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Hoofdtrainer 
Spruijt blijft

Heemstede - Het bestuur 
van RCH is verheugd dat 
hoofdtrainer Stephan Spruijt 
ook volgend seizoen aan het 
roer van de ‘hoofdmacht’ 
van RCH zal staan. Bestuur 
en Stephan kijken vol ver-
trouwen naar de toekomst. 
De 53-jarige Stephan Spruijt 
werd als speler van RCH in 
1989 amateurkampioen van 
Nederland. Nadat hij in 1999 
zijn voetbalschoenen aan de 
wilgen hing is hij trainer ge-
weest van onder meer FC 
Lisse (zondag) en Van Nis-
pen. RCH kende dit seizoen 
een lastige start in de vierde 
klasse E, maar heeft inmid-
dels de weg omhoog te pak-
ken. De tweede seizoens-
helft heeft als doel een pe-
riodetitel te pakken om toch 
nog in aanmerking te komen 
voor promotie. Albert van 
den Burg, de huidige trainer 
van het tweede elftal, wordt 
volgend seizoen ook assi-
stent van Spruijt.

Assistent-trainer Carl de Kei-
zer vertrekt bij de club.

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

65 Jaar blazen bij St. Michael
Gerard Tesselaar: muziek doet leven
Heemstede – Hij begon als blazer 
bij de Harmonie St. Michael net 
als zijn vader, als blazer baritonist 
zelfs, dat betekent dus zwaar klin-
kend. Op de hoorn. Gerard Tesse-
laar doet dat al 67 jaar bij die har-
monie, zij het dat hij wel twee jaar 
ertussenuit was naar Purmerend 
wegens een kortstondige ver-
huizing, maar hij kwam weer net-
jes terug. Hoorn spelen deed Ge-
rard tot zijn diensttijd en daar-
na de trompet, met je vingers de 
ventielen bespelen. De tien jaar 
trompet werden gevolgd door 
de trombone, een trompet met 
schuif. De trompet hanteert hij 
nog wel eens met kerstvieringen 
als er een beroep op hem gedaan 
wordt, maar dat betekent wel een 

paar uurtjes op herhalingsoefe-
ning want het is toch een andere 
sport. Bij 65 jaar St. Michael vraag 
je toch hoe het vroeger toeging. 
Was het vroeger allemaal zo be-
ter? Oh, het was aardiger, maar 
de muziek was beter! Het lich-
te, ritmische van nu is wel leu-
ker maar die modern geschreven 
muziek van heden spreekt hem 
niet zo aan. Het moet een stre-
ling zijn voor het oor, zei zijn va-
der altijd als ze het over muziek 
hadden en dat is het niet. Wel 
veel noten, weinig muziek, maar 
het spelen blijft leuk. Zo leuk dat 
hij nog bij twee orkesten speelt. 
In de Aalsmeerse Harmonie en 
bij het Kennemer Harmonie Or-
kest voor ouderen in Driehuis dat 
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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini pangsit
6 stuks, voor maar €2,00

(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Winter Heliolympics

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENG
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ook 50+ van harte welkom

voor omgeving Cruquiusweg 
en omgeving Bronsteeweg

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor omgeving Cruquiusweg 

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Gerard Tesselaar, 80 jaar, nog actief bij St. Michael.

Foto: Harry Opheikens

“De taal leren is de sleutel”
Heemstede - Sherifa Zaiyat uit 
Heemstede won op 18 janua-
ri de VluchtelingenWerkAward in 
de categorie ‘Doorzetter’. Toen de 
38-jarige moeder van twee jon-
gens haar naam hoorde afroe-
pen speelde zich een complete 
fi lm af in haar hoofd. “Het waren 
beelden van de afgelopen vier 
jaar, sinds de dag dat ik Syrië ont-
vluchtte”, vertelt ze in haar knus-
se huis. “Maar ik was ook blij en 
trots.”

Trots dat zij samen met haar 2-ja-
rige zoontje Abdullah de weg 
had gevonden naar een veiliger 
bestaan in een vreemd land met 
een vreemde taal. Via asielzoe-
kerscentra op Schiphol en in Alk-
maar werden moeder en zoon 
ondergebracht in Heemstede en 
een jaar later voegde haar man 
zich bij hen.

“Het was een hele moeilijke stap 
om huis en haard achter te la-
ten, maar we hadden eigenlijk 

heet: Oud Goud. In 1999 heeft 
hij, samen met de oud-directeur
Casca, Gerard Rodenburg, het 
‘Casca Orkest’ opgericht maar na 
dertien jaar moest Gerard stop-
pen. Met een afnemend gehoor 
is er niet meer te dirigeren. Terug-
kijkend begon hij in 1951 bij St. 
Michael, zijn vader speelde achter 
hem en ook twee broers speel-
den mee. Moeder speelde thuis 
piano en zijn twee zussen speel-
den eveneens. Zo ging dat vroe-
ger want veel meer was er niet. 
Nu zijn er zoveel afl eidingen voor 
de vrije tijd, van sport tot Netfl ix. 
Maar spelen bij St. Michael is toch 
het echte leven.

Ton van den Brink 

geen keus.” De lerares Engels en 
Cultuur zag de situatie in Alep-
po met de dag verslechteren. De 
berichten via de media zijn hef-
tig, maar de werkelijkheid is nog 
heftiger, stelt Sherifa. “De school 
waar ik les gaf, de winkels van 
mijn man, onze auto en ons huis, 
alles is verwoest bij bombarde-
menten. Je voelt je nergens vei-
lig, want over straat naar je werk 
gaan en je kind naar school bren-
gen is voortdurend een risico. Er 
heerst een permanent tekort aan 
voedsel en medicijnen en als je 
ziek wordt zijn er geen artsen die 
je beter kunnen maken. Bepaald 
niet de omstandigheden waarin 
je kinderen wilt zien opgroeien.”

