Philharmonie 
Haarlem, 20.15u. Begeleid 
door Het Promenade Or-
kest. Div. solisten. Kaarten: 
30,- euro, via koorleden en 
www.oratoriumkoorbenne-
broek.nl of via:
www.theater-haarlem.nl.

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

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

T/m februari Acht Heem-
steedse schildervriendin-
nen exposeren in de biblio-
theek van Hillegom, Sport-
laan 1. Thema: muziek. 
Gratis toegang. Open: ma 
13.30-17.30u., di 10-17.30u, 
woe 13.30-20u., do en vr 
13.30-17.30u. en za 10-14u. 
(zo gesloten).

T/m vrijdag 31 maart 
beeldgedichten van Vera 
Bruggeman, mmv dorps-
dichter Gerard Been-
tjes. Raadhuis Heemstede, 
Raadhuisplein. Opening: 
woensdag 1 feb. 16u.

Theater
Zaterdag 4 februari ‘Wit-
hin’, dansvoorstellingspro-
ject jong Haarlems dansta-
lent, opvoering in Haarlem-
merhouttheater, 20.30u. 
Kaarten: 9 euro via www.
haarlemmerhouttheater.nl. 

Zaterdag 4, zondag 5 en 
za 11 en zo 12 februari 
presenteert Jeugdthea-
terschool Mamagaai ‘Ro-
versdochter’ naar verhaal 
van Astrid Lindgren. Aanv: 
12 + 15 + 18u. De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Kaartverkoop 11,50 euro 
via www.mamagaai.nl.

Themabijeenkomst
Dinsdag 14 februari Zin-
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Taartje voor mus en vink
Heemstede - Tijdens de nationale tuinvogeltelling wil-
len ze ook de vogels verwennen. Dat vinden Cindy 
Koningshoven en haar dochter Amy leuk. Zij stonden 
zondag 29 januari bij Kinderboerderij ‘t Molentje. Ze 
maken leuke taarten en taartjes van frituurvet, waar-
in ze pinda’s en vogelzaad verwerken. De vogels letten 
niet merkbaar op de zorg die besteed is aan de taart-
jes, meestal duiken ze er op zonder enig respect voor de  
‘patissier’. Dat vet hebben de vogels nodig om de kou te 
trotseren en waar wij denken aan slagroom, zijn het de 
vogels die pinda`s zo lekker vinden. Voor heel beschei-
den prijsjes verkopen ze hun taartjes aan vogelliefheb-
bers die er mee in hun tuin de vogels trakteren. Het geld 
is bestemd voor de Kinderboerderij. Vorig jaar kregen de 
konijnen nieuwe hokken van de opbrengst van de taart-
jes. Dat zijn nou leuke dingen voor de Kinderboerderij 
‘t Molentje.
Ton van den Brink

Heemstede - Karin Braam-
horst verzorgt dinsdag 14 fe-
bruari een lezing over Alma 
Tadema, de schilder. De titel 
is: de klassieke verleiding.
Vanaf 1 oktober 2016 pre-
senteert het Fries Muse-
um de grootste tentoonstel-
ling uit zijn geschiedenis: Al-
ma-Tadema - klassieke ver-
leiding. Alma Tadema werd 
beroemd met zijn historische 
afbeeldingen van het luxe en 
decadente leven in het Ro-
meinse Rijk, met smachtede 
figuren in prachtige marme-
ren interieurs, afgebeeld. Hij 
deed altijd uitputtend onder-
zoek naar zijn onderwerpen 
en had een grote kennis van 
de oudheid. De lezing start 
om 13.30 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. De en-
tree is 5,- euro.  Reserveren 
kan via www.wijheemstede.nl 
of (023) 5483828 of bij de re-
ceptie van de Luifel.

Alma Tadema:
klassieke verleiding
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Problemen met je buren?
- Aanvragen subsidies sport 
 en archeologie

Raadsbesluiten 
26 januari 2017

Vraag op tijd reisdocument aan
In 2012 is het bijschrijven van kinderen in het 
paspoort van ouders afgeschaft. In dat jaar zijn 
landelijk veel reisdocumenten (ID-kaart en paspoort) 
voor kinderen aangevraagd. Deze reisdocumenten 

verlopen dit voorjaar. Om lange wachttijden te 
voorkomen raden wij u aan tijdig een nieuw 
reisdocument aan te vragen.

