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DEZE WEEK IN DE KRANT

Cellulite en voeding
Heemstede - Narcissen, krokussen en blauwe druif-
jes. Het zijn voorbodes van de lente. Het is nog maar net 
februari maar menig bol heeft zich al boven de grond 
laten zien. Zoals de krokussen en blauwe druifjes op de 
foto’s. Prachtig van kleur. Ze staan niet alleen in borders, 
tuinen en gerangschikt in een vroege terraspot maar geven 
ook kleur en troost) bij graven op het kerkhof. Wie in deze 
periode waarin lage temperaturen geen uitzondering zijn 
iets bloeiend wil plaatsen bij een grafsteen kiest bijvoor-
beeld ook voor narcisjes of hyacintjes in een mand of pot.

Fotografie: Marenka Groenhuijzen

Winterfoto: Bollentijd

Speciale avond op 16 februari
Sportclub als ontmoetingsplaats
Heemstede - Bij HBC Voet-
bal aan de Cruquiusweg 39 
wordt dinsdag 16 februa-
ri een avond met ontmoe-
ting en debat gehouden over 
sport voor kinderen. De aan-
vang is 19.30 uur en de bij-
eenkomst - waarvoor ieder 
welkom is - wordt georgani-
seerd door HBC Voetbal, Ta-
feltennis en Les Petits/Les 
Ecoles/The School. Op deze 
avond staan presentatie, de-
bat en de sportclub als ont-
moetingsplaats voor kinde-
ren centraal.

Op de sportclub kunnen kin-
deren sporten maar het is 
tevens  een plek voor kin-
deropvang, huiswerkbegelei-
ding/ naschoolse opvang met 
professionele begeleiders en 
vrijwilligers. Een plek waar 
toeschouwers, bedrijfsleven 
en scholen samenkomen.

Johan Wakkie, ex-hockey in-
ternational en voorzitter van 
de KNHB, geeft een presen-
tatie over de werking van het 
kinderbrein. Ook wethouder 
Ates is uitgenodigd.

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

 

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

7.50
500 gram
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 Op 17 februari:

Trouwpagina 
  Adverteren?

  verkoop@heemsteder.nl

‘Draagvlak grootschalige opvang niet erg groot’

Extra opvangplekken voor 
vluchtelingen in Noord-Holland
Regio - Recent zijn in de 
regietafel aanvullende af-
spraken gemaakt over de re-
alisering van nieuwe opvang-
plaatsen voor vluchtelingen 
in Noord-Holland. Daarmee 
lijken 5000 nieuwe opvang-
plekken binnen bereik. Dit 
schrijven Gedeputeerde Sta-
ten in een brief aan Provin- 
ciale Staten over de uitbrei-
ding van (nood)opvanglo-
caties voor vluchtelingen in 
Noord-Holland. Zij bena-
drukken dat een goede voor-
bereiding, planvorming en 
uitvoering tijd kosten en dat 
zorgvuldigheid daarbij priori-
teit heeft.
 
Volgens afspraken tussen 
het Kabinet en de decen-
trale overheden in het Be-
stuursakkoord Verhoog-
de Asielstroom van novem-

ber vorig jaar komen in elk 
van de vijf veiligheidsregio’s 
in Noord-Holland 500 extra 
noodopvangplekken. Daar-
naast is aan de commissaris 
van de Koning gevraagd om 
de mogelijkheden voor 2500 
extra reguliere opvangplek-
ken te inventariseren. Met 
de uitvoering van de recen-
te afspraken in de regietafel, 
waaraan onder meer de vei-
ligheidsregio’s deelnemen, 
lijken deze 5000 extra op-
vangplekken binnen bereik 
te zijn, zo heeft de commis-
saris van de Koning, Johan 
Remkes, als Rijksheer, minis-
ter Plasterk en staatssecreta-
ris Dijkhoff in een ambtsbe-
richt laten weten.
 
Gedeputeerde Staten heb-
ben Provinciale Staten op 
hoofdlijnen geïnformeerd. Zij 

merken op dat de gemeen-
ten en het COA een primaire 
taak hebben om de opvang-
plaatsen te realiseren. Overi-
gens constateren zij dat het 
onderscheid tussen kortdu-
rende noodopvang en langer 
durende reguliere opvang in 
de praktijk minder eenduidig 
te maken is.
 
De commissaris van de Ko-
ning constateert dat bij veel 
gemeenten de bereidheid 
aanwezig is om een bijdra-
ge te leveren aan de oplos-
sing van het vluchtelingen-
vraagstuk. Maar gemeenten 
zoeken de oplossing vooral 
in kleinschaligheid. Het be-
stuurlijk en maatschappelijk 
draagvlak voor grootschali-
ge opvang van vluchtelingen 
is, ook in Noord-Holland, niet 
erg groot.
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 14 februari: 10u. ds. 
J.E.Th. Nak-Visser, geza-
menlijke dienst met Heem-
stede. Dienst van Schrift 
en Tafel, m.m.v. de cantorij 
o.l.v. Addy Alberts.
Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 14 februari
Om 10u. Voorganger Mw. 
G. van der Harst- de Leeu-
we (Aerdenhout) Valentijn-
viering: 16.30-17.15u. Mu-
ziek, meditatie, poëzie, dia-
loog en een verhaal over 
de liefde. Samenzijn met na 
afl oop een glas wijn.

www.adventskerk.com

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 14 februari: 10u. ds. 
J.E.Th. Nak-Visser, gezame-
nijke Dienst met Trefpunt 
Bennebroek, Akonieten-
plein. 1e Z 40-dagentijd. 

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 18, ook 
dit pand behoort tot de groep 
huizen die halverwege de ja-
ren 20 is gebouwd. Tot ver in 
de jaren 50 komen we adver-
tenties tegen van een fami-
lie Neomagus-Kok, op zoek 
naar een nette zelfstandige 
werkster voor een paar da-
gen per week. In augustus 
1961 zien we bouwtekenin-
gen van de Jan van Goyen-
straat 18 voor het verbouwen 
van een woonhuis naar een 
winkelpand in opdracht van 
dhr. H. Bomhof. In 1966 komt 
daar nog eens een uitbrei-
ding bij van het souterrain en 
winkelruimte. Op een straat-
foto van het NHA van 1979 
staat de winkel van ‘Bert Ko-
ning Buitensport’. Hiervoor 
heeft Sporthuis Fred Musch-
ter er gezeten. We zien dit 
sporthuis adverteren in het 
Leidsch Dagblad van 24 sep-
tember 1976. Per 1 november 
2008 neemt Rene Bos zijn in-
trek in het pand, die de voor-
malige buitensportwinkel 
ombouwt tot speelgoedwin-
kel Jantjes Speelgoed. In fe-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (10)

bruari 2009 gaat de winkel 
pas open, maar in 2008 staat 
Sinterklaas traditiegetrouw 
op het dak. In december 2013 
lezen we dat de winkel fl in-
ke waterschade heeft opge-
lopen door een gesprongen 
keukenleiding van de boven-
woning. Er zijn thans discus-
sies gaande over een hore-
cagelegenheid voor gezin-
nen met kleine kinderen. Aan 
de achterkant van het pand 
zou een terras ‘moeten’ ko-
men. In de winkel zelf zou 
een conceptwinkel zijn intrek 
nemen met activiteiten, zo-
als praktijklessen, kinderac-
tiviteiten en detailhandel met 

een beperkt aandeel dagho-
reca. De commissie Ruimte is 
echter huiverig voor het afge-
ven voor nog een horecage-
legenheid in de Jan van Goy-
enstraat. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd, maar duidelijk is 
dat de speelgoedwinkel gaat 
verdwijnen.

De toenfoto is een (wat on-
scherp) fragment uit de ge-
noemde foto van 1979 uit de 
privé collectie van mevrouw 
v.d. Hoorn Lammerse. De nu-
foto van Harry Opheikens is 
van februari 2016. 
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat 16 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 14 februari: 10.00 
uur, onderwijsdienst
dhr. J. Oosterom

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 14 februari: 10:00 
uur
Ds. A. Christ uit Katwijk
2e Lijdenszondag

www.hervormdpknbennebroek.nl

master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom.
Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Tot in de 
Pruimentijd?
Heemstede – Een rare winter 
is het, dat mogen we wel stel-
len. Van vorst en sneeuw blij-
ven we verstoken en daarvoor 
in de plaats is al menig bloe-
sem te zien (geweest). Zoals 
deze in bloei staande prui-
menboom. Een rariteit om te 
zien, begin februari. Het geeft 
wel wat ‘sjeu’ zo in de koude 
maanden van het jaar. Foto: Mirjam Goossens
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Een brief van de postbode
Stukjes geschiedenis II 