In Heemstede ging Sherifa vol 
goede moed aan de slag. ”Ik ben 
geen type dat afwacht, dus ben ik 
gelijk begonnen om Nederlands 
te leren met hulp van een taal-
coach. De taal spreken is echt de 
sleutel die deuren opent, vind ik, 
maar ook de gewoonten van de 

Nederlanders leren kennen is reu-
ze belangrijk.” De Syrische vluch-
telinge stopte een brie� e in de 
bus bij buren om ze uit te nodi-
gen voor een kennismakings-
middag, ze bood zich aan als tolk 
voor andere asielzoekers en gaf 
bijles in de Engelse taal. Inmid-
dels heeft zij zich aangemeld bij 
de PABO en hoopt ze over enke-
le jaren voor de klas te staan. Een 
bewuste keus, noemt Sherifa de 
overstap: “Om mijn oude vak, le-
rares Engels, op te pakken moet 
ik opnieuw terug naar de univer-
siteit. Er is grote vraag naar ba-
sisschooldocenten, dus waarom 
zou ik dat niet doen?” Om bin-
nen vier jaar onze taal onder de 
knie te krijgen, sociale contacten 
op te bouwen en zelfs een studie 
te starten is veel doorzettingsver-
mogen nodig. Makkelijk was het 
niet, geeft ze toe, maar de ‘Door-
zetter van het jaar’ is het bewijs 
dat tegenwind doet opstijgen. 
Ondanks de vele hindernissen 
die er zijn spoort Sherifa buiten-
landse vrouwen aan om eropuit 
te gaan en zich te scholen en een 
baan te vinden. Om niet afhanke-
lijk te zijn van hun man. “Natuur-
lijk ligt het ook aan de man; hij 
moet mee emanciperen. En dat 
begint met de opvoeding.”

 “Het is hier een mannenhuishou-
ding”, glimlacht ze, “dus mijn zo-
nen Abdullah en Adam moeten 
opgroeien met het idee dat er 
niet een kapitein op het schip is, 
maar twee.”

Mirjam Goossens

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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De Heemsteder 
is vernieuwd!
Heemstede – Vorig week al aan-
gekondigd: een nieuw formaat 
voor de Heemsteder. De nieu-
we krant heeft u nu in handen: 
we zijn een fl ink stuk groter ge-
groeid, hebben een ander letter-
type en de lezer met het geoefen-
de oog heeft gezien dat ook de 
krantenkoppen vernieuwd zijn. 
Een geheel nieuwe en modernere 
uitstraling dus! Wel met een ver-
trouwde formule: ál het plaatselij-
ke nieuws.
Het jaar is begonnen met een fris-
se nieuwe krant elke woensdag-
middag in uw brievenbus. Ont-
vangt u die overigens (een keer) 
niet? Bel dan naar VerspreidNet: 
0251-674433. Voor vrijdags 12.00 
uur gebeld dan ontvangt u de 
nieuwe krant alsnog.
De Heemsteder (Heemsteder BV) 
maakt onderdeel uit van uitge-
verij Kennemerland Uitgevers / 
Gouw Uitgevers en deze groep 
geeft kranten uit in onder meer 
Ijmuiden, Castricum, Aalsmeer en 
Mijdrecht. Alle kranten verschij-
nen op hetzelfde formaat: tabloid. 

Meer weten over onze kran-
ten? Bel 023-8200170, mail naar
redactie@heemsteder.nl of kijk 
op www.heemsteder.nl.

Kinderdisco 
in teken van 

carnaval
Heemstede - Vrijdag 9 fe-
bruari staat bij Plexat een 
superleuke kinderdisco ge-
pland, in teken van carnaval. 
De DJ zorgt met zijn muziek 
dat alle kinderen lekker kun-
nen dansen en springen. 
Bij binnenkomst worden de 
naam en telefoonnummer 
van het kind genoteerd zo-
dat ouders hun kind zorge-
loos kunnen achterlaten en 
eventueel in de tussentijd 
in de Luifel een kop koffi  e 
kunnen drinken. De Carna-
vals kinderdisco is van 19.00 
tot 21.00 uur en kost € 3,- in-
clusief 2x drinken en een 
snoepje. Kinderen mogen 
natuurlijk verkleed komen, 
maar het hoeft niet.
De kinderdisco is in Plexat bij
WIJ de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
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Mara zoekt 
gastgezin
Regio - Soms is het voor een 
van de inwoners van Dieren-
tehuis Kennemerland beter 
om tijdelijk naar een gastge-
zin te gaan. Op dit moment 
zoeken we een plek waar Ma-
ra een tijdje mag wonen. 
Mara is een aanhankelijke 
poes die wel graag aandacht 
wil maar daar niet altijd even 
goed mee omgaat. Een beet-
je eigenzinnig type dus. Toen 
ze bij ons binnen kwam bleek 
haar bekken gebroken te zijn. 
Daardoor heeft ze heel lang 
hokrust moeten houden. En 
haar gedrag werd daar he-
laas niet beter van. Nu ze op 
een eigen afdeling rondloopt 
gaat haar socialisatie steeds 
een beetje beter. Ze is nieuws-
gierig en speels. Je kunt haar 

ook af en toe aaien maar we 
krijgen soms toch nog een 
mep van haar. Dit zal waar-
schijnlijk altijd wel zo blijven. 
Mara is gewend om naar bui-
ten te gaan en ze houdt niet 
van andere katten of van hon-
den. Door haar soms wat on-
berekenbare gedrag zijn jon-
ge kinderen helaas ook geen 
optie voor deze prinses. 

Om meer te weten te ko-
men van het gedrag van Ma-
ra in een thuissituatie zoeken 
we een gastgezin voor haar 
waar ze tijdelijk mag verblij-

ven. We kunnen dan te weten 
komen of ze rustiger en vrien-
delijker wordt als ze niet lan-
ger in het asiel verblijft. Mis-
schien heeft ze in een andere 
omgeving meer afl eiding en 
gaat ze mensen ook weer leu-
ker vinden. Graag komen we 
in contact met een gastouder 
die kennis heeft van katten-
gedrag en die niet teveel van 
Mara vraagt. 