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

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

Stichting Kom in mijn tuin ontvangt 
cheque van Wecycle

Op 26 februari 2017 reikte wethouder Sebastiaan 
Nieuwland  namens Wecycle een sponsorcheque 
van € 1000 uit aan Mik van der Bor van Stichting 
Kom in mijn tuin (KIMT). 

Wecycle is een organisatie die de inzameling van 
gebruikte elektrische apparaten promoot.  Vanaf 
oktober 2016 hield Wecycle een landelijke actie 
op een groot aantal milieustraten; hoe groter de 
hoeveelheden ingeleverde elektrische apparaten, 
hoe groter de kans op een prijs voor een goed 
doel. Dankzij de inzameling  van deze apparaten 
door inwoners van Heemstede en omstreken, gaat 
KIMT het bedrag besteden aan het organiseren van 
natuureducatieprojecten voor kinderen en ouderen.

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem 
uitbrengen voor de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Om te 
kunnen stemmen ontvangt u een stempas van de 
gemeente Heemstede, deze moet u meenemen 
naar het stembureau. Als u gaat stemmen, moet u 
naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs 

overleggen. Voor deze verkiezing geldt dat het 
identiteitsdocument maximaal vijf jaar verlopen 
mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u 
niet stemmen. 
Binnenkort leest u alle informatie rondom de 
verkiezingen op www.heemstede.nl > Politiek en 
organisatie.

Verkiezingen Tweede Kamer
15 maart 2017



Iedereen wil graag prettig 
wonen in een leuke buurt. 
Soms lukt dat niet omdat 
de relatie met de buren niet goed (meer) 
is. De oorzaak daarvoor is vaak iets kleins 
dat langzaam uitgroeit tot een conflict dat 
het woonplezier bederft. Voorkom ergernis 
en bespreek uw problemen met de buren. 
Vrijwilligers van Buurtbemiddeling helpen als 
u dat zelf niet goed lukt. 
Op www.problemenmetjeburen leest u 
over mogelijke burenproblemen en hoe die 
zijn op te lossen. Door het invoeren van uw 
postcode wordt u verwezen naar de lokale 
buurtbemiddelaar.

Problemen 
met je buren?

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor 
activiteiten gericht op sportstimulering en 
activiteiten op het gebied van archeologie. 
Wilt u in 2017 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren, ouderen, minder validen of 
topsporttalenten stimuleert? Voor sportactiviteiten 
is in 2017 een subsidiebudget beschikbaar van  
€ 15.000. Op het gebied van archeologie is er een 
budget van maximaal € 1.500 beschikbaar. Mogelijk 
komt uw initiatief in aanmerking voor een subsidie 
van de gemeente Heemstede.

Waar moet uw subsidieverzoek aan 
voldoen: 
- de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden 

in de subsidieverordening Heemstede 2016 

Raadsbesluiten 
26 januari 2017
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Aanbesteden accountantsdiensten 2017-2018: 

unaniem
- Verordening Starterslening gemeente 

Heemstede 2017
- Het besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor 

en 4 stemmen tegen: voor stemden de fracties 
van HBB, D66, CDA, GL en PvdA, tegen stemde 
de fractie van de VVD

- Schadevergoeding opstal Postduivenvereniging 
de Vredesbode: unaniem

- Actualisatie nota activabeleid: unaniem
- Aanwijzen Oude Kerk als trouwlocatie: unaniem
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

januari 2017

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

Straatspeelavonden
Op 27 januari 2017 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan WIJ Heemstede voor het houden van diverse 
straatspeelavonden die zullen plaatsvinden van 
18.30 uur tot 20.30 uur op:

- Woensdag 3 mei 2017 op de speelplaats in de 
Roosje Voslaan (incl. voetbaltoernooi);

- Woensdag 10 mei 2017 op de speelplaats en het 
veld (SEIN) aan de Meerweg;

- Woensdag 17 mei 2017 in de Zeelandlaan;
- Woensdag 24 mei 2017 op het speelplein aan de 

Linge in de Rivierenwijk;
- Woensdag 31 mei 2017 op het speelterrein aan 

het Jan Miense Molenaerplein;
- Woensdag 7 juni 2017 op het speelplein aan de 

Zernikelaan;
- Woensdag 21 juni 2017 op het 

Rhododendronplein (aan de noordzijde);
- Woensdag 28 juni 2017 op het grasveld van het 

Julianaplein;
- Woensdag 5 juli 2017 in de Dr. J.R. Thorbeckelaan 

(langs speelterrein);
- Vrijdag 7 juli 2017 in de Ooievaarlaan. 