“Dag, mevrouw Peek, hoe gaat het met u?” 
De draagster van mijn favoriete wijk-voor-
naam is helaas recentelijk verhuisd. Alleen 
haar naam staat nog op de brievenbus. Zij 
heet Trude (Oud-Noors ‘thrudr’), ‘Kracht’. 
Een rare betekenis, zou je zeggen, maar 
niet in de Germaanse mythologie. Want 
daar is Thrudr een valkyrië, en valkyriën wa-
ren krachtige vrouwen. Zij waren de schild-
maagden van Odin die helden steunden in 
de krijg. En kwam zo’n held na zijn dood aan 
in Odins dodenrijk Valhalla, dan stond daar 
nog zo’n valkyrië, met een hoorn vol drank, 
om hem te verwelkomen.
Na de kerstening echter, vallen de dames 
diep. In Duitsland betekent ‘trud’, ‘trute’ dan 
niets meer dan ‘heks’ – ‘eine alte trute’. Ons 
woord ‘trut’ is nog steeds een weinig vlei-
ende term. Alleen nu voor een ‘naar mens’, 
want in heksen geloven we niet meer.
Maar wie noemt zijn dochter nu Naar Mens, 
denkt u. Helemaal niemand, want dit was 
nog maar de helft van het verhaal. Sommi-
ge gekerstende oude Germanen vonden de 
sterke Thrudr namelijk helemaal geen heks. 
Sterker nog, die waren niet van zins hun en-
thousiasme voor haar op te geven. Dus toen 
heeft de kerk haar maar als heilige aange-
nomen, en werd ze Sint Gertrude. Zij bood 
een pas gestorvene onderdak op zijn eerste 
nacht na de dood; nog steeds de verwelko-

mende val-
kyrië. Al-
leen dat 
v e c h t e n , 
dat deed ze 
niet meer.
Een an-
dere wijk-
naam die 
ik interes-
sant vind, 
is Margriet. 
Dat komt van het Latijn voor ‘parel’: ‘marga-
rita’. Maar de Romeinen hadden dat woord 
weer overgenomen van de Germanen, die 
een parel ‘mar-grit’, ‘zee-steentje’ noemden; 
een redelijk accurate omschrijving. Waar-
om men later een bloem die eruit ziet als 
een soort grote madelief ‘parel’ noemde? 
Ik weet het niet. Naar een Franse koningin 
Marguérite? 
Dan de voornaam op mijn eigen deur. Die 
komt van een weinig bekende Germaanse 
god. Vroeger moet men hem toch wel be-
langrijk hebben gevonden, want in verschei-
dene oude runen-alfabetten is de letter i 
naar hem genoemd: de Ing. Mijn naam be-
tekent wellicht iets als ‘gewijd aan de god 
Ing’. Meer kan ik er niet van maken, van In-
ge. Maar ik zet haar hieronder. Alstublieft.

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

Column

Lieve actie Bakker Bertram
Maak je eigen Valentijnstaart
Heemstede – Wat is er lie-
ver dan zondag op 14 febru-
ari (juist, op Valentijnsdag) 
je lief te verrassen met een 
taartje voorzien van persoon-
lijke tekst?
Bijvoorbeeld: ‘Ik vind jou om 
op te eten’ of ‘jullie zijn mijn 
lieverds’ want een taartje kun 
je uiteraard ook aan je ge-
zin of ouders geven. Gewoon, 
aan de mensen van wie je 
houdt! Gebruik niet te veel 
tekst maar houd het kort, dat 
komt ook beter aan. Geef de 
tekst door bij Bakker Ber-
tram op de Binnenweg 143. 
Spreek af wanneer je de lief-
destaart kunt ophalen. Altijd 
een schot in de roos: iets lek-
kers op Valentijnsdag. Kijk 

gerust ook naar de heerlijke 
chocolade of organiseer een 
Valentijnsontbijt. Bakker Ber-
tram heeft alles in huis voor 
een geslaagde Valentijnsdag! 
Met liefde gemaakt…
Informatie: 023-5282698.

Haarlemse verhalen van 
Joubert Pignon en L.H. Wiener
Heemstede - Voor de vijfde 
keer wordt de ‘Week van het 
korte verhaal’ gehouden. De 
Haarlemse verhalenvertellers 
Joubert Pignon en L.H. Wie-
ner doen een boekje open 
over hoe ze te werk gaan bij 
korte verhalen, waar het om 
gaat bij het schrijven ervan en 
tot slot zullen ze beiden voor-
dragen uit hun werk, op zater-
dag 13 februari bij boekhan-
del Blokker in Heemstede.
Joubert Pignon schrijft kor-
te verhalen. Zijn verhalen zijn 
gedurfd en geestig, origineel 
en nietsontziend. De bundel 
Huil maar, ik wens je uitstel 
toe is zo samengesteld dat 
de verhalen elkaar verster-

ken: op die manier ontstaat 
langzaam een beeld van de 
hoofdpersoon en de wereld 
waarin hij leeft. Een wereld 
waarin werkelijkheid en fan-
tasie kanten van dezelfde 
medaille zijn.
L.H. Wiener schreef in de 
vijftig jaar van zijn schrijver-
schap een indrukwekkende 
hoeveelheid verhalen, ver-
spreid over elf bundels. Bij 
gelegenheid van zijn zeven-
tigste verjaardag werden de 
verhalen gebundeld in een 
prachtige band Alle verhalen.
Reserveren gewenst: 023-
5282472 - toegang vrij. Meer 
informatie op: www.week-
vanhetkorteverhaal.nl.

Joubert Pignon. L.H. Wiener.
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Honk- en softbal
Aad Otsen nieuwe voorzitter 
van RCH-Pinguins
Heemstede - Na (verdeeld 
over een aantal perioden) 18 
jaar voorzitterschap overhan-
digde Chris de Vries tijdens 
de Algemene Ledenvergade-
ring van maandag 8 februa-
ri de voorzittershamer over 
aan Aad Otsen, die op zijn 
beurt de portefeuille jeugd-
zaken overdroeg aan Ed Slin-
gerland. En het waren niet de 
enige mutaties in het bestuur 
van RCH-Pinguïns.
Een andere nieuwkomer is 
Jolanda van den Burg, die 
secretaris wordt ter vervan-
ging van  Hilda Wiers, die de-
ze functie een jaar ad interim 
had vervuld naast haar taak 
als wedstrijdsecretaris. 
Wim Timmer blijft fi nancieel 
administrateur van de vereni-
ging ter ondersteuning van 
Aad Otsen, die naast voor-

zitter ook bestuurlijk verant-
woordelijk penningmeester 
zal zijn.
Tijdens de jaarvergadering 
werden ook Mike Assendelft 
en Jim Leijenaar gehuldigd 
met hun 25-jarig lidmaat-
schap. 
Ab de Boer, oud- speler van 
het eerste honkbalteam van 
RCH, bestuurslid in verschil-
lende functies en meerde-
re malen assistent- coach, 
hoofdcoach of interim- 
coach, werd  benoemd tot Lid 
van Verdienste.

Eenzelfde eer viel te beurt 
aan de inmiddels in Du-
bai werkzame Robert Pau-
lus voor het vele belangrij-
ke werk dat hij heeft ver-
richt voor de jeugd van RCH-
Pinguïns.

Lezers 
schrijven ons

Duimpje op 
en dank!

Ondanks de stortvloed aan 
nare berichten – hufterig-
heid, rellen, boosheid – 
kunnen we gelukkig ook 
vaak genieten van hulp-
vaardigheid en een glim-
lach. Vorige week bracht 
ik (79) mijn vriendin (82) 
naar de trein (station 
Heemstede/Aerdenhout). 
Zij heeft geen OV-kaart en 
hoe we een gewoon kaart-
je uit de machine moesten 
halen wisten we geen van 
beiden. We klampten een 
meneer aan en hij loods-
te ons door het hele pro-
ces. Zó fi jn! Op het perron 
moesten we de conduc-
teur vragen of het écht de 
goede trein was, en weer 
alle hulp en vriendelijk-
heid.
Namens ons tweeen en 
velen zoals wij: “Duimpje 
op en dank!”
Mw. I. Jongepier,
Heemstede.
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Bijpraten over economie bij boekhandel Blokker 

Heemstede – Vrijdagavond 
ontving Boekhandel Blokker 
eigenaar Arno Koek een aan-
tal geïnteresseerden in het 
boek ‘Economie van het goed 
en kwaad’ van Tomas Sedla-
cek. Dominee Pieter Terpstra 
had dit boek gelezen, naar hij 
zei, omdat de termen goed 
en kwaad hem altijd prikkel-
den. Naarmate hij verder in 
het boek kwam, nam zijn in-
teresse toe, dat viel zelfs zijn 
vrouw op. De Tsjech Sedla-
cek, vroeger een jonge advi-
seur van de toenmalige pre-
sident van Tsjechië, Vaclav 
Havel, heeft in zijn boek zo 
zijn eigen wijze om econo-
mie te begrijpen en vindt die 
in verhalen. Boeiende verha-
len waarin theologie, filoso-
fie, psychologie, religie, my-
then, literatuur en film voor-
komen. Terpstra genoot van 
die verhalen, helemaal niet 
saai om zo over economie te 
lezen, was benieuwd hoe we-
tenschappers over dat boek 
oordeelden voor zover ze dat 
wilden. 
Met Arno Koek organiseer-
de Pieter Terpstra van  de 

Protestantse kerk in Heem-
stede een thema-avond over 
dit boek. Doel was gedach-
tegang vanuit verschillen-
de invalshoeken te bespre-
ken. Meine Pieter van Dijk, 
emeritus hoogleraar econo-
mie en Pieter van der Hoe-
ven, docent bij Hogeschool 
Inholland, bespraken Sedla-
ceks redenering over theo-
logie en economie. Van Dijk 
benadrukte welke more-
le keuzes er met betrekking 
tot economisch gedrag van 
huishoudens in de loop van 
de geschiedenis benoemd 
zijn. Het dwingt economen 
tot zelfreflectie, moeten na-
denken over wat goed en wat 
kwaad is. Als conclusie vindt 
hij dat we moeten oefenen 
in het oplossen van ethische 
vraagstukken, die samen-
hangen met onze levensbe-
schouwing zoals verdelings-
problemen. 
Pieter van der Hoeven speelt 
met wiskundige formules en 
de rol van de wiskunde in de 
economie. Soms erg inge-
wikkeld, soms eenvoudig als: 
hoeveel slachtoffers minder 

bij een ophoging van dijken 
met een hele meter of hoe-
veel meer verkeersslachtof-
fers als je de lichten op ver-
keerswegen uitschakelt en 
wat brengt het op? Pieter 
Terpstra was tevreden over 
het verloop van de avond, 
vooral blij met de levendige 
discussie over de vluchtelin-
genaanpak in Nederland en 
Europa, zowel economisch 
als menselijk bediscussieerd. 
Een vervolg met betrokken 
deelnemers is wenselijk. Di-
rect maakte Arno Koek een 
intekenlijst, waarop geïnte-
resseerden konden inschrij-
ven. Hij zal op korte termijn 
wel hierover berichten. 