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

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

19-01-2018  Willem J.A. Maaskant & Wilhelmina A. Steff elaar

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (52)
Heemstede - In dit artikel bespre-
ken we Raadhuisstraat 65/65a. 
Van Lent begon in 1907 met een 
rijwiel- en motorzaak. In 1913 
kreeg Kees van Lent de mogelijk-
heid om een garage en woonhuis 
te bouwen door de toenmalige 
huizen 59 en 61 te slopen. In 1917 
kwam er een autoherstelplaats bij 
en In 1919 werd een grote gara-
ge (63-65) in gebruik genomen. 
In 1926 kwam er een extra gara-
ge bij. Van Lent was toen Buick 
Chevrolet-agent. De toenfoto uit 
het NHA is uit de jaren 20. Op 15 
april 1932 wordt er geadverteerd 
in de Eerste Heemsteedsche Cou-
rant met de huisnummers 53-65. 
Tevens is dat jaar het 25-jarig jubi-
leum. In 1934 werd door Van Lent 

automodellen naar de autoten-
toonstelling in de RAI gebracht.
Voor fi etsen en onderdelen maar 
ook voor schaatsen kon men bij 
Van Lent terecht, lezen we in een 
advertentie van 28 november 
1940. In de oorlog is Raadhuis-
straat 65 nog gevorderd geweest 
tussen 11 februari en 7 mei 1941.
In 1979 zijn de garagepanden ge-
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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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet vol-
ledig 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-, 
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kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Zondag 4 februari 18.30 uur
Muzikale dienst met thema:

Gods Vaderhart.
Vooraf een gezamenlijke

maaltijd 17.30 uur.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

www. parochiesklaverblad.nl

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

www.adventskerk.com

Zondag 4 februari, 10u. 
Voorganger Ds. Niek Scholten.

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 
www.pkntrefpunt.nl

Zondag  4 februari: 10u. ds. Rien 
Wattel (Hoofddorp)

‘Zondag van het
Werelddiakonaat’.  Kindercafé  

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

www.petrakerkheemstede.nl

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

www.parochiesklaverblad.nl

Donderdag 1 februari 9u.
Eucharistieviering,

vg pastor R. Verhaegh
                                                                                                                                                      

Zondag 4 februari 10.30u.
Eucharistieviering mmv

Bavokoor, vg pastor J.J. van
Peperstraten. Met koffi  edrinken. 

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

www.hervormdpknbennebroek.nl

Zondag 4 februari om 10u.
 Ds. M. van Duijn uit Utrecht.

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede
www.pknheemstede.nl

Zondag 4 februari, 10u. 
Pinksterkerk: ds. P.I.C. Terpstra, 

Crèche  (tot 4 jaar), Kinder
Anders-dienst  (4-10 jaar).

Verhalenboom, (10 tot 12 jaar). 
De Kerk Draait Door  (12-15 jaar).

sloopt en zijn de huidige apparte-
menten en winkels gekomen. Op 
nummer 65 waren dat o.a. Beko 
Interieurs tot 2000, Meubeltrends 
Woonoutlet, PopUp Gallerie tot 
2013 en vanaf 2013 DecoStore, 
eerst onder de naam ‘Decorrette 
Woonatelier’. 
Op nummer 65a (tussen de nrs. 
65 en 67) zagen we o.a. Miglior/i 

Ristoranti; I.R.M.M. Belien/Kal-
di Koffi  e & Thee Heemstede (in 
maart 2011 naar Binnenweg 2); 
Candle de Lux;. Van der Wolf Fiet-
sen (van 2015 tot 2016) en van-
af februari 2016 zit Sunergy in dit 
pand. 
Meer lezen over de fi rma Van 
Lent in HeerlijkHeden 154 (2012). 
De nufoto van Harry Opheikens is 
van 27 januari 2018.
Mocht u informatie of beeldma-
teriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Nieuwe predikant Aerdenhout: 
ds. Niek Scholten
Regio - Op 28 januari is de heer 
Niek Scholten offi  cieel begonnen 
als predikant van de Adventskerk. 
“Het was een warm welkom en ik 
heb veel zin om in Aerdenhout te 
werken”, aldus Niek.
Geboren in Almelo is hij na een 
studie theologie in Amsterdam 
begonnen als predikant in Land-
smeer. Daarna werd Niek predi-
kant in Amsterdam-Slotervaart 
en in Amsterdam-Zuid. En nu dan 
Kennemerland.

Hij vertelt: “De Adventskerk is een 
prachtig kerkgebouw met een 
unieke sfeer. De gemeente ken-
merkt zich door openheid en vrij-
heid, met veel creatieve ruimte in 
kerkdiensten, zeker geen eenvor-
migheid. De grenzen tussen kerk 
en dorp zijn open: want aan een 
afgesloten kerkelijke gemeen-
schap heeft niemand iets. Er is 
veel motivatie voor kunst, cul-
tuur, zingeving en er zijn vele vor-
men van gesprek en ontmoeting. 
Op het gebied van muziek is de 
kerk gezegend met vaklieden: 
de vaste organist en pianist Jaap 
Stork en het koor geleid door 
Xandra Mizée. Ze lieten tijdens de 
intrededienst al van zich horen! 
Zelf zing ik in een Gregoriaans 
Koor dat ook van zich zal laten 
horen in de Adventskerk. In Am-
sterdam hadden we Bach Canta-
te Diensten en ik hoop zo’n tradi-
tie ook in Aerdenhout op te bou-
wen.”

Ook beeldende kunst heeft zijn 
belangstelling: “Ik hoop op expo-
sities in de kerk van liefst streek-
gebonden kunstenaars en wil die 
in verband brengen met waar in 
het in de kerk om gaat, ook in 
kerkdiensten. Verder voel ik me 
een verhalenmens: de Bijbelse 
vertalen naar nu, en onszelf en 
die verhalen met elkaar verbin-
den.

Graag citeer ik de onlangs overle-
den predikant Nico ter Linden die 
uitsprak wat zijn motivatie was: 
‘De Bijbel teruggeven aan men-
sen die die geheimtaal niet ver-
staan en die taal moeten leren’. 

De Bijbel is er voor iedereen, dar 
hoef je niet speciaal gelovig of 
kerks voor te zijn.”

Loop binnen bij het Media Café
Heemstede - Donderdag 8 febru-
ari is er om 13.30 uur een Open 
inloop bij het Media Café bij WIJ 
Heemstede, hier kunt u terecht 
met al uw vragen over uw tablet 
en smartphone. 
Het Media Café wordt georga-
niseerd met de Bibliotheek Zuid 

Kennermerland bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en de inloop is gratis.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl  en tel. 
(023)5483828, maar u mag ook 
zo binnenlopen.

Wethouder Botter 
in Alzheimer café
Regio - Mensen met dementie 
moeten gewoon deel kunnen ne-
men aan het ‘normale’ leven! De 
gemeente Haarlem wil zich hier 
sterk voor maken. Dat is het on-
derwerp in het komend Alzhei-
mer Café.
In navolging van een aantal ande-
re gemeenten worden er in Haar-
lem plannen gemaakt in het ka-
der van een ‘Dementievriendelij-
ke samenleving’. De vraag is hoe 
dat eruit zal zien en wanneer het 
project van start gaat. Verant-
woordelijk wethouder Jur Bot-
ter komt informeren, uitleggen 
en vragen van bezoekers beant-
woorden.
Maandag 5 februari; Trefpunt ’t 
Trionk, Van Oosten de Bruynstraat 
60, Haarlem; aanvang 19.30; toe-
gang gratis.

Parkinson Café 
over respijtzorg
Regio - Op woensdag 14 febru-
ari is er Parkinson Café van 14.00 
tot 16.00 uur. Het thema van deze 
middag is ‘respijtzorg’. Af en toe 
vrijaf te nemen van de zorg voor 
je naaste? Dat kan! 
Zo kunnen mantelzorgers over-
belasting voorkomen. Marjan de 
Jong, mantelzorgconsulent bij 
Tandem, vertelt u hoe dat in z’n 
werk gaat.
U bent welkom in Wijkcentrum 
De Ringvaart, Floris van Adri-
chemlaan 98, Haarlem. Toegang 
bedraagt € 2,00, incl. koffi  e/thee.
Informatie: 023-5278170 of
06-36323306.

Boekpresentatie ‘Zolang ik 
er ben’ door Erik Swiers
Heemstede – Op donderdag 8 
februari vindt bij WIJ Heemstede 
aan de Herenweg een boekpre-
sentatie plaats: ‘Doe ik nog mee?’. 
Dit vraagt de 70-jarige Nico zich 
af. Hij heeft Alzheimer, verliest 
grip op zijn leven. Hij raakt lang-
zaam maar zeker zijn geheugen 
en zijn verstandelijke vermogens
kwijt. 
Journalist Erik Zwiers mocht twee 
jaar lang zes mensen met demen-

tie dagelijks volgen en legde hun 
verhalen vast in ‘Zolang ik er ben’. 
Een prachtig vormgegeven en 
rijk geïllustreerd boek dat het le-
ven met dementie beschrijft van-
uit de Alzheimerpatiënt.

De boekpresentatie start om 
20.00 uur. De entree is 8,-. Reser-
veren kan via: 
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.
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Helaas is bij de opmaak van deze Lezerspost
vorige week iets misgegaan. Ditmaal de juiste 
kop bij het artikel.

Er poept regelmatig een hond vóór bij onze 
brievenbus. Vorige week stapte mijn man on-
gemerkt in de derrie en liep ermee naar bin-
nen. Er moest een nieuwe deurmat gekocht 
worden. Buiten legde ik een papier op de te-
gels met ‘hondenpoep opruimen’ erop. Het 
ging een paar dagen goed, tot vandaag toen 
vóór de voordeur, 11 meter 
vanaf de weg, een drol was 
gedraaid. Arme hond die een 
baasje heeft dat naast slech-
te gewoontes te hebben, ook 
nog eens rancuneus is.

Iedereen herkent het pro-
bleem, eerst heb je kleine kin-
deren, waarmee je met wiel-
tjes van kinderwagen, wan-
delwagen en fi ets door de 
hondenpoep rijdt. Vervolgens komt het aan 
kleine en grote schoenen. Op grasveldjes  ra-
votten is onmogelijk geworden. Op een oud-
jaarsavond toen de kinderen na het vuurwerk 
kijken naar bed gingen, rook ik de trap op-
gaande onraad. Aan elke tree zat een bood-
schap gekleefd. Boven gekomen vroeg ik aan 
het tienervriendinnetje dat bleef slapen om 
haar – toen modieuze - plateauzolen te laten 
zien. Tussen de groeven zat het bewijs. “Zal ik 

het opruimen?” vroeg ze kokhalzend. “Nee”, zei 
ik vlug “dat doe ik wel.” Die eerste nacht van 
het jaar was ik met een sopje in de weer. Ach, 
als dat nu het enige is, zult u als argeloze hon-
denbezitter denken. Maar lees verder en hui-
ver bij het volgende verhaal. De oppas van on-
ze oudste was met hem gaan wandelen in het 
Groenendaalse bos. ’s Avonds werd het kind-
je heel ziek. De volgende dag togen we naar 
de dokter. Die zei geen penicilline te geven 
want het kind moest weerstand opbouwen. 

Na veertien dagen was het 
kind nog maar een schaduw 
van het gezonde kereltje dat 
hij was. Mager, bleek en blau-
we kringen onder zijn ogen. 
De oppas heeft opgebiecht 
dat het jongetje was gevallen 
en met zijn handje in de hon-
denpoep terecht was geko-
men die hij toen in een refl ex 
naar zijn mond bracht...
We hebben zelf ook huisdie-

ren gehad, waaronder een logeerhond waar 
we met een plastic zakje achteraan liepen. En 
nu we een kleinkind hebben dat graag in de 
tuin speelt, is de oplossing voor het honden-
poepprobleem er nog steeds niet. Daarom de-
ze noodkreet: Waarom willen sommige hon-
denbezitters hun hondendrollen niet oprui-
men?

Ineke Nab, Heemstede

LEZERSPOST
Hondenpoep:

nog altijd geen oplossing voor het probleem

De zelfbedieningswinkel van Heems, waar de klanten zelf hun keuze 
konden maken uit de bakken met dierenvoeders. Inmiddels zit Heems 
in een splinternieuwe zaak met vooral aquaria.

Divers aanbod sporten bij nieuwe 
locatie Heliomare in Heemskerk
Regio - Vanaf 1 februari biedt He-
liomare Heemskerk diverse sport-
activiteiten aan op hun nieuwe 
locatie De Velst 1. Deze activitei-
ten zijn voor iedereen toegan-
kelijk, ook voor geïnteresseer-
den die niet (meer) in behande-
ling zijn bij Heliomare. Voor men-
sen die een beperking ervaren in 
het bewegen en sporten, bijvoor-
beeld door een fysieke beper-
king, overgewicht of een te hoge 
bloeddruk. 

Het sportcentrum organiseert 
op maandag, dinsdag en vrijdag 
de sportactiviteiten Aquafi t, Be-
wegen in warm water en Fitness. 
Deze activiteiten worden bege-
leid door gespecialiseerde be-
wegingsagogen. Het nieuwe ge-
bouw is van alle gemakken voor-
zien en geheel uitgerust voor 

mensen met een beperking. Het 
zwemwater is 32 graden, De fi t-
nessruimte en sporthal zijn voor-
zien van de nieuwste apparatuur.

Iedereen kan sporten
Heliomare gelooft dat iedereen 
kan sporten en bewegen. Roy 
Appel, bewegingsagoog bij He-
liomare: “Weet u niet welke be-
weeg-of sportactiviteiten passen 
bij uw wensen en mogelijkheden, 
dan gaan wij daar samen naar 
op zoek. Doordat wij veel wer-
ken met patiënten en cliënten uit 
ons revalidatiecentrum en leerlin-
gen van onze school, zijn wij ge-
specialiseerd in het begeleiden 
van mensen met een beperking. 
Bij ons kunnen mensen terecht 
met klachten aan knie, rug, nek of 
heup, en met chronische klach-
ten zoals long- of hartklachten, of 

osteoporose. Daarnaast bieden 
we medische fi tness en fi tness 
voor mensen met niet-aangebo-
ren hersenletsel. We hebben een 
laagdrempelig en aangepast aan-
bod en een aangename sfeer tus-
sen gelijkgestemden. En dat alles 
draagt bij aan het fi tter en sterker 
worden. Wij beginnen met drie 
sportactiviteiten in Heemskerk, 
maar hopen dat ter zijnde tijd uit 
te breiden.” 

Interesse?
Meld u aan voor een proefl es, de-
ze is de eerste keer gratis: info-
sport@heliomare.nl of bel 088-
9208288. 
Voor meer informatie over het 
sportaanbod van Heliomare, zo-
wel in Wijk aan Zee, Velsen-Noord 
als Heemskerk:
www.heliomare.nl/sport.

Eerste jubileum
Juul Heemstede een feit
Heemstede - Op 1 februari 2018 
is het al weer 10 jaar geleden dat 
de Roos kantoorvakhandel & vul-
penspeciaalzaak in Heemstede 
de deur opende van een tweede 
winkel genaamd Juul.
Juul is een afgeleide van dé Juli-
analaan in Heemstede waar de 
winkel dan ook werd gevestigd 
naast De Roos.
 
Na de mooie jaren 2006 en 2007 
groeide het assortiment van de 
Roos werkelijk uit zijn jasje en de 
overvolle winkel ging ten koste 
van de presentatie. Juist die pre-
sentatie van mooie merken als 
Caran d’Ache, Montblanc, Namiki, 
Faber-Castell en Visconti en het 
vrijkomen van een dealerplek bij 
Royal Talens maakte de beslissing 
makkelijker en dus werd het pand 
naast de Roos gekocht en was de 
oprichting van JUUL na een in-
grijpende verbouwing een feit.
 
Daar waar de Roos zijn focus 
heeft liggen op luxe lederwa-
ren en luxe schrijfwaren was en 
is het uitgangspunt bij Juul voor-
al ‘Leuk’. Een jongere doelgroep 
werd aangeboord met een ech-
te schoolcampus en een kleurrijk 
assortiment schrijf- en tekenwa-
ren maar ook met doeken en verf 
van Talens. Kleurpotloden per kist 
maar ook per stuk. Van Lamy tot 
Caran d’Ache en van Stabilo tot 
en met Faber Castell zijn dan ook 
allemaal kleurrijk en vrolijk naast 
elkaar gepresenteerd. Juul is in-
middels bekend bij de jeugd en 
creatieven in en rondom Heem-
stede. Door workshops en ‘sur-
prise’maakavonden wist JUUL af-
gelopen december zelfs de Te-
legraaf en het ontbijtprogram-
ma WNL te bereiken, in Heemste-
de géén surprise stress maar een 
heus surprise-atelier!
 
“Wij zijn gek van goede kwali-
teit en houden van een kleurrij-
ke collectie!” zegt Alexander. “In 
beide winkels kunnen wij nu pri-
ma ons ei kwijt. Vlak naast el-
kaar vullen beide concepten el-
kaar prima aan. Uiteraard zijn er 
wel eens klanten die niet weten 
in welke winkel ze moeten zijn 
maar de jeugd weet inmiddels de 

weg naar JUUL prima te vinden.”  
Met 10 jaar ervaring op de teller 
en het binnenslepen van mooie 
merken als Depeche voor de ka-
dootjes en Herschel voor de rug-
tassen gaat Juul dan ook vol ver-
trouwen de toekomst tegemoet. 
De Roos inmiddels bijna 65 jaar 
jong en de eerst taart voor de 
10-jarige Juul…
Wie had dat durven dromen toen 
in 2004 de Roos werd overgeno-
men door Alexander en Jacque-
line Mengerink van mijnheer en 
mevrouw Roos. Twee bijzonde-
re winkels in het centrum van 
Heemstede.

Winternummer HeerlijkHeden is uit
Over Heems, haardstenen en de eerste 
prentbriefkaarten van Heemstede

Dorpskinderen naast de Wilhelminaboom op het gelijknamige plein, 
1901. Een van de eerste prentbriefkaarten van Heemstede, uitgegeven 
door Hempie van Hout, met een winkel aan hetzelfde plein.

Praat erover met lotgenoten
Dementie verandert je relatie
Heemstede - Als je partner de-
mentie heeft, verandert jullie re-
latie ingrijpend. De liefdesrela-
tie verandert in een zorgrelatie, 
je sociale leven is niet meer het-
zelfde. Je krijgt met rouwgevoe-
lens te maken om wat was, je ver-
liest allebei een deel van je vrij-
heid. De gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid in de relatie ne-
men langzaam maar zeker af. Ook 
op het gebied van seksualiteit en 
intimiteit kan er veel veranderen. 
Het vraagt nogal wat van je incas-
serings- en aanpassingsvermo-
gen.
Elke relatie en elke situatie is 
uniek, er zijn nooit kant en kla-
re oplossingen te bieden, maar 
het kan je helpen als je je erva-

ringen met lotgenoten uitwisselt. 
En misschien kun je daar tips en 
moed uit halen wat jou en je part-
ner kan ondersteunen om met el-
kaar verbonden te blijven en het 
fi jn te kunnen hebben samen.

Katinka Verdonk (ouderenwerker 
bij Wij Heemstede) en Ankie van 
Dalen (mantelzorgondersteuner 
bij Tandem) zullen woensdag 14 
februari een aantal partners/man-
telzorgers van mensen met de-
mentie interviewen over hun er-
varingen en hoe zij met deze ver-
anderingen omgaan. Dat gebeurt 
in De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Het programma begint om 
19.00 uur met een inloop en kof-
fi e. De start is om 19.15 uur. De 

avond duurt ongeveer tot 21.00 
uur. Toegang is gratis, u hoeft zich 
niet vooraf aan te melden. De bij-
drage voor koffi  e en thee is €2,50. 
Wilt u graag komen maar kunt u 
uw partner niet alleen thuis la-
ten, neem dan contact op met 
Tandem, 023-8910610. Trefpunt 
Dementie Heemstede is een sa-
menwerking van Wij Heemste-
de, Tandem, Zorgbalans, Kenne-
merhart (SHDH), Home Instead 
Thuisservice en Alzheimer Neder-
land, afdeling Zuid-Kennemer-
land. De Trefpuntavonden zijn er 
voor mensen met dementie, hun 
partners, familieleden en vrien-
den. Ook hulpverleners en ande-
re belangstellenden zijn van har-
te welkom.

Themamaaltijd 
Carnavalsmenu
Heemstede - Maandag 5 februari 
presenteert de kok van Eethuis de 
Luifel het Carnavalsmenu.
De prijs van themadiner is €10,25. 
Reserveren hiervoor kan tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf. Belt 
u hiervoor 5483828 van maan-
dag t/m donderdag tussen 9-16 
uur en op vrijdag tussen 9-13 uur. 
Eethuis de Luifel is bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. U kunt aan tafel tus-
sen 17.15-18.00 uur. De tafel staat 
gedekt voor het aantal personen 
waarvoor u reserveert.

Kinderactiviteit: 
Houtbewerking 

(7-11 jaar)
Heemstede - Op woensdag 7 
februari gaan kinderen timme-
ren, zagen, beitelen en boren 
met écht timmermans gereed-
schap! Voor meisjes en jongens 
van 7-11 jaar. Je maakt bijvoor-
beeld een auto, boot of trein. Er 
zijn 8 lessen bij WIJ Heemstede 
in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede, telkens 
tussen 16.00 en 17.30 uur.
Meer informatie of opgeven:
www.wijheemstede.nl of
5483828.

Heemstede - Het winternummer 
van HeerlijkHeden, het kwartaal-
blad van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek is 
verschenen. Hierin onder meer 
aandacht voor de eerste prent-
briefkaarten van Heemstede, uit-
gegeven rond 1900 door Herman 
van Hout die op het Wilhelmin-
aplein woonde.
Ook leest u over bijzondere 
haardstenen uit de 16de of 17de-

eeuw in de collectie van de HVHB, 
gevonden bij graafwerkzaamhe-
den bij villa Le Tigre.
Een mooi verhaal over de verhui-
zing van Heems naar een groot 
nieuw pand aan de Havenstraat 
en de geschiedenis van dit fami-
liebedrijf. Dan Johan Schorer, vi-
cepresident van de Raad van Sta-
te en ‘onderkoning’ van Neder-
land. Hij regelde het huwelijk 
tussen koningin Wilhelmina en 

prins Hendrik en redde de naam 
‘Oranje’. Hij ligt begraven op de 
Algemene begraafplaats aan de 
Herfstlaan. 

Op www.hv-hb.nl kunt u een aan-
tal pagina’s van dit nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden (175) in-
zien. Losse nummers van Heer-
lijkHeden kosten 4,95 euro en zijn 
verkrijgbaar bij de boekhandels 
in Heemstede en Bennebroek.

Humor in de Gouden Eeuw
bij Kon. NVVH-Vrouwennetwerk
Heemstede  - Woensdag 7 fe-
bruari geeft de heer Kersten – 
jaren verbonden aan het Frans 

Hals Museum - een lezing over 
humoristische schilderijen, ge-
maakt in de Gouden Eeuw.

Frans Hals wordt vaak ‘de mees-
ter van de lach’ genoemd.
Als geen andere schilder wist 
hij in zijn portretten een leven-
digheid aan te brengen waar-
door het lijkt alsof zijn modellen
zomaar vanuit het verleden naar 
het heden kunnen stappen.

Op dit moment is er een tentoon-
stelling over dit thema en na de 
lezing op deze dag zult u vast er-
kennen dat u nog meer begrip 
heeft gekregen voor humor in de 
Gouden Eeuw.

De lezing wordt gehouden in het 
EHBO-gebouw, Herenweg 88a te 
Heemstede en begint om 14.00 
uur.
Toegang voor leden is gratis, niet-
leden betalen €2,50.

Voor meer informatie over NVVH-
Vrouwennetwerk kijkt u op de 
website: www.nvvh.nl of belt u 
met 023-5477486.
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GroenLinksfracties wijzen eenzijdige 
‘asfalt’oplossingen Duinpolderweg af
Regio - De GroenLinksfracties 
van de Provinciale Staten van 
Noord- en Zuid-Holland en van 
de gemeenteraden van Bloemen-
daal, Hillegom, Noordwijkerhout, 
Haarlem, Heemstede en de afde-
lingen Lisse en Teylingen hebben 
gezamenlijk een standpunt inge-
nomen inzake het besluit van GS 
over het voorlopige voorkeursal-
ternatief Duinpolderweg. 

GL wijst alle onderzochte tracé-
varianten en de op basis daarvan 
samengestelde varianten (zoals 
het Voorkeurs-altrnatief ) af, tenzij 

een variant onderdeel uitmaakt 
van een integraal plan dat gericht 
is op verduurzaming van het ver-
voersysteem. Ook moet de vari-
ant een logische lokale oplossing 
zijn voor een lokaal probleem en 
moet de keuze zodanig ingepast 
worden dat er minimale gevolg-
schade is voor de omgeving.

Alle varianten, afgezien van de 
nul-variant, bevorderen de groei 
van het autoverkeer. Daarom 
wijst de partij alle onderzochte 
varianten af. Het zijn eenzijdige 
‘asfalt’ oplossingen.

In plaats daarvan pleit GL voor 
een breed opgezet plan waar-
in verschillende vormen van ver-
voer worden opgenomen die 
in samenhang zorgen voor een 
goede bereikbaarheid, afname 
van verkeershinder en minima-
le gevolgen voor milieu. Wegver-
bindingen kunnen onderdeel zijn 
van dit plan.
Met dit plan beoogt GL een 
schaalsprong van het openbaar 
vervoer in de regio, zodanig dat 
dit een echt aantrekkelijk alter-
natief wordt voor de forenzen en 
andere reizigers. 

Historische in- en uitgangen rond 
Groenendaal: Sparrenlaan

Heemstede - In de serie ‘His-
torische in- en uitgangen rond 
Groenendaal’ deze week aan-
dacht voor het hek met burcht-
torens pijlers aan de Sparren-
laan/Herenweg.

Ingang partij gelegen aan de 
zijde van de Herenweg dient 
ter ontsluiting van de Sparren-
laan.
De half ovaalvormig terug-
springende hekpartij uit de 
eerste helft van de 18e eeuw 
bestaat uit forse met natuur-
steen beklede hekpijlers in 
blokmotief gedecoreerd en 
zijn aan de voorzijde voorzien van een gedecoreerde pilaster. 
De bekroning met ronde van kantelen voorziene burchttorens is 
waarschijnlijk van latere datum.
Tussen de hoekpijlers is aan de rechterzijde een eenvoudig 
smeedijzeren hek, het hek is van belang vanwege de functione-
le decoratieve waarde van de buitenplaats in zijn relatie met de 
portierswoning (dienstwoning)
Bron: RCE.

Rectificatie aflevering van 24 januari: Bij de foto over Huize Bos-
beek werd in de tekst melding gemaakt van een bedrag à 318 
gulden. Dat moet zijn: 318.000 gulden. De juiste informatie luidt: 
In 1873 komt Bosbeek/Groenendaal in het bezit van de familie 
Van Merlen.
Deze familie verkoopt Bosbeek/Groenendaal in 1913 aan de 
Gemeente Heemstede voor 318.000  gulden.

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Expositie KZOD in De Waag
Een zoektocht zonder grenzen
Regio - De Haarlemse beeldend 
kunstenares Caroline Doornenbal 
exposeert de komende drie we-
ken in februari met nieuw werk 
in Galerie De Waag aan het Spaar-
ne in Haarlem. Het thema van 
haar tentoonstelling luidt ‘Zonder 
Grenzen’.
Een intrigerende titel die bij me-
nigeen associaties zal oproepen 
met een bekende medische hulp-
organisatie. Maar op de uitnodi-
gingskaart doet Caroline uit de 
doeken dat haar inspiratie ligt 
bij de natuur in haar oorspron-
kelijke vormen. Zonder Grenzen 
refereert zonder meer aan haar 
kunstzinnige zoektocht geduren-
de de afgelopen jaren.

Het werk van deze beeldend kun-
stenares heeft een interessante 
ontwikkeling doorgemaakt. Haar 
schilderijen vormen geen regi-
stratie van de waargenomen wer-
kelijkheid maar verdiepen zich 
meer in de vormen of fragmen-
ten daarvan. Waar in het vroege 
werk van Caroline nog wel mens-
figuren te zien waren, is de na-
druk op menselijke figuratie in de 
loop der jaren lichtelijk verscho-
ven, de mensfiguren werden va-
ger en de omgeving ging meer 
centraal staan. Gevolgd door ac-
centverschuivingen naar witte 
landschappen, in haar nieuwste 
werken resulterend in complexe 

beelden met grillige vormen 
waarin een associatie met de na-
tuur in z’n grondvorm gelegd kan 
worden. Voor Caroline vormt de-
ze zoektocht zonder grenzen een 
terugkeer naar de oervorm van 
de natuur. Deze zoektocht over-
stijgt duidelijk een simpel ver-
diepen in het landschap om ons 
heen, het is meer een fascinatie 
voor het proces van erosie en ver-
gankelijkheid.
Zo de mens in haar werk langza-
merhand verdwijnt, zo lossen de 
vergezichten in haar landschap 
op en zo verdwijnt het leven ook 
uit restvormen, uit de overblijf-
selen die zij in haar laatste wer-
ken toont. In haar tentoonstelling 
doet Caroline verslag van dit fas-
cinerend proces.

De werken van Caroline Door-
nenbal zijn vanaf donderdag 1 fe-
bruari tot en met zondag 18 fe-
bruari te bezichtigen in Galerie 
De Waag Spaarne 30 te Haarlem. 
(Openingstijden: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur). 
De opening van deze expositie 
zal plaats vinden op zondag 4 fe-
bruari om 14.00 uur door Eva de 
Zeeuw, kunsthistorica en dans-
wetenschapper, verbonden aan 
de Stadschouwburg te Amster-
dam.
Zie ook: www.kzod.nl en
www.carolinedoornenbal.nl.

Heemsteedse schilder in the picture
Speciale rondleiding door 
Museum de Zwarte Tulp Lisse
Regio - Speciaal voor Museum-
kaarthouders organiseert Mu-
seum De Zwarte Tulp op zater-
dag 10 én donderdag 15 febru-
ari een rondleiding door de ten-
toonstelling ‘Naar de bollen’. De 
rondleidingen worden gegeven 
door kunsthistorica Annemarie 
Vels Heijn, oud-directeur Presen-
tatie Rijksmuseum en Nederland-
se Museumvereniging. 
Genieten van de bloembollenvel-
den doe je dit voorjaar in Muse-
um De Zwarte Tulp. Het museum 
staat namelijk geheel in het teken 
van dé schilder van bloembol-
lenvelden, Anton L. Koster (1859-
1937). 
Naast schilderijen zijn er ook bij-
zondere zwart-wit pentekenin-
gen van bolgewassen te zien. 
Deze pentekeningen zijn sinds 
de verwerving ervan door Tey-

lers Museum in 1915 nooit meer 
tentoongesteld.  Anton L. Koster 
woonde in Heemstede en werd 
in deze omgeving gegrepen door 
de schoonheid van bloembollen-
velden. De typisch Hollandse bol-
lenvelden werden door Koster op 
een impressionistische manier 
vastgelegd met aandacht voor de 
kenmerkende aspecten van het 
bollenlandschap: de vaarten, de 
schathuisjes, de rietschelven en 
de arbeiders op het land. 

Op zaterdag 10 februari bent u 
tussen 11.00 en 12.00 uur wel-
kom en donderdag 15 februa-
ri van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt 
zich aanmelden voor een van de 
rondleidingen via  info@muse-
umdezwartetulp.nl Museum de 
Zwarte Tulp, Grachtweg 2 Lisse. 
Info: 0252-417900.

Gezocht: Herinneringen en objecten in het kader 
van 100 jaar Stadsschouwburg
Regio - De stadsschouwburg be-
staat op 30 september 2018 100 
jaar.  Onderdeel van de feestelij-
ke viering van het 100-jarig be-
staan is een kleine expositie in 
september dit jaar in Museum 
Haarlem. Begin 2019 zal het mu-

seum een grote tentoonstelling 
over de geschiedenis van het uit-
gaan in Haarlem tonen. Voor bei-
de tentoonstellingen is het muse-
um op zoek naar herinneringen, 
foto’s, programmaboekjes, kos-
tuums, decorstukken, uitgaans-

kleding en accessoires uit de af-
gelopen 100 jaar.

Op 30 september 2018 is het pre-
cies 100 jaar geleden dat de Stads-
schouwburg in Haarlem werd ge-
opend met een speciaal voor de-
ze gelegenheid geschreven stuk 
van Frederik van Eeden: De Heks 
van Haarlem. De ‘bonbonnière’ 
aan het Wilsonsplein werd tus-
sen 1916 en 1918 gebouwd met 
een anonieme gift van fl. 250.000 
(nu ruim €3 miljoen!). Onderdeel 
van de feestelijke viering van het 
100-jarig bestaan is een kleine ex-
positie in september 2018 in Mu-
seum Haarlem. Begin 2019 zal het 
museum een grote tentoonstel-
ling over de geschiedenis van het 
uitgaan in Haarlem tonen. Voor 
beide tentoonstellingen is het 
museum op zoek naar herinne-
ringen, foto’s, programmaboek-

jes, kostuums, decorstukken, uit-
gaanskleding en accessoires uit 
de afgelopen 100 jaar.
Wie heeft er mooie, spannen-
de, ontroerende, hilarische her-
inneringen aan een bezoek aan 
de Stadsschouwburg? Wie heeft 
programmaboekjes of posters 
bewaard? Of misschien hangt er 
op zolder nog een uitgaansjurk 
uit de vorige eeuw en heeft u fo-
to’s van een avondje uit? Wellicht 
zelfs met een artiest erop?
 
Iedereen die zijn herinneringen 
wil delen of bijzondere kleding 
of foto’s heeft liggen en deze be-
schikbaar wil stellen voor de ten-
toonstellingen kan terecht bij Pi-
na Cardia van Museum Haarlem. 
Zij is bereikbaar via de mail in-
fo@museumhaarlem.nl of via de 
website van het museum:
www.museumhaarlem.nl.

Expositie ‘Aves Y Mas’
in Raadhuis
Heemstede - Van woensdag 14 
februari t/m vrijdag 30 maart is er 
een nieuwe expositie te bezich-
tigen in het Raadhuis van Heem-
stede. Huib van den Broek toont 
zijn werk. De officiële opening 
vindt plaats op woensdag 14 fe-
bruari om 16.00 uur.

Huib is geboren in Indonesië 
en opgegroeid in het voormali-
ge Perzië en kwam als twaal�a-
rige naar Haarlem. Na zijn HBS-
tijd studeerde hij binnenhuisar-
chitectuur aan de Trent Poly in 
Nottingham (Engeland) en deed 
daarna grafische vormgeving. Tot 

1984 runde hij een reclame stu-
dio in Zandvoort, waarna hij koos 
voor een freelance bestaan als il-
lustrator. Tegenwoordig schildert 
hij, bij voorkeur met acryl om-
dat dit het beste past bij de keu-
zes van zijn thema’s. Mede dank-
zij de beschikbaarheid van verf in 
tubes, daar dit bijdraagt aan zijn 
snelle manier van werken.
Typerende aspecten van zijn 
werk zijn de gerichtheid op de 
beleving van het moment. Een 
duidelijke keuze uit thema’s van 
het normale leven, met daarbij 
een bijzondere aandacht voor 
lichteffecten en kleur en een 
schetsachtige werkwijze. Geen 
directe boodschap of doel. Tevre-
den en klaar zodra de beleving is 
vastgelegd. Spontaan en schets-
matig, met afwisselend een vlot-
te penseel- of messtreek waar-
door de indruk ontstaat van een 
ogenschijnlijk slordige uitvoe-
ring, maar daar tussendoor toch 
ook een fijne penseelstreek.

Voor een impressie bekijk dan: 
www.huibvandenbroek.nl.

‘Bouwen in het groen’
Regio - Er komt ruimte voor bou-
wen aan de rand van stedelijk ge-
bied. Minister Ollongren (D66) 
opperde deze mogelijkheid in 
de landelijke pers: “Bouw meer 
in het groen aan de rand van ste-
den en dorpen.” CDA Noord-Hol-

land is blij met dit standpunt van 
het kabinet. “Die noodzaak is er al 
tijden”, aldus woordvoerder Den-
nis Heijnen.
“De woningbouwopgave is zeer 
groot, het gaat nooit lukken om 
al die woningen binnenstede-
lijk te bouwen. Daarbij is het on-
wenselijk parken en pleinen in 

de steden en dorpen vol te bou-
wen”, betoogt het CDA Staten-
lid. “Noord-Holland loopt achter 
met het bouwen van woningen. 
Met dit nieuwe beleid kunnen we 
echt versnellen en vooral goed-
kopere koopwoningen en huur in 
het middensegment realiseren in 
steden en dorpen.”
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Geslaagd 
voor het 
zwemdiploma
Heemstede - In SportPlaza Groe-
nendaal werd zondag 28 janua-
ri afgezwommen. Hieronder de 
geslaagden. Allen van harte gefe-
liciteerd! 

A-diploma 
Levi de Bruin, Jort Damen, Bibiène 
Draijer, Bente Elsenaar, William 
Fonkert, Arya Gharacheