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Paarse ‘kerstroos’
Heemstede – De Helleborus kent u in de witte en ook wel 
roze uitvoering, beter bekend als ‘kerstroos’. Ditmaal let-
terlijk ‘in the picture’ een paarse Helleborus (atrorubens). 
Een prachtige kleur, hij kan wel doorbloeien tot april. Bij 
vorst zullen de bloemen slap hangen maar als de tempe-
ratuur weer boven het vriespunt komt, zie je de bloemen 
weer fier opkomen. Het liefst houdt de kerstroos van half-
schaduw en vochthoudende grond. Het is een geweldi-
ge grondbedekker waar je maanden plezier van kunt heb-
ben, voor grote en kleine tuinen. Deze op de foto staan bij 
de Algemene Begraafplaats in groepen van drie kleuren.

Vrijwilligers filmen hun betrokkenheid
Heemstede – Vier organi-
saties maakten een film over 
vrijwilligers. Noem het een 
promotiefilmpje, een voor-
lichtingsfilm, een vrijwilligers-
film. De film bekijken is leuk, 
de film maken nog leuker. 
WIJ Heemstede, het vroegere 
Welzijn Ouderen, Rode Kruis, 
Zonnebloem en Tandem wer-
ken allemaal met vrijwilli-
gers die wel eens wilden la-
ten zien hoe dat in de praktijk 
werk. Als wethouder voor de 
Zorg ontving Christa Kuiper 
woensdagochtend 1 februa-
ri vertegenwoordigers van de 
vier organisaties om de film 
te bekijken en te beoorde-
len. Wat valt er te beoordelen 
als je in heel korte tijd al veel  
enthousiaste verhalen hoort 
over de film die op vele social 
media te zien is. Dan gaat het 
snel en direct met commen-
taar. Enkele hoofdrolspelers 
waren aanwezig en zij geno-
ten in de Burgerzaal, waar de 
film werd getoond, nog even 
enthousiast als toen ze erin 
speelden.

Nel Prins – Vrijwilliger bij 
Zonnebloem Heemstede: “Ik 
spreek eigenlijk nooit af; ik 
loop zo bij mijn gasten bin-
nen. En als het dan niet uit-
komt, ach, dan doen we het 
toch een ander keertje?”
Maria is een van de gasten 
waar Nel geregeld ‘zomaar 
binnenloopt’. Ze kennen el-
kaar al veertig jaar. “We heb-
ben beslist veel goede en se-
rieuze gesprekken, maarook 
veel lol hoor”, vertelt ze, “want 
ze helpt mij met de compu-
ter en daar snap ik geen klap 
van. En daar lachen we dan 
om.”
Renée Vleck – Vrijwilliger 
bij WIJ Heemstede, Lieven de 
Key: “Ik ben een bezig type”, 
vertelt Renée, “ik vind het be-
langrijk je nuttig te maken in 
de maatschappij.” Ze heeft 
lange tijd in de thuiszorg ge-
werkt, ging tien jaar geleden 
met vervroegd pensioen en 
is toen als vanzelf de vrijwil-
ligerszorg ingerold. Omdat ze 
‘wel een klik heeft’ met admi-
nistratie, houdt ze nu de pa-

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Het vrouwenhart 
liegt niet

pieren op orde voor een aan-
tal dames op leeftijd.
Ank Mewafi – vrijwilliger 
bij Het Rode Kruis: Zij bege-
leidt doof-blinden en fietst 
met mensen in een rolstoel. 
“Vooral voor jongere men-
sen levert dit werk een stuk 
levenservaring op”, vertelt 
Ank. “Je leert dat de wereld 
niet alleen om jou draait; dat 
je iets kunt betekenen voor je 
medemens. Het zien van die 
glimlach van de gast in de 
rolstoel als we gaan fietsen, 
dat geeft me een heel warm 
gevoel.” 
Conny Snijders – vrijwilli-
ger bij Tandem Mantelzor-
gondersteuning geeft les aan 
vluchtelingen en is voor Tan-
dem mantelzorg-ondersteu-
ner. Eens per week neemt ze 
daarvoor de zorg op zich voor 
een patiënt met de ziekte van 
Alzheimer, zodat zijn vrouw 
dan dingen kan doen waar 
ze anders niet aan toekomt: 
afspreken met een vriendin, 
winkelen of gewoon naar de 
supermarkt.
Het filmpje is te vinden op: ht-
tps://vimeo.com/ 196263513.
Ton van den Brink
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

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

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Botermalse 

entrecôte

2,98
per 100 gram

Start bouw 
Havendreef
Heemstede - Maandag is 
Fase 1 van de nieuwbouw 
op ‘Havendreef’ gestart. Op 
twee huizen na is alles ver-
kocht. Wethouder Sebasti-
aan Nieuwland memoreer-
de in zijn toespraak dat de 
invulling van de Havendreef 
niet over 1 nacht ijs is gegaan 
en de omwonenden een gro-
te stem hebben gehad in 
de ontwikkeling van dit ge-
bied, samen met ontwikke-
laar HBB. Het was een lang 
proces, waar nu, door middel 
van een ferme confettieknal, 
een volgende stap, de daad-
werkelijke bouw, begonnen 
kan worden.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 12 februari 10u.
feestelijke dienst met Buil-
ding Bridges
thema: Ontmoetingen

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

Zondag 12 februari, 10u: ds. 
Jolien Nak - Visser, geza-
menl. dienst met Heemste-
de in de Oude Kerk.
Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 12 februari
Oude Kerk, 10u.: ds. J.E.Th. 
Nak-Visser, gezamenlijke 
dienst. Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4-12 jaar). 
Oude Kerk, 17u. Kunst-
vesper.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 12 februari om 
10.00 uur, Ds. H. Berkheij 
uit Woerden.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00  uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.    9.00 uur 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.   19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 12 februari 10u.     
Woord- en Communievie-
ring Ps. A. Dekker. Mmv ‘In 
Between’.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 12 februari, 10u. 
Voorganger mevrouw G. 
van der Harst-de Leeuwe 
(Aerdenhout)

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Deze week starten we een 
nieuwe serie, een winkel-
straat waarin heel veel ver-
anderd is: de Raadhuisstraat. 
Om deze serie te starten heb-
ben we een fraaie prentbrief-
kaart genomen uit het NHA 
met daarop de ‘naamgever’ 
van de straat en we kijken 
richting de Raadhuisstraat. 

Door de bomenrij lijkt het net 
een prachtige oprijlaan. De 
prent is van 1909. Het Raad-
huis is gebouwd in 1906 en 
geopend op 22 mei 1907. 
Daarvoor zat het Raadhuis in 
het pand op Raadhuisplein 9.
De straat kreeg zijn naam 
door de bouw van het hui-
dige Raadhuis. Daarvoor 
maakte het ook deel uit van 
de Binnenweg. De IJzeren 

brug is de scheiding tussen 
de Raadhuisstraat en de Bin-
nenweg. Ooit heette de Raad-
huisstraat ‘Nieuwe Laan’ vol-
gens een akte uit 1796.

Mocht u verhalen of infor-
matie over de Raadhuisstraat 
willen vertellen dan kunt u 
terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal van de Raadhuis-
straat en dan het liefst van de 
panden zelf.

Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder). Op de website van 
de HVHB kunt u eerder ge-
plaatste artikelen over de 
winkels in Heemstede terug-
lezen. 

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (1)





Alverna, nu eens positief in het nieuws
Regio - IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert vrijdag 
10 februari een natuurwerk-
dag in een bijzonder natuur-
gebied. Het IVN Zuid-Kenne-
merland gaat in samenwer-
king met Landschap Noord-
Holland aan de slag in het 
bos van klooster Alverna in 
Aerdenhout. De naam Alver-
na is tevens verbonden aan 
de doorgangsweg over het 
spoor, het laantje dat Heem-
stede met het natuurgebied 
bij klooster Alverna verbindt. 
De laatste tijd is dit laantje in 
opspraak omdat bewoners 
het laantje willen afsluiten 
voor recreanten.
Op 10 februari kiest IVN er 
echter voor om in dit na-
tuurgebied een natuurwerk-
dag te organiseren. Iedereen 
kan meedoen. Tijdens deze 

IVN-werkdag met boswach-
ter Kees Perquin kun je aan 
de slag om ervoor te zorgen 
dat bomen zoals eiken meer 
ruimte krijgen. Om de na-
tuurwaarde van Alverna ver-
der te vergroten doet IVN 
hier onderhoudswerk. Na-
tuurliefhebbers die het leuk 
vinden om in de natuur bezig 
te zijn en een bijdrage wil-
len leveren aan Alverna kun-
nen meewerken. Zorg zelf 
voor werkkleding, laarzen 
en neem je eigen koffie/thee 
mee. Voor gereedschap, be-
geleiding en iets lekkers bij 
de koffie wordt gezorgd.
Klooster Alverna is het Moe-
derhuis van de Zusters Fran-
ciscanessen in Aerdenhout. 
Het bos, weilanden en be-
graafplaats zijn overgedra-
gen aan Landschap Noord-

Holland. Alverna ligt op de 
oude hofstede Boekenro-
de. Het was voor een buiten-
plaats een uitgelezen stek, 
gelegen op de grens tussen 
duin en polder. Het voorna-
me landhuis (rijksmonument) 
keek aan de voorkant uit 
op de duinbossen van Aer-
denhout. Aan de achterkant 
zo’n zes meter dieper lagen 
de landerijen met weiland, 
moestuin en boomgaard, rij-
kelijk bevloeid met schoon 
water aangevoerd door duin-
rellen. Verzamelen om 9.00 
uur bij de ingang van kloos-
ter Alverna, Boekenroode-
weg 9, Aerdenhout. De werk-
dag duurt tot 14.00 uur. Infor-
matie bij Marc van Schie, 06-
22575748 en via:
ivnzk.natuurwerk@gmail.
com.

Verjongde Vrijheidsdreef weer geopend
Heemstede -  Alle kastanjes 
op de Vrijheidsdreef zijn de 
afgelopen maanden gekapt 
vanwege een bloederziek-
te. Om herhaling van groot-
schalige uitval door ziekte te 
voorkomen zijn er langs de 
rijbaan lindebomen geplant 
en de buitenste rijen zijn 
beplant met onder ande-
re walnoot, tamme kastan-
je, amberboom en eik. Vier 
rijen met nieuwe bomen die 
straks de Vrijheidsdreef weer 
haar oude glorie moeten te-
ruggeven. De beuken die op 
de Elswoutlaan vernieuwd 
zijn, hebben in relatief kor-

te tijd weer de oude bele-
ving teruggebracht. Jarda 
Dijk, hoofd afdeling Uitvoe-
ring Openbare Ruimte van 
Gemeente Heemstede, heeft 
goede hoop dat die bele-
ving ook op de Vrijheidsdreef 
weer terugkomt, de geplan-
te bomen moeten natuurlijk 
wel in hoogte en in breedte 
uitgroeien. Nu ze er eenmaal 
staan, gaat het snel met de 
groei en de gewenning aan 
het nieuwe gezicht. 