Weer een waardevolle avond 
van Arno Koek van Boekhan-
del Blokker, die houdt van 
verhalen en net als Sedla-
cek, zelfs in het meest door-
wrochte wiskundige model, 
op de keper beschouwd een 
verhaal ziet, een parabel, een 
poging om de wereld op een 
rationele manier te doorgron-
den. 
Ton van den Brink 

‘Oorzaak overgewicht niet alleen 
een kwestie van calorieën’

Regio - Veel mensen die kampen met over-
gewicht en obesitas hebben het zelf al erva-
ren dat ze met een dieet gebaseerd op ca-
lorieën niet goed afvallen of al gauw stag-
neren. Dit komt omdat niet iedereen op de-
zelfde wijze calorieën verwerkt. Een hormo-
nale disbalans zorgt namelijk vaak voor een 
inefficiënte stofwisseling. Als gevolg wordt 
voeding omgezet in vet in plaats van ener-
gie. Daarbij wordt het verlangen naar onge-
zond voedsel dikwijls groter en dan kun je 
in een negatieve spiraal belanden.  

Het voedingsprogramma van Cure4Life is 

een unieke methode om op een gezonde, 
verantwoorde wijze de balans te herstellen. 
Op basis van een uitgebreide medische vra-
genlijst, bloed- en urineonderzoek, stelt het 
medisch team van Cure4Life een persoon-
lijk voedingsprogramma samen. De kracht 
zit in de de hoeveelheden en combinaties 
van uitgebalanceerde voeding, zonder pil-
len en zonder shakes. 

Voor meer informatie of een vrijblijvend in-
takegesprek:
Tel. 023-2027003. Kijk ook op 
www.cure4life-haarlem.nl

Jazz in De Krocht te 
Zandvoort met Marco Kegel
Regio - Zondag 14 februa-
ri is een datum voor de jaz-
zliefhebber om in de agenda 
te zetten. De legendarische 
jazzdrummer John Engels en 
kwartet zullen een optreden 
geven met altsaxofonist Mar-
co Kegel in theater De Krocht 
te Zandvoort. 
Jazz in Zandvoort is een ini-
tiatief van contrabassist Eric 
Timmermans dat hij startte in 
november 2002. Zowel bij het 
publiek als bij de musici is 
een grote behoefte aan een 
locatie waar de muziek op 
de eerste plaats komt. The-
ater De Krocht beschikt over 
een vleugel, biedt ruimte aan 
maximaal 200 bezoekers en 
is een ideale locatie voor het 
organiseren van jazzconcer-
ten.
Naast Marco Kegel en John 
Engels spelen Rob van Ba-
vel (piano) en Eric Timmer-
mans (contrabas). Marco Ke-
gel studeerde op z’n 22e af 
van het Conservatorium Den 
Haag. Ferdinand Povel en 
Frans Elsen waren zijn meest 
invloedrijke docenten. Met 
laatstgenoemde speelde hij 
regelmatig in Den Haag. Tij-
dens zijn studie speelt hij als 
solist met o.a. Trio Rein de 

Graaff en als leadsaxofonist 
bij de Dutch Jazz Orches-
tra. Dit was wat hij wilde en 
wat is uitgekomen: solist in 
de bebop traditie en leadal-
tist bij top big bands.
Lyrisch, gepassioneerd en 
swingend zijn goede be-
schrijvingen van wat het be-
tekent om Marco te horen 
spelen. Reserveren kan door 
te bellen naar 023-5310631.

Theater De Krocht vindt u 
aan de Grote Krocht 41 te 
Zandvoort. De aanvang is 
14.30 uur en de toegang be-
draagt 15,- euro.
Verdere info over dit unieke 
project is te vinden op:
www.jazzinzandvoort.nl 

Knutselclub 
maakt 
pennenbak
Heemstede - Bij de Knutsel-
club van WIJ Heemstede kun 
je op woensdagmiddag altijd 
lekker met je handen bezig 
zijn en mooie dingen maken! 
Knutseljuffen Renate en Ma-
riëlle verzinnen leuke en ori-
ginele knutsel ideeën, voor 
jongens en meisjes!
Van een petfles, papier en 
vilt maken de kinderen op 
woensdag 17 februari een 
stoere pennenbak. Je bent 
welkom van 13.30 tot 15.00 
uur bij WIJ Heemstede in De 

Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten per 
keer zijn 5,- euro. Een kaart 
voor 5 keer kost 22,50 euro.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – 
kies 1. Voor meer informatie: 
www.wijheemstede.nl.

Heemstede - Diana de Wild verzorgt op 
dinsdag 23 februari een lezing over de ou-
de Griekse cultuur.
Niet alleen beroemde Griekse kunst zo-
als marmeren beelden van goden of vazen 
met afbeeldingen van atleten staat centraal, 
maar ook kunst uit eerdere perioden: prach-
tige gestileerde beeldjes van de Cycladi-
sche cultuur, een aanbidder uit Kreta en een 

drinkservies uit de oudst bekende Griekse 
cultuur. Tot april 2016 zijn er twee keer per 
maand op dinsdagmiddag culturele midda-
gen voor  senioren met lezingen en presen-
taties, veelal met lichtbeelden bij WIJ Heem-
stede in De Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. De lezingen starten om 14.00 uur en de 
entree is 4,- euro. Opgeven: (023) 548 38 28, 
kies 1 en bij de receptie van De Luifel.

Trefpunt-WIJ Heemstede lezing
‘De Grieken in Nederland’

Boek ‘Economie van goed
en kwaad’ van Sedlacek belicht
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Over ‘De Poolgebieden’: overleven in 
een wereld van sneeuw en duisternis
Heemstede - Op woens-
dag 17 februari geeft we-
tenschapsjournalist Nien-
ke Beintema een lezing over 
haar boek ‘De Poolgebie-
den’. De lezing vindt plaats 
bij boekhandel Blokker in 
Heemstede, om 20.00 uur. 
Toegang bedraagt 5,-. 
De poolgebieden staan be-
kend om hun ijzingwekkende 
schoonheid. Die fraaie beel-
den worden nog veel mooi-
er als je de verhalen erachter 
kent: de extreme prestaties 

van al die mensen, dieren en 
planten die weten te overle-
ven in de wereld van sneeuw 
en ijs, storm, kou en duister-
nis. In het boek krijg je ant-
woord op vragen als: Waar-
om eten ijsberen geen pingu-
ins? Wat is bloedsneeuw en 
Wat is de lol van kamperen 
bij -40C?
De korte hoofdstukken be-
handelen een breed spec-
trum aan poolverhalen: over 
planten en dieren en hun 
wonderlijke aanpassingen, 

over landschap en klimaat, 
over poolculturen en de uit-
zonderlijke moed van pool-
reizigers, vroeger en nu.
Nienke Beintema (1977) stu-
deerde biologie aan de Rijks-
universiteit Groningen, waar 
ze cum laude afstudeerde 
met de specialisaties diere-
cologie en wetenschapsjour-
nalistiek. Ze werkt als journa-
list, maar is ook natuurreislei-
der en walvisgids in het Hoge 
Noorden.
Reserveren via 023-5282472.

Werk van Rian Peeperkorn in 
de Oude Kerk.

‘Moment van bezinning en verstilling’
Kunstvesper met werk Rian Peeperkorn
Heemstede - Op zondag-
middag 14 februari is er een 
kunstvesper in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede. Een kunstvesper 
is een moment van bezinning 
en verstilling aan het einde 
van het weekend.

Dit keer staat een kunstwerk 
van Rian Peeperkorn in de 
aandacht. Haar werk is niet 
eenduidig; integendeel: het 
roept veel op: emoties, ge-
dachten, beelden. Zelf zegt 
ze: “De kijker ziet wat hij ziet.” 

Een goed uitgangspunt voor 
de Kunstvesper, waarin naast 
het schilderij dat getoond 
wordt ook meditatieve mu-
ziek en teksten klinken. Mu-
zikale medewerking wordt 
verleend door Willem Jan Ce-
vaal. Het geheel wordt om-
lijst door de sobere liturgie 
van de vesper, een gebeds-
viering uit de kloostertraditie. 
De aanvang is 17 uur (tot on-
geveer 17.45 uur). Entree vrij.

Meer informatie op:
www.kerkpleinheemstede.nl.

Themabijeenkomst voor senioren
Vriendschap op latere leeftijd
Heemstede – Op dinsdag 
16 februari organiseert WIJ 
Heemstede een themamid-
dag voor senioren rond het 
thema vriendschap. De bij-
eenkomst vindt plaats om 
14.00 uur in het centrum van 
WIJ Heemstede aan de Lie-
ven de Keylaan 24 in Heem-
stede. Het belang van vriend-
schap op latere leeftijd wordt 
weleens onderschat; alles 
draait om de familie, de part-
ner, de kinderen. Maar ook 
voor ouderen kunnen vrien-
den een belangrijke bron van 
gezelschap, informatie, sti-
mulans, steun en plezier zijn.
Tijdens de bijeenkomst geeft 

prof. dr. Nan Stevens aan de 
hand van voorbeelden en 
anekdotes haar visie op het 
belang van vriendschap in de 
derde levensfase. Uiteraard 
is er ruimte voor het beant-
woorden van uw vragen. Nan 
Stevens is hoogleraar Psy-
chogerontologie en toege-
paste Sociale Gerontologie. 
Ze schreef onder meer het 
boek ‘Zin in vriendschap’.
Ook de bibliotheek is deze 
middag aanwezig met een li-
teratuurtafel, toegespitst op 
het thema. Kaarten à 3,50 zijn 
verkrijgbaar of te reserveren 
bij WIJ Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24, (023) 5288510.