Afgesloten weggedeelten
Voor het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
onderstaande weggedeeltes van 17.30 uur tot 21.30 
uur voor alle verkeer af te sluiten:
- Woensdag 17 mei 2017: de Zeelandlaan tussen 

de Overijssellaan en de Brabantlaan;
- Woensdag 21 juni 2017: de parkeerplaatsen aan 

de noordzijde van het Rhododendronplein;
- Woensdag 5 juli 2017: de Dr. J.R. Thorbeckelaan 

tussen de Glipper Dreef en de Mr. J. 
Heemskerkstraat;

- Vrijdag 7 juli 2017 de Ooievaarlaan tussen de Jan 
van Gentlaan en de Pelikaanlaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Verkeersbesluit
Het aanleggen van twee parkeerplaatsen bij de 
Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan 3 als 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Het besluit ligt 
vanaf 30 januari 2017 zes weken ter inzage.

Melding verwijdering 
gemeentelijke bomen
- 7 populieren, 2 essen en 1 els langs de Ringvaart 

ter hoogte van de wijk Merlenhoven. De bomen 
moeten worden verwijderd om de vernieuwing 
van de beschoeiing mogelijk te maken.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 15 
februari 2017 reageren via gemeente@heemstede.
nl of telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Nieuwe regelgeving
Regeling bijzondere personele gebeurtenissen
Op 21 november 2016 is een Regeling bijzondere 
personele gebeurtenissen vastgesteld door het MT 
Bloemendaal en Directieteam Heemstede. 

Verordening bestrijding ratten en muizen
Op 24 november 2016 heeft de raad besloten 
de Verordening betreffende de bestrijding van 
ratten en muizen in te trekken. Deze regelgeving 
is overbodig geworden doordat dit onderwerp is 
geregeld in het landelijke Bouwbesluit 2012. 

Handhavingsplan Participatiewet, IOAW, 
IOAZ en Bbz Heemstede 2017
 Op 19 december 2016 heeft het college het 
Handhavingsplan Participatiewet, IOAW, IOAZ en 
Bbz Heemstede 2017 vastgesteld. Hiermee komt 
het Heronderzoeksplan WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en 
Bbz Heemstede, Bloemendaal, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 2010 te vervallen. 

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

 (zie Informatie). 
- de kortdurende activiteit of het project moet in 

2017 van start te gaan. 
- het subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 

vóór 1 mei 2017 worden aangevraagd.
- aanvragen voor archeologie worden behandeld 

op volgorde van binnenkomst.

Informatie
Alle voorwaarden, subsidieverordeningen en de 
aanvraagformulieren 2017 vindt u op 
www.heemstede.nl > Over Heemstede >Subsidies.
Voor meer informatie over deze subsidies kunt u 
ook contact opnemen met de heer Koen Siegrest 
van de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer 
023-5485679 of per e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 87, het wijzigen van de 

bestemming van het pand naar kapsalon, 
wabonummer 110480, ontvangen 13 januari 
2017

- Johannes Vermeerstraat 24, het plaatsen 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 110570, ontvangen 17 januari 
2017

- Jan van Goyenstraat 20, het wijzigen van de 
bestemming winkelruimte naar begeleid 
sporten, wabonummer 112077, ontvangen 17 
januari 2017

- Meer en Boslaan 14, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 109120, ontvangen 12 januari 
2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 60, het wijzigen van de winkelpui 

en reclame, wabonummer 94311, verzonden 27 
januari 2017

- Glipper Dreef 199B, het dunnen van bomen in 
percelen langs de watergang, wabonummer 
95459, verzonden 27 januari 2017

- Nijverheidsweg 35A, het maken van 
een overdekte goederenoverslagplaats, 
wabonummer 88722, verzonden 27 januari 2017

- Heemsteedse Dreef & Bronsteeweg, kopersopties 
woningen project Volmaackt, wabonummer 
94973, verzonden 27 januari 2017

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
Binnenweg 79D, het plaatsen van gevelreclame, 

wabonummer 100830, ontvangen 23 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.
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op woensdag 15 februari 2017 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede de gemeente fietswrakken verwijderen 
die zich bevinden in de directe omgeving van het 
NS-station Heemstede-Aerdenhout. 