Woensdag 1 februari kreeg 
wethouder Heleen Hooij een 
schop in haar handen ge-

drukt, zij mocht de laatste 
linde plaatsen en het groen-
project op feestelijke wij-
ze afronden. Vlakbij de krui-
sing met de Van Merlenlaan 
vulde zij het plantgat, samen  
met de heer en mevrouw De 
Vreeze die de boom geadop-
teerd hadden om persoonlij-
ke redenen. Er zijn 27 bomen 
geadopteerd door inwoners, 
meestal om persoonlijke re-
denen. In totaal zijn er nu 
102 nieuwe bomen geplant. 
De vernieuwde Vrijheidsdreef 
is op vrijdag 3 februari weer 
opengesteld voor het verkeer.
Ton van den Brink 

Heemstede - Wereldwinkel 
Heemstede verkoopt sinds 
kort de heerlijk zachte alpa-
ca’s van Alpaca d’Oro. Ge-
maakt van fairtrade alpaca-
wol uit de Andes (Zuid-Ame-
rika).
Daniel Meeboer en Neal Wil-
lard startten in 2014 hun 
stichting die zich inzet voor 
de bewoners van Peru. Zij 
geloven en werken in de fi-
losofie van geven en nemen. 
Alle Alpaca d’Oro produc-
ten worden 100% geprodu-
ceerd in Peru. Door het fair-
trade verhandelen van de-
ze producten worden de lo-
kale boeren en producenten 
enorm gesteund. Wereldwin-
kel Heemstede werkt daar 
graag aan mee.

Ruim 5000 jaar geleden werd 
alpacawol vereerd en ge-
bruikt door de Inca’s. Tot op 
de dag van vandaag wordt 
de wol in het Andesgeberg-
te gebruikt voor het maken 
van de meest zachte produc-
ten zoals sjaals, dekens, mut-
sen en kleden.
De lokale bevolking van de 
Andes is zich erg bewust 
van de kwaliteit die een goed 
verzorgde alpaca oplevert. In 
hun omgeving krijgen de al-
paca’s de juiste voeding bin-
nen. De dieren hebben een 
ruim leefgebied. Op die ma-
nier levert de alpaca de fijn-
ste wolsoort. Het scheerpro-
ces bij de alpaca’s gebeurt 
ook geheel diervriendelijk.
Door de alpacaboeren een 

eerlijke prijs te betalen voor 
een zeer goede kwaliteit al-
pacawol wordt de verzorging 
en de hoge kwaliteit van de 
wol gewaarborgd.
Om ook bij te dragen aan de 
primaire levensbehoefte van 
de minder bedeelden in Pe-
ru, biedt Alpaca d’Oro graag 
steun aan de ‘Creating Wa-
ter Foundation’. Per verkocht 
product gaat er een gedeel-
te naar het initiatief van die 
stichting. De Creating Water 

Foundation is een non-pro-
fit organisatie die actief is in 
Peru en zich inzet voor per-
sonen die geen beschikking 
hebben over schoon (drink)
water. Dit gebeurt met ver-
nieuwende duurzame op-

lossingen in extreem dro-
ge gebieden met als doel 
om (drink)water op te van-
gen uit mist en onbruikbare 
woestijngrond weer produc-
tief te maken. Het enige dat 
er gebruikt wordt is de scho-
ne energie van zon, wind en 
water.
De producten van Alpaca 
d’Oro zijn een zeer verant-
woorde keuze; milieubewust, 
diervriendelijk, fairtrade en 
duurzaam.
Je bent welkom in de Wereld-
winkel in Heemstede, Raad-
huisstraat 29. Info: www. 
wereldwinkelheemstede.nl.

Geef de Andes een knuffel met Valentijnsdag!

Vlooienmarkt 
Heemstede
Heemstede - Zondag 19 fe-
bruari wordt een grote vlooi-
enmarkt gehouden in Heem-
stede. In sportcentrum Groe-
nendaal aan de Sport-
parklaan 16. Een vlooien-
markt biedt particulieren de 
gelegenheid om zolder- of 
schuuropruimingen, uit de 
hand gelopen verzamelingen 
of te krap zittende kleding op 

een lucratieve manier op te 
ruimen. Voor bezoekers is het 
een ideale gelegenheid om 
tegen een schappelijk prijs-
je iets leuks aan te schaf-
fen. De markt duurt van 9.30 
tot 16.00 uur en de toegang 
bedraagt 2,50 (kinderen t/m 
11 jaar en onder begeleiding 
hebben gratis entree).

Meer info en reserveringen 
via organisatieburo MIKKI, 
0229-244739/244649. Of kijk 
op: www.mikki.nl

Presentatie ‘biologisch moestuinieren’
Regio - Maandag 13 februari om 20.00 uur 
houdt Groei & Bloei de presentatie ‘Biolo-
gisch moestuinieren’. Alma Huisken ver-
zorgt deze presentatie. 
U kent Alma mogelijk van haar artikelen 
voor Groei & Bloei, NRC, Landidee, Tuin-
seizoen en Onze Eigen Tuin. Heel smake-

lijk vertelt ze over de plekken waar ze seri-
eus startte met moestuinieren, zoals in haar 
Haarlemse volkstuin. Belangstellenden zijn 
welkom in de aula van het Kennemer Lyce-
um aan het Adriaan Stoopplein 7 in Over-
veen. De zaal gaat open om 19.30 uur en als 
bijdrage wordt 2 euro gevraagd.
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Winterse culinaire markt
op Landgoed Groenendaal 
Heemstede - Landgoed 
Groenendaal in Heemstede 
viert dit jaar zijn 100-jarig ju-
bileum met diverse activitei-
ten. Zo wordt zondag 19 fe-
bruari voor de tweede keer 
een winterse culinaire markt 
georganiseerd, voor alle culi-
naire liefhebbers uit de om-
streken. Zij kunnen terecht 
van 15.00 tot 20.00 uur op het 
landgoed. Toegang is gratis. 

Op de culinaire markt kan ie-
der kennismaken met ver-

schillende culinaire produc-
ten uit de omgeving. Er zijn 
diverse ondernemers aanwe-
zig met heerlijke product(en). 
Er komen nog veel meer ac-
tiviteiten in het kader van het 
100-jarig bestaan.
Kijk daarvoor ook op Facebook 
(www.facebook.com/Land-
goedGroenendaal), Insta-
gram (www.instagram.com/ 
restaurant_lg), Twitter (ht-
tps://twitter.com/LgGroenen-
daal) en de website (www.
landgoedgroenendaal.nl).

Definitief ontharen bij Medisch 
Lasercentrum Haarlem

Regio - Hoe werkt een laserbehandeling? U komt ge-
schoren naar de kliniek waar het ‘gebied’ wordt afgete-
kend dat u wilt laten behandelen. Gemiddeld heeft u zes 
tot acht behandelingen nodig.
De behandeling wordt in het centrum om de vier of zes 
weken herhaald; dat verschilt per te behandelen gebied.
Na de behandeling kan de huid wat rood zijn en wat licht 
brandend aanvoelen.
De laser wordt ingesteld op uw huidtype. De haartjes 
die door de behandelaars worden ‘stukgeschoten’ met 
de laser vallen gemiddeld na twintig dagen uit. Na de 
behandeling is het belangrijk uw huid tegen de zon te 
beschermen. In het centrum wordt gewerkt met de 
nieuwste technologie: de haartjes die weg zijn komen 
nooit meer terug! Wat inhoudt: nooit meer scheren. Dat 
wil iedereen! Gooi uw scheermesjes gerust weg. Medisch 
Lasercentrum zorgt voor een nieuwe look.

Bel voor informatie: 023-7852264 of kijk op:
ww.medischlasercentrumhaarlem.nl.

Spirituelebeurs!
Nicky’s Place
Regio - Op zaterdag 18 en 
19 februari vindt de 46ste 
Spirtituele Beurs van Nic-
ky’s Place plaats in Haar-
lem. 
Het selecteren van het 
team wordt door Nico-
le met veel zorgvuldig-
heid uitgevoerd. Daardoor 
is de sfeer en de energie 
van deze beurs zeer ont-
spannen! Veel bezoekers 
blijven langer dan gepland 
gewoon ‘omdat het goed 
voelt’.

De therapeuten, mediums, 
opstellers, healers, mag-
netiseurs, kaartleggers, 
masseurs en paragnos-
ten hebben allen jarenlan-
ge ervaring in het werken 
met de spirituele wereld.
De toegang voor een dag 
bedraagt 6 euro en voor 
twee dagen 9 euro (op za-
terdag twee gratis activi-
teiten). Kennismakings-
consulten kosten maxi-
maal 15 euro. 

De beurs wordt van 11.00 
tot 17.00 uur gehouden in 
trefpunt ’t Trionk, van Oos-
ten de Bruynstraat 60 in 
Haarlem. Zie ook:
www.nickysplace.nl of bel 
06-41041509 (Nicole van 
Olderen).

‘Fiets Parkinson de wereld uit’
Wijnproeverij voor Team Gijs
Heemstede - Vrijdagavond 
3 februari was er een bij-
zondere gelegenheid in het 
clubhuis van de Heemsteed-
se Reddingsbrigade. Gijs de 
Vries had daar wijnimpor-
teur Paul Brantjes bereid ge-
vonden een wijnproeverij 
te houden voor ‘Team Gijs’, 
een vriendengroep die ieder 
jaar meefietst met de Bike-
4Parkinson met het mot-
to ‘fiets Parkinson de wereld 
uit’. Gijs en zijn buddy’s kre-
gen verschillende wijnen in-
geschonken om uiteinde-
lijk de drie lekkerste te kie-
zen om te gaan verkopen 
voor het goede doel: onder-
zoek naar de ziekte van Par-

kinson. Iedereen weet dat al-
cohol en sporten niet samen-
gaan, maar daarbuiten mag 
getoost worden op het leven. 
De proeverij was zeer ge-
slaagd en het team hoopt dat 
er veel flessen worden ver-
kocht om zodoende in sep-
tember een cheque met een 
mooi bedrag te overhandigen 
aan ParkinsonNet.
Je kunt de actie steunen van-
af 10 euro, kies uit een fles 
rood, wit of rosé. De verkoop-
opbrengst gaat naar het goe-
de doel. Bestellen en infor-
matie via Gijs de Vries,
vries.heuvel@gmail.com; de 
levering wordt verzorgd door 
Brantjes Wijn in Heemstede.

