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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie Pangsit

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

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Heemstede – De welpen van Scouting Paschalis, jon-
gens en meisje van 7 tot 11 jaar, waren zaterdagmiddag 
heerlijk aan het dollen in de sneeuw in het  sprookjes-
achtige, witte Groenendaalse Bos. Sneeuwpoppen maken! 
Dat de poppen er wat verfomfaaid bij stonden, kwam om-
dat de sneeuw veel blad van de grond meenam, maar met 

hard werken maakten ze met elkaar hele grote poppen die 
de leiding moesten voorstellen en wat kleinere, waarin ze 
zichzelf zagen. Ze glommen van trots. Weer een opdracht 
gelukt en wat was dat leuk! 
Verderop in deze krant nog meer sneeuwplaatjes.
Ton van den Brink 

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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‘Ongelukkige’ vrijdagavond
Heemstede/Regio – Vrij-
dagavond vorige week zat 
het tenminste twee auto-
mobilisten in deze regio niet 
mee. Gladheid speelde een 
van de twee parten; de ander 
had mogelijk te diep in het 
glaasje gekeken.
Rond 22.00 uur die avond 
kwam op de Cruquiusdijk 
in Cruquius een auto tegen 
de gevel van een woonhuis 
tot stilstand. Getuige de fo-

to moet dat behoorlijk schrik-
ken zijn geweest voor de be-
woners evenals de bestuur-
der. Door het gladde weg-
dek vanwege de pasgeval-
len sneeuw raakte de man 
de macht over het stuur kwijt. 
Niemand raakte gewond. De 
auto van de man kwam er 
minder begenadigd af: veel 
blikschade. Ook de gevel van 
de woning kreeg het ernstig 
te verduren en bleek ontzet. 

Heemstede – De welpen van Scouting Paschalis, jon- hard werken maakten ze met elkaar hele grote poppen die 

Sneeuw, is het geen plaatje?

Diezelfde avond, een half uur 
later, werd een eenzijdig on-
geval gemeld op de Glipper-
weg in Heemstede. Agen-
ten togen naar de plek des 
onheils waar een personen-
auto een boom en lantaarn-
paal raakte nadat. Na het
ongeval zou de man onge-
deerd het voertuig hebben 
verlaten en volgens getuigen 
gezegd hebben dat hij ge-

dronken had. Even later werd 
hij door iemand opgehaald 
en liet zijn auto staan. Aldus 
verliet deze man de plaats 
van het ongeval zonder zich 
bekend te hebben gemaakt. 
Auto, boom en lantaarnpaal 
liepen fi kse schade op. De 
politie heeft de zaak in on-
derzoek. De weg is door het 
ongeval gestremd geweest.
(Foto’s: Michel van Bergen)

Volg de Heemsteder
ook op Facebook
Volg de Heemsteder



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

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

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 19 februari, 10u. 
Interactieve ontmoeting 
rondom het thema Vasten
o.l.v. mevr. Y.Elbers.

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

Zondag 19 februari: 10u. 
JOOST-viering met ds. 
Joop Bos, Heemstede.
Kom in de kring en Jeugd-
viering.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 19 februari
Oude Kerk: 10u. ds. A. Mo-
lendijk, Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 19 februari om 10u.
Ds. S.J. Verwijs uit de Bilt.
Na de dienst is er koffi e-
drinken in het Jagershuis.

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

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 19 februari, aan-
vang 10u. Voorganger Ds. 
B.C. Helmers (Velsen).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Deze week nog een prent van 
het begin van de Raadhuis-
straat en dan kunt u gelijk 
al zien dat er inmiddels veel 
is veranderd. Het toenbeeld 
komt uit het Noord Hollands 
Archief (NHA) en is van 1920.
Ten opzichte van de foto van 
vorige week zijn we nu iets 
doorgelopen en kijken rich-
ting IJzeren Brug. Prach-
tig tijdsbeeld met bomen en 
dubbel spoor van de tram. 
Ook de paal voor de rijdraad 
oogt sierlijk. In het huidi-
ge verkeersbeeld is dubbel 
tramspoor nauwelijks meer 
voor te stellen.
Vanaf volgende week begin-
nen we aan de even kant van 
de Raadhuisstraat. De nufoto 
van Harry Opheikens is van 
februari 2017 en geeft een to-
taal ander beeld al zijn er nog 
panden te herkennen.

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (2)

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 
Heemsteder). 
Op de website van de HVHB 
kunt u eerder geplaatste ar-
tikelen over de winkels in 
Heemstede teruglezen. 









De lente met allerlei jonge die-
ren lijkt nog lang niet in aan-
tocht. In het asiel is het wel 
lekker rustig nu onze kittenaf-
delingen nog leeg zijn. Dit zal 
waarschijnlijk niet lang duren 
want over enkele weken zul-
len de eerste drachtige poezen 
zich misschien al weer aandie-
nen. 
Soms zijn het leuke, aanhankelijke poezen die goed voor 
haar kroost zorgt en het prima vinden als wij haar kids we-
gen en het verblijf en de mand schoonmaken. Maar som-
mige drachtige moederpoesjes zijn zelf net kitten-af. Die 
snappen vaak niet wat ze met hun grut aan moeten, heb-
ben niet genoeg melk of überhaupt geen zin om er voor te 
zorgen. Dan komt die zorg op het bordje van de dierverzor-
gers: dag en nacht om de twee uur een flesje, de kittens la-
ten plassen en poepen en ze schoonpoetsen. Het is enorm 
arbeidsintensief werk. 

Daarnaast komt het nog steeds voor dat we gebeld wor-
den door iemand die heeft ontdekt dat een poes de schuur 
als kraamkamer heeft gebruikt. Dit zijn meestal wat ver-
wilderde poezen die heel beschermend zijn. Bij hen kan 
het schoonmaken van het verblijf en de mand al enig ge-
vaar opleveren. Ook zijn deze poezen het er meestal niet 
mee eens wanneer we de kittens even wegpakken voor een 
knuffelsessie om ze te socialiseren. 
Kittens zijn schattig maar in het netjes afleveren aan een 
nieuw baasje (met enting, chip, 
paspoort, ontwormd/ontvlooid en 
later de castratie/sterilisatie) gaat 
heel veel tijd en geld zitten. 

Werk uzelf niet in de nesten!
Dit is de periode dat (jonge)poezen al krols worden en ge-
dekt kunnen worden. Wees er dus zeker van dat u straks 
niet met een ongepland nestje kittens geconfronteerd 
wordt en laat uw kat op tijd ‘helpen’. 

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

Love is
in the Air!

Historische vereniging op termijn naar watertoren
Verbouwing bibliotheek over begroting
Heemstede - Het college 
vraagt de raad extra kredie-
ten te verstrekken om de ver-
bouwplannen van de bibli-
otheek te kunnen bekosti-
gen. De gemeentelijk reken-
meesters zaten bij het op-
stellen van het budget er een 
miljoen euro naast. De op-
gevraagde offertes bleken 
rond de een miljoen euro ho-
ger dan was voorzien. Het 
gemeentebestuur wijdt dit 
aan de aantrekkende markt 
waardoor aannemers hun ta-
rieven hebben opgeschroefd. 

Er was al een bedrag 1,8 mil-
joen euro toegekend ten be-
hoeve van dit project. Daar 
komt nu nog 1,4 miljoen euro 
bij. Het moet uiteindelijk lei-
den tot een multifunctioneel 
gebouw, waarin naast de bi-
bliotheek ook ruimte is voor 
andere culturele en sociale 
instellingen.

Voorlopig doen naast de bi-
bliotheek ook de volgen-
de partijen mee: Een poli-
tiesteunpunt met aangifte-
loket, SHDH-begeleiding en 

dagcentrum ouderen, ‘Op 
Stoom’ voor de kinderop-
vang en horeca, Roads bege-
leiding GGZ patiënten, Wel-
zijnswerk door WIJ Heemste-
de, Een vitaliteitswinkel van 
De Zorgspecialist en alge-
meen maatschappelijk werk 
via de Stichting Kontext. Het 
gemeentebestuur wil hier-
mee een breed scala van so-
ciale en culturele activitei-
ten onder één dak verenigen. 
De verbouw omhelst nog-
al wat. Zo zal de bibliotheek 
over de drie beschikbare ver-
diepingen worden verdeeld. 
De constructie van het pand 
wordt aangepast. Vluchtwe-
gen worden ontsloten, de 
huidige ruimte wordt herin-
gedeeld. Ten slotte wordt het 
pand volledig geïsoleerd wat 
een flinke hap (636.000 eu-
ro) uit het budget neemt. Het 
pand voldoet dan wel aan het 
energielabel A. Bespaard kan 
worden (135.000 euro) door 
terug te gaan naar energie-
label B. Vervolgens moet de 
buitenruimte nog worden in-
gericht. Hier is nog geen kre-
diet voor aangevraagd. Er 
komt een fietsenstalling, par-

keerplek voor laden en los-
sen, een buitenruimte voor 
de kinderopvang evenals een 
terras aan de zuidzijde. Deels 
te betalen door de huurders. 
Gedurende de werkzaamhe-
den blijft de bibliotheek ge-
woon open, al zal er wel eni-
ge overlast ontstaan. 
Het idee is om met de juis-
te energiebesparende maat-
regelen 45-50% op de ener-
gierekening te kunnen be-
sparen. Tot op dit moment 
gaat men uit van een jaar-
lijks bedrag aan verhuur van 
om en nabij de 132.000 euro. 
De huurders gaan ook ser-
vicekosten betalen maar de 

hoogte daarvan is nog niet 
bekend. De Historische Ver-
eniging, die nu nog in de zol-
der een ruimte heeft, gaat 
op termijn naar de waterto-
ren. Ook daar moet nog ge-
investeerd worden door de 
gemeente voor een bedrag 
van 35.000 euro. Uiteindelijk 
komt het gemeentelijk pand 
aan de Lieven de Keylaan 
leeg voor verkoop of verhuur. 
De kapitaallast van de tota-
le bibliotheekverbouwing be-
draagt 82.000 euro per jaar 
bij een totale investering van 
3,4 miljoen euro. 
Eric van Westerloo

Feest in de 
Pinksterkerk

Heemstede - Onder de titel 
‘Feest in de Pinksterkerk’ ge-
ven het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede en de Teis-
terband op zondag 26 febru-
ari om 15.00 uur een concert 
in verband met het 20-jarig 
bestaan. Het concert vindt 
ook plaats in de Pinksterkerk.
Het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede, onderleiding van 
Leon Bosch, start voor de 
pauze. Gespeeld worden on-
der andere Hightlights from 
Chess van Anderson, Can-
terbury Chorale van Jan van 
Roost en Oregon van Jan de 
Haan. Na de pauze is het de 
beurt aan de Teisterband, on-
derleiding van Miklós Fürst. 
Zij spelen een geheel ander 
repertoire met onder andere 
een Glenn Miller medley, The 
Girl from Ipanema, van Vini-
cius de Moraes, Still Got the 
Blues van Gary Moore, Mack 
the Knife, van Kurt Weil en 
Back Street Blues, van Sam-
my Nestico. Een zeer geva-
rieerd programma en zeker 
een bezoek waard.
De zaal is open vanaf 14.30 
uur. Toegangskaarten kosten 
10,- euro en zijn te verkrijgen 
aan de zaal. Na het muzikale 
deel wordt het glas geheven 
wegens het 20-jarig bestaan.
Info: www.sbo-heemstede.nl.

Activiteiten burgemeester 
en wethouders nu openbaar
Heemstede - In het kader 
van meer openheid van be-
stuur heeft het college be-
sloten om zijn zichtbare ac-
tiviteiten in de gemeente 
Heemstede te publiceren. 
Naast de vele openbare 
commissie- en raadsverga-
deringen zijn collegeleden 
met grote regelmaat aan-
wezig bij openbare gebeur-
tenissen. Zo neemt wet-
houder Christa Kuiper op 
25 februari bij boekhandel 
Blokker het boek ‘Cultu-
reel Erfgoed’ in ontvangst. 
De schrijver Jaco van Wit-
teloostuyn zal de wethou-
der het boek overhandigen. 
Op 15 maart zijn de colle-
geleden aanwezig in het 
raadhuis om de uitslag van 
de landelijke verkiezingen 
te volgen en met enig ge-

luk te duiden voor de aan-
wezigen. Belangstellenden 
zijn welkom de avond bij te 
wonen. Iedere eerste vrij-
dag van de maand is bur-
gemeester Heeremans tus-
sen 10.00 en 12.00 uur voor 
iedereen aanspreekbaar en 
kan men zonder afspraak 
binnenlopen. 

Op 17 maart opent burge-
meester Heeremans  zorg-
villa ‘De Meerlhorst’ aan de 
Van Merlenlaan. De infor-
matie is terug te vinden op 
de website van de gemeen-
te onder het hoofdstuk Col-
lege van B&W onderdeel 
activiteiten B&W. Het initi-
atief is een aanvulling die 
bijdraagt aan meer open-
heid van het bestuur.
Eric van Westerloo

Open inloop 
Seniorweb
Heemstede - Met de pre-
sentatie ‘Marktplaats; iets ko-
pen of verkopen, hoe doe je 
dat?’ houdt Seniorweb Haar-
lem op dinsdag 21 februari 
een open inloop. Seniorweb 
maakt de digitale wereld leu-
ker en makkelijker voor seni-
oren. Iedere maand is er bij 

WIJ Heemstede een Open In-
loopochtend. Op de Senior-
web Open Inloop is een aan-
tal ervaringsdeskundigen 
aanwezig om u te helpen met 
al uw computervragen. Neem 
gerust uw laptop, tablet of 
smartphone mee. De pre-
sentatie met het thema is om 
11.00 uur en duurt een half 
uur. De Open inloop is In de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede en helemaal gratis.
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Fotografie: Eric Jagtman.

(Al) voorjaarsactiviteiten op Meermond
Heemstede - Her en der ligt 
het landschap nog ingepakt 
door een sneeuwdeken van 
luttele centimeters. Daar om-
heen smelten sneeuwpoppen 
in de al sterker wordende 
zon. Wie goed rondkijkt kan 
zelf de eerste tekenen van de 
lente al waarnemen. Op de 
Dreef piept het eerste groen 
van de narcissen al verwach-
tingsvol naar boven. Her en 
der worden de eerste bloei-
ende sneeuwklokjes gezien. 
In de tuin bloeit de toverha-
zelaar. Een goed moment om 
het landschap op weg te hel-
pen naar het nieuwe seizoen.  
Op Park Meermond is daar 
in de afgelopen weken hard 
aan gewerkt. De wilgen rond 
het moeras zijn geknot. Vrij-

dag werd het braamstruweel 
langs het Spaarne flink ge-
kortwiekt. Een uilenkast werd 
opgehangen. Binnenkort is 
de verzorging van de boom-
gaard aan de beurt. Bij zeven-
tig fruitbomen zal de boom-
spiegel worden ontdaan van 
omringend groen, en daarna 
zal rond elke boom een hu-
musrijke mestlaag worden 
aangebracht. Wat dat ople-
vert zullen we in september 
beleven. Dan wordt er net als 
in voorgaande jaren opnieuw 
een spetterend feest georga-
niseerd om de oogst te vie-
ren. Geïnspireerd door deze 
ontluikende voorjaarsactivi- 
teiten? Kom dan ook eens 
samen met de vrijwilligers de 
handen uit de mouwen ste-

ken. Dat kan iedere vrijdag, 
nadere inlichtingen bij Eric 
Jagtman, 06-43803837.

Boekpresentatie bij Blokker
‘Ik maak zelf wel uit wat ik vind’
Heemstede - Op zater-
dag 18 februari om 16.00 uur 
wordt het boek ‘Weerwoord’ 
van Marc Josten gepresen-
teerd bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. De presentatie wordt 
geopend door redacteur Ad 
van den Kieboom, vervolgens 
gaat journalist Jeroen Smit 
(De prooi)  in gesprek met 
Marc Josten.
 
Over Weerwoord:
‘Ik maak zelf uit wat ik vind!’ 
Een uitspraak die benadrukt 
dat we capabel genoeg zijn 
om de juiste keuze te maken 
uit de informatie die op ons 
af komt. Maar is dat wel zo? 
In een democratie hechten 
we aan de vrije meningsui-
ting. Alle meningen bij elkaar 
vormen de publieke opinie, 
een belangrijk instrument om 
beleid te maken en beslis-
singen te nemen. Maar waar 
halen we informatie vandaan 
die tot een afgewogen inzicht 
of oordeel moet leiden? Hoe 
selecteren we de feiten en 
hoe verwerken we die? Hoe 
komt het dat we soms zien-
de blind zijn of de moed niet 
hebben de werkelijkheid on-
der ogen te zien? Marc Jos-
ten, woonachtig in Heemste-
de (1961) is onderzoeksjour-
nalist en hoofdredacteur bij 

omroep human. Hij was en 
is inhoudelijk betrokken bij 
programma’s als Argos, Het 
Filosofisch Kwintet en Medi-
alogica. Josten begon als re-
dacteur bij het weekblad Vrij 
Nederland. Hij werkte aan 
geruchtmakende en grens-
overschrijdende dossiers in 
de wereld van de politiek en 
het bedrijfsleven. Het proces 
van de vorming van de pu-
blieke opinie heeft al jaren-
lang zijn belangstelling. Hij 
mag een van de deskundi-
gen op dit gebied in Neder-
land genoemd worden.
Toegang vrij, reserveren ge-
wenst via info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

Actie ‘koffie’ van Lionsclubs voor Voedselbanken
Heemstede - Ook dit jaar 
zamelen Lionsclubs in Ne-
derland Douwe Egberts 
waardepunten in voor het 
goede doel. Deze punten zet 
Douwe Egberts om in pakken 
koffie voor de Voedselbanken 
in Nederland. De vorige inza-
melactie leverde op deze ma-
nier maar liefst bijna 110.000 
pakken koffie op.
In Nederland leeft nog ruim 
een miljoen mensen on-
der de armoedegrens. De-
ze mensen komen in aan-
merking voor voedselpak-
ketten van de Voedselbank 
in hun buurt. Omdat vacuüm 
verpakte koffie niet bederft 
wordt dat maar zelden aan-
geboden voor in het voedsel-
pakket. De actie duurt de ge-
hele maand februari. De pun-
ten worden door Douwe Eg-

berts omgezet in pakken kof-
fie voor de Voedselbanken, 
waarbij Douwe Egberts de 
opbrengst met 15% verhoogt. 
In deze regio coördineert Li-
onsclub Heemstede Benne-
broek deze inzamelactie. U 
kunt uw DE-waardepunten, 
liefst geteld en in zakjes, in 
de inzameldoos doen bij de 
volgende winkels:
Bennebroek: Albert Heijn, 
Schoollaan 23.
Heemstede: Albert Heijn, 
Zandvoortselaan 169, Albert 
Heijn, Bleekersvaartweg 57, 
Dekamarkt, Binnenweg 16-
18, Coop, Glipperdreef 105, 
Plus, Jan van Goyenstraat 21 
en Vomar, Binnenweg 149.
Of stuur ze aan ‘Lions hel-
pen’, Postbus 151, 2270 AD 
Voorburg. 
Info: www.lionshelpen.nl.

Traktatie 25-jarig jubileum Coop De Koning op de Glip
Sparen voor een heerlijk menu op Landgoed Groenendaal

Heemstede - Vijfentwintig jaar al 
een vaste waarde op De Glip: super-
markt de Koning, sinds twee jaar Coop 
de Koning. Een mooi jubileum en dat 
mag gevierd worden. Zoals het een ja-
rige betaamt, deelt hij zélf uit! Het zijn 
dus de klanten van de supermarkt die 
lekker mogen profiteren van het fees-
telijke jaar. En dat is letterlijk te ne-
men want de eerste mooie traktatie die 
Coop de Koning doet is een spaarac-
tie waarmee u met grote korting kunt 
genieten van een 3-gangenmenu op 
het befaamde Restaurant Landgoed 
Groenendaal. Het restaurant - dat ove-
rigens maar liefst zijn 100e verjaar-
dag viert! - ligt niet ver van supermarkt 
Coop op de Glip en is aldus een goe-
de buur. Je kunt daar heel goed je ver-
jaardag vieren en dus een fijne gele-
genheid voor Coop de Koning om hen 

te betrekken bij het jubileum. Dat het 
een typisch Heemsteeds restaurant is, 
speelt ook mee. Coop De Koning toont 
zo ook zijn betrokkenheid bij lokale 
ondernemers. Lokaal, dichtbij en be-
trokken: dat is wel wat Coop uitstraalt 
door zelf ook activiteiten te sponsoren 
en bijvoorbeeld scholen in de buurt te 
ondersteunen als die leuke acties heb-
ben.

Spaaractie
Wat moet je doen? Bij elke 10,- euro 
aan boodschappen krijgt u een zegel, 
lever de volle spaarkaart (40 zegels) 
in bij de kassa. U ontvangt een vou-
cher voor het heerlijke 3-gangenme-
nu bij Restaurant Landgoed Groenen-
daal dat geen 36,- maar slechts 25,- 
euro kost. De actie loopt vanaf heden 
tot zondag 2 april 2017. De voucher is 

in te leveren tot en met zondag 30 april 
2017. Kijk even goed naar de ins & outs 
op de spaarkaart. Oja, wie met de vou-
cher in het sfeervolle restaurant aan-
schuift, ontvangt tevens een spranke-
lend aperitief. Proost!

25 Jaar
De supermarkt op de Glip is goed in 
beweging. Nagenoeg twee jaar ge-
leden veranderde de winkel naar het 
concept van Coop. De bekende oran-
je kleur is opvallend voor wie over de 
Glipperweg rijdt. Eenmaal binnen kom 
je in een moderne, frisse winkel waar-
in veel bedrijvigheid heerst, en waar u 
natuurlijk een heel divers assortiment 
vindt met een grote nadruk op verse 
artikelen.
Coop de Koning, Glipperdreef 105. 
Joke van der Zee

                                     1 t/m 9 februari 2017

Huwelijken
01-02-2017  Michel in ’t Velt & Dianthe Huis
07-02-2017  Rick Koolen & Tamara A.R. Aberkrom
09-02-2017  Aziz B. Soyogul & Marieke de Beer

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Peuter & 
Kleuterpret: 

Lentekriebels!
Heemstede - Woensdag 
22 februari is er voor de al-
lerkleinsten bij Plexat Peu-
ter en Kleuter Pret. Er is van 
alles voor kinderen van 2,5 
t/m 6 jaar: feest vieren, kunst 
maken, voorlezen, pannen-
koeken eten, muziek, the-
ater, film, yoga of koken. 
Op woensdag 22 februa-
ri is het thema: Lentekrie-
bels. De kinderen gaan kleu-
ren, een beetje bewegen met 
‘beweegkriebels’, koken met 
bloemen en natuurlijk een 
pannenkoek eten.
Entree: 6,- euro per kind. 
Ouders/begeleiders zijn gra-
tis. De tijd is van 11.00-12.30 
uur. Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl, of
548 38 28.
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Heemstede –  Het voorjaar komt eraan en het menselijk 
lichaam is dan gebaat bij een weldadige reinigingskuur, 
waarmee je de lente met frisse en fitte schreden kunt be-
treden. Nanda Sharon van Praktijk De Lente vertelt hoe. 

“Wij gaan in Praktijk De Lente de vierde voorjaarsreini-
gingskuur aanbieden. Deze bestaat uit drie wekelijkse 
bijeenkomsten en start op 17 maart tot en met 1 april. Je 
kunt dan kiezen voor een vrijdagavond of een zaterdag-
morgen.  Eigenlijk is het een soort grote schoonmaak bin-
nen je lichaam. Je begint voor de kuur met een aantal da-
gen dat je je gewone voeding gaat afbouwen. In deze af-
bouwfase haal je bijvoorbeeld koffie, vlees en alcohol uit 
je voedingspatroon. Daarna heb je een kuur met heel veel 
groenten en voeding die gericht is op reinigen. Deze voe-
ding zet het reinigingsproces in het gehele lichaam ac-
tief in gang. Je krijgt dan ontzuring. In de winter eten we 
doorgaans wat zwaardere kost. Denk aan vettere voeding 
zoals hutspot, boerenkool met worst etc. Die voeding be-
vat meer zuren die zich in het lichaam opslaan. Die zuren 
moeten uit je lichaam zijn om je fit te voelen. De drie bij-
eenkomsten vinden plaats in de praktijk met een groepje 
van 4 tot maximaal 5 deelnemers. De eerste bijeenkomst 
maken de deelnemers kennis met elkaar met een reini-
gend voetbad (een detox voetbad) en een massagebe-
handeling, in wat voor vorm dan ook. Het voetbad bevat 
een apparaatje dat de samenstelling van de watermole-
culen verandert, oftewel dit ioniseert het water. In dat wa-
ter komt een soort zout dat de poriën in de voeten opent. 
Dat ioniserende water heeft een bepaalde aantrekkings-
kracht, een soort zuigende werking. Het reinigende en 
ontgiftende effect bij zo’n eerste reinigingsbad is duide-
lijk zichtbaar. Je ziet dat bij de ene deelnemer het water 
zwarter is dan bij de ander. In die drie weken zie je dat 
de kleur van het water per deelnemer verandert. Op de 
praktijk hangt een bord waarop de deelnemers kunnen 
schrijven waarom ze hun lichaam willen reinigen. Maar 
je merkt ook dat mensen willen afvallen en deze kuur als 
aanzet beschouwen om in een afslankperiode te komen, 
ofschoon ons uitgangspunt echt op het reinigen ligt. We 
schrijven op hoe het gaat en hoe iemand zich voelt. Dit 
doen we bijvoorbeeld door een kaartje te laten trekken 
met een begrip, bijvoorbeeld ‘harmonie’. We vragen of dit 
begrip de deelnemer iets zegt.  Dan volgt er een verhaal, 
dat we opschrijven en waarbij we ook het gewicht note-
ren. Zo houden we iedere bijeenkomst bij hoe het gaat 
met iedereen. De deelnemers zitten in een e-mailgroep-
je gedurende deze drie weken om gedachten met elkaar 
te kunnen wisselen. Hoewel het een fysieke reiniging is, 
zorgt dit daarnaast voor geestelijke reiniging: het een is 
nooit los van het ander. Oh ja… en er wordt in de nieu-
we Lente hard gewerkt aan een nieuwe ruimte… nieuws 
hierover volgt”, aldus Nanda Sharon.
Inschrijven mogelijk tot 11 maart.
Meer informatie op www.praktijkdelente.nl, per e-mail: 
info@praktijkdelente.nl of tel. 023-5470950.
Bart Jonker

Participatieverklaring voor nieuwe inwoners,
wat houdt die nu precies in?
Heemstede - Onlangs heeft 
een eerste groep vluchtelin-
gen de ‘Participatieverkla-
ring’ ontvangen op het Raad-
huis in Heemstede. De twee-
de groep volgde kortgeleden 
en begin maart is de derde 
groep aan de beurt, en nog 
voor de zomervakantie volgt 
een vierde groep. Wat be-
helst nu zo’n participatiever-
klaring? Als aanvulling op het 
inburgeringsexamen is er te-
genwoordig een verplicht on-
derdeel dat alle nieuwe in-
woners van een gemeente, 
die er wonen sinds 1 januari 
2016, volgen. Daarin worden 

de kernwaarden van de de-
mocratie, de grondwet en de 
rechtstaat uitgelegd. Met een 
handtekening bekrachtigen 
de deelnemers dat zij hier 
kennis van hebben genomen 
en dit zullen ‘eerbiedigen’. El-
ke gemeente kan dat op zijn 
eigen wijze invullen. 
De gemeente Heemstede 
heeft een driedaagse work-
shop/cursus samengesteld 
in samenwerking met Vluch-
telingenWerk Noordwest-
Nederland. Hieraan wordt 
invulling gegeven door Aziz 
Azizi, bijgestaan door een 
tolk. Zelf was Aziz in het ver-

leden vluchteling en hij is 
werkzaam bij bovengenoem-
de organisatie. Ook platform 
Heemstede en WIJ Heemste-
de verzorgden onderdelen. 
De nieuwe inwoners hebben 
er uitgebreid kennis van ge-
nomen. En ze weten ook van 
Vaderdag, Moederdag, die-
rendag, op tijd op afspraken 
komen, dat ‘een goede buur 
beter is dan een verre vriend’, 
Sinterklaas en waarom wij 
oranje zo’n mooie kleur vin-
den. Ze weten van de Vrij-
markt op de Javalaan op 27 
april en de betekenis van 4 
en 5 mei. 

Vrijwilligers gezocht voor kinderen met beperking
Regio - In de voorjaarsva-
kantie organiseert Stichting 
Wielewaal in Haarlem een 
kinderthemaweek: vakan-
tiedagopvang voor kinderen 
met een beperking. Kinderen 
kunnen zich per dag inschrij-
ven. Samen met een groep 
vrijwilligers onder leiding van 
een recreatieleider doen zij 
allerlei activiteiten. Het draai-
boek ligt klaar, maar er zijn 
nog meer vrijwilligers nodig 
om alle kinderen mee te kun-

nen laten doen. We zijn nog 
op zoek naar vrijwilligers voor 
de periode tussen zo 19/2 en 
vr 24/2. Als vrijwilliger bege-
leid je de kinderen bij de ac-
tiviteiten en help je ze met 
eten/drinken en naar het toi-
let gaan. Ervaring in de zorg 
is niet nodig, wel ben je en-
thousiast en minimaal 17 jaar. 
Vrijwilliger Abderrahman 
(21) vertelt over zijn ervarin-
gen: “In het begin vond ik het 
heel spannend. Gelukkig wa-

ren de kinderen enorm lief 
en de vrijwilligers waren ook 
spontaan en gezellig. Ik had 
het meteen al helemaal naar 
m’n zin, net als de kinderen 
bij wie de blijdschap er dui-
delijk van af straalde. Ik heb 
veel geleerd tijdens de kin-
derthemaweken. Niet alleen 
over de beperkingen en ver-
zorging, ook heb ik geleerd 
om van de kleine dingetjes te 
genieten. Eén van m’n leuk-
ste herinneringen is dat ik 

een film aan het kijken was 
met een zwaar autistisch jon-
getje. Geheel uit het niets zei 
hij “Appie kampioen” tegen 
me en gaf me vervolgens een 
dikke knuffel. Dit kwam heel 
onverwacht en was zo lief om 
te horen van een autistisch 
jongetje. Ik kreeg er gewoon 
kippenvel van, zo mooi vond 
ik het!”
Voor meer info kijk op: www.
wielewaal.nl/vrijwilligers of 
bel 088-1224400.

Met een weldadige 
reinigingskuur De Lente in

Lezing 
Koninginnen 
van de Nijl
Heemstede - In het Rijk-
museum van Oudheden in 
Leiden is op dit moment 
een tentoonstelling te zien 
over de koninginnen in het 
oude Egypte. Speciale aan-
dacht is er voor de konin-
ginnen uit het Nieuwe Rijk 
(1550 – 1100 v.Chr.). Dit 
zijn beroemde vrouwen als 
Hatsjepsoet en Nefertari, 
de vrouw van machtige fa-
rao Ramses II. De tentoon-
stelling vertelt wat de rol 
van de vrouw aan het hof 
van de farao was en welke 
politieke invloed zij had. De 
koningin was de belang-
rijkste vrouw van de farao, 
maar niet de enige. Egypti-
sche farao’s hadden grote 
harems. Hoe zag zo’n ha-
rem eruit? Van groot be-
lang waren de voorberei-
ding op de dood. De ten-
toonstelling laat zien hoe 
in Deir-El-Medina, het be-
roemde dorpje van de ar-
beiders die de graven van 
de farao’s maakten, geleefd 

en gewerkt werd. Het graf 
van Nefertari is één van de 
mooiste graven in Egypte: 
met behulp van foto’s en 
maquettes wordt getoond 
hoe dit graf eruit ziet. Het 
Egyptische museum in Tu-
rijn heeft de grafgiften van 
de koningin uitgeleend aan 
het Rijks Musem van Oud-
heden: zo zijn de sandalen 
van de koningin nu in Lei-
den te zien.
De lezing is op maandag 20 
februari van 14.00 tot 16.00 
uur bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl en
telefonisch 5483828.

Trefpunt-WIJ 
Heemstede 
lezing over 

Basiliek St. Bavo
Heemstede - Hillebrand de 
Lange geeft dinsdag 28 fe-
bruari een lezing over de ka-
thedraal aan de Leidse vaart. 
Een beeldbepalend element 
in het silhouet van Haarlem. 
Na een jarenlange, bijna af-
geronde restauratie, straalt 
de kathedraal in een nieuw 
licht. Met nieuwe ogen en 
een frisse blik gaan we naar 
deze monumentale kerk kij-
ken en naar enkele kapellen 
die het koor omringen. Enke-
le schilderijen van Vlaamse 
primitieven geven een ver-
frissende wending aan onze 
manier van kijken. 
Aan de hand van veel beeld-
materiaal zullen de  gehei-
men van dit Godshuis wor-
den onthuld. De lezing is op 
dinsdag 28 februari. 
De Trefpunt-WIJ lezingen 
start om 13.30 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree is 5,- euro.  Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl 
of (023) 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.
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Heemstede - ‘Niet al-
leen je geliefde verrassen 
maar ook de mensen die 
je lief zijn.’ Zo werden op 
14 februari bewoners van 
zorgcentrum Kennemer-
duin verrast door scholie-
ren Quinta Otten en Isa 
Velasco Lopez. Zij deel-
den bloemen uit aan de ta-
fel die gezellig was gedekt. 
De bewoners kregen aan
deze tafel een lekkere Va-
lentijnstaart die gemaakt 
was door Petra Timmer-
man.
Zo werd Valentijnsdag op 
Kennemerduin een feestje!

Valentijnsdag op Kennemerduin

Foto: Isa Velasco Lopez

‘Ontwikkelingssamenwerking
in een nieuw jasje’
Heemstede - Meine Pie-
ter van Dijk biedt dinsdag 21 
februari een kijkje achter de 
schermen van regeringsbe-
leid inzake ontwikkelingssa-
menwerking.

Het beeld dat particuliere or-
ganisaties (NGO’s) voor ogen 
staat verschilt nog al eens 
van dat wat regeringen voor-
staan. Meine Pieter van Dijk 

is econoom en em. hoogle-
raar waterservices manage-
ment bij Unesco; hij is nu nog 
werkzaam als hoogleraar On-
dernemerschap bij de Maas-
tricht School of Manage-
ment. Het belooft een boei-
ende lezing te worden.

Aanvang 20.00 uur. Kosten 
5,- euro. Locatie: Pauwehof, 
Achterweg te Heemstede.Meine Pieter van Dijk.

In de Heemsteder van 1 en 8 februari pleiten de heren Van Westerloo (column, red.) en 
Kokke (lezerspost, red.) dat er nu maar eens haast gemaakt moet worden met woning-
bouw in het Manpadslaangebied. Van Westerloo schrijft zelfs over 400 woningen! Beiden 
gaan echter voorbij aan de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden van dit 
gebied. Het is een van de weinige gebieden in Noord-Holland waar je tussen twee oude 
strandwallen (die van Groenendaal en Leyduin) een vrij zicht over de strandvlakte hebt. 
Tevens vormt het een belangrijke ecologische verbinding tussen Groenendaal, Leyduin en 
Huis te Manpad (een Natura 2000-gebied). 

Dat er in Zuid-Kennemerland, dus ook in Heemstede, behoefte aan nieuwe woningen is, 
is duidelijk. In Heemstede wordt daar invulling aan gegeven rond de haven en in Slottuin – 
bij elkaar een kleine 200 woningen, waaronder sociale huur. En zo zijn er nog meer plek-
ken aan te wijzen waar je woningen dan wel appartementen kunt realiseren; bijvoorbeeld 
in het voormalige Lorentz de Haas Laboratorium op het terrein van Meer en Bosch, dat 
SEIN wil afstoten. Maar misschien is Heemstede gewoon vol en moeten we kijken naar
ruimte elders, over de gemeentegrenzen. Vlak over de Cruquiusbrug komen er in Plan 
Wickevoort 1000 woningen bij.  

Heemstede heeft zijn charme en aantrekkelijkheid mede te danken aan het vele groen, 
waaronder het Manpadslaangebied. Er is dus veel voor te zeggen het gebied groen te hou-
den en waar mogelijk het groene karakter te versterken. Hopelijk levert de oproep van de 
gemeente om suggesties aan te leveren voor de inrichting van het gebied betere idee-
en op dan de fantasieloze uitruil ‘groen-rood’ (natuur ontwikkelen, betaald uit de bouw 
van huizen). De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek heeft in haar zienswijze
alternatieven aangedragen, variërend van duurzame en ecologische agrarische activitei-
ten tot het inrichten van een stiltetuin. Daarmee blijft het gebied groen en behoudt Heem-
stede zijn charme.

Jaap Verschoor
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

Manpadslaangebied:
veel alternatieven voor woningbouw

Lezerspost

Bikkelen tijdens 
Scouting winterhike

Heemstede - Dit weekend hadden de stoere meiden van 
Scouting WABO Heemstede de 25 km lange tocht van de 
jaarlijkse regio winterhike op het programma staan. Deze 
editie was een hike voor echte bikkels, met temperaturen 
onder 0 en veel sneeuw! 
Na een hele dag te hebben gelopen kwamen de Scouts 
laat op de avond aan op de slaaplocatie. Waarna ze nog 
overnacht hebben in een tent! Het resultaat van dit week-
end was een trots team en een prachtige 5e plek! 

Stephan Spruijt
nieuwe hoofd- 
trainer RCH

Heemstede – Voetbalver-
eniging RCH heeft Step-
han Spruijt aangetrokken als 
nieuwe hoofdtrainer. Spruijt 
woont in Lisse. Het RCH-
bestuur is verheugd dat de 
oud-speler in het komen-
de seizoen hoofdtrainer van 
RCH zal zijn. Hij volgt Ri-
chard Hoogervorst op die, na 
een jarenlange carrière, be-
sloten heeft een sabbatical in 
te lassen. Spruijt wordt geas-
sisteerd door Carlo de Keizer, 
die daarmee zijn co-trainer-
schap met een jaar verlengt.
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Heemstede - Daar zitten 
ze dan, met zijn zevenen in 
de kring samen met juf El-
len. Apetrots en al heel groot, 
want zij mogen sinds maan-
dag 6 februari naar de basis-
school van De Evenaar. Hoe 
fijn is het om lekker rustig te 
beginnen in een kleine, vei-
lige groep, de zogenaamde 
0-groep, of instroomgroep 1 
C. Genoeg tijd en aandacht 
voor de allerjongsten die best 
nog moeten wennen aan de 
regeltjes en afspraken die 
horen bij het spelen, wer-
ken en leren op school. Want, 
wanneer mag je naar de wc? 
Wat moet je doen als je heel 
graag iets wilt zeggen of vra-
gen? Best ingewikkeld, want 
als je naar de wc wilt doe je 
de plasketting om, en draai 
je het wc-bordje op rood. 
Vingers opsteken als je iets 
wilt zeggen is ook een regel 

die de kinderen in het kleine 
groepje spelenderwijs leren. 
In een veilige, rustige omge-
ving leren knippen en plak-
ken, spelen in de huishoek 
of werkjes kiezen uit de kast, 
daar gaat het om bij het op-
starten van de instroomgroep 
met kinderen die net peuter-
af zijn. Dat de kinderen vaak 
zo doorlopen vanuit peuter-
speelzaal ’t Merelnest, die 
zich naast De Evenaar geves-
tigd heeft, is mooi meegeno-
men, maar geen vereiste.

Basisschool De Evenaar is 
bekend met dit concept, want 
8 jaar geleden werd er op de 
school al gewerkt met een in-
stroomgroep. Dit is zo goed 
bevallen, dat dit weer is op-
gepakt nu de andere 2 kleu-
tergroepen voldoende kinde-
ren hebben. Het bevalt heel 
goed.

Kandidaten gezocht voor HVHB Erfgoedprijs
Heemstede - Het is nog 
ver weg - 1 juni - maar nu 
al vraagt Historische Ver-
eniging Heemstede Benne-
broek (HVHB) naar kandida-
ten die in aanmerking komen 
voor de Burgemeester David 
Eliza van Lennep Erfgoedprijs 
2017. Hierover bericht de his-
torische vereniging in haar 
jongste kwartaalblad Heer-
lijkHeden. Sinds 2015 reikt 
de HVHB deze prijs uit als 
stimulans voor initiatieven op 
gebied van cultureel erfgoed 
in Heemstede en Benne-
broek. Naamgever Van Len-

nep was van 1891 tot 1916 
burgemeester van Heemste-
de en onder zijn burgemees-
terschap veranderde Heem-
stede van een dorp van bui-
tenplaatsen en wasserijen 
naar een moderne forensen-
gemeente. Met de prijs wordt 
de herinnering aan de oud-
burgemeester levend gehou-
den. In 2015 ging de Erfgoed-
prijs naar de Stichting Mo-
ve voor de Trambrug in Ben-
nebroek en vorig jaar was de 
speciale prijs voor het pand 
Zijlstra, vroeger een kruide-
nierswinkel en nu een cate-

ringbedrijf. De gevel is prach-
tig aangepast. (Raadhuis-
straat 49). Een deskundige 
jury buigt zich over de kan-
didaten en filter er genomi-
neerden uit. Wie of wat ver-
dient de Erfgoedprijs dit jaar? 
Opgave via communicatie@
hv-hb.nl Insturen kan tot 
15 maart, op 25 maart wor-
den de nominaties bekend-
gemaakt en op 1 juni zal be-
kend zijn wie de prijs in ont-
vangst mag nemen. De win-
naar krijgt een speciale pen-
ning; voor alle genomineer-
den is er een oorkonde.

Oude jazz in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 19 fe-
bruari is er in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede weer een ou-
de stijl New Orleans/Dixie-
land concert! Optredenden 
zijn The Dixieland Cracker-
jacks, een zeer gerenom-
meerd orkest in dit genre, 
met faam in binnen en bui-
tenland. Bert Brandsma, lei-
der, klarinet/sax, Selena 
Brandsma, trombone, Mi-
chel Muller, trompet, Roc-
ky van Schaik, banjo, Frans 
Bouwmeester, bas en Ray-
mond van de Hooft, drums. 

De nummers van de bekende 
grootheden uit de Jazz his-
torie worden uitgevoerd zo-
als Joe ‘King’ Oliver, Bix Bei-
derbecke, Jelly Roll Morton,  
W.C. Handy, Duke Ellington, 
Louis Armstrong en Chris 
Barber. In het orkest van 
Chris Barber is de bandleider 
Bert Brandsma de vaste klari-
nettist. Het concert begint om 
15.00 uur. In verband met de 
te verwachten drukte gaan 
de toegangsdeuren om 14.00 
uur open. In de naastgelegen 
Pauwehof is het concert op 
scherm volgen. Na afloop is 

40 jaar 
‘Vrouwen
van Nu’

Heemstede - De afde-
ling Heemstede van de 
Vrouwen van Nu bestaat 
40 jaar. Gevierd wordt dat 
met kleine feestjes het 
hele jaar door.
Op woensdag 22 februari 
bijvoorbeeld is er een po-
werpointpresentatie van 
foto’s van evenementen 
van de afgelopen jaren.
Belangstellenden zijn van 
harte welkom vanaf 15.15 
uur in De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. 
Entree is gratis.
Informatie bij voorzit-
ter Loes Oldersom, 023-
5736750 of secreta-
ris Marga van der Burg, 
5280340.
Kijk ook eens op:
www.vrouwenvannu.nl.

Koele kikkers zwemmen bij drie graden 
Els Wermenbol, topzwemster in ijswater
Heemstede – De Heem-
steedse kunstenares Olga 
van der Klooster zwemt re-
gelmatig in koud water. Met 
de club ‘Koele kikkers’, een 
Heemsteeds clubje van 15 tot 
20 man, zwemt ze in de Haar-
lemmermeerse plas. Met drie 
graden boven nul zijn voor 
Olga vier minuten echt ge-
noeg, dan kan ze nog een 
half kopje thee drinken. Een 
heel kopje lukt niet vanwege 
het ‘shaken’. Collega kikker 
Els Wermenbol, zwemt rus-
tig 1000 meter in 26 minuten 
en voelt zich er heerlijk bij. 
In januari werd zij in Burg-
hausen in Beieren tweede bij 
de wereldkampioenschap-
pen in haar leeftijdscatego-
rie 60-65 jaar. Ze won er een 
bierpul mee waar ze ijswater 
uit drinkt. Nu echt voor het 

laatst, want die duizend me-
ter was de grens. Zo’n wed-
strijd gaat je in de koude kle-
ren zitten. Ze wil de baas zijn 
over haar lichaam, weet wat 
ze doet, maar blijven trainen, 
ook als het druilerig is en je 
alleen moet gaan. Dat is een 
enkele keer. Meestal leuk 
met een heel stel en daarna 
halve kopjes thee met honing 
drinken. Ze doen het voor de 
lol, weet wat ze terugkrijgen, 
het vrijkomen van de endor-
fine, een drug van je eigen 
lijf die een kick geeft. Het is 

zo lekker! Alsof er een stof-
zuiger door je lijf gaat die alle 
rotzooi meeneemt en afvoert. 
Els voelt zich na het zwem-
men goed opgeruimd in lijf 
en hoofd. Het begon in Zand-
voort. Haar vader leerde haar 
zwemmen in zee, ze is geen 
zwembadkind. Met haar man 
maakte ze tochten in de Al-
pen, tent op je rug mee, waar 
ze in die koude bergmeer-
tjes zwom.  Heerlijk met die 
besneeuwde bergen als de-
cor. Wel koud! Je komt op de 
mooiste plekken. In Noorwe-

gen weet ze de koudste me-
ren bij gletsjers te vinden, 
inclusief de bewoners die 
vrienden geworden zijn. IJs-
meren die haar privébaden 
zijn. Ze voelt er zich als een 
IJskoningin te rijk met de tent 
in de sneeuw. In Nederland is 
het heerlijk zwemmen in het 
Haarlemmermeerse Bos. Bij 

het wedstrijdzwemmen denkt 
ze nog aan afstanden van 
500 meter of korter, het moet 
wél leuk blijven. 
Heeft u vragen over ijszwem-
men, stuur een mailtje naar 
Els:
ewermenbol@hotmail.com, 
en ze antwoordt. 
Ton van den Brink

er deurcollecte, richtbedrag: 
10 euro. Na het concert is in 

de Pauwehof thee, koffie en 
gebak verkrijgbaar.

Evenaar begint met ‘0-groep’
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Nicolette van Zijl, een echte 
Heemsteedse schoonheidsspecialiste
Heemstede – Ze betrok in 
december een royaal huis 
aan de Troelstralaan, het 
eerste wat ze deed was een 
schoonheidssalon inrichten. 
Het was toch geen weer om 
de voor en achtertuin aan 
te pakken. Het huis is lang-
zamerhand ingericht, ze wil 
werken in haar salon, met 
mensen bezig zijn. Nicolet-
te van Zijl begon als begin-
nend schoonheidsspecialis-
te bij haar ouders thuis aan 
de Spoorzichtlaan. Ze be-
handelde familie en vrienden 
en studeerde. Ze werkt in de 

Heemsteedse apotheek aan 
de Binnenweg als apothe-
kersassistente waar ze drie 
jaar voor studeerde. Schoon-
heidsspecialisatie en apo-
theek, het vult elkaar mooi 
aan. In de apotheek is de 
cosmetica belangrijk en advi-
seren daarbij een leuk onder-
deel van haar werk, zeker als 
dat ook je vak is. Werken in 
een zaak in je geboortedorp 
is echt fijn. Thuis werken met 
Heemstedenaren nog leuker. 

Behandeling
“U voelt u meteen op uw ge-

mak in de luxe stoel die over-
al steun geeft. Ligt lekker 
ontspannen om te praten 
over uw wensen en verwach-
tingen. Ik bepaal het huidtype 
en maak een huidanalyse en 
u mag genieten van een aan 
uw huidtype aangepaste be-
handeling. Reinigen, epileren, 
masseren of een maskertje? 
Uw huid wordt in conditie ge-
bracht en ik zorg ervoor dat u 
tijdens de behandeling in al-
le rust ontspant. We kunnen 
gelijk praten over de produc-
ten die u thuis voor verdere 
behandeling kunt gebruiken. 
Ik werk tijdens de behande-
ling met Extenso en verkoop 
die producten ook. Voor de 
make up gebruik ik Caroline 
Cosmetics. Naast verschillen-
de gezichtsbehandelingen, 
geef ik ook ontspannende 
massages en cosmetische 
hand- en voetverzorging met 
rustige muziek op de achter-
grond. Voor mij is het belang-
rijk dat u zich in alle rust kunt 
terugtrekken uit de hectiek 
van alledag. Vandaar dat ik 
op afspraak werk en zo ruim 
de tijd voor u kan nemen”, 
aldus Nicolette.

Kijk ook op haar website:
www.schoonheidssalon-
nicolette.nl.    
Ton van den Brink 

Jonge vrijwilligers, wie zijn ze?
Heemstede – Bijna een 
op de twee Nederlanders 
zet zich regelmatig in voor 
het vrijwilligerswerk. Uit cij-
fers blijkt dat de vrijwilliger 
even vaak een man is als een 
vrouw, relatief hoger opgeleid 
en van alle leeftijden is. Man-
nen (vaak vaders) zijn voor-
al te vinden bij sportvereni-
gingen en moeders brengen 
menig uurtje door op school 
om bij te springen. De groep 
50 plus is oververtegenwoor-
digd in de zorg, de kerk en bij 
culturele instellingen.

Ook in deze krant berichten 
we geregeld over vrijwilligers 
en duidelijk is dat zij onmis-
baar zijn voor de maatschap-
pij. Het beeld van de dames 
achter de kassa bij het muse-
um, de fluitende mannen bij 
de F’jes van de voetbalclub 
en senioren die alle denkba-
re ondersteuning verrichten 
in het zorgcentrum is ieder-
een bekend. Daarnaast is er 
dus een grote groep jonge-
ren van pakweg 15 tot 25 jaar 
die hun tijd en enthousiasme 
inzet voor de gemeenschap. 

Wie zijn deze jongeren die 
toch het imago hebben van 
materialistisch, egoïstisch en 
lui en wat drijft hen om on-
betaalde functies te bekle-
den? Zoveel vrijwilligers, zo-
veel motivaties, beweren or-
ganisaties die veel met vrij-
willigers werken. Dat geldt 
zeker voor de jeugd. Is het de 
ideale manier om je vaardig-
heden in de praktijk te tes-
ten, credits op te bouwen 
voor een studie of staat het 
straks goed op je CV bij een 
sollicitatie? Allemaal legitie-

me redenen, volgens hen. 
Maar ook gemeenschaps-
zin en het feit dat jij kan bij-
dragen met iets waar je goed 
in bent. Of misschien zegt je 
gevoel wel dat je een hulp-
behoevende buurvrouw niet 
kan laten stikken. De Heem-
steder hoort graag van jou. 
Ken je iemand of doe je zelf 
vrijwilligerswerk en wil je er-
over vertellen, meld je dan bij 
de redactie via:
redactie@heemsteder.nl of
telefonisch: 06 51233784.
Mirjam Goossens

Expositie in 
Raadhuis
Heemstede - In het raad-
huis van Heemstede is nu 
een expositie te zien van An-
nemiek Loof. Haar schilde-
rijen in acryl- en olieverf la-
ten landschappen en dorps-
gezichten zien van onder an-

dere China, Italië en Marok-
ko. Natuur in Nederland is 
ook vaak onderwerp voor 
een schilderij, zoals het Foch-
teloërveen en een natuurge-
bied in Heemstede bij de Fa-
zantenlaan. Deze expositie is 
te bezichtigen tot en met 30 
maart, tijdens de openingstij-
den van het raadhuis.

Lezing over achternamen bij 
NVVH Vrouwennetwerk
Heemstede - Dinsdag 21 fe-
bruari vertelt de heer Huijs-
mans, archivaris en ruim 25 
jaar verbonden aan het Ge-
meentearchief in Zwolle, over 
‘de betekenis van achterna-
men’ bij NVVH Vrouwennet-
werk. 
Sinds 1813 verplichtte Napo-
leon iedereen een vaste ach-
ternaam te kiezen. Hoe ko-
men wij aan onze achter-

naam? Of ben je in meer of 
mindere mate benieuwd naar 
de betekenis van jouw naam 
en waar de roots liggen. Be-
langstellenden zijn welkom in 
‘De Poort’, Herenweg 88a te 
Heemstede, vanaf 14.00 uur. 
Niet-leden van NVVH beta-
len 2,50.

Informatie via 023-5477486 
en www.nvvh.nl.

Meedoen is gratis
Vrolijke Vrijdag met muziek en 

spel in De Luifel
Heemstede - WIJ Heem-
stede sluit de maand vrolijk 
af op de laatste vrijdag van 
de maand. Ditmaal is dat 24 
februari. Komt u ook? Er is 
weer van alles te doen in De 
Luifel: inlopen voor de work-
shop Zumba en Pilates, de 
workshop Creatief en er is 
muziek. Ook de verhalentafel 
staat er, er is een ruildienst, 

er kan een spel worden ge-
speeld... Welkom van 15.00 
tot 17.00 uur in De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Meedoen is helemaal gratis. 
Thee en koffie zijn voor de 
speciale prijs van 1,- euro, 
de bar is open voor andere 
drankjes. Info:
www.wijheemstede.nl.
Tel. 023-5483828.
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Big band zoekt nieuwe leden
Regio - ‘Pancho’s Orchestra’ 
is op zoek naar nieuwe leden: 
gevorderde amateurmusici 
die hun spel willen ontwikke-
len in combinatie met leuke 
optredens. Het orkest speelt 
afro-latin-jazz muziekstijl, en 
de bandleider is Frans Cor-
nelissen, onder meer bekend 
als trombonist van de New 
Cool Collective Big Band en 
de Cubop City Big Band. 
De repetitie-avonden van 
Pancho’s Orchestra vinden 
plaats op maandagavond op 

de muziekschool in Bloe-
mendaal. In de arrangemen-
ten met funky invloeden ko-
men regelmatig concepten 
van de Cubaanse muziek te-
rug, in het bijzonder de son 
en de danzón. 

Het orkest streeft een bezet-
ting na van ongeveer 15 per-
sonen: 9 blazers en 6 man 
sterke ritmesectie. Alle infor-
matie vindt u op:
www.panchosorchestra.nl/
solliciteren.html.

Aanmelden jeugdopleiding 
Kon. HFC Haarlem
Regio - Voetbalclub Kon. 
HFC in Haarlem heeft de sta-
tus van regionale jeugdoplei-
ding van de KNVB en part-
nerclub met een ster van 
Ajax, plus de Rinus Michels 
Award voor beste amateur 
jeugdopleiding gekregen en 
wil die status graag behou-
den.
Wil je je ook aanmelden? 
Een speler dient zichzelf met 
een kort voetbal-CV te mel-
den via opleiding@konhfc.
nl De aanmeldingen komen 
in een centrale database die 
beheerd wordt door een sta-

gecoördinator. Hij zal ook de 
juiste en tijdige communica-
tie onderhouden met de spe-
ler en zijn club. 
Eind februari/begin maart  
worden er vervolgens selec-
tie-wedstrijden/-trainingen 
georganiseerd voor alle leef-
tijdcategorieën. De eerste 
vindt plaats op maandag 27 
februari, 17.00 uur.
Daarna vindt evaluatie plaats 
en krijgen de spelers te ho-
ren of zij in aanmerking ko-
men voor een stage.
Meer info bij Kon. HFC via 
opleiding@konhfc.nl

Heemsteedse deelname aan KZOD-expositie
Kunst in Zwart, Wit en Grijs
Regio - Tussen Zwart en Wit 
is het thema van de komende 
tentoonstelling in de histori-
sche Kloostergangen van het 
Haarlemse stadhuis aan de 
Grote markt. Met deze expo-
sitie haken onder meer een 
vijftal Heemsteedse beel-
dend kunstenaars in op een 
thema dat ruimte biedt voor 
tal van invalshoeken: sim-
pelweg over zwart, wit en 
grijstinten of in abstracte zin 
over alle nuances in helder-
heid. En over de lichtheid of 
grauwheid van het dagelijks 
bestaan. De buitenwereld 
zal geneigd zijn zwart-wit te 
associëren met saaiheid en 
starheid  en grijs met kleur-
loosheid doch de werken 
van de deelnemende kunste-
naars bewijzen geheel het te-
gendeel. Diverse werken in 

zwart, wit en grijstinten tonen 
mooie, sterke patronen waar-
bij vooral het accent op vorm, 
sfeer en licht is gelegd. 
Henk-Claire Loeffen toont et-
sen met intrigerende afbeel-
dingen, geheel anders dan 
het werk van Jose van Waar-
de waarin de natuur als inspi-
ratiebron ondanks de over-
heersende grijstonen alom 
aanwezig blijft. Opmerkelijk 
bij een aantal schilderijen is 
een sterke contrastwerking, 
bijvoorbeeld bij de werken 
van Olga van der Klooster en 
Connie Vlasveld. Het werk 
‘Stadsjungle bij ochtendglo-
ren’ van Jacintha Reijnders 
kan men als de verbeelding 
van een verwilderd en ver-
vuild stadslandschap zien: 
een collage van mysterieu-
ze scheef staande objecten 

in een scala van grijstonen. 
De tentoonstelling is gedu-
rende werkdagen van 8.00 tot 
17.00 uur te bezichtigen van-
af heden t/m vrijdag 24 maart 
in de Kloostergangen van het 
Stadhuis in Haarlem (Grote 
Markt 2). De opening vond 
plaats op 10 februari. 
Meer info over de expo-
sitie op: www.kzod.nl en 
www. facebook.com/kunst.
zijonsdoel.

Werk van Olga van der Klooster.

Het Rondje van… informele 
ontmoeting nabestaanden

Regio – Nabestaanden die 
in een ontspannen sfeer 
gedachten en ervaringen 
willen uitwisselen met ge-
lijkgestemden zijn welkom 
tijdens ‘Het Rondje van…’, 
op woensdag 22 februa-
ri in Haarlem. Elke laatste 
woensdag van de maand 
wordt deze informele ont-
moeting voor nabestaande 
gehouden. Stichting Na-
bestaandenzorg en Stich-
ting Het Rouwcafé organi-
seren deze ontmoetingen 
maar ook andere organisa-

ties kunnen ‘Het Rondje…’ 
geven. Ditmaal is dat Home 
Instead Thuisservice. “Een 
mooi initiatief dat aansluit 
op onze dienstverlening en 
waar we graag een bijdra-
ge aan willen leveren”, al-
dus de zorgverlener. Ie-
der is welkom van 10.00 
tot 12.00 uur in de ‘Theebar 
Cups and Leafs’, Zijlstraat 
54 te Haarlem. 
Info bij Linda Frank, stich-
ting Nabestaandenzorg, 
06-51117282 of 023-
8448201.

Debat over 
uitdagers 

democratie
Regio - In de serie Tegen-
licht Meet Up organiseert 
de Pletterij Haarlem op 
dinsdag 21 februari een 
debat over de uitdagers 
van de democratie. Dit 
zeer actuele onderwerp 
speelt niet alleen ver weg, 
maar ook in ons eigen 
land en de ons omringen-
de landen. Er staat veel op 
het spel voor de Europe-
se democratie in 2017. Po-
pulisten zijn een niet meer 
weg te denken machts-
factor tijdens de verkiezin-
gen in Nederland, Frank-
rijk en Duitsland. Intussen 
dagen Erdogan, Poetin en 
Trump de democratische 
gedachte ook uit.

Jan van Eeden leidt het 
gesprek over een aantal 
lokale initiatieven die ex-
perimenteren binnen de 
(lokale) democratie. De 
Vereniging van Neder-
landse Gemeenten stimu-
leert in diverse gemeen-
ten experimenten met de-
mocratische vernieuwing. 
Vertegenwoordigers van 
deze initiatieven zullen 
aan het debat deelnemen.

Aanvang: 20.00 uur, de 
toegang is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage is 
welkom. De Pletterij, Lan-
ge Herenvest 122 te Haar-
lem. Aanmelden via:
www.pletterij.nl.

Dringend vrijwilligers 
gezocht voor Telefooncirkel
Heemstede - Ouderen die behoefte hebben aan veilig-
heid en contact kunnen deelnemen aan een telefoon-
cirkel. Zij worden iedere dag gebeld (ook in het week-
end). Ouderen die gebruik maken van personenalarme-
ring kunnen ook deelnemen aan de Telefooncirkel. Vrij-
willigers  bellen, vanuit hun huis om 8.45 uur, de eerste 
deelnemer van de cirkel en worden aan het einde van de 
cirkel gebeld door de laatste deelnemer.
Als een deelnemer geen gehoor geeft, wordt dit gemeld 
aan de vrijwilliger. De door de deelnemer opgegeven con-
tactpersoon wordt dan gewaarschuwd.
Het gaat om een telefooncirkel van 7 oudere deelnemen-
rs uit Heemstede. De vrijwilliger heeft een week dienst 
en belt 7 dagen per week het eerste adres. Na een week 
wordt de telefoondienst overgedragen aan de volgende 
vrijwilliger.

Heeft u interesse of wilt u eerst meer informatie, dan kunt 
u contact opnemen met Annelies Thijs van WIJ Heem-
stede: info-ldk@wijheemstede.nl of belt u met 023-528 
85 10.

Mindfulness voor 
mensen met kanker

Regio – Inloophuis Kennemerland biedt training mind-
fulness voor kankerpatiënten aan.  Onder andere wordt 
aandacht gegeven aan het met open aandacht stilstaan 
bij de aangename gevoelens. Daarnaast ook aandacht 
voor nare gevoelens; pijn niet verdringen en hoe je con-
trole over je leven terugkrijgt.
 
De mindfulnesstraining helpt je vaardigheden te ontwik-
kelen om op een andere manier om te gaan met stress en 
daaraan gerelateerde klachten. In deze methode staat het 
beoefenen van ‘mindfulness’ of aandacht centraal, leren 
leven in het hier en nu. Je bent welkom in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 51, Santpoort-Noord vanaf 
28 februari, voor deze cursus. Er zijn 8 dinsdagochtenden 
van 9.45 uur tot 12.15 uur. De training is speciaal bedoeld 
voor mensen met en na kanker en hun directe naasten.
Aanmelden en informatie over de kosten:
info@inloophuiskennemerland.nl of tel 023-8885367. 
www.inloophuiskennemerland.nl
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Sneeuwpret op de Esdoorn-
kade met de buurmeisjes 
Iris (rechts) en Guus (foto: 
Margo van Dooremalen).

Hugo en Pieter maakten 
op de hoek Alberdingk 
Thijmlaan/P.C. Boutens-
kade heuse sneeuwkunst: 
een monnik. De sneeuw-
sculptuur maakte indruk; 
menig voetganger bleef 
even kijken naar deze niet-
alledaagse sneeuwpop.

Foto: B. van den Linden

Foto: Marianne Wever

Nog geen einde aan perikelen Laan van Alverna 
Gemeente legt dwangsom op aan ProRail
Heemstede - Als ProRail 
per 16 februari het hek, dat 
op openbare grond neerge-
zet is op het Laantje van Al-
verna naast het gelijknamige 
klooster aan de kant van Aer-
denhout, niet heeft verwij-
derd is ProRail gehouden per 
dag 10.000 euro aan de ge-
meente Heemstede te beta-
len. Dit met een maximum tot 
100.000 euro. ProRail had de 
bewoners van de Laan van 
Alverna toestemming gege-
ven een hek te plaatsen. Dit 
bleek een misrekening om-
dat de toe- en afrit openbaar 
is. Om die reden gaat de ge-
meente nu over tot het instel-
len van een dwangsom.

Nu de hakken van alle be-
trokken partrijen steeds die-
per in het zand gaan, is het 
denkbaar dat bewoners van 

de laan wat anders beden-
ken om de laan blijvend te 
kunnen afsluiten. Mag een 
hek in Heemstede op privé-
grond 180 cm hoog zijn, in 
gemeente Bloemendaal is de 
maximale hoogte slechts 150 
cm. Het drie weken terug ge-
plaatste hek aan de west-
zijde van de laan (grondge-
bied Bloemendaal) zullen de 
bewoners op eigen kosten 
moeten verlagen tot 150 cm. 
In verband met het eventu-
eel openbaar verklaren door 
de gemeente van de laan gaf 
wethouder Hooij in een com-
missievergadering aan dat 
zij vooralsnog geen onder-
zoek zal doen naar de situa-
tie in het verleden. Tot 2004 
was de weg eigendom van 
het Klooster Alverna. Het is 
daarna overgedragen aan 
Waternet. In 2007 heeft Wa-

ternet de laan overgedaan 
aan de bewoners. Deze krant 
heeft Waternet benaderd 
met de vraag wat de bebor-
ding van de laan was ten tij-
den dat zij de weg in beheer 
hadden. Uit de archieven van 
Waternet blijkt vrijwel zeker 
er nooit een bord eigen weg 
of verboden toegang heeft 
gestaan. In hun antwoord 
schrijft Waternet dat het 
mogelijk kan zijn geweest 
maar dat zij daarvan geen 
bewijsstukken in hun archief 
hebben.

Dezelfde vraag is aan het 
klooster Alverna gesteld. Zij 
willen zich niet mengen in de 
discussie en beraden zich op 
een antwoord op de simpele 
vraag of er al dan niet borden 
hebben gestaan. De nieuw 
aangelegde ontsluitingsweg 

wordt door PropRail (nog) 
niet overgedragen aan de ge-
meente. Nu kan, afgezien van 
de aanwonenden, niemand 
gebruikmaken van de laan. 
De gemeenteraad dringt aan 

om ProRail te dwingen de 
weg over te dragen. Het ein-
de van de perikelen rond de 
laan en de overweg zijn voor-
lopig nog niet voorbij. 
Eric van Westerloo

“Daniel, Luke en Marijn, buurjongetjes uit de Franz Schu-
bertlaan, hebben in mijn voortuin een leuke sneeuwpop 
gebouwd², vertelt Dirkje Schinkelshoek. Het blijkt een pijp-
rokende sneeuwpop te zijn.

Zelfs de tuin krijgt een heel 
andere aanblik met een 
laagje sneeuw (foto: Maren-
ka Groenhuijzen).

Heemstede – Veel in-
woners maakten de 
afgelopen dagen fo-
to’s met een hoofd-
rol voor sneeuw. Be-
sneeuwde takken, 
bomen en grasland. 
Maar ook sneeuwpop-
pen en sommige daar-
van met een bijzon-
der uiterlijk zoals de 
monnik op de Alber-
dingk Thijmlaan. Geniet 
even na met deze leuke 
sneeuwfoto’s.
Alle inzenders bedankt!

Sneeuw, is het 
geen plaatje?
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‘Arriva moet op het matje komen’
Heemstede - Politieke par-
tij 50PLUS neemt het op 
voor reizigers die van bus-
lijn 50 gebruikmaken en ge-
dupeerd zijn door de omlei-
ding door werk aan de He-
renweg. De partij vindt: “Hele 
delen van Heemstede afslui-
ten van openbaar vervoer is 
onacceptabel.”
Statenleden van de fractie 
Bakx en De Meij zeggen dat 
busmaatschappij Arriva op 
het matje moet komen.
In een schrijven zegt de par-
tij: “Als het aan vervoerder 
Arriva ligt dan blijven twee 
flinke wijken in Heemstede, 
de Rivierenbuurt en de Ge-
leerdenwijk, afgesloten van 
openbaar vervoer. Vanwe-

ge het werk aan de Heren-
weg tot eind juli wordt lijn 
50, Haarlem-Leiden, omge-
leid. Arriva stelt dat het zor-
gen van goed openbaar ver-
voer in de Rivierenbuurt en 
de Geleerdenwijk teveel tijd 
(!) zou kosten. Een argu-
ment dat door de gemeen-
teraad van Heemstede wordt 
gekenmerkt als ‘discutabel’. 
Daar sluiten wij ons graag bij 
aan. Het door Arriva afslui-
ten van hele wijken van goed 
openbaar vervoer is voor 
ons onacceptabel”, aldus de 
50PLUS Statenleden Willem 
Bakx (Zuid-Holland) en Ol-
ga de Meij (Noord-Holland). 
Ze stellen dat bewoners van 
de Rivierenbuurt en de Ge-

leerdenwijk, waar ook drie 
zorginstellingen en een gro-
te middelbare school zitten, 
recht hebben op een kwalita-
tieve OV-verbinding.

De beide Statenfracties stel-
len vragen aan hun Gede-
puteerde Staten. Interessant 
wordt de opstelling van Zuid-
Holland, de provincie die Ar-
riva heeft gecontracteerd. Ze 
hopen dat GS iets kan doen 
aan de houding van Arriva 
die ‘weigert’ met een goed 
alternatief te komen. De frac-
tieleden willen dat Arriva op 
het matje wordt geroepen 
om de maatschappij te ma-
nen tot een goede oplossing 
te komen.

‘Nacht van het ijs’: schaatsen en dansen op zaterdagavond
Regio - Begin de voorjaars-
vakantie sportief. Op zater-
dag 18 februari vindt op de 
IJsbaan Haarlem de ‘Nacht 
van het IJs’ plaats. Dit jaar is 
er niet alleen een toertocht, 
maar kan er ook op het mid-
denterrein gedanst worden 
op de schaats. Een DJ draait 
daar muziek van nu. Het is 
een Silent Disco: iedereen 
krijgt een koptelefoon. Na-
tuurlijk is er ook een dweil-
orkest en een koek-en-zo-
pie-kraampje. Veel ijs en 
schaatsplezier voor iedereen! 
De kassa gaat om 22.00 uur 
open en om 1.00 uur eindigt 
de activiteit.
Zoals gebruikelijk kunnen de 
schaatsers die avond op de 
400meterbaan zoveel mo-
gelijk rondjes proberen te 
schaatsen. Men kan kiezen 
uit toertochten van 25, 50, 

75 of 100 ronden. Meer mag 
ook. Iedere rijder krijgt een 
stempelkaart. Vrijwilligers 
van de IJsclub Haarlem staan 
klaar om te stempelen: iede-
re vijf ronden krijg de spor-
ter een stempel op de kaart. 
Na afloop ligt er voor iedere 

deelnemer aan deze schaats-
prestatietocht een medail-
le klaar. Op de 30x60meter-
baan (middenterrein) heeft 
de IJsbaan een primeur: daar 
kun je discoschaatsen. Een 
DJ draait er muziek. Ieder-
een krijgt een koptelefoon 

te leen. Dus alleen nog een 
paar hockey- of kunstschaat-
sen (noren mag ook) aan en 
dansen maar. 
Het is een nacht voor alle 
schaatsers, voor jong én oud, 
voor recreanten én mara-
thonrijders. De Iceparty met 

de Silent Disco op het mid-
denterrein is vooral een feest 
voor de jongeren.

De kassa van de ijsbaan gaat 
om 22.00 uur open en van-
af 23.00 uur kun je dansen 
op muziek van de disco. Om 
23.30 uur klinkt het start-
schot van de toertocht. Een 
dweilorkest staat klaar om de 
rijders aan te moedigen met 
spetterende muziek. Kosten 
entreekaartjes in de voor-
verkoop: volwassenen (16+): 
8,- euro, Jeugd (t/m 15jr): 4,- 
euro. Op de dag zelf (18 fe-
bruari) betaal je aan de kas-
sa 10,- euro (16+) of 6,- eu-
ro (voor de jeugd t/m 15 jaar). 
Prijs ook inclusief een beker 
warme chocolademelk. Info 
op www.ijsbaanhaarlem.nl of 
023-5254000. De ijsbaan vind 
je aan de IJsbaanlaan 2.

Regio - Bronzen beelden en 
landschappen in olieverf: een 
bijkans klassieke combinatie 
gedurende de komende we-
ken te bezichtigen in de ex-
positieruimte van De Waag 
aan het Spaarne te Haarlem. 
An Luthart uit Heemstede en 
Romee Kanis uit Sint Maar-
tensbrug vonden elkaar ja-
ren geleden tijdens het geza-
menlijk exposeren in Noord 
Hollandse locaties, zoals re-
centelijk weer in Westzaan. 
Een geslaagde combinatie 
vonden beide kunstenaars 
terecht, een reden om nu 
eens samen in Haarlem in De 
Waag hun werk te tonen. Met 
– zeer toepasselijk -  twee 
verbindende thema’s: Natuur 
in olie en Brons in beweging. 
An Luthart is reeds 20 jaar als 
beeldend kunstenaar actief. 
Door het gehele land heeft 
An aan vele tentoonstellin-
gen meegedaan, met als 
hoogtepunt een succesvolle 
solo-expositie in Galerie Den 
Andel in Noord Groningen. 

Voor An bestaat er eigenlijk 
maar een thema en dat is de 
natuur. Landschappen in Ne-
derland, in omringende lan-
den maar ook in verre landen 
vormen het grootste deel van 
haar oeuvre
Romee Kanis is een beeld-
houwster met een eigen 
mooie beeldentuin in de om-
geving van Schagen. Romee 
werkt in brons en maakt figu-
ren en portretten van zowel 
mens als dier. Haar werk ken-
merkt zich met name door de 
zeer sierlijke vorm, haar stre-
ven is de mens in zijn natuur-
lijke schoonheid te tonen en 
iets van het eigen karakter te 
laten zien. 
Deze duo-expositie is vanaf 
donderdag 16 februari tot en 
met zondag 12 maart te be-
zichtigen in Galerie De Waag, 
Spaarne 30 te Haarlem. Ellen 
Wolff, KZOD-voorzitter, opent 
de expositie op zondag 19 fe-
bruari om 16.00 uur.
Zie verder www.kzod.nl en 
www.facebook.com.

An Luthart.

Beelden en landschappen 
in Waagexpositie

Nieuwe ambulance voor 
Vogelhospitaal Haarlem
Regio - Het Vogelhospitaal 
Haarlem kan sinds kort met 
een ambulance het strand op 
rijden om hulp te bieden aan 
vogels in nood. 
Het Vogelhospitaal is een 
van de 4 kust-asielen die 
verenigd zijn in de Stichting 
Olievogels Nederland. Deze 
stichting is gesprekspartner 
van Rijkswaterstaat voor wa-
tervogels die besmeurd zijn 
door olie, illegale lozingen of 
bij andere chemische onge-
lukken. Het Vogelhospitaal 
beschikt over alle kennis om 
besmeurde vogels te kunnen 
opvangen, reinigen, verzor-
gen en weer vrij te laten.
Bij grote rampen kunnen de 
beheerders en opgeleide vrij-
willigers leiding geven aan 

opvangwerkzaamheden in 
TOV’s (tijdelijke opvangcen-
trum vogels).
Om het strand op te kunnen 

had het Vogelhospitaal een 
oude auto van 18 jaar oud.
Die was nodig aan vervan-
ging toe, maar middelen om 
een nieuwe wagen te kopen, 
ontbraken. Stichting Dieren-
lot is te hulp geschoten en 
heeft onlangs de ambulance 
beschikbaar gesteld. 
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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 30 maart Acryl- en 
olieverfschilderijen, land-
schappen en dorpsgezich-
ten van Annemiek Loof. 
Raadhuis Heemstede, tij-
dens openingstijden.    

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

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 24 februari WIJ 
Heemstede houdt mid-
dag voor iedereen die ge-
zellig samen wat wil doen, 
spel, muziek luisteren, in-
loop workshops etc. Gra-
tis deelname, Herenweg 96 
Heemstede. Info:
www.wijheemstede.nl,
023-5483828.

Vrouwenverenigingen
Dinsdag 21 februari Le-
zing over ‘achternamen’ 
door archivaris Huijsmans. 
V.a. 14u, De Poort, Heren-
weg 88a, Heemstede. Niet-

Boekpresentatie
Zaterdag 18 februari, 
16.15u bezoek Marc Jos-
ten, auteur van ‘Weer-
woord’ bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede.
www.boekhandelblokker.nl 
Toegang: vrij. Reserveren 
gewenst: 023-5282472. 

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
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.

Jeugd
Woensdag 22 februari 
Peuter en Kleuter Pret, 
thema ‘Lentekriebels’. 11-
12.30u. Opgave:
www.wijheemstede.nl of
5483828.

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

Lezing
Donderdag 16 februari 
‘Rouw, een vingerafdruk 
van verdriet’. Bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: 8,-. 
Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Maandag 20 februari 
Lezing Koninginnen van 
de Nijl, WIJ Heemstede, 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. 14-16u. Opga-
ve: www.wijheemstede.nl 
of 5483828.

Dinsdag 21 februari 
Econoom en em. hoogle-

raar Meine Pieter van Dijk 
over ontwikkelingssamen-
werking in een ander jas-
je. Particuliere organisa-
ties en regeringen denken 
vaak anders over dit the-
ma. Pauwehof, Achterweg, 
Heemstede. 20u., 5,- euro 
toegang.

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
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,-.

Zondag 26 februari Con-
cert Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede en Teister-
band ikv 20-jr bestaan. Olv 
Miklós Fürst. V.a 14.30u. 
Toegang: 10,-. Pinkster-
kerk, Camplaan 18 Heem-
stede.

Viering 20-jarig bestaan 
Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede & Teisterband, 
Pinksterkerk, Camplaan 18 
te Heemstede, v.a. 14.30u. 
Info:
www.sbo-heemstede.nl.

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

AgendA

Nabestaanden
Woensdag 22 februari 
‘Rondje van...’, informele 
ontmoetingsplek voor na-
bestaanden. Mmv Home 
Instead Thuisservice, 10-
12u, Theebar Cups and 
Leafs, Zijlstraat 54 Haar-
lem. Voor hen die behoef-
te hebben aan contact na 
een overlijden. Info:
www.stichting-nabestaan-
denzorg.nl.

Politiek
Donderdag 23 februari 
bezoek beoogd Kamer-
lid Nevin Özütok (Groen-
Links) in Heemstede, Ca-
fé De Eerste Aanleg, Raad-
huisstraat 103. Aanv. 20u. 
Toegang vrij.

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 16 februari
t/m zondag 12 maart 
Schilderkunst van An 
Luthart en beelden van 
Romee Kanis, in De Waag, 
Spaarne 30 Haarlem.
www.kzod.nl

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).

leden betalen 2,50. Infor-
matie via 023-5477486 en 
www.nvvh.nl.

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.

Heemstede – Akonieten, sneeuwklokjes…
ze komen allemaal al boven de grond. 
Toch deze keer geen seizoensfoto van ge-
was maar – hoe kan het ook anders – een 
Sneeuwfoto. Ditmaal de blik vanaf de Rit-

zema boskade met zicht op het Groenen-
daalse bos. Hoe koud het ook is, sneeuw of 
niet… veel mensen blijven er op uit trekken, 
lekker de (stads-)natuur in. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Winterfoto

Activiteiten 
Zandvoorts 

Museum
Regio – Elke eerste woens-
dagmiddag van de maand 
zijn er gratis activiteiten in 
het Zandvoorts Museum. 
Het gaat dan vooral om kin-
deractiviteiten. De eerstvol-
gende woensdagmiddag met 
‘doe’dingen is op 1 maart. 
Het programma: om 14.00 
uur kun je deelnemen aan de 
‘Raad-Zandvoortse-Voorwer-
pen-Rondleiding’ in het mu-
seum. Daarna, om 14.30 uur 
is er een Poppenkastfilm en 
tot slot om 15.00 uur ga je 
met andere kinderen kunst-
kleurtekeningen maken. Het 
Zandvoorts Museum is te 
vinden in het centrum van de 
badplaats.
Meer info:
www.zandvoortsmuseum.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 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:
- Vraag op tijd reisdocument 
 aan!
- Omgevingsvergunningen

Vergaderingen 
raadscommissies februari

HeemSteeds Duurzamer bestaat 1 jaar
Op vrijdag 10 februari (Warmetruiendag) 
vierden diverse duurzame ondernemers 
uit Heemstede het 1-jarig bestaan van 
HeemSteeds Duurzamer. 

HeemSteedsDuurzamer is een initiatief van 
verschillende enthousiaste duurzame ondernemers 
en de gemeente Heemstede. De werkgroep zet zich 
in om woningen in Heemstede te verduurzamen. 
Hiertoe werken verschillende ondernemers uit de 
bouw, van erkend adviseur tot ervaren architect 
en aannemer, aan een gezamenlijke aanpak om 
inwoners te helpen bij o.a. het isoleren van hun 
woning, het aanleggen van zonnepanelen of 
installatie van warmtepompen. Daarnaast is de 
werkgroep actief in het ondersteunen van de lokale 
middenstand bij het verduurzamen van hun eigen 
onderneming.

Raadhuisstraat & Binnenweg scoort goed 
in koopstromenonderzoek
Bezoekers waarderen het winkelcentrum 
Raadhuisstraat & Binnenweg met een mooie 
8. Ten opzichte van winkelgebieden van 
vergelijkbare grootte in andere gemeenten 
doet het centrum van Heemstede het 
goed. Vooral het winkelaanbod, de sfeer 
en uitstraling, de netheid qua schoonmaak 
en onderhoud en de bereikbaarheid 
per fiets scoren goed. Dat blijkt uit het 
koopstromenonderzoek dat in opdracht van 
de provincie is uitgevoerd.

Webwinkels en kleine centra 
doen het goed
Uit het onderzoek is gebleken dat webwinkels heel 
goed draaien maar dat daarnaast vooral kleine en 
grote winkelcentra het goed doen. Het centrum van 
Heemstede valt onder de kleine winkelcentra met 
een winkelvloeroppervlak van circa 25.000 m2. 
Consumenten zijn hun dagelijkse boodschappen 
dichterbij huis gaan doen. Hiervan profiteren vooral 
de kleinere winkelcentra. De onderzoeksresultaten 
staan op www.heemstede.nl (Actueel > 
Nieuwsoverzicht). 

Dank aan deelnemers onderzoek
Wethouder Sebastiaan Nieuwland is niet verbaasd 
maar wel blij met de uitkomsten. “De winkelstraten 
van Heemstede vind ik de economische levensader 
van onze gemeente. Het centrum van Heemstede 
is een aantrekkelijk winkelgebied met een groot 
aanbod en veel variatie in winkels en horeca. 
Dat bleek al uit de winkelvisie die we vorig jaar 
hebben opgesteld. Dat beeld wordt nu bevestigd 
door het koopstromenonderzoek. Ik doe een 
kennismakingsronde langs alle winkeliers en 

ervaar steeds weer het enthousiasme en de 
gedrevenheid waarmee zij ondernemen. Dit jaar 
gaan we in overleg met hen aan de slag om de 
winkelgebieden, ook de Jan van Goyenstraat en 
Zandvoortselaan-west, verder te verbeteren. Het 
onderzoek is daarbij een mooie steun in de rug. Het 
biedt goede aanknopingspunten om de kwaliteit 
van de winkelgebieden hoog te houden. Ik wil 
dan ook iedereen die mee heeft gedaan aan het 
onderzoek hartelijk bedanken en inwoners vooral 
aanmoedigen: blijf lokaal shoppen in onze mooie 
winkelgebieden!”

Volg Heemsteedse winkels op 
sociale media
Volg de winkelgebieden op hun sociale media om 
op de hoogte te blijven van het aanbod en mooie 
acties:
- Binnenweg-Raadhuisstraat: 
 www.facebook.com/winkelcentrumheemstede
- Jan van Goyenstraat: 
 www.facebook.com/janvangoyenstraat 



Controles op langdurig geparkeerde 
aanhangers, campers en caravans
Het komende half jaar gaan de buitengewoon 
opsporingsambtenaren van bureau Handhaving 
extra controleren op langdurig geparkeerde 
aanhangers, campers en caravans in Heemstede. 
Waar nodig worden de eigenaren aangesproken en 
verzocht het betreffende voertuig te verwijderen. 
Vanaf 13 februari komen de Indische wijk en 
Merlenhoven aan bod. Daarna volgen de andere 
woonwijken.

Vrijwilliger opvoedondersteuning
Als vrijwilliger bezoek je gedurende een jaar 
wekelijks een gezin met kinderen in de leeftijd 
van 0-14 jaar. Je biedt een luisterend oor, 
vriendschappelijk contact en praktische hulp. Begin 
maart start de voorbereidingscursus hiervoor.

Gastvrouw/heer Heemsteedse 
Kunstbeurs 31 maart t/m 2 april
Tijdens de Heemsteedse Kunstbeurs heet je 
bezoekers welkom, verstrek je informatie over de 
beurs en kunstenaars en help je de deelnemende 
kunstenaars en bezoekers waar nodig.

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker bied je een luisterend oor 
aan mensen die behoefte hebben om over hun 
zorgen en problemen te praten. Medio maart start 
de basistraining voor deze speciale vrijwilligers. 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Fietswrakken verwijderd
Op 2 februari 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd:

Raadhuisplein t.h.v. nr 1:
- een paarse damesfiets, merk Wellington, met 

platte banden
Raadhuisstraat, ter hoogte van huisnummer
- 19: een zilveren herenfiets, merk Orbea, met 

platte banden
- 77: een zilveren damesfiets, merk Reflection, met 

platte banden en losse ketting 
Kerklaan t.h.v. nr. 25:
- een witte damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden en losse ketting
Overijssellaan t.h.v. flat Geelgors:
- een zwarte damesfiets, merk Ranger, met platte 

banden
- een blauwe herenfiets, merk Giant, met platte 

banden
Overijssellaan t.h.v. flat Groenling:
- een zwart/gouden herenfiets, merk Rih, met 

platte banden
- een rood/grijze damesfiets, merk Lafree, met 

platte banden

Overijssellaan t.h.v. flat Blauwvink:
- een roze damesfiets, merk Bengal, met platte 

banden en losse ketting
Herenweg
- t.h.v. bushalte Van Merlenlaan: een zwarte 

damesfiets, merk Peugeot, met slag in achterwiel
- t.h.v. bushalte Rijnlaan: een blauwe herenfiets, 

merk Sparta, met losse ketting
Camplaan t.h.v. nr. 20:
- een rode damesfiets, merk onbekend, met platte 

banden
Heemsteedse Dreef t.h.v. Waterhof:
- een groene damesfiets, merk Giant, met losse 

ketting
Wipperplein t.h.v. fietsenstalling:
- een merkloze zwarte herenfiets, met platte 

banden
De fietsen zijn afgevoerd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze actie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

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

Glipper Dreef t.h.v. nr. 125:
- een merkloze zwarte damesfiets, met platte 

banden
Jhr. Mr. J. Loudonstraat t.h.v. nr. 4:
- een groene damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden
Herenweg t.h.v. ingang Sparrenlaan
- een groene herenfiets, merk Sparta, met platte 

banden
Zandvoortselaan t.h.v. AH-supermarkt:
- een grijze herenfiets, merk Trek, met platte 

banden

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijk 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 1 maart 2017 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
de fiets weer in een rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

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

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Overijssellaan 133 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. 

Het besluit ligt vanaf 16 februari 2017 zes weken ter 
inzage.

Vraag op tijd 
reisdocument aan!
Is het reisdocument voor uw kind (bijna) 
verlopen? In de maanden april, mei en juni 
hebben wij de afspraakmogelijkheden 
verruimd. Voorkom lange wachttijden en maak 
direct een afspraak. Kijk op heemstede.nl 
bij ‘Nieuws’ voor meer informatie. In 2012 is 
het bijschrijven van kinderen in het paspoort 
van ouders afgeschaft. Er zijn toen veel 
reisdocumenten (ID-kaart en paspoort) voor 
kinderen aangevraagd. Deze reisdocumenten 
verlopen dit voorjaar.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Herenweg 126, het kappen van 3 eiken en  

2 beuken, wabonummer 114415,  
ontvangen 30 januari 2017 

- Binnenweg 141B, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 114463,  
ontvangen 30 januari 2017

- Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen van 
een dakkapel met Frans balkon (dakopbouw) 
in achtergeveldakvlak, wabonummer 115058, 
ontvangen 18 januari 2017

- Herenweg 78, het kappen van een beuk, 
wabonummer 115950,  
ontvangen 25 januari 2017

- Nijverheidsweg 10, het wijzigen van reclame, 

wabonummer 115952,  
ontvangen 26 januari 2017

- Haemstedeplein 13, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 116724,  
ontvangen 2 februari 2017

- Timorstraat 54, het plaatsen van een  
dakopbouw, wabonummer 116651,  
ontvangen 31 januaeri 2017

- Linge 43, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 116713, 
ontvangen 3 februari 2017

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Postlaan 32, het plaatsen van een dakkapel op 

het zijgeveldakvlak en vergroten dakkapel op 

het achtergeveldakvlak, wabonummer 101258, 
verzonden 10 februari 2017

- Crayenestersingel 19, het plaatsen van een 
groenondersteunende haagconstructie, 
wabonummer 97028,  
verzonden 10 februari 2017

- Meer en Boslaan 14, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 109120,  
verzonden 10 februari 2017

- Lanckhorstlaan 40, het doorbreken van  
een muur, wabonummer 94041,  
verzonden 10 februari 2017

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

Omgevingsvergunningen

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen:
- 1 kastanje ter hoogte van Vondelkade 7 

(aangetast door kastanjeziekte. Herplant:  
1 boom)

- 1 linde ter hoogte van Struyckenlaan 23  

(boom staat te dicht op de gevel, geen herplant)
- 1 eik en 1 kastanje op de Algemene 

begraafplaats, Herfstlaan 3 (eik is dood, kastanje 
is ziek en heeft zwamaantastingen.  
Herplant: 1 boom)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 1 
maart 2017 reageren via gemeente@heemstede.nl  
of telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie 
is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening
Op 21 december 2016 heeft de raad de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2017 vastgesteld. 

Hiermee komt de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2016 te vervallen. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.

Voorgenomen uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 7 februari 2017 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:

 - Mevrouw A. Muzafarova, geboortedatum:  
03-04-1995, Brabantlaan 26

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 

deze tot 9 maart 2017 hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

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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