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

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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

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

Binnenweg, ter hoogte van huisnummer:
- 79: een blauwe herenfiets, merk Gazelle,  

met platte banden
- 93: een zilveren herenfiets, merk Gazelle,  

met platte banden en een zwarte herenfiets, 
merk Gazelle, met platte banden

- 101: een groene herenfiets, merk Batavus,  
met platte banden

- 119: een paarse damesfiets, merk Union,  
met platte banden

- 207: een merkloze zwarte damesfiets,  
met platte banden

Jan van Goyenstraat:
- t.h.v. nr. 4: een grijze herenfiets, merk Gazelle,  

met platte banden, een merkloze groene 

damesfiets, met losse ketting en een paarse 
damesfiets, merk Batavus, met platte banden

- t.h.v. nr. 28: een zwarte damesfiets, merk Pointer, 
met platte banden

Blekersvaartweg, t.h.v. de AH-supermarkt:
- een groene herenfiets, merk Gazelle,  

met platte banden
Haemstedelaan, t.h.v. nr. 7:
- een oranje scooter, merk Fosti,  

zonder kentekenplaat
Händellaan, t.h.v. nr. 2a:
- een zilveren herenfiets, merk Giant,  

met platte banden
- een bronskleurige damesfiets, merk Peugeot, 

met platte banden

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

toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde voertuigen 
krijgen tot en met 15 februari 2017 de gelegenheid 
hun voertuig van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert. Als het betreffende voertuig binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 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 zijn voertuig ophalen bij de 
milieustraat aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

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

Voornemen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
per 20 januari 2017 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- De heer D. de Man, geboren 30-11-1984, 

Binnenweg 96
- Mevrouw C.K. Szegedi, geboren 13-11-1973, 

Binnenweg 183
- De heer H. Khajavi, geboren 14-02-1986, 

Binnenweg 31

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot en met 15 maart 2017 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).

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 1 december 

2016 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- De heer T. Szombathelyi, geboren 01-07-1982, 

Binnendoor 2
- Mevrouw A. Srhir, geboren 01-01-1984, H.W. 

Mesdaglaan 37
- De heer N. Váczki, geboren 25-08-1988, 

Binnendoor 2

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en 
met 15 maart 2017 bezwaar maken.  
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Omgevingsvergunningen



G-voetbal: HBC G1-Waterloo G2, 6-4 
HBC pakt de draad weer op

Heemstede - Twee maanden hebben de 
wedstrijden stil gelegen. De verplichte win-
terstop en een afgelasting vanwege het 
winterse weer, maar afgelopen zaterdag 
werd er weer gevoetbald. De selectie is ge-
lukkig bij elkaar gebleven en de 3e klas-
se klinkt ook heel vertrouwd. HBC pakt de 
draad weer op. Coach Jan had een team in 
elkaar gezet en zo begonnen 8 gretige spe-
lers aan de wedstrijd tegen Waterloo. Vanuit 
een gesloten verdediging, met Liban, Den-
zel en Maarten (die later vanwege een bles-
sure werd vervangen door Ashwin) werden 
de aanvallen opgezet. Via het solide mid-
denveld, met Jeroen, Martijn en Gert-Jan 
werd spits Davy in stelling gebracht. Het 
duurde echter tot de wissel Arjen voor Davy 
voor het eerste doelpunt viel. Ook onder de 
tweede goal zette Arjen zijn handtekening. 
Kort daarna waren de teams toe aan een 

kwartiertje rust. Het rustgevende 3e doel-
punt viel direct na het begin van de tweede 
helft. Dat bleek ook broodnodig want Wa-
terloo had, als verrassing, de keeper gewis-
seld. Zijn voetballende kwaliteiten had hij al 
laten zien, dus HBC kon de mouwen opstro-
pen. Zijn power gaf het hele team een extra 
boost. Keeper Sebastiaan had de grootste 
moeite met de vele aanvallen. Gelukkig pro-
fi teerde HBC van de extra ruimte die Water-
loo achterin weggaf. Door nog een keer Arj-
en en een mooi doelpunt van Thomas kwam 
HBC op vijf. Ondanks de 4 tegendoelpunten 
die HBC moest toestaan, bleef HBC aan de 
goede kant van de score. Rick en Gert-Jan 
hadden nog mooie kansen, maar Arjen had 
weer het laatste woord. 
Heel HBC haalde opgelucht adem. Er zijn 
voldoende aanknopingspunten om op door 
te breien!

PvdA peilt in ‘Vomar’buurt
Heemstede - Hoe is het wo-
nen rondom de Heemsteed-
se Binnenweg, waar binnen-
kort een nieuwe Vomar-su-
permarkt komt? De PvdA-
Heemstede vroeg het zater-
dagmiddag jongstleden zo’n 
honderd omwonenden in de 
Eikenlaan, de Berkenlaan, de 
Haemstedelaan en de Lin-
denlaan. Over het algemeen 
zijn de reacties positief; met 
woont er prettig. Parkeren 
vormt een probleem, zeker in 
het weekeind, en mensen er-
geren zich eraan dat winkel-
personeel de hele dag par-

keerplekken bezet houdt. 
Oplossingen zouden kunnen 
zijn: een autovrije Binnen-
weg,  vergunningparkeren en 
een blauwe zone.
Huurders merken op dat 
doorstroming niet gemakke-
lijk is door de hoge huren in 
de vrije sector. En de renova-
tie van huurwoningen is lang 
niet zo levensloopbestendig 
en duurzaam als zou kunnen 
anno 2017. De PvdA vond dat 
deze peiling steun geeft, en 
ook richting voor de verdere
besluitvorming om Heem-
stede vorm te geven.

PvdA-ploeg met Johan Maas, Michail Danilov, Sjaak Struijf, Jan 
Schonewille en Pieter van der Hoeven.

20 t/m 26 januari 2017

 Huwelijken:
20-01-2017 Marinus Barendrecht &
  Hildegarda A.E. van der Velden
20-01-2017 Vincent G. van der Bent & Lieke Bredewold
26-01-2017 Haruo Takahashi & Cindy Koning

 Geboorteaangiften:
25-01-2017  Odin Blom

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Heemstede -  Onder leiding 
van dirigent Barbara Karst 
speelt het orkest Princehof 
moderne, klassieke, maar 
ook lichte muziek. Het orkest 
kan nog wel muzikanten ge-
bruiken. Bijzonder welkom 
zijn tuba, tenorsax, klarinet-

ten, dwarsfl uit en slagwerk. 
Als u interesse heeft wordt u 
uitgenodigd voor een kennis-
making met het orkest. (In-
dien aanwezig kunt u tegen 
een vergoeding een blaasin-
strument lenen). Orkest Prin-
cehof oefent wekelijks in de 

Princehof, Glipperweg 57 te 
Heemstede op dinsdag van 
10.00-12.00 uur.  Loop eens 
binnen.
Opgeven kan via www.wij-
heemstede.nl of (023) 548 38 
28 of bij de receptie van de 
Luifel.

Orkest Princehof zoekt muzikanten

Afgelopen week stond in uw krant een 
groot artikel in over het bebouwen van de 
omgeving van de Manpadslaan. Mijn vraag 
is, waarom moeten wij altijd toegeven aan 
projectontwikkelaars? Waarom kan de
Gemeente niet zeggen: ”Heren u kunt me 
wat. Wij laten de omgeving van het Man-

pad gewoon zo als die is: ruig, open en niet
aangeharkt. Gaat u uw grote geld maar 
ergens anders verdienen. Er staan hier in 
Heemstede genoeg villa’s voor welgestel-
de mensen te koop. Wij hebben uw huizen 
niet nodig.”
Rosalie de Blauw, Heemstede

Gaat u uw geld maar ergens anders verdienen

Lezerspost

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

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

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

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

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

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

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