Paul Brantjes (l) en Gijs de Vries geven het startsein voor de 
sponsoractie.

Schilderijen die verbluffen
Heemstede - Een en al 
kleur in de Burgerzaal van 
het Heemsteedse Raadhuis, 
nu Vera Bruggeman er expo-
seert met grote doeken. Fo-
kelien Faber zei het al bij de 
opening op woensdag 1 fe-
bruari, dat Vera als haar leer-
ling op de kunstacademie vol 
met felheid en kleur werkte. 
Na afloop had ze soms twee 
schilderijen in de handen 
die zwaar waren van de verf. 
Non-figuratief werk waar 
echter heden ten dagen wel 
figuratie is te vinden. Som-
mige schilderijen verbluf-
fen helemaal. Zoals ‘Markt-
plaats van Geluk’ en ‘Glim-
lach’. Waar de dorpsdich-
ter Gerard Beentjes van het 
Gooische Laren gedichten bij 
schreef. Al kijkend ontdek je 
het waarom en wie of  wat er 
bedoeld is. Zo fluisterde Vera, 
nadat Gerard het gedicht bij 
Glimlach had voorgelezen: 
“Ik wist niet dat dit erin zat.” 
Schilderijen kunnen bij ver-
schillende mensen heel ver-
schillende reactie en emoties 
oproepen, waar de maker 
weer versteld van kan staan.

Glimlach
Als het gras groen zingt

Springveer hemels hoog tot
Een klein liedje klinkt
Zing van het zonlicht
tot vlinders rondom je hoofd
een glimlach dansen
Gerard Beentjes

Kunst anno 2017, voortbordu-
rend op non-figuratief wer-
ken, maar nu wel toeganke-
lijk en voor iedereen die de 
moeite neemt om te kijken en 
de moed heeft te blijven kij-
ken, zichtbaar wordt wat de 
maker er mee voor heeft. De 
titels helpen erbij. Te genie-
ten tot 30 maart tussen 9.00 
tot 17.00 uur in de Burgerzaal.
Ton van den Brink

Informatieavond over uitvaarten
Regio - Uitvaartverzorging Ineke Smit verzorgt een 
avond speciaal over de mogelijkheden die er zijn bij een 
afscheid, over de kosten en de verzekeringen. Na de pau-
ze kunt u vragen stellen. Tevens is er deze avond gele-
genheid om de nieuwe afscheidskamers te bekijken, deze 
grenzen aan de Ontmoetingskerk. De avond vindt plaats 
op woensdag 15 februari om 20.00 uur op de Frankrij-
klaan 4 in Haarlem. Opgave is niet nodig.
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Edwin Rutten met band in 
Theater de Krocht te Zandvoort

Regio - Onlangs deed Edwin 
Rutten Heemstede aan; aan-
komende zondag staat hij in 
Theater De Krocht te Zand-
voort.  Dus als u het vorige 
optreden gemist heeft, is dit 
een tweede kans. Het thea-
ter bevindt zich aan de Gro-
te Krocht 41, en zondag gaat 
het optreden daar van start 
om 14.30 uur. De toegang 
bedraagt 15,- euro. 
Bezetting: Edwin Rutten – 
zang, Jean Louis van Dam 
– piano, Eric Timmermans – 
contrabas en Hans van Oos-
terhout – drums.
Voor veel Nederlanders blijft 
Edwin Rutten natuurlijk in het 
geheugen gegrift als ‘Ome 

Willem.’ Dat hij ook één van 
de beste Nederlandse jazz- 
zangers is is helaas bij min-
der mensen bekend.
Levenslust, relativeren, hu-
mor, muziek en spelen. Dat 
zijn de principes waar Edwin 
Rutten (11 januari 1943) naar 
leeft. Hij is verhalenvertel-
ler, zanger, acteur, presenta-
tor, muzikant, docent en co-
lumnist. “Het is één grote pot 
verwarring.” aldus de ideeën-
man. Edwin is elke zondag bij 
MAX te horen met Jazz in the 
Evening op NPO Soul & Jazz. 
Verder maakt hij met eigen 
versies en vertellingen klas-
sieke muziek toegankelijk 
voor kinderen en andere vol-

wassenen. Elke twee maan-
den schrijft Edwin de column 
Klassieke Kinderenzaken in 
het magazine Klassieke Za-
ken en sinds 1 januari 2015 
presenteert hij het jaarlijk-
se Nieuwsjaarsconcert van 
de Wiener Philharmoniker uit 
Wenen.
Reserveren kan via 023-
5310631 of:
www.jazzinzandvoort.nl dan 
wel via www.facebook.com/
jazzindekrocht.

Expositie met een boodschap
Heemstede – Het menselij-
ke bewustzijn van de ‘rotzooi’ 
die we van de planeet ma-
ken is misschien nog erger 
dan het vervuilen zelf. Hoe 
maak je mensen bewust van 
de noodzaak om de balans in 
de natuur en de ecologische 
harmonie te onderhouden? 
Carlos Casas, holistisch the-
rapeut en kunstenaar uit Cu-
ba, al jaren woonachtig in 
Heemstede, wil dit op zijn 
eigen wijze uitdragen. Hij 
is een begaafd tekenaar en 
kunstschilder. Wetend wat 
de vervuiling van de wateren 
rondom Cuba teweegbracht: 
het verdwijnen van honder-
den soorten vissen, begon hij 
met het tekenen van verdwe-
nen en nog sterke vissen in 
een bijzondere setting. Naast 
de pentekening zie je met 
potlood, zeer vaag getekende 
schelpdiertjes en ander ge-
dierte uit de zee als een soort 
watermerk, rondzwemmen. 
Maar altijd met die bood-
schap om attent te zijn op 
de ecologie van de zee. La-
ter kwamen er schitterende 

schetsen van de bomen in 
Groenendaal als waarschu-
wing hoe dat moois verdwijnt 
in de regenwouden aan de 
Amazone, waar 80 procent 
van de biodiversiteit leeft. 
Carlos leerde Alexander en 
Jacqueline van De Roos ken-
nen toen hij permanente 
inkt zocht en vond. De Mont 
Blanc inkt, waarmee ook Ko-
ninklijke Besluiten worden 
ondertekend om een eeu-
wigheid mee te kunnen. Met 
de eigenaren van De Roos 
heeft hij een samenwerking 
en een platform om een eco-
logische boodschap te bren-
gen. Verkoop van de tekenin-
gen is niet zo zeer de inten-
tie, vandaar ook geen prij-
zen. Gemakkelijk te bekijken 
in alle etalages. Vol surrealis-
tische vissen. 

U kunt zaterdag 11 februa-
ri tussen 12 en 15 uur ken-
nismaken met Carlos Casas, 
want dan tekent hij zelf in de 
winkel van De Roos aan de 
Binnenweg 110.
Ton van den Brink

Jacqueline Mengerink (links) en Carlos Casas (rechts).

Zeg je Kunstkring, noem je Rita Maas (85)
Heemstede – Met veel vrien-
den en vriendinnen vierde ze 
haar 85e verjaardag. Deed 
ze haar hele leven al. Rita 
Maas stond ooit bij een bus 
te wachten op een excursie 
die maar niet beginnen wilde. 
De bus zat vol, maar de reis-
leider deed niks. “Dat kan ik 

veel beter”, dacht ze en toen 
later Hans Krol in een jaar-
vergadering van de Kunst-
kring vroeg of er iemand de 
leiding voor excursies op zich 
wilde nemen, was Rita de 
eerste, zo na 25 jaar bleek, de 
beste! Als hostess van hotels 
in Italië, ze spreekt vloeiend 

Italiaans, deed ze ervaring 
op met werken met groepen. 
25 jaar begeleidde ze gas-
ten van de Kunstkring in de 
bus naar theatervoorstellin-
gen in de regio en Amster-
dam. Excursies naar de Lo-
relei waar lichtspelen werden 
opgevoerd op de Rijn. Fabel-
achtig mooi vond iedereen. 
Gent en Brugge ‘doen’, het 
Rijksmuseum, altijd met 25 
of 30 man. Naar Spanbroek 
in die oude huishoudschool 
de ‘modernen’ van Scheringa 
bekijken. Alles zonder com-
puter, maar de laatste jaren 
hielp Joop Kuijk haar graag.  
Ze bezoekt nog om de twee 
maanden een museum, doet 
nu wat kalmer aan, maar zeg 
je Kunstkring, dan veert ze 
weer helemaal op. Veel (oud-
) bestuurders en veel leden 
kwamen Rita zondagmiddag 
een handje schudden, het 
leek wel een jaarvergadering.
Ton van den Brink 

In de Bibliotheek Heemstede: Peuterbieb
Heemstede - ‘Alle peuters 
verzamelen’: de Peuterbieb 
komt naar de Bibliotheek 
Heemstede. Wat is er fi j-
ner dan samen met je (klein)
kind te komen luisteren naar 
een verhaal. Peuters en hun 
(groot)ouders of oppas zijn 
op zondag 26 februari om 
13.00 uur welkom in de Bibli-
otheek Heemstede (Juliana-
plein 1). De toegang is gratis.
 
Tijdens de Peuterbieb wordt 
spelenderwijs aandacht be-
steed aan het taalgevoel en 
de woordenschat van kinde-
ren door samen te lezen en 
ontdekken met leeftijdsge-
nootjes. De verhalen prikke-
len de fantasie en deze ge-

bruiken we ook als we mu-
ziek gaan maken en samen 
spelen of dansen. Voor ou-
ders en oppassen is de Peu-
terbieb ook gezellig en leer-

zaam, zij krijgen leestips en 
delen ervaringen met elkaar.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl

Tijdens de lunch zegt Sara opeens: “Ik wil naar mijn oma.” 
De oma van Sara woont in Syrië. Sara woont zelf sinds an-
derhalf jaar in Nederland. Sara is 5 jaar. “Dat kan niet”, zeg 
ik. Ik ben taalcoach van haar moeder, maar ben intussen 
veel meer dan alleen taalcoach. “Er is oorlog waar jouw 
oma woont. Het is daar heel gevaarlijk.” “Nee hoor, niet waar 
mijn oma woont”, zegt ze. En dat is waar. Oma woont in een 
vrij veilig gebied in het centrum van Damascus. “Maar de 
weg naar oma toe is heel gevaarlijk”, zeg ik. De moeder van
Sara knikt. “Daar is oorlog. Er vallen bommen uit de lucht 
en er lopen hele nare mannen rond die iedereen pijn willen 
doen.” “Mannen met zwarte petten?”, vraagt Sara. “Ja, man-
nen met zwarte petten”, zeg ik. Ik weet dat bij Sara in de klas 
er een soort systeem is dat je een witte pet krijgt als je aardig 
bent voor iemand, als je iemand helpt, een rode pet voor iets 
wat ik nu even niet weet en een zwarte pet als je niet aardig 
bent. “Nou”, zegt Sara “de pestvogel uit het boekje had ook 
een zwarte pet en toen kreeg hij een witte pet en ging ieder-
een helpen. We moeten al die mannen een witte pet opzet-
ten. Dan kan ik naar oma.” Dat zou mooi zijn, hè Sara?
Ingrid van de Kasteele, Heemstede

“Ik wil naar mijn oma”

Lezerspost
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‘Lichamelijke belasting kan ook een 
vorm van stress voor ons lichaam zijn’
Heemstede - Sinds janu-
ari 2017 geeft Amber elke 
maand Body & Mind les bij 
Het Oude Slot in Heemste-
de. In elke les staat een an-
der thema centraal en wordt 
er afgewisseld tussen po-
wer-, yin yoga en pilates. De 
prachtige locatie draagt de 
sfeer uit van rust en kalm-
te die volledig bij de lessen 
aansluiten. Zomers wordt de 
les buiten bij het water gege-
ven en wanneer het kouder 
is, is de les in de mooie bin-
nenzaal. De lessen zijn niet 
gericht op prestatie of com-
petitie, maar op wat bij jou li-
chaam past. 
Amber heeft een passie voor 
lesgeven. Na de PABO en vijf 
jaar voor de klas te hebben 
gestaan, geeft ze sinds 2010 
les op verschillende sport-
scholen. Ze is begonnen met 
lessen als Zumba en Aero-
bics, maar na haar Bodyba-
lance en Yoga opleiding heb-
ben deze Body & Mind lessen 
haar grote voorkeur. 
“We denken vaak dat we er 
goed aan doen om heel fa-
natiek te sporten. Maar li-
chamelijke belasting kan 
ook een vorm van stress 

voor ons lichaam zijn, waar-
bij het lichaam met ons pri-
maire vecht-of-vluchtreac-
tie reageert. Dit heeft  invloed 
op onze hormonen, op onze 
weerstand, spijsvertering en 
nog zo veel meer. Juist in een 
tijd waar veel mensen het 
vaak druk hebben, is de ge-
zonde balans tussen inspan-
ning en ontspanning super 
belangrijk.” 
Body & Mind is een voor-
beeld van een manier waar-
mee het zenuwstelsel op een 
positieve manier kan worden 
beïnvloedt. Hierdoor voelen 

we ons rustiger, daalt onze 
ademhaling en hartslag en 
vergroot onze weerstand. Dit 
zorgt voor meer energie, kun-
nen vervelende klachten ver-
dwijnen en kan je lichaam 
opbouwen en versterken. 
Vanuit een holistische vi-
sie werk je aan een sterker 
en fi tter lichaam en een ont-
spannen geest. 
Via de facebookpagina
Amber Hanning Training & 
Voedingsadvies of
www.amberhanning.nl blijf 
je op de hoogte van info en
lessen. 

Heemstede - In maart komt er in de regio Heemstede 
een nieuwe baby-activiteit bij. Elke vrijdag wordt er om 
14.00 uur in zwembad Groenendaal ‘Baby Wellness’ ge-
geven. Dit duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en bestaat uit 3 
lessen. Allereerst gaat uw baby lekker ontspannen in een 
drijfband. Hierna leert u voetrefl ex toepassen op uw ei-
gen kind.  De lessen zijn als volgt opgebouwd: Welzijn 
en weerstand, slapen en geruststelling en spijsvertering. 
Hierna is er gelegenheid om onder een genot van een 
kopje koffi e of thee gelegenheid tot vragen stellen die u 
bezighouden omtrent uw baby. Omdat Bea Verhoeven ook 
babyconsulent is kunt u voor verschillende vragen bij haar 
terecht. Denk hierbij aan borstvoeding of andere eetpro-
blemen. Slaapproblemen en inbakeren. Het dragen van u 
baby. Ontwikkeling en spel.
Bent u nieuwsgierig geworden neem dan een kijkje op 
de site www.babycoaching.nl en meldt u aan. Neem voor 
meer info contact op via: creabeathuis@gmail.com.

Nieuwe activiteit: Baby Wellness

Heemstede - Meer tijd, 
meer persoonlijke aandacht 
én beschikbaarheid op de 
momenten dat u het wilt. 
Uitgevoerd door vertrouw-
de, vaste en ervaren me-
dewerkers. Dit zijn de ken-
merken van de unieke af-
spraken die Home Instead 
heeft gemaakt met de zorg-
kantoren van Zilveren Kruis 
en VGZ voor senioren die 
graag thuis willen blijven 
wonen en op grond van de 
Wlz recht hebben op bege-
leiding en persoonlijke ver-
zorging.

De zorgkantoren van Zilve-
ren Kruis en VGZ hebben 
voor het eerst in hun be-
staan afspraken gemaakt 
over gecontracteerde Wlz-
zorgdiensten tegen een ta-
rief dat 25% lager is dan het 
standaardtarief dat bij tra-
ditionele zorginstellingen 
wordt gehanteerd. Dit voor-
deel wordt volledig door-
geschoven naar de klant. 
U krijgt zo direct 25% meer 
tijd beschikbaar voor onder-
steuning. 
Met ingang van 2017 levert 

Home Instead haar dienst-
verlening niet alleen op par-
ticuliere en PGB-basis, maar 
ook op ZIN-basis. Zo kan 
iedereen die een Wlz-indi-
catie heeft voor begeleiding 
en persoonlijke verzorging 
gebruikmaken van de zorg-
diensten van Home Instead. 
U hoeft alleen maar aan 
het zorgkantoor aan te ge-
ven dat u voortaan de zorg-
diensten van Home Instead 
wilt afnemen en zij regelen 

de rest.
Een unieke afspraak in een 
tijd waarin we bijna dage-
lijks geconfronteerd worden 
met berichten dat de tradi-
tionele zorginstellingen niet 
in staat zijn om voldoende 
tijd en aandacht te besteden 
aan een steeds groter wor-
dende groep senioren.
Home Instead kan deze af-
spraak maken omdat zij 
door de inzet van de juiste 
medewerkers op de juiste 
werkzaamheden, haar platte 
organisatiestructuur en een 
effi ciënte bedrijfsvoering, 
haar kosten laag kan hou-
den, zonder dat dit ten kos-
te gaat van de kwaliteit van 
de dienstverlening en de te-
vredenheid van de mede-
werkers.

Heeft u behoefte aan meer 
tijd en aandacht voor uw 
Wlz-indicatie, maar kan de 
thuiszorginstelling dat niet 
leveren, neem dan contact 
op met Home Instead: 023-
8200392 of:
info@homeinstead.nl.
Een vrijblijvend gesprek is 
mogelijk.

Unieke afspraken tussen zorgkantoren Zilveren 
Kruis en VGZ en Home Instead Thuisservice 

Plexat Peuter & Kleuterpret
Heemstede - Zondag 12 fe-
bruari organiseert Plexat van 
11.00-12.30 uurvoor de aller-
kleinsten Peuter en Kleuter 
Pret. Er is  van alles  voor kin-
deren van 2,5 t/m 6 jaar: feest 
vieren, kunst maken, voorle-
zen, pannenkoeken eten, 
muziek, theater, fi lm, yoga of 
koken. Het thema is Kikker is 

verliefd. De kinderen maken 
een harten doosje met har-
tenwensen er in en het boek 
van kikker wordt voorgele-
zen. Entree: 6,- euro p.kind. 
Ouders gratis. Opgeven via:
www.wijheemstede.nl, of:
plexat@wijheemstede.nl,
Tel. 023-5483828. Herenweg 
96 Heemstede.

Het stuk ‘Waar blijven de woningen?’ van Eric van Wester-
loo (Heemsteder van 1 februari) slaat de spijker op zijn kop.
Demografi sche ontwikkelingen vereisen mega veel nieuwe 
woningen in Zuid-Kennemerland en in Heemstede droomt 
de politiek, gevangen door D66, al bijna 20 jaar om een ver-
gaan agrarisch gebied met geen enkele landschappelij-
ke waarde tot een groene tempel te verheffen zonder over 
grond en geld te beschikken om dat waar te maken.
Een behoorlijke afweging tussen groen en rood (woningen 
voor jonge gezinnen en ouderen) is niet gemaakt. Wie staat 
er in Heemstede nu te wachten om het Manpadslaangebied 
vol te zetten met bosjes. Een extra fi etsverbinding is al hele-
maal niet nodig, die is er toch al lang met een aansluiting op 
een bewaakte treinovergang en aansluitend op de duinen. 
Waarom geen percelen voor zelfbouw?
Afgelopen weekend was daarover in Amsterdam een voor-
lichtingsbijeenkomst waar grote groepen mensen op af-
kwamen. Je eigen droom realiseren en vaak nog goedkoper 
ook. Alleen of samen met gelijkgestemden.
Wat te denken van wonen in het groen! Combineer de wen-
sen van een groengebied met wonen. 
Bouwen is toch geen schande en een erkende maatschap-
pelijk behoefte. Van Heemstede mag je toch een bijdrage 
verwachten om tegemoet te komen aan de enorme maat-
schappelijke behoefte aan woningen! 
T. Kokke, Bentveld

Bouwen is toch geen schande?

Lezerspost

Bouwen is toch geen schande?
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Marcel Krabbe zit weer in de 
aanslag voor uw belastingaangifte
Heemstede – Het is alweer 
februari… bijna tijd voor het 
invullen van uw belasting-
aangifte! Financieel adviseur 
Marcel Krabbe uit Heemste-
de is er klaar voor om men-
sen daarbij met zijn kennis 
te helpen. De Heemstede-
naar doet voor zowel onder-
nemers, zelfstandigen zonder 
personeel (ZZP’ers) als parti-
culieren aangiften voor de di-
verse belastingen.
De klantenkring van Krabbe 
Administraties, zoals het be-
drijf van de Heemstedenaar 
heet, is de laatste jaren flink 
gegroeid. Steeds meer men-
sen hebben vertrouwen in 
de manier hoe Krabbe met 
hun financiële vragen en op-
drachten omgaat.
Vertrouwen tussen klant en 
hemzelf is voor hem daarbij 
een belangrijke voorwaarde. 
De computer is niet bij ie-
dereen vanzelfsprekend. Er 
er kunnen ook persoonlijke 
omstandigheden zijn gewij-
zigd die aanleiding zijn voor 
een hulpvraag. Bij alle klan-
ten geldt: maatwerk leveren!

Zeker in dit vak is permanen-
te scholing essentieel. Daar-
om staat ook het jaar 2017 
voor hem in het teken van 
examens doen.
Er worden steeds meer vra-
gen over voorlopige aansla-
gen gesteld. Hij bekijkt die 
aanslagen dan ook tijdens 
de werkzaamheden voor de 
aangifte over het vorige jaar, 
nu dus over 2016. Als het 
nodig is om een voorlopige 
aanslag voor dit jaar te wij-
zigen, rekent Marcel Krabbe 
dat voor een meerprijs van 40 
euro.

De Heemstedenaar neemt de 
financiële gegevens van zijn 
klanten doorgaans mee naar 
huis om achter zijn eigen bu-
reau de aangifte in orde te 
maken. Maar het is ook mo-
gelijk dat hij over uw schou-
der meekijkt als u op uw ei-
gen computer of laptop aan-
gifte wil doen.
Marcel Krabbe is gaarne be-
reid meer informatie te ge-
ven. Hij is te bereiken via (06) 
51256197 of marcelkrabbe@
kpnmail.nl. Ook is er meer in-
fo te vinden op www.krabbe-
administraties.nl.

Safe and sound akoestisch
in de 1ste Aanleg

Heemstede - Zondag 12 
februari is de vaste 2e zon-
dag van de maand met 
akoestische live muziek in 
café de 1ste Aanleg, op de 
hoek van de Raadhuisstraat 
en Kerklaan te Heemstede. 
Deze laagdrempelige op-
tredens bieden podium aan 
zeer diverse artiesten in ver-
schillende genres zoals pop, 
jazz en blues. Deze zondag 
is het duo Safe& Sound te 
gast. Safe & Sound is een 
akoestisch gitaar/zang duo 
bestaande uit 2 conservato-
rium studenten Marjo Krei-
leman (24, zang) en Wesley 
Smits (25, gitaar). Zij spe-
len pop nummers van oud 
tot nieuw die u ongetwijfeld 
zal herkennen. Met hun ge-
heel eigen interpretatie van 
deze nummers treden zij op 

in café s, restaurants en op 
verschillende evenementen 
in Nederland. Laat u verras-
sen door dit muzikale duo 
en geniet tegelijkertijd van 
een goed glas en een heer-
lijke borrelhap van café de 
1ste Aanleg.
Informatie: 023-5286035.

Huisconcert met Heemsteedse 
musici en Alkmaarse dichteres
Heemstede - Op zaterdag 
11 februari om 20.00 uur is er 
een huisconcert bij Guus en 
Otie Brockmeier, Van Mer-
lenlaan 29, Heemstede. 
Voor de pauze treedt The Is-
land Quartet op met het pro-
gramma To the Island. Zij 
spelen muziek van Michel 
Duijves bij foto’s van Michel 
Duijves. To the Island is eer-
der te zien en te horen ge-
weest in Bezoekerscentrum 
Groenendaal te Heemstede 
en De Pletterij in Haarlem. 
Na de pauze hoort u het pro-
gramma dijk + berg. Deze 
gedichtencyclus uit 2015 van 
de Alkmaarse dichteres El-
ly Stolwijk gaat over de te-
genstelling en de verbinding 
tussen de horizontale, aard-
se lijn van de Hondsbosche 
Zeewering (dijk) en de verti-

cale, spirituele lijn van Nepal 
(berg). De cyclus is ingebed 
in composities en improvisa-
ties van The Island Quartet. 
Reserveren via brockmeier.
vanvloten@gmail.com.
De toegang is vrij, met na af-
loop een vrijwillige bijdrage. 
Inloop vanaf 19.30 uur.

Jacintha Reijnders: Verblin-
dende Schaduw.

Kunstvesper rond werk Jacintha Reijnders
Heemstede - Op zondag 
12 februari is er een Kunst-
vesper in de Oude Kerk. 
Rond een werk van Jacintha 
Reijnders met de intrigeren-
de titel ‘Verblindende Scha-
duw’ klinken muziek en be-
zinnende teksten en is er stil-
le aandacht. Niet alleen de ti-
tel van het werk geeft te den-
ken, ook het werk zelf. “Ver-
stilling en dynamiek”, zegt 
Reijnders zelf over haar werk. 
Wat een verstild landschap of 
interieur lijkt, maakt onrustig 
en voert de geest weg. Maar 
ook andersom: een stormen-

de zee heeft ook een verstil-
lende effect. Genoeg ingan-
gen voor een Kunstvesper.
De Kunstvespers zijn inmid-
dels uitgegroeid tot een vast 
‘programmaonderdeel’ van 
de Protestantse gemeente 
en zondag is de tiende. Met 
een bijzonder tintje, want het 
betekent de officiële start 
van een samenwerking tus-
sen Kunstenaarsvereniging 
KZOD en de Kunstvespers. 
Al eerder namen KZOD-le-
den deel aan de Kunstves-
pers en nu wordt dat dus tra-
ditie. Vrij toegankelijk voor 

iedereen, vanaf 17.00 uur tot 
17.45 uur. Muzikale mede-
werking door Willem Jan Ce-
vaal op orgel en/of vleugel.

Heemstede - De nieuwe 
show van de authentieke 
cabaretière Nathalie Baart-
man heet ‘Voest’. Voest!? Ja, 
d’as Twents voor vuist. Vuist? 
Gaat Baartman knokken? Ja, 
ze gaat vechten voor vrolijk-
heid en een beetje meer lief-
de, alsjeblieft. Hoe? Door 
zelf maar eens te beginnen 
en dan volgt de rest van-
zelf! Voest: een vurige voor-
stelling van een ontembare 
vrouw op vredesdrift.

Voor haar eerste program-
ma Stam kreeg Nathalie 
Baartman de persoonlijk-
heidsprijs tijdens het caba-
retfestival Cameretten 2004. 
Daarna werkte ze Stam uit 
tot een avondvullend pro-
gramma, waarmee ze tussen 
2006 en 2008 langs de thea-
ters trok. Van 2008 tot 2010 
toerde ze met de voorstel-
ling Los. In het najaar 2010 
begon ze met de try-outs 
voor haar cabaretprogram-

ma Raak. Sinds 2007 schrijft 
Nathalie Baartman columns 
voor De Twentsche Courant/
Tubantia. Ook is ze gastco-
lumniste van Theatermaker, 
een tijdschrift over podium-
kunsten.

Om zoveel mogelijk Heem-
stedenaren van deze voor-
stelling te kunnen laten ge-
nieten, draait deze voor-
stelling mee in de maande-
lijkse Sirene Sale van Po-

dia Heemstede. Dat betekent 
dat als je vrijdag 10 februa-
ri vóór twaalf uur ´s middags 
kaartjes bestelt, je maar liefst 
50% korting krijgt op de nor-
male entreeprijs. De voorstel-
ling in theater De Luifel be-
gint om 20.15 uur. Normale 
toegangsprijs: 18,50 euro. In-
fo en kaarten:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater 
De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Nathalie Baartman
(foto: Jochem Jurgens).

Toegang met korting!

Vrijdag in De Luifel: Nathalie Baartman met ‘Voest’

 
12   de Heemsteder  •  8 februari 2017 





 

 

lems Symfonisch Blaasor-
kest en Valentina Tóth in 
Groenmarktkerk, Nieuwe 
Groenmarkt 14 Haarlem. 
12,50 toegang. Zaal open: 
14.30u.

Live muziek (akoestisch) in 
Café 1e Aanleg, Raadhuis-
straat/Kerklaan Heemste-
de. Tel. 023-5286035.

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.

‘Gluren bij de Buren’, mu-
zikale gratis toegankelij-
ke optredens in Haarlem-
se huiskamers, tussen 13-
18u. Programma:
www.glurenbijdeburen.nl.

Oude jazz in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemste-
de: The Dixieland Crac-
kerjacks. V.a. 14u. kerk 
geopend. Aanv. 15u. Uit-
gangscollecte: 10,-.

Vrijdag 24 maart ‘Johan-
nes Passion’ van Bach, 
door Oratoriumkoor Ben-
nebroek, Philharmonie 
Haarlem, 20.15u. Begeleid 
door Het Promenade Or-

Bijeenkomst
Maandag 13 februari 
Stichting Bretels houdt 
‘Bretels Bijeen’, voor jon-
ge gezinnen die een ouder 
hebben verloren. Inloop v.a. 
19.30u. 
www.stichtingbretels.nl en 
op http://facebook.com/
stichtingbretels.

Woensdag 15 februari 
Avond met info over uit-
vaarten (kosten, verzeke-
ringen) bij Ineke Smit Uit-
vaartverzorging, Frankrij-
klaan 4 Haarlem. 20u. Op-
gave niet nodig. 

Cabaret
Vrijdag 10 februari Nat-
halie Baartman met ‘Voest’, 
Theater De Luifel, 20.15u, 
18,50 (korting voor 12u 
kaarten besteld). www.po-
diaheemstede.nl, Theater 
De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Culinaire markt
Zondag 19 februari rond-
om Landgoed Groenendaal 
Heemstede, 15-20u. Gratis 
toegankelijk. Kennisma-
ken met ondernemers uit 
de omgeving en hun pro-
ducten. Info op: www.land-
goedgroenendaal.nl.

Film
Woensdag 15 februa-
ri, 20u. Romantisch drama 
in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 7,- Toegang. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

Donderdag 16 februari 
Film & lunch, v.a. 10.30u. 
Over 100-jarige die ont-
snapt uit zijn tehuis. 13,50 
euro toegang. De Luifel, 
Herenweg 96 Heemste-
de. Reserveren tot uiter-
lijk dinsdag 14 februari via 
www.wijheemstede.nl of 
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.

Jeugd
Zondag 15 februari Peu-
ter en Kleuter Pret (2,5–
6 jr) bij Plexat WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. Activiteiten voor de 
jongsten. 11-12.30u. Op-
geven: www.wijheemste-
de.nl, of: plexat@wijheem-
stede.nl, Tel. 023-5483828. 
Herenweg 96 Heemstede.

Knutselclub WIJ Heemste-
de. Carnavalsmasker ma-
ken. 13.30-15u. 5,-. Aan-
melden: 023-5483828. Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 
11 Heemstede.

Zondag 26 februari, 13–
14u. Peuterbieb, luisteren, 
spelen en dansen in de Bi-
bliotheek Heemstede, Juli-
anaplein 1. Peuters en hun 
(groot-)ouders. Toegang 
vrij. Info: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl

Kunstvesper
Zondag 12 februari, 17-
17.45u wordt rond een 
kunstwerk (van Jacintha 
Reijnders) muziek en tekst 
uitgebeeld. Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. 

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

Maandag 13 februari 
‘Biologisch moestuintui-
nieren’ van Groei & Bloei, 
verzorgd door schrijfster 
Alma Huisken. Kennemer 
Lyceum, Adriaan Stoop-
plein 7 Overveen. Zaal 
open: 19.30u. Aanv. 20u. 
Bijdrage: 2,-. 

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.

Corsica en Sardinië als va-
kantiebestemming, door 
Wilbert Geers, bij Boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. 20u. 
Toegang: 5,-. Reserveren: 
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Donderdag 16 februari 
‘Rouw, een vingerafdruk 
van verdriet’. Bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-

AgendA stede. 20u. Entree: 8,-. 
Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Markten
Zondag 19 februari 
MIKKI organiseert vlooi-
enmarkt in sportcen-
trum Groenendaal, Sport-
parklaan 16 Heemstede. 
9.30-16u. 2,50 euro / kin-
deren onder begeleiding 
gratis entree.
Info en reserveringen 
0229-244739/244649 en 
www.mikki.nl.

Muziek

Donderdag 9 februari 
Isabelle van Keulen En-
semble, Oude Kerk, Wil-
helminaplein, Heemstede. 
20.15u. 25,- euro, Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zaterdag 11 februa-
ri Bach in de Binnenstad 
door het Haarlems Bach 
Ensemble olv Mark Lip-
pe. Aanvang  17u. Doops-
gezinde Kerk, Frankes-
traat 24, Haarlem. Toegang 
vrij,vrijwillige bijdrage na 
afloop.

Huisconcert met Heem-
steedse musici en Alk-
maarse dichteres. Reser-
veren: brockmeier.vanvlo-
ten@gmail.com. Vrijwillige 
bijdrage. Inloop: 19.30u.

Zondag 12 februari 
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.

Jazz in Zandvoort met de-
ze keer Edwin Rutten en 
begeleidingsband. 14.30u. 
Toegang: 15 euro. Reser-
veringen:
www.jazzinzandvoort.nl,
info@jazzinzandvoort.nl,
023 531 0631.

Concert ‘The Roaring 
Twenties’ met het Haar-

kest. Div. solisten. Kaarten: 
30,- euro, via koorleden en 
www.oratoriumkoorbenne-
broek.nl of via:
www.theater-haarlem.nl.

Natuurwerkdag
Vrijdag 10 februari Na-
tuuronderhoud op terrein 
van Alverna, Aerdenhout. 
Verzamelen: 9u bij ingang 
klooster Alverna, Boeken-
roodeweg 9 Aerdenhout. 
Werkdag tot 14u.  Koffie/
thee zelf meenemen, voor 
gereedschap en gebak 
wordt gezorgd.
Informatie bij Marc van 
Schie, 06-22575748, aan-
melden:
ivnzk.natuurwerk@gmail.
com

Tekenaar aan het werk
Zaterdag 11 februari 
Kunstenaar/tekenaar Car-
los Casas aan het werk met 
inkt bij De Roos, Binnen-
weg 110, Heemstede. 

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zondag 12 februari 
‘Painted video’ van Her-
man van den Heuvel in De 
Waag, Haarlem. Spaarne 
30.
Do t/m zond 13-17u ge-
opend. Zie: www.kzod.nl 
Opening 29/1: 16u.
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ZATERDAG 18 FEBRUARI • MUZIEK 

LAVINIA MEIJER
Eerbetoon aan Philip Glass

ZATERDAG 4 MAART • MUZIEK

KARSU
Play my strings

DONDERDAG 9 FEBRUARI • MUZIEK

ISABELLE VAN KEULEN ENSEMBLE
De Tango

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 25,00

BINNENKORT O.A.:

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

VRIJDAG 10 MAART • CABARET

KIRSTEN VAN TEIJN
Zalf

VRIJDAG 10 FEBRUARI • CABARET 

NATHALIE BAARTMAN
Voest

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 25,00

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

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

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



Heemstede - Zaterdag 4 fe-
bruari en zondag 5 februa-
ri stonden alle meisjes van 
de wedstrijdgroep van HBC 
gymnastics op het rooster om 
hun tweede voorwedstrijd te 
turnen. Deze wedstrijd vond 
plaats in Beverwijk en na de-
ze wedstrijd krijgen de turn-
sters te horen wie er door 
stromen naar de finale zuid 
op 12 maart (jongere meis-
jes) of de regiofinale op 9 
april voor de oudere meis-
jes. Ook werd er bepaald wie 
de beste turnster per leeftijd 
en per niveau werd over bei-
de voorwedstrijden; dit is de 
rayonkampioen.
Op zaterdag mochten de 
turnsters van het hogere ni-
veau hun oefeningen aan de 
jury laten zien en ook de al-
lerjongste meisjes. Hiertoe 
behoren Hannah en Merle, 
zij  mochten vandaag wel tur-
nen, maar konden niet door-
stromen, omdat ze hier nog 
te jong voor zijn. Ze turnden 
beide wel een hele goede 
wedstrijd, Hannah kreeg zelfs 

een 15.00 voor haar balkoe-
fening! Zij kwam dan ook 
op de eerste plaats te staan 
en werd ook rayonkampioen 
over beide wedstrijden.
Verder kwamen vandaag Ka-
thleen, Anne, Vera, Ires, Am-
ber en Yilian aan bod en al-
lemaal zijn zij door naar de 
volgende wedstrijd door-
dat ze goed geturnd hadden. 
Ires behaalde een medail-
le met een 2de plaats en Yi-
lian kwam op het podium met 
een 3de plaats.
Na een succesvolle eerste 
dag volgde nog een perfec-
te tweede wedstrijddag. Op 
het podium kwamen Len-
te 4de, Eva en Emilie 2de en 
Mirre, Suzie en Marjolein met 
een 1ste plaats. En vandaag 
kwamen er zelfs 5 rayonkam-
pioenen bij: Emilie, Mirre, Su-
zie, Marjolein en Eva! 
Van de 20 turnsters die kun-
nen doorstromen zijn er 17 
door naar de finale of regio-
kampioenschappen. En we 
hadden dit weekend zelfs 6 
rayonkampioenen!

Uitgeest G1 - HBC G1: 1-8 
Goed begin is halve werk
Heemstede - Zaterdag 
begon de wedstrijd voor 
HBC tegen Uitgeest goed.
Op zich was enig ontzag 
voor de kampioen van de 
voorgaande competitie op 
zijn plaats, maar dat bleek 
niet nodig. 
HBC maakte zich geen zor-
gen meer en vanaf het eer-
ste doelpunt door Martijn 
mocht iedereen zich weer 
met het spel bemoeien. Dat 
gebeurde dan ook. De ene 
na de andere mooie combi-
natie volgde. Uit een daar-
van volgde het eerste doel-
punt van Arjan. Later had 
alleen de scheidsrechter 
gezien dat de bal nog niet 
over de achterlijn geweest 
was, dus werd het doel-
punt van Gert-Jan toege-

kend. Op het 4e doelpunt 
was niets aan te merken en 
Gert-Jan kon nu wel open-
lijk juichen.
Wat kan je als coach dan 
nog in de rust zeggen? 
Niet veel meer dan dat een 
goed begin het halve werk 
is en vooral doorgaan. En 
dat deed HBC. Arjan voer-
de zijn productie weer op 
tot 5 goals. De concen-
tratie werd wat minder en 
Uitgeest kwam wat vaker 
bij Sebastiaan in de buurt. 
Het was aan de scheids-
rechter te danken dat Uit-
geest (ruim) in de blessu-
retijd toch nog een doel-
punt mocht maken. 
Het goede begin was de 
opmaat voor de onver-
wacht stevige overwinning.

Kon. HFC met kater terug 
uit Noordwijkerhout
Regio - Het zag er zeker niet 
slecht uit voor HFC. Het ang-
stige VVSB had in de eerste 
helft weinig in te brengen. 
Vincent Volkert had na tien 
minuten de score al moeten 
openen. Alleen voor VVSB 
doelman Ruben Valk wist Valk 
nog redding te brengen. Na 
Sterling had ook Haarmans in 
de beginfase een kans waar-
bij het doel niet werd gevon-
den. Zo regen de mogelijk-
heden, onder andere via een 
zestal corners, zich voor HFC 
aaneen. Daarna was het de 
beurt aan de scheidsrechter 
Dieperink. Danny Hols maak-
te een overtreding in het 
strafschopgebied. Of hij nu al 
dan niet de bal speelde, daar 
waren het de kenners langs 
de lijn het niet over eens. De 
toegekende strafschop werd 
door Jelmer Vijlbrief benut. 
Zo kwam VVSB, tegen de 
verhouding in, met 1-0 voor. 
Vlak voor de pauze werd HFC 
een penalty onthouden. Vin-
cent Volkert draaide zich vrij 
en werd daarbij vastgepakt, 
zodat hij zijn actie niet kon 
afmaken. Een zuivere penal-
ty maar daar wilde Diepe-
rink niets van weten. Tame-
rus kreeg geel omdat hij te 
fel protesteerde. Opzoek naar 
de gelijkmaker door HFC 
kreeg VVSB de ruimte om 
met snelle uitvallen gevaar 

te stichten. Na een slecht 
weggewerkte bal in de ach-
terhoede van HFC kon Tom-
my Bekooij uithalen en liet 
HFC doelman Boks kansloos 
2-0. Daarmee was de wed-
strijd feitelijk al beslist. Ja-
cob Noordmans dacht direct 
na de pauze dat hij HFC dich-
terbij had gebracht, maar zijn 
doelpunt werd wegens bui-
tenspel afgekeurd. Dat de bal 
eerst door een VVSB speler 
was geraakt zagen de grens- 
en scheidsrechter over het 
hoofd. HFC ging achterin één 
op één spelen met laatste 
man Opoku als diepe spits. 
Ook de ingebrachte Beeren, 
Castien en Boer kon de op-
getrokken muur van VVSB 
niet slechten. VVSB kwam 
aan een derde doelpunt na 
het toekennen van nog een 
penalty. Na een schwal-
be schatte de scheidsrech-
ter opnieuw een situatie ten 
nadele van HFC in. Het bui-
tenkansje werd dankbaar 
verzilverd door Frans van Niel 
3-0. De scheidsrechter was 
de gebeten hond. Hij had zijn 
stempel in negatieve zin voor 
HFC op de wedstrijd gedrukt. 
HFC was zeker niet de min-
dere al doet de uitslag an-
ders vermoeden. Op zaterdag 
11/2 ontvangt HFC om 14.00 
uur Barendrecht.
Eric van Westerloo

 Succesvol wedstrijdweekend 
met 6 rayonkampioenen

Knutselclub maakt carnavalsmasker
Heemstede - Woensdag 15 
februari kun je van 13.30 tot 
15.00 uur op de Knutselclub 
van WIJ Heemstede een car-
navalsmasker van hout ma-
ken. WIJ Heemstede, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: 5,- euro, een kaart 
voor 5 keer kost 22,50. Aan-
melden: 023-5483828.

Krokusmenu
Heemstede - Maandag 20 
februari staat bij Eethuis de 
Luifel een themamaaltijd op 
het menu. Ditmaal het Kro-
kusmenu met onder meer 
feuillette met gerookte zalm 
en rosbief met bieslook-ui-
ensaus. U kunt aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.00 uur. Het 
themadiner kost 9,95.
Reserveren kan tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf: 
023–5483828.

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 24 maart 
KZOD-leden tonen werk 
in thema ‘Tussen Zwart 
en Wit’ in Kloostergangen, 
Haarlems stadhuis, Gro-
te Markt. 8-17u. geduren-
de werkdagen. Info: www.
kzod.nl en www.facebook.
com/kunst.zijonsdoel     

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 11 en zon-
dag 12 februari presen-
teert Jeugdtheaterschool 
Mamagaai ‘Roversdoch-
ter’ naar verhaal van Astrid 
Lindgren. Aanv: 12 + 15 + 
18u. De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Kaartver-
koop 11,50 euro via:
www.mamagaai.nl.

Themabijeenkomst
Dinsdag 14 februari Zin-
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.

Vrouwenvereniging
Woensdag 22 februari, 
15.15u middag bij Vrouwen 
van Nu Heemstede. The-
ma: 40-jarig bestaan, te-
rugblik evenementen. De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Info: 023-5736750 / 
5280340 /
www.vrouwenvannu.nl

Foto: Pim Hols
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 februari 2017

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:
- Tellers gezocht voor 
 Tweede Kamerverkiezing
- Nieuwe regelgeving

Vergaderingen 
raadscommissies februari

Volgende week zijn weer de maandelijkse 
vergaderingen van de commissies Samenleving, 
Middelen en Ruimte (aanvang 20.00 uur in het 
raadhuis). Deze commissies zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen van 
opvattingen. De commissie vindt de inbreng van 
inwoners belangrijk. U bent dan ook van harte 
uitgenodigd de vergadering bij te wonen, als 
toehoorder of als inspreker.
Verderop in deze uitgave vindt u de volledige 
agenda van de vergaderingen. Hieronder een 
selectie uit de onderwerpen.

De commissie Samenleving  komt op dinsdag 
14 februari bijeen. Onderwerp is onder andere de 
verbouwing van de bibliotheek aan het Julianaplein 
tot een multifunctioneel gebouw waarin meerdere 
organisaties een plek krijgen.

De commissie Middelen vergadert op woensdag 
15 februari. Hier staan onder meer twee moties op 
de agenda. Een motie gaat over ‘Het beste idee voor 
Heemstede’ om inwoners met een innovatieprijs 
te stimuleren ideeën in te brengen). De andere 
motie gaat over ‘Transparante financiering 
burgerinitiatieven’, om de spelregels voor het 
aanvragen van (financiële) ondersteuning voor een 
burgerinitiatief beter over het voetlicht te brengen.

De commissie Ruimte heeft haar vergadering 
op donderdag 16 februari. Hier gaat het onder 
andere over het ontwerpbestemmingsplan 

Commissievergaderingen februari

Gemeente telefonisch niet bereikbaar 
op vrijdagmiddag 10 februari
Op vrijdagmiddag 10 februari wordt een 
aantal werkzaamheden verricht aan onze 
telefooncentrale. Dit betekent dat wij die middag 
telefonisch niet bereikbaar zijn. Als u ons belt 
hoort u geen voicemailbericht en kunt u geen 
bericht achterlaten. 
Met vragen kunt u ook contact met ons 
opnemen via  e-mail (gemeente@heemstede.nl), 

Twitter (@heemstede) of facebook.com/
gemeenteheemstede. Voor noodgevallen is 
tijdelijk een mobiel nummer beschikbaar: 
06 21 61 78 74. Deze telefoon wordt tot 16.00 uur 
opgenomen door medewerkers van de 
publieksbalie. Wij vragen uw begrip voor het 
eventuele ongemak en zijn u maandag gewoon 
weer telefonisch van dienst.

Op maandag 13 februari start het bedrijf Verhoeve 
Milieu en Water (VMW) in samenwerking met 
Stichting Bosatex  met het saneren van de bodem 
rond het perceel Binnenweg 174 (onder voorbehoud 

Landgoederen en groene gebieden, waarvan o.a. de 
eventuele woningbouw op het Hartekampterrein, 
bij de grens met Bennebroek, deel uitmaakt. Ook 
bespreekt de commissie mogelijke oplossingen 
ter verbetering van de verkeersveiligheid op het 
kruispunt Heemsteedse Dreef/Camplaan. Verder 
staat het communicatie- en participatieplan voor 
een betere afvalscheiding op de agenda. Het 
definitieve ontwerp voor de opknapbeurt van het 
Wilhelminaplein wordt eveneens besproken.
Gezien de volle agenda wordt de vergadering van 
de commissie Ruimte, als dat nodig is voor een 
zorgvuldige besluitvorming, mogelijk voortgezet op 
maandag 20 februari.

Meer informatie over inspreken en de volledige 
agenda’s vindt u verderop in deze uitgave en op 
www.heemstede.nl ,waar u ook de bijbehorende 
stukken kunt lezen.
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van de dan geldende weersomstandigheden. 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
ontgraven van de bovenlaag rond het perceel en 
het aanbrengen van drains en filters. De sanering 
heeft gevolgen voor omwonenden, ondernemers 
en weggebruikers in het gebied.  Door plaatsing van 
hekken rond het werkgebied is een gedeelte van de 
rijbaan van Binnenweg versmald. Doorgaand auto- 
en fietsverkeer kan het werk gewoon passeren.
Uitgebreide informatie over dit project vindt u 
op de www.bosatex.nl > Locaties in uitvoering > 
Heemstede.



Op woensdag 15 maart 2017 vindt de Tweede 
Kamerverkiezing plaats. De gemeente is druk bezig 
met het organiseren van alle zaken rondom deze 
verkiezing.  Eén van de zaken is de bezetting van de 
stembureaus. Wanneer de stembureaus om 21.00 
uur sluiten, begint het tellen van de stemmen. Voor 
het tellen van de stemmen hebben we nog mensen 
nodig. 

Tellers gezocht voor de Tweede 
Kamerverkiezing

Voorwaarden
- U moet tenminste 18 jaar of ouder zijn. 
- U moet een instructiebijeenkomst volgen. 
- U ontvangt een financiële vergoeding

Heeft u belangstelling om te helpen met het 
tellen van de stemmen, stuur dan een e-mail naar 
verkiezingen@heemstede.nl .

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Onder de naam ‘Beeldgedichten’ exposeren Vera 
Bruggeman (schilderijen) en Gerard Beentjes 
(gedichten) in de Burgerzaal. In de publiekshal 
is werk te zien van Annemiek Loof. Haar acryl- 
en olieverfschilderijen bestaan vooral uit Franse 
landschappen, maar ook onderwerpen uit Marokko, 
India en Nederland zijn aanwezig.

Beide tentoonstellingen zijn tot eind maart 2017 
tijdens openingstijden te zien in het raadhuis.

Vrijwilligerswerk in 
beeld
De inzet van vrijwilligers is onmisbaar in 
Heemstede. WIJ Heemstede heeft op haar 
Facebookpagina een kort filmpje geplaatst 
waarin vrijwilligers en mantelzorgers hun 
verhaal vertellen. Wilt u ook vrijwilliger worden 
in Heemstede? Kijk op www.wijheemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies februari
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 14, 15 en 
16 februari openbare vergaderingen om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig te 
zijn.

Agenda commissie Samenleving 14 februari:
- Agenda commissie Samenleving 14 februari 2017
- Spreekrecht burgers
- Sociaal programma statushouders Heemstede 

2017-2018 (A-stuk)
- Individuele studietoeslag Participatiewet 

Heemstede 2017 (A-stuk)
- Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 2017-

2018 (A-stuk)
- Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1 

(A-stuk)
- Accommodatieplan sociaal domein (B-stuk)
- Verwervingsstrategie voorzieningen Wmo en 

Jeugdwet per 2018 (B-stuk)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
- Huisvesting statushouders
- Actiepuntenlijst

- Langetermijnagenda
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 15 februari:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 15 

februari 2017
- Spreekrecht burgers
- Vereenvoudigen regelingen werkwijze raad en 

raadscommissies (A-stuk)
- Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst IJmond (A-stuk)
- Uitvoering motie “Het beste idee voor 

Heemstede” (A-stuk)
- Uitvoering motie “Transparante financiering 

burgerinitiatieven” (A-stuk)
- Bedrijfsplan 2017 Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid (GBKZ) (C-stuk o.v.v. D66)
- Actiepuntenlijst
- Langetermijnagenda
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 16 februari:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 16 februari 

2017
- Spreekrecht burgers

- Ontwerpbestemmingsplan Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden (B-stuk)

- Kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan (B-stuk)
- Variantenstudie fietsparkeren station Heemstede-

Aerdenhout (B-stuk)
- Definitief ontwerp Wilhelminaplein (B-stuk)
- Communicatie- en participatieplan 

afvalscheiding (B-stuk)
- Verklaring van geen bedenkingen gebruik grond 

in Groenendaalse bos ten behoeve van Ponytrack 
Heemstede (B-stuk)

- Herinrichting Beatrixplantsoen, vaststellen 
ontwerp (C-stuk o.v.v. D66)

- Concept antwoordbrief aan ProRail
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Langetermijnagenda
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

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



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 4B, het kappen van 6 bomen, 

wabonummer 113062, ontvangen 23 januari 
2017

- Borneostraat 20, het ophogen van het kozijn aan 
de voorgevel, wabonummer 113212, ontvangen 
24 januari 2017

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonummer 100607, ontvangen 29 december 
2017

- Jan van Goyenstraat 20, het toestaan van de 
bestemming begeleid sporten met een winkel, 
wabonummer 112077, ontvangen 17 januari 
2017

- Raadhuisstraat 87, het toestaan van het gebruik 
van het pand als kapsalon, wabonummer 110480, 
ontvangen 13 januari 2017

- Cruquiusweg 29, het plaatsen van reclame op 
spandoeken en folie, wabonummer 92180, 
ontvangen 30 november 2017

- Glipperpad 1, verbouwen en uitbreiden 
woonhuis, wabonummer 98669, ontvangen 23 
december 2016 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan  
(reguliere procedures)
- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonnummer 100607, ontvangen 29 december 
2016

- Jan van Goyenstraat 20, het toestaan van de 
bestemming begeleid sporten met een winkel, 
wabonummer 112077, ontvangen 17 januari 
2017

- Raadhuisstraat 87, het toestaan van het gebruik 
van het pand als kapsalon, wabonummer 110480, 
ontvangen 13 januari 2017

- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping, 
wabonummer 100607, ontvangen 29 december 
2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 79D, het plaatsen van gevelreclame, 

wabonummer 100830, verzonden 3 februari 2017
- Johannes Vermeerstraat 24, het vergroten 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 110570, verzonden 3 februari 2017

- Borneostraat 20, het ophogen van het kozijn aan 
de voorgevel, wabonummer 113212, verzonden 3 
februari 2017

- Jan van Goyenstraat 22, het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 106194, verzonden 3 
februari 2017

- Kerklaan 27, het wijzigen van garagedeuren 
naar een pui met deuren, wabonummer 86830, 
verzonden 3 februari 2017

- Raadhuisstraat 56A, het toestaan van het gebruik 
van een gebouw ten behoeve van een praktijk- 
en yogaruimte, wabonummer 95485, verzonden 
3 februari 2017

- Julianaplein 1, het kappen van 2 kastanjebomen, 
wabonummer 106197, verzonden 3 februari 2017

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

Omgevingsvergunningen

Nieuwe regelgeving
Parkeren
Op 27 oktober 2016 heeft de raad de volgende 
verordeningen vastgesteld:
- Parkeerverordening 2017
- Verordening heffing en invordering van 

parkeerbelasting 2017
Hiermee komen de volgende verordeningen te 
vervallen:
- Parkeerverordening 1993
- Verordening heffing en invordering van 

parkeerbelasting

Beleidsregel Tegemoetkoming bij chronische 
ziekte of handicap
Op 22 november 2016 heeft het college de 
Beleidsregel Tegemoetkoming bij chronische ziekte 
of handicap vastgesteld.

Informatiebeleidsplan 2017-2010 Heemstede 
en Bloemendaal
Op 22 november 2016 heeft het college het 
Informatiebeleidsplan 2017-2010 Heemstede en 
Bloemendaal vastgesteld.

Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2019
Op 24 november 2016 heeft de raad het Beleidsplan 
schuldhulpverlening 2017-2019 vastgesteld.

Nota bodembeheer regio IJmond
Op 24 november 2016 heeft de raad de Nota 
bodembeheer regio IJmond vastgesteld.

Beleid overkappingen in grote voortuinen 
Op 29 november 2016 heeft het college het Beleid 
overkappingen in grote voortuinen vastgesteld.

Parkeren
Op 13 december 2016 heeft het college de 
volgende regelingen vastgesteld:
- Parkeervoorschriften 2017
- Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2017
Hiermee komen de volgende regelingen te 
vervallen:
- Parkeervoorschriften 2007
- Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van 

parkeerbelastingen 2014

Verordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht 
Heemstede 2016
Op 21 december 2016 heeft de raad de Verordening 
kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht Heemstede 2016 
vastgesteld.

Belastingverordeningen
Op 21 december 2016 heeft de raad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld. Hiermee 
komen de belastingverordeningen van 2016 te 
vervallen. 
- Verordening heffing en invordering van leges 

2017 

- Verordening heffing en invordering 
van belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2017 

- Verordening heffing en invordering van liggeld 
woonschepen Cruquiushaven 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
precariobelasting 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
marktgelden 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
hondenbelasting 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
onroerende zaakbelastingen 2017 

- Verordening heffing en invordering van 
rioolheffing 2017 

Beleid opvang economisch daklozen 
gemeente Heemstede
Op 21 december 2016 heeft de raad het Beleid 
opvang economisch daklozen gemeente 
Heemstede vastgesteld.

De volledige bekendmakingen zijn in het digitale 
Gemeenteblad terug te lezen via 
www.officielebekendmakingen.nl .



Romantische 
komedie

Heemstede - Woensdag 15 
februari in de Luifel draait 
een romantische kome-
die. Het verhaal speelt zich 
af rond 1790, wanneer een 
mooie weduwe naar het land-
goed van haar schoonfamilie 
afreist, waar ze een eind wil 
maken aan de kleurrijke ge-
ruchten over haar amoureuze 
escapades. Belangstellenden 
zijn welkom, Herenweg 96, 
Heemstede om 20.00 uur, en-
tree bedraagt 7 euro. Reser-
veren kan via www.wijheem-
stede.nl of  (023)5483828.

Hulp bij belastingaangifte
Heemstede – WIJ Heemste-
de biedt hulp bij het invul-

len van eenvoudige belas-
tingformulieren. Aan huis of 
in de Lieven de Keylaan. Be-
stemd voor ouderen met een 
beperkt inkomen/vermogen. 
Kosten: 12,50 per belasting-
formulier. Het is belangrijk 
dat u een DigiD heeft. Maak 
een afspraak bij WIJ LIeven 
de Key, Lieven de Keylaan 24, 
Heemstede,  023-528 85 10.

Corsica en Sardinië als vakantiebestemming
Heemstede - Dinsdag 14 
februari geeft Wilbert Geers 
een lezing over Corsica en 
Sardiniëom 20.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.
Corsica en Sardinië, twee 
prachtige eilanden in de 
Middellandse Zee en fantas-
tische bestemmingen voor 
uw vakantie. Laat u inspire-
ren door Wilbert Geers, ken-
ner bij uitstek en auteur/fo-
tograaf van het boek Be-
leef Corsica. Alle clichés over 
Corsica komen langs: berg in 

zee, eiland van de schoon-
heid, wandeleiland, vogel-
eiland, eiland van de liefde, 
vlindereiland, eigenzinnig en 
karaktervol, Frankrijk in het 
klein...
Aan de hand van mooie ver-
halen, prachtige foto’s ver-
gezeld van praktische tips 
en muziek neemt Geers u 
mee naar de overweldigende 
schoonheid van deze twee 
eilanden.
Toegang 5,- euro reserveren 
gewenst via info@boekhan-
delblokker.nl of 023-5282472

Koken voor 
mannen

Heemstede – Man-
nen leren koken bij do-
cente Christine de Haan 
(WIJ Heemstede). Geva-
rieerd eten maar ook in-
kopen, bewaren en ko-
ken voor meerdere dagen 
komen aan bod. Er wordt 
wat afgelachen in de keu-
ken, maar ook geconcen-
treerd geproefd en in de 
pannen geroerd. Na de les 
eten de deelnemers geza-
menlijk hetgeen ze bereid 
hebben. Er zijn 5 lessen op 
woensdag vanaf 1 maart 
van 16.30-18.30 uur.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl, 
of belt u 5483828.

‘Bretels Bijeen’ 
op 13 februari

Regio – Stichting Bretels zet 
zich in voor jonge gezinnen 
die een ouder gaan verliezen 
of hebben verloren. Naast 
gezinnen individueel onder-
steunen met een plan op 
maat, organiseert de stich-
ting ook bijeenkomsten voor 
ouders en kinderen en jonge-
ren. Op maandag 13 februa-
ri organiseert Stichting Bre-
tels de eerste ‘Bretels Bijeen’ 
van dit jaar. De bijeenkomst 
staat open voor ouders van 
jonge gezinnen die met dit 
onderwerp te maken krijgen 
en vindt plaats in Het Bad-
huis in Haarlem. Tijdens deze 
avond is er voor ouders ruim-
te om met vrijwilligers en an-
dere ouders die zich in ver-
gelijkbare situaties bevinden, 
in gesprek te gaan. De avond 
wordt ondersteund door een 
wijnproeverij in samenwer-
king met Grapedistrict Haar-
lem – Heemstede. De inloop 
is tussen 19.30 en 20.00 uur, 
de start is om 20.00 uur.
Meer info en aanmelden via: 
www.stichtingbretels.nl.

Rouw, een vingerafdruk van verdriet
Heemstede - Tijdens ons le-
ven verbinden we ons met fa-
milie, een partner, vrienden, 
werk, gezondheid en wensen. 
En dan komt er, verwacht of 
onverwacht, het moment dat 
we afscheid moeten nemen 
van onze dierbaren, gezond-
heid, werk of  wens. Verlies 
van wat we gekoesterd heb-
ben. Ervaring leert dat het 
van belang is om verlies aan 
te kijken, zodat het verder 
levensgeluk niet in de weg 
staat. Dat is niet gemakkelijk 
en soms uiterst pijnlijk. Ieder 
mens rouwt op zijn eigen wij-
ze en tempo. We gaan de-
ze vingerafdruk nader bekij-
ken en ervaren dat we uniek 

zijn en toch ook veel gemeen 
hebben met anderen als het 
gaat om onze tocht door het 
land van rouw.
Deze lezing is op donderdag 
16 februari om 20.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
De entree is 8,- euro.
Opgeven via www.wijheem-
stede.nl of (023) 5483828 of 
bij de receptie van de Luifel.

Avonturenfilm 
& lunch
Heemstede - Donderdag 
16 februari kunt u een mooie 
film zien en daarna napra-
ten tijdens een gezamenlij-
ke lunch in de foyer van de 
Luifel. Het programma begint 
om 10.30 uur. De film ver-
telt over de 100-jarige Allan 

Karlsson, die besluit dat het 
niet te laat is om opnieuw te 
beginnen. Allan ontsnapt uit 
zijn tehuis en beleeft bijzon-
der spannende en grappige 
avonturen. Deelname: 13,50 
euro. Reserveren tot uiterlijk 
dinsdag 14 februari via:
www.wijheemstede.nl of
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

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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