Leder tot kunst verheven; zo vader zo dochter
Heemstede - In het Leermu-
seum te Waalwijk is een ver-
melding te vinden van Joop 
Laas. Vader van Fernande 
Laas, kunstenares te Heem-
stede. Geboren in 1921, is 
Joop Laas in de periode van 
1935 op 14-jarige leeftijd als 
eerste in Nederland begon-
nen met de tot vandaag toe 
bekende merknaam Laim-
böck. Hij ontwierp en ver-
vaardigde lederen hand-
schoenen voor onder meer 
Koningin Juliana. Joop werd 
daarvoor ook onderscheiden. 
In Amsterdam startte Laim-
böck een fabriek op en lever-
de prachtige handschoenen 
aan binnen- en buitenland. 
Joop Laas heeft daar zijn ge-
hele leven gewerkt en over-
leed op 63-jarige leeftijd. In 
het Historisch museum Haar-
lem is op dit moment een 
tentoonstelling gaande met 
dit thema ‘kleding en lederen 
handschoenen.’ 
De familie Laas is een kunst-
zinnige familie. Waar de va-
der prachtige design hand-
schoenen ontwierp, trad 
zijn dochter in zijn voetspo-
ren als kunstenares en ver-
vaardigt tot op heden (73) 
prachtige schilderijen. Ge-

boren te Heemstede, leef-
de en werkte Fernande van 
1964 tot 1983 als kunstschil-
der  in het Caribische Gre-
nada. Zij was daar getrouwd 
met de meest vooraanstaan-
de kunstschilder John Benja-
min. Ze is autodidact en ver-
kocht werk aan verscheidene 
ambassades alsmede parti-
culieren uit Amerika en Euro-
pa. Eind 1983 keerde zij terug 
naar Heemstede, waar ze in 
1987 trouwde met de even-
eens bekende kunstenaar 
Ger Daniëls.
Fernande’s werk is inmid-

dels geabstraheerd. Aan-
vankelijk werkte ze in aqua-
rel, daarna voornamelijk in 
acryl. Haar onderwerpen zijn 
de zee, golvend water, dus 
beweging. Later schilderde 
zij Afrikaanse- en Melanesi-
sche maskers. Na genoemde 
verschillende stijlen schildert 
Fernande als jazzliefhebster 
de uit vroegere jaren meest 
kleurrijke- en bekende jazz-
musici.
Haar man Ger Daniëls geniet 
in het binnen- als buitenland 
al jarenlang faam als bekend 
kunstenaar. 
Wilt u werk van Ger & Fer-
nande Daniels Laas bekij-
ken? Voorweg 49A, te Heem-
stede, www.danielslaas.nl. 

Werk van Fernande Laas.

Film bij WIJ Heemstede
Bijna iedere week draait bij 
WIJ Heemstede een film in 
de Theaterzaal. Op woens-
dag 17 februari is dat een 
romantisch drama, geregis-
seerd door Alan Rickman, 
met Kate Winslet, Matthias 
Schoenaerts en Alan Rick-
man. Het is een liefdes-
schandaal aan het hof van 
de Franse Zonnekoning Lo-
dewijk XIV. De film in De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede begint om 20.00 uur, 
entree is 7,- euro. Reserve-
ren: (023)548 38 28 kies 1. 
Kijk ook op www.wijheem-
stede.nl voor het filmpro-
gramma van de maand.

Film & lunch voor 
senioren
Donderdag 18 februa-
ri  wordt bij WIJ Heemste-
de een komische drama-
film gedraaid, waarin Bet-
tie klaar is met het leven dat 
ze leidt. Ze stapt in haar au-
to en rijdt weg. Tijdens de rit 
ontmoet ze allerlei kleurrijke 
figuren.  Na de film gaat u 
gezellig met elkaar lunchen 
in de foyer van de Luifel. In-
formatie bij WIJ Heemstede: 
(023) 548 38 28 kies 1).
Het gehele film & lunch-
programma duurt van 

10.30 tot ± 13.30 uur bij 
WIJ Heemstede in De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kosten inclusief lunch: 
13,50. Reserveren tot ui-
terlijk dinsdag 16 februari: 
(023) 548 38 28, kies 1.

Voorjaarsmenu
Van maandag t/m donder-
dag bereiden de koks in 
Eethuis De Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede 
een heerlijke, gezonde en 
betaalbare maaltijd. Twee 
keer per maand is er ook 
een Themamaaltijd.
Op maandag 22 februari is 
dat een overheerlijk Voor-
jaarsmenu met vooraf een 
duo gevulde  soesjes, sper-
zieboontjes in spek gerold, 
aardappelkroketjes, rosbief 
met rode wijnsaus en ge-
mengde salade en als des-
sert een in sorbetglas ge-
serveerde vanille-bramen-
mousse met slagroom.
U kunt aan tafel tussen 
17.15 en 18.00 uur. De tafel 
staat gedekt voor het aantal 
personen waarvoor u reser-
veert. Aanschuiven aan de 
stamtafel, voor mensen die 
alleen komen maar graag 
samen willen eten, kan om 
17.45 uur.
Het themadiner kost 9,95. 
Reserveren kan tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf: 
023 – 548 38 28 kies 1.

Dansen met je Valentijn op Landgoed Groenendaal
Heemstede – Op vrijdag 12 februari organiseert Swingsteesjun een bruisend 30+ Valen-
tijn dansfeest in Landgoed Groenendaal te Heemstede. Je kunt lekker met je Valentijn uit 
je dak op de klanken van dj Bert Coster en vaste Swingsteesjun dj Deejay Walter Ravens-
berg. In de grote feest zaal draait dj Wally een swingende mix van 70s 80s en 90s. In de 
Dance & House-area draait dj Bert de beste moderne beats van 90s, 00s & 10s. Geniet ook 
van de hapjes en eerste klas wijnen die geserveerd worden. En klets lekker bij op de fau-
teuils in de lounge area’s. Dresscode is casual chic met rode accenten. Toegang: 16,50 via 
www.swingsteesjun.nl of koop een kaartje bij Ajewe-Sport, Raadhuisstraat 95, Heemstede. 
Een deurticket kost 20,- euro. Het feest begint om 20.00 uur.
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Nieuwe, succesvolle 
behandelingsmethode voor hernia

Heemstede - Een hernia is een aandoe-
ning van de rug of nek, waarbij de tussen-
wervelschijf uitstulpt. Deze uitstulping drukt 
op een zenuw, waardoor pijnklachten of an-
dere klachten (uitval, tintelingen, ‘doof’ ge-
voel) kunnen ontstaan. 

Heeft u last van een hernia, stenose, ischias, 
uitstralende pijn of degeneratie van de tus-
senwervelschijven?

Dan kunt u baat hebben bij Decompressie 
Therapie. Deze therapie heeft veel goede 
resultaten opgeleverd, ook bij patiënten die 
al tevergeefs diverse andere behandelingen 
hebben ondergaan. MRI-scans hebben la-
ten zien dat een hernia met circa 50% kan 
afnemen, waardoor een operatie overbodig 
kan worden. Decompressie Therapie is er-
op gericht om meer ruimte te creëren tus-
sen de ruggenwervels, zodat de druk op de 
zenuw vermindert of verdwijnt. 

Zo gaat de behandeling 
De behandeling vindt plaats terwijl u com-
fortabel ligt op de decompressietafel. De 
chiropractor kiest het juiste behandelproto-
col voor u en past dit specifiek toe op uw 
klacht en uw lichaamsbouw. De computer, 
verbonden met de decompressietafel, door-
loopt het programma dat er op gericht is om 
de druk te verminderen. Subtiel gedoseerde 
rek wordt uitgeoefend op uw ruggengraat, 
circa 20 tot 30 minuten. Door de vermin-

derde druk ontstaat ruimte voor een bete-
re doorbloeding op de aangedane plek. De 
tussenwervelschijf raakt weer in staat om 
vocht, voedingsstoffen en zuurstof op te 
nemen. Het gebied krijgt zo de kans zich 
te herstellen. Door deze behandeling regel-
matig te ondergaan, een aantal weken, ver-
stevigen de tussenwervelschijven en geven 
daarmee minder druk op de zenuwen.

Decompressie Therapie is nog nieuw in Ne-
derland maar heeft bijvoorbeeld in de Ver-
enigde Staten veel succes.

U heeft geen doorverwijzing nodig van de 
huisarts. De behandeling wordt (gedeelte-
lijk) vergoed vanuit uw aanvullende zorgver-
zekering.

Chiropractie Munksgaard, Herenweg 80a te 
Heemstede. Tel: 023-5290506,
www.munksgaard.nl.

Er zijn goede, wetenschappelijk
bewezen resultaten zoals 
•  het vermindert de hernia (European 

Musculoskeletal Review)
•  het zorgt voor hydratatie van de tussen-

wervelschijf (Management of Low-back 
pain with a Non-surgical Decompressi-
on System)

•  hoog succespercentage van 89% (Mayo 
Clinic Study)

•  80% goede resultaten op lange termijn 
(The Anesthesiology News 2003)

Wilt u meer duidelijkheid over uw
rugklachten?
Kom dan langs op de scandag op 20 fe-
bruari.
Voor slechts 20,00 euro wordt een 
Substation Scan gemaakt en krijgt u een 
persoonlijke uitleg van de chiropractor. 
Alleen op afspraak, vol is vol.

Eet u gezond en diervriendelijke vlees?
Regio - Hebt u wel eens 
duurzaam vlees van luxe 
vleesraskoeien gegeten, zo 

direct van de boer bij u op 
het bord? Hierdoor niet duur, 
traceerbaar en puur natuur 

vlees? Wanneer u online een 
passend vleespakket uitkiest, 
zorgt ‘Samen een koe (of var-
ken) kopen’ dat u keurig een 
vers vleespakket thuisbe-
zorgd krijgt. Vanaf 54,50 euro 
ontvangt u al een vleespak-
ket met daarin keurig in por-
ties verdeeld vacuüm verpakt 
vers vlees. In een retourkoel-
box wordt dit vlees diep ge-
koeld bij u thuis bezorgd.
Met een rapportcijfer van een 
9,8 hoeft ‘samen een koe/
varken kopen’ u niet uit te 
leggen dat de klanten tevre-
den zijn! Lees verder op:
www.sameneenkoekopen.nl 
en www.sameneenvarkenko-
pen.nl.

Scouting Wabo heft het glas
op 70 jaar mooie geschiedenis
Heemstede - Scouting Wabo Heemstede bestaat 70 jaar 
en dat moest gevierd worden! Om dit heugelijke feit te 
vieren stond op 6 februari een grote opkomst gepland, 
samen met alle leden, hun ouders en broertjes en zusjes 
werden diverse scoutingspellen gespeeld. 

Na alle activiteiten is gezamenlijk het glas geheven op 70 
mooie jaren geschiedenis. Om met de woorden van de 
groepsvoorzitter te spreken: “Proost op een mooie groep 
en op naar de 100 jaar!” Tijdens de borrel kon iedereen 
bijpraten onder het genot van door de leden zelfgemaak-
te taart en hapjes.

In 1945 werd in Heemstede een meisjes scoutinggroep 
gestart met de naam Wabo (Wij Allen Bouwen Op), des-
tijds gevestigd achter ‘de Olijftak’. In de jaren 50 kreeg 
Wabo beschikking over een oud Flora gebouw in het 
Groenendaalse bos en daar zijn de scouts nog steeds ie-
dere week te vinden!

In die 70 jaar is er veel gebeurd bij Wabo, van oudsher 
was het een watergroep, later een landgroep. Er is flink 
verbouwd aan het clubhuis en dat is nu helemaal naar 
de behoefte van de groep. Eén ding is echter nooit ver-
anderd: Wabo is altijd een groep geweest exclusief voor 
meiden. Nog steeds zijn de leden tot 18 jaar alleen mei-
den die samen iedere week echte outdooractiviteiten be-
leven in en rond het bos.

Ook nieuwsgierig geworden naar deze meiden scouting-
groep? Kijk op:
www.waboscouting.nl of via info@waboscouting.nl.

Workshop 
boekbinden
in Heemstede
Heemstede - Op donder-
dag 18 en 25 februari kunt u 
weer gezellig deelnemen aan 
een workshop bij Juul op de 
Julianalaan. In twee avonden 
maakt u niet alleen een kaft, 
een boekje, de boekbinding 
maar ook de decoratie op de 
rug. En passant kunt u alles 
vragen aan Gertie over teke-
nen, schilderen en journaling.
De boekjes worden immers 
gemaakt met prachtig papier 
wat voor de één zal uitnodi-
gen tot schrijven en voor de 
ander een uitdaging zal zijn 
om te schetsen of te aqua-

rellen. Heerlijk creatief! Bezig 
zijn in twee avonden en naar 
huis gaan met je geheel ei-
gen boek… Wie wil dat niet?
Aanmelden kan via:
leuk@juul3.nl of in de winkel 
op Julianalaan 3.
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Vrolijke ladies vieren lustrum
Heemstede – In 2011 deed 
voormalig wethouder Ne-
ra Otsen een oproep in de 
Heemsteder. Ze vond het de 
hoogste tijd voor een afde-
ling (chapter) van de Red Hat 
Society in Zuid-Kennemer-
land. Het artikeltje van toen 
miste zijn doel niet, want een 
flink aantal 50 plus vrouwen 
in Heemstede en omgeving 
meldde zich aan bij de vrou-
wenorganisatie-met-een-
knipoog. Nu, 5 jaar later, zit 
de door Nera Otsen en Ella 
Mandaat geïnitieerde Kenne-
merchapter zo goed als vol. 
Om het lustrum kracht bij te 
zetten hebben de ‘Red Bells’ 
in april de organisatie op zich 
genomen van de landelij-
ke conventie van de Red Hat 
Society.

Over de hele wereld duiken 
ze op, de dames die de vijf-
tig gepasseerd zijn en  wei-
geren in deze leeftijdsfase als 
grijze muizen weg te kwijnen 
achter de gordijnen. Met hun 
paarse kleding en rode hoed 
zijn ze moeilijk over het hoofd 
te zien. Ze hebben geen 
doelstelling anders dan ple-
zier maken en vriendschap-
pen sluiten. 
De Red Hat Society is min of 
meer toevallig ontstaan in de 
Verenigde Staten. Geïnspi-
reerd door het gedicht `War-
ning’ van de Engelse dich-
teres Jenny Joseph uit 1961 
schonk een Amerikaanse  
een vriendin een rode hoed 
met de waarschuwing dat 
ze ongepaste dingen gaat 
doen als ze oud is, zoals in 
het paars gekleed gaan met 
een rode hoed erbij en ge-
woon lol maken. De hieruit 
ontstane beweging spreid-
de zich uit als een paars-ro-
de vlek. Wat onderscheidt de 
Red Hatters van andere or-
ganisaties? Nera Otsen: “Het 

motto ‘niks moet en alles 
mag’ staat garant voor een 
desorganisatie zonder regel-
geving. Je bent al gekwalifi-
ceerd als je boven de vijftig 
bent en zin hebt om eens een 
activiteit te organiseren. Dat 
varieert van een cultureel uit-
stapje tot een sportieve uit-
daging als parachutesprin-
gen of een solextocht. Er is 
geen bestuur, ook geen goe-
de doelen oogmerk, politieke 
of religieuze achtergrond. We 
trekken er eens per maand 
op uit in onze paarse outfit 
met rode hoed. Niet als pro-
test, maar meer als tegen-
hanger van de alles-moet-
jong-en-mooi--zijn cultuur 
die heerst. Bekijks hebben 
we zeker, maar de reacties 
zijn altijd positief. Regelma-
tig gaan we op de foto, voor-
al met buitenlandse toeristen 
en laatst kwamen we in het 
museum een Red Hatter uit 
Amerika tegen.”

Ella Mandaat - zij draagt de 
titel van ‘Queen’-  is het aan-
spreekpunt van de Red Bells. 
“Ach, als je toch een afde-
lingsnaam moet bedenken 
kwamen we uit op deze. Bells 
refereert aan de Damiaantjes 
van de Grote of Sint Bavokerk 
in Haarlem. Red is in ons ge-
val gerelateerd aan het ro-
de haar van verzetsstrijdster 
Hanny Schaft.” Mandaat be-
nadrukt de niet zeuren filo-
sofie, maar onderkent ook de 
kracht van een sociaal net-
werk voor haar leeftijdgeno-
ten. “Natuurlijk valt het niet 
altijd mee om ouder te wor-
den. Verlies van werkkring, 
partner of gezondheid ligt op 
de loer. Uiteraard zijn we er 
voor elkaar, ook  in moeilij-
ke tijden, maar plezier maken 
staat voorop.”

Op 8 april worden ca. 350 

dames in paars en rood ver-
wacht uit het hele land. Van-
af het station Haarlem gaat 
het dan richting Philarmonie, 
waar ze een interessante dag 
te wachten staat. Veel de-
tails zijn geheim, maar de na-
men van Bernt Schneiders en 
Dieuwertje Blok staan vast.
Informatie over de Red Hat 
Society Zuid-Kennemerland: 
www.redbellskennemerland.
nl.
Mirjam Goossens

RCH blij verrast met 
nieuw interieur
Heemstede - De roemruch-
te Heemsteedse voetbalclub 
RCH beschikt over een ge-
zellig clubhuis dat iets weg 
heeft van een bruin café. De 
leden doen zelf veel aan het 
onderhoud van het gebouw. 
Voor een reparatie hier, een 
verfje daar draaien zij hun 
hand niet om. Toch kan je 
niet àlles zelf doen, dus moet 
er zo nu en dan toch iets ge-
kocht worden. Het geld klotst 
bij RCH, net als bij veel an-
der sportverenigingen, niet 
tegen de muren. Blij verrast 
was RCH dan ook toen zij van 
Toon Koelman en Frank Wil-
lemse, uitbaters van Café res-
taurant Hof van Heemstede, 
een grote set barkrukken en 
stoelen ‘om niet’ aangeboden 
kregen. Het in Heemstede en 
omgeving zeer geliefde res-
taurant vond het tijd worden 
het interieur van het restau-
rant aan te passen. De oude 
krukken en stoelen zijn ver-
vangen, maar wat doe je met 
de gebruikte maar nog per-
fect uitziende oude meubels? 
Op een veilingsite is een idee. 
Veel leuker en dankbaarder is 
het om het te schenken. Hoe-
wel geen lid van RCH staan 
de heren Koelman en Wil-

lemse sympathiek tegenover 
de club met de rijke historie. 
RCH is er zeer mee geholpen, 
vooral omdat hiermee het in-
terieur verder is verfraaid. 
Wie weet volgen er meer on-
dernemingen die overtollige 
doch goed bruikbare spul-
len willen schenken aan een 
van de Heemsteedse vereni-
gingen. Goed voorbeeld doet 
goed volgen.
Eric van Westerloo

Heemstede – De laatste ar-
tikelen uit het magazijn wor-
den door Huub Zwarter uit-
gepakt en gemonteerd om 
verkocht te worden. Vóór 1 
april, want dan gaat de oud-
ste winkel van Heemstede 
dicht. De oudste op dezelf-
de plaats, Heems dierenspe-
ciaalzaak mag dan nog ouder 
zijn, die komt uit Haarlem, 
net als woninginrichter Van 
den Broek, die net even jon-
ger is. Mevrouw Ria Zwarter 
vertelt dit tussen de tuinmeu-
belen in de al jaren als toon-
zaal omgebouwde brand-
stoffenhandel. Kleinmeube-
len, open haard-accessoires, 
teak tuinmeubilair en para-

sols in het hogere segment 
deden het net zo goed als de 
vijfjes en drietjes in antraciet  
en de cokeskolen, die Jan 
Zwarter op zijn vrachtwagen 
thuisbracht. Eerder nog met 
paard en wagen. Maar na het 
kolentijdperk werd de eer-
ste drie meter parasol uitge-
pakt en de teakhouten tuin-
bank uitgeprobeerd. Lang-
zamerhand werd de vierhon-
derd meter vloer met tegels 
waarop de kolen gestort wa-
ren, vervangen door grasta-
pijt en houten vlonders. Ge-
werkt werd er met eigen per-
soneel, de jongens hielpen 
mee in de winter en de zo-
mer. Tussen de seizoenen 

was het stil. Waar bewust ge-
kozen is voor het hogere seg-
ment in de luxe tuinmeube-
len, kopen jongere klanten 
liever goedkopere meube-
len die ze sneller vervangen. 
Ouderen hebben nog dege-
lijke spullen die ze niet meer 
vervangen. Ooit gekocht bij 
Zwarter! Jan Zwarter zag dit 
twee jaar geleden al aanko-
men, men besloot toen al in 
2016 te sluiten. 
De vloer wordt na 1 april eerst 
aangepakt, de oude tegels 
gaan eruit, leidingen gelegd 
en een betonvloer voor de 
huurders die er straks in ko-
men. Ria Zwarter heeft goe-
de hoop op verhuurmogelijk-
heden op de gewilde Raad-
huisstraat. Ze zal de reuring 
van een eigen zaak wel mis-
sen, maar aan rust is ze ei-
genlijk wel toe. 

Tot 1 april kan Heemste-
de terecht bij Zwarter aan 
de Raadhuisstraat voor luxe 
kleinmeubelen, tuinmeube-
len en parasols tegen kor-
tingen van wel 50 procent en 
soms nog hoger.
Ton van den Brink 

Oudste winkel van Heemstede gaat dicht
Zwarter sluit na 135 jaar op de Raadhuisstraat
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‘Afrekenen met vooroordelen van autisme’
Regio - Een spetterende 
show waarin Jeroen en Ro-
bert, mensen met hun eigen 
vorm van autisme, afrekenen 
met de ongewenste vooroor-
delen die ontstaan zijn door 
de film Rainman. Dat is de F** 

you Rainman show. Er zijn de 
volgende ingrediënten: zang, 
muziek, monologen en sa-
menspraken. Belangstellen-
den zijn op 7 april welkom op 
de Sociëteit Vereeniging, Zij-
lweg 1 in Haarlem. De show 

duurt van 19.30 tot 22.00 uur; 
inloop vanaf 19.00 uur. Vrij 
entree. Aanmelden uiterlijk 
31 maart via s.diepenbrock@
voorzet.nl. Meer informatie:
www.auti-maatjes.nl of
www.voorzet.nl.

HBC G1 - HFC G1 10-1
We zijn gegroeid...
In 2005 werd de allereerste (oefen)wedstrijd 
door het G-team gespeeld tegen HFC. Wat 
vliegt de tijd. Nu, elf jaar later, staan we weer 
tegenover elkaar met nog steeds spelers van 
het eerste uur. Maar wat ziet het er anders 
uit dan toen. Glimlachend werden de pogin-
gen om te voetballen door die kleine jongens 
gadegeslagen. De spelers zijn jongens af en 
kerels geworden. In de lengte is iedereen ge-
groeid. Sommige ook in omvang. Voetballend 
is de groei nauwelijks te bevatten. Waar in 
het begin de bal eerder een probleem was  
kunnen ze er nu iets mee. Aannemen, con-
troleren, passen, combineren, koppen, afron-
den of juist stoppen, in de meeste gevallen 
lukt het.
De tegenstander van vandaag stelt HBC in 
staat hun kunnen te etaleren. Dat kan niet el-

ke week en dan is het des te leuker als het 
wel een keer loopt zoals we het zo graag 
zien. Verdedigend is HBC geen moment in 
gevaar geweest. Sebastiaan heeft geen en-
kele redding hoeven te verrichten. Het over-
wicht werd al voor de rust in duidelijke cij-
fers uitgedrukt, 7-0. Ook de extra spelers 
die HFC inbracht hadden geen effect op het 
spel van HBC. Nog 3 keer moesten zij aftrap-
pen. Door een misverstand tussen de scheids 
en de keeper kon HFC wel een goaltje ma-
ken, maar dat was slechts interessant voor 
het formulier. Arjen, Davy, Frank, Jeroen, Rick 
en Thomas hadden het verschil al in 10 doel-
punten uitgedrukt. Glimlachend lopen de 
spelers en begeleiders van HBC het veld af. 
Wat zijn ze gegroeid.......
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Zaterdagmiddag bridge 
van Bridgeclub Bel Air
Op zaterdag 6 februari 2016 werd alweer 
de vijfde wedstrijd gespeeld om het kampi-
oenschap van Kennemerland, georganiseerd 
door de Bridgeclub Bel Air in het GSV ge-
bouw aan de Frans Schubertlaan te Heem-
stede. Op deze drive waren 74 paren op af-
gekomen, waarbij er 22 in de A lijn uitkwa-
men. Van de koplopers George Cerneüs met 
Jan Kleijn en Theresia v.d. Horst met Miep 
v.d. Raad was de helft niet aanwezig, zodat 
Theresia met Jan ging spelen. Dat bleek een 
goude greep. Met  57,79% werd de winst ge-
pakt. Hierdoor bleef het onderlinge verschil 
slechts 0,4%.  Mieke Toele en Bernardien 
Kieft  deden het ook behoorlijk en blijven 
met een gemiddelde van 54,50% de derde 
plaats bezetten.  Hey Stegge en John Mis-
saar vielen uit de top weg omdat zij slechts 
46,60% behaalden, hierdoor zijn zij zo goed 
als uitgeschakeld voor het kampioenschap. 
Boor de huidige kampioenen Dessa Ramic 
met Wim Wonink zal het een hele kleuf wor-
den, want zij hebben een gemiddelde van 
52,68%, terwijl de top op 55,35% staat. Frans 
v. Meeteren met Bernard Schouten kwamen 
tot 57,21% en stegen één plaatsje. Zij staan 
nu vierde. Onderaan lijkt het doek gevallen te 
zijn voor Tonny Ferrini met Miep de Jong. Zij 
hebben een gemiddelde van 42,52% en heb-
ben 5% achterstand op plaats nummer 18, 
Tonny Lammers en Marja de Jong. Zij heb-
ben 47,88% en voelen de hetre adem van Ria 
Franken en Emma de Roos ( 47,70% in hun 
nek. De laatste zes gaan naar de B groep. 
In het begin van deze competitie deden Rita 
Fluitsma en Monique v. Zanten het behoor-
lijk, maar nij zijn zij ver afgezakt. Staan op 
plaats 16.
In de B groep is het spannend wie daar de 
winnaar wordt. Joke Meijer speelde deze 

keer met Tiny Molenaar en hun score van 
64,13% werd gecorrigeerd naar 55%. Zij be-
hield met haar vaste partner Bernardien Fre-
riks de leiding op de voet gevolgd door Ans 
Heemskerk met Cock v.d.Maarl ( 57,68% te-
gen 56,12%).  Everlien Jansen en Henny v. 
Keulen gaan met Margriet en Arjen Ronner 
ook naar de A in het nieuwe seizoen.  De an-
dere twee kanshebbers zijn Ada Lohuis met 
Marjan Jansen (54,10%) en Mieke v.Beets 
met Marja Heddema (53,75%) al zakken de-
ze iedere maand iets verder weg.  Jopie Kui-
pers speelde met Betty Cavé in de C lijn en 
deed dat naar behoren, waardoor zij de vol-
gende keer in B lijn zal mogen optreden.  De 
54,76% die door Mimi v. Kervel met Ingrid 
Moriën werd behaald was ook goed voor 
een stijging op deranglijst. Zij staan nu op 
21. Anneliek Waaijer moet noodgedwongen 
telkens met een ander spelen en nu deed 
zij dat met  Els Maas. Het werd de tweede 
plaats in de C lijn met 55,65%. Margot v. Ton-
geren werd met Piet Konings eerste in de C 
lijn met 58,55% maar dat was niet genoeg 
om de kleinde zaal te verlaten. Bernie Luij-
mes werd met Paul Knip eerste in de D lijn 
met een score van 62,85%. Ook Agnes Klop-
pers met Marita Donders leverden een goed 
prestatie door met 61,81% tweede te worden 
in de D lijn. Zij gingen met een potje blauwe 
druifjes naar huis. 
Piet v.d. Raad

INGEZONDEN

Kon. HFC heeft titel-
kandidaat WKE bij de keel
Regio - Zelden zal HFC zo 
snel op voorsprong zijn ge-
komen als afgelopen zon-
dag. Na nog net geen 25 se-
conden vanaf de aftrap kon 
de eerste treffer op het sco-
rebord. Er zouden er nog ve-
le volgen.
WKE uit Emmen heeft dit jaar, 
ondanks grote financiele pro-
blemen, de aspiraties om het 
kampioenschap binnen te 
halen. De spelers van Woon-
wagen Kamp Emmen (WKE) 
voerde weken lang de rang-
lijst in de Topklasse aan. Met 
een inhaalwedstrijd nog voor 
de boeg staan zij bij winst op-
nieuw bovenaan. HFC wens-
te geen rekening te houden 
met de status van de Emme-
naren. Door het snelle doel-
punt van Mike van den Ban, 
na prima voorbereidend werk 
van Wouter Haarmans, moest 
WKE het strijdplan aanpas-
sen. Dit lukte niet, zodat HFC 
de sterkste bleef. Aanvoer-
der Opoku tilde de stand 
naar 3-0 via een kopbal en 
een benutte strafschop. De 
klok stond toen pas op 23 
minuten. Naast het toeken-
nen van de strafschop, mocht 
WKE speler Zimmerman met 
rood naar de kleedkamer. Na 
een ongelukkig handsbal, 

met een penalty tot gevolg, 
kon Omar Kavak WKE terug-
brengen tot 3-1. Na de pau-
ze gebeurde er van alles. Het 
spel werd harder, HFC voel-
de de overwinning naderen 
en WKE gooide er, zelfs met 
10 man, nog een schepje bo-
venop. WKE had in de eerste 
fase van de tweede helft dan 
ook het betere van het spel. 
Het resulteerde in een doel-
punt van verdediger Nick de 
Graaf 3-2. Doelman Boks van 
HFC moest tot twee maal toe 
met de voet redding bren-
gen. WKE knakte toen een 
tweede rode kaart werd ge-
trokken door arbiter Te Kloe-
ze. Hij was het eindeloze ge-
mekker van de WKE spelers 
zat en al helemaal toen, uit 
frustratie, de bal door Eleveld 
met opzet het publiek in werd 
gejaagd. Met 11 tegen 9 be-
nutte HFC het overtal uitste-
kend. Via Castien, De Bruijn 
en Van den Ban sloot HFC 
de wedstrijd af met een 6-2 
overwinning. De score had 
zelfs nog hoger kunnen uit-
vallen als Verdam de lat niet 
had geraakt en Koen Beeren 
zijn inzetten naast het doel 
zag eindigen. HFC bezet nu 
de derde plaats met uitzicht 
op meer. 
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Workshop 
Beautiful body
Heemstede – Op donderdag 
18 februari kun je tijdens de 
workshop Beautiful body een 
piepschuim body decoreren. 
Je kunt hiervoor gebruik ma-
ken van verf, pailletten, stof-
jes etc. De workshop wordt 

georganiseerd door WIJ 
Heemstede. Materiaalkosten: 
12,- euro en te betalen aan 
de docent. Meer info: www.
wijheemstede.nl of www.lets-
crea.nl. Opgeven voor deze 
workshop van Lilette van Zijl 
bij WIJ Heemstede in De Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, kan via tel. 023-
548 38 28, kies 1.
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Exposities

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

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

T/m 4 maart ‘Ontworteld’, 
expositie van KZOD met 
plaatselijke kunstenaars en 
kunst gemaakt door vluch-
telingen. Opening: vrij-
dag 22 januari burgemees-
ter Bernt Schneiders, 16.00 
uur. Met optreden van een 
Syrisch/Iraans muzieken-
semble en een voordracht 
Haarlems Stadsdichter Nu-
el Gieles. www.kzod.nl

Film
Woensdag 17 februari
Romantisch drama met 
o.a Kate Winslet en Alan  
Rickman. Li efdesschan-
daal aan Franse hof. 20.00 
uur. Entree: 7,-. Reserveren: 
(023)548 38 28 kies 1. Kijkt 
u ook eens op:
www.wijheemstede.nl voor 
het fi lmprogramma van de 
maand.

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

Lezingen/presentaties
Zaterdag 13 februari 
Voordracht schrijvers Jou-
bert Pignon en L.H. Wie-
ner, om 15.30 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Ikv: 
De week van het korte ver-

haal (14 t/m 21 februari). 
Info: 023-5282472 en www.
weekvanhetkorteverhaal.nl

Dinsdag 16 februari Ont-
moetingsavond over de 
sportclub als ontmoetings-
plaats waarbij het kind 
centraal wordt gesteld. 
Bij HBC, Cruquiusweg 39 
Heemstede. Aanvang 19.30 
uur. Div. instanties aanwe-
zig. Namens de gemeente 
wethouder Ates. Met pre-
sentatie Johan Wakkie, ex-
hockey international over 
het kinderbrein.

Woensdag 17 februa-
ri vertelt Nienke Beinte-
ma (Vogelenzang) over het 
boek ‘De Poolgebieden, 
20.00 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Toegang: 5,- 
euro. Reserveren gewenst: 
023 5282472 – info@boek-
handelblokker.nl

Donderdag 18 februa-
ri vertelt presentator Twan 
Huys over De Clintons naar 
het gelijknamige boek. In 
de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Aanvang 20.00 
uur. Toegang; 5,-. Organi-
satie boekhandel Blokker 
met WIJ Heemstede. Re-
serveren: tel 023-5282472.

Dinsdag 23 februari Dia-
na de Wild vertelt over 
Griekse kunst uit de oud-
heid. 14.00 uur. Entree: 4,-. 
Bij Wij Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. Opge-
ven: (023) 548 38 28 kies 1 
en bij de receptie van De 
Luifel.

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

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

Zondag 21 februari Vlooi-
enmarkt 9.30-16.00 uur in 
sporthal de Schelft, Noord-
wijkerhout. Organisatie-

AgendA buro MIKKI, 0229-244739 
/ 244649. Of: www.mikki.nl.

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

Vrijdag 12 februari Va-
lentijns 30+ feest op Land-
goed Groenendaal, orga-
nisator Swingstjeesun. V.a. 
20.00 uur. Div dj’s, loungen. 
dresscode: casual chic met 
rode accenten. Toegang:
16,50 euro via www.swing-
steesjun.nl of bij Ajewe-
Sport, Raadhuisstraat 95, 
Heemstede. Aan de deur: 
20,- euro.

Zaterdag 14 februari Alt-
saxofonist Marco Kegel 
en jazzdrummer John En-
gels in Theater de Krocht, 
Grote Krocht 41 Zand-
voort. Aanvang 14.30 
uur. Toegang: 15,-. Re-
serveren: 023 5310631 of
www.jazzinzandvoort.nl 
Ook via Facebook.

Zondag 21 februari Thee-
concert in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein te Heem-
stede met de Harbour 
Jazzband. 15.00 uur. Toe-
gang vrij met deurcollecte. 
Na afl oop samenzijn in de 
Pauwehof.

Theater
Zaterdag 13 en zondag 
14 februari is De Klok-
kenluider te zien in theater 
De Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Kaarten via:
www.mamagaai.nl.

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

Themabijeenkomst
Zondag 14 februari Be-
zinning tijdens Kunstvesper 
in de Oude Kerk Wilhelmin-
aplein. Thema: kunstwerk 
van Rian Peeperkorn. Geor-
ganiseerd door PKN Heem-
stede, 17.00-17.45 uur. Toe-
gang vrij. www.kerkplein-
heemstede.nl

Dinsdag 16 februari 
‘Vriendschap op latere leef-
tijd’, georganiseerd door 
WIJ Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24 Heemstede. V.a. 
14.00 uur.  Entree: 3,50/ re-
serveren bij WIJ Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24, 
(023) 5288510.

42ste Spirituele beurs
Regio - Nicky’s Place or-
ganiseert in het weekend 
van 13 en 14 februari voor 
de 42ste keer een spiritu-
ele beurs. Die vindt plaats 
in trefpunt ’t Trionk aan de 
Van Oosten de Bruynstraat 

60 te Haarlem. Publiek kan 
daar terecht tussen 11.00 
en 17.00 uur. Er zijn diver-
se prominenten uit de spi-
rituele wereld aanwezig zo-
als therapeuten, mediums, 
healers, magnetiseurs en 
paragnosten, allen met een 
jarenlange ervaring op het 
gebied van spiritueel werk.
Toegang voor een dag be-
draagt 6,- euro; voor beide 
dagen is dat 9,- euro. Op
zaterdag zijn er twee gratis 
activiteiten.
Kennismakingsconsulten 
kosten maximaal 15,- eu-
ro. U vindt het trefpunt op 
de hoek van de Wester-
gracht achter de Bavo Ba-
siliek. Kijkt u voor uitge-
breide informatie op de site 
www.nickysplace.nl of bel 
met Nicole van Olderen: 
06-41041509.Nicole van Olderen.

Snuffelplezier Noordwijkerhout
Regio - Op zondag 21 febru-
ari wordt een gezellige rom-
melmarkt gehouden in sport-
hal de Schelft in Noordwij-
kerhout. Dat betekent weer 
snuffelplezier voor het he-
le gezin, langs de tientallen 
kramen boordevol gebruik-
te spullen. Werkelijk van al-
les wordt door particulieren, 
vaak voor een habbekrats, te 
koop aangeboden: te krappe 

schoenen, uitgelezen boeken 
en grijsgedraaide lp’s. De 
vlooienmarkt duurt van 9.30 
tot 16.00 uur en de toegang 
bedraagt 2,50 (kinderen tot 
en met 11 jaar onder begelei-
ding hebben vrij entree).
Voor meer informatie of
reserveringen:
Organisatieburo MIKKI, 
0229-244739 / 244649.
Of: www.mikki.nl.

Twan Huys over De Clintons
Heemstede - Op donder-
dag 18 februari geeft Twan 
Huys een lezing over De 
Clintons, om 20.00 uur in 
Theater de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemste-
de.
De organisatie is in han-
den van Boekhandel Blok-
ker samen met WIJ Heem-
stede. De toegang bedraagt 
5 euro.
In het spannendste Ameri-
kaanse verkiezingsjaar ooit 
vertelt Twan Huys (van on-
der andere College Tour) 
het verhaal van het be-
roemdste en meest invloed-
rijke politieke echtpaar uit 
de Verenigde Staten: Bill en 
Hillary Clinton. Hij: het ultie-
me politieke talent, één van 
de populairste oud-presi-
denten, bijna afgezet van-
wege zijn ontembare libido. 
Zij: de bedrogen echtgeno-
te, de gedroomde democra-
tische presidentskandidaat 
die het afl egde tegen Ba-
rack Obama, maar die nu 
de eerste vrouwelijke presi-

dent van Amerika kan wor-
den. Twan Huys sprak voor 
dit boek met vrienden, vij-
anden, adviseurs en inge-
wijden van de Clintons, zo-
als David Maraniss en Carl 
Bernstein, de biografen van 
respectievelijk Bill en Hil-
lary; Robert Bennett, Bills 
advocaat tijdens de seks-
schandalen; en Dick Mor-
ris, voormalig adviseur en 
nu vijand nummer 1 van de 
Clintons. Maar ook wist hij 
mensen te spreken te krij-
gen die zich bijna nooit la-
ten interviewen: Sidney 
Blumenthal, adviseur en 
vriend; en Betsey Wright, 
jarenlang politiek adviseur 
en vriendin, en degene die 
de hoogte- en dieptepun-
ten van het echtpaar het 
meest intensief heeft mee-
gemaakt. En Huys sprak 
uitgebreid, tijdens zijn cor-
respondentschap in Ame-
rika, met Bill en Hillary zelf. 
 
Reserveren bij Boekhandel 
Blokker, tel 023-5282472.
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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

Volg ons via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
-  Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Helpt u mee met Hartveilig wonen?
Hartveilig wonen is een reanimatienetwerk van vrijwilligers en AED’s 
(Automatische Externe Defibrillators) dat acute hulp biedt in geval van 
een hartstilstand. Helpt u mee dit belangrijke netwerk op te bouwen? 
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger. Heeft u thuis een AED? Dan vragen wij 
u deze beschikbaar te stellen voor openbaar gebruik. Woensdag 17 februari 
om 19.30 uur is hierover een informatiebijeenkomst in het raadhuis. 
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl of www.hartveiligwonen.nl 

x

NLdoet 2016: doet u ook mee?
Op 11 en 12 maart 2016 steken vele 
maatschappelijk betrokken Nederlanders de 
handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is 
de grootste vrijwilligersactie van Nederland, 
georganiseerd door het Oranje Fonds. 
Heeft u zin om samen met collega’s, vrienden 
of teamgenoten bij een organisatie aan de 
slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet.

Samen aan de slag
Overal in het land zijn nuttige én leuke 
vrijwilligersactiviteiten te doen. Het opknappen 
van een clubhuis, een dierenverblijf of een 
speeltuin. Een paar uur erop uit met ouderen of 
gehandicapten. Tussen al deze klussen vindt u vast 
en zeker een mooie activiteit die u samen met 
uw collega’s, familie of uw sportteam kunt doen. 
In Heemstede kunt u aan de slag in Wandelbos 
Groenendaal en Park Meermond. 

Meer weten?
Bent u maatschappelijk betrokken en heeft u zin om 
een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken? 
Meld u aan op www.nldoet.nl.

Doe mee met de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Vind een leuke klus op nldoet.nl. 

NLdoet. 11 en 12 maart.

Tijdens NLdoet krijgen  
we het voor elkaar! 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Javalaan 62, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 32930, ontvangen 25 januari 2016
- Huizingalaan 80, het verhogen van de nok, 

wabonummer 32928, ontvangen 25 januari 2016
- Sportparklaan 8, ontheffing voor gebruik van 

een ruimte voor huiswerkbegeleiding bij MHC 
Alliance (1 jaar met mogelijkheid tot verlenging), 
wabonummer 33150, ontvangen 26 januari 2016

- Erasmuslaan 10, ontheffing voor gebruik stuk 
grond als tuin en plaatsen erfafscheiding, 
wabonummer 33152, ontvangen 27 januari 2016

- Von Brucken Focklaan 27, plaatsen erker en 
wijzigen voorgevel, wabonummer 33156, 
ontvangen 28 januari 2016

- Heemsteedse Dreef 50, plaatsen fietsenhok, 
wabonummer 33127, ontvangen 21 januari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Julianaplein 1, verhogen plat dak en plaatsen 

kozijn in de gevel van de aanbouw van de 
bibliotheek, wabonummer 33491, 

 verzonden 4 februari 2016
- Cruquiusweg 37C, het aanbrengen van een 

spandoekreclame aan de zijgevel, wabonummer 
31821, verzonden 4 februari 2016

- Locatie Havendreef, het bouwen van een 
dierenspeciaalzaak “Heems”, wabonummer 
31447, verzonden 8 februari 2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 15, wijzigen reclame, wabonummer 

31423, ontvangen 15 december 2015. 
- In het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevinigsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.



Nieuwe en gewijzigde regelgeving
Beleidsregels compensatie alleenstaande 
ouderkop Heemstede 2016
Op 1 december 2015 heeft het college de 
beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop 
Heemstede 2016 vastgesteld. 

Gemeenschappelijke Regeling Informatie 
Technologie 2015 Bloemendaal - Heemstede (GRIT)
Op 3 november 2015 heeft het college de 
Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 
2015 Bloemendaal - Heemstede (GRIT) getroffen. 

Verordening dode gezelschapsdieren 
Heemstede 2016
Op 17 december 2015 heeft de raad de 
Verordening dode gezelschapsdieren 
Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee komt de 
Destructieverordening 2010 te vervallen. 

Nadere regels alternatieve afvoermogelijkheden 
van dode gezelschapsdieren Heemstede 2016 
Op 12 januari 2016 heeft het college de Nadere 
regels alternatieve afvoermogelijkheden van 
dode gezelschapsdieren Heemstede 2016 
vastgesteld. Hiermee komt het Uitvoeringsbesluit 
Destructieverordening Heemstede 2010 te vervallen. 
 
Aanwijzingsbesluit dode gezelschapsdieren 
Heemstede 2016
Op 12 januari 2016 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit dode gezelschapsdieren 
Heemstede 2016 vastgesteld. 

Intern Controle Plan 2016 (ICP 2016) 
gemeente Heemstede 
Op 22 december 2015 heeft het college het Intern 
Controle Plan 2016 (ICP 2016) gemeente Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt het Intern Controle Plan 
2016 (ICP 2016) gemeente Heemstede te vervallen. 

Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2016 
Op 15 december 2015 heeft het college het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2016 
vastgesteld. Hiermee komt het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2015 te vervallen. 

Salarisregeling Bloemendaal / Heemstede 
Op 8 december 2015 heeft het college de 

Salarisregeling Bloemendaal / Heemstede 
vastgesteld. Hiermee komt het Bezoldigingsregeling 
2010 te vervallen. 

Vakantieverlofregeling Bloemendaal / 
Heemstede 2016 
Op 29 december 2015 heeft de gemeentesecretaris 
namens het college de Vakantieverlofregeling 
Bloemendaal / Heemstede 2016 vastgesteld. 
Hiermee komt de Regeling leeftijdsverlof te 
vervallen. 

Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
Op 22 december 2015 heeft het college 
de Gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
getroffen. De oude Gemeenschappelijke regeling 
komt daarmee te vervallen. 

Verordening commissie bezwaarschriften
De Verordening commissie bezwaarschriften is 
vastgesteld:
- op 17 november 2016 door de burgemeester
- op 17 november 2016 door het college
- op 28 januari 2016 door de raad. 
Hiermee komt de oude Verordening commissie 
bezwaarschriften te vervallen. 

Verordening kinderopvang op sociaal-
medische indicatie Heemstede 2016
Op 28 januari 2016 heeft de raad de Verordening 
kinderopvang op sociaal-medische indicatie 
Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee komt 
de Verordening sociaal medisch geïndiceerde 
kinderopvang Heemstede 2013 te vervallen. 

Nadere regels APV
Op 26 januari 2016 heeft het college een wijziging 
Nadere regels APV vastgesteld. 

Aanwijzingsbesluit APV
Op 26 januari 2016 heeft het college een wijziging 
Aanwijzingsbesluit APV vastgesteld. 

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

Handhavingsacties
Verwijdering aanhangwagen Lorentzlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig aangetroffen:

Een aanhangwagen met kenteken 02-PF-DH, merk 
Camp-let, type Concorde, op de parkeerplaats naast 
Lorentzlaan 66 in Heemstede.

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

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde aanhangwagen 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de weg te verwijderen. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

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

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

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

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

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

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

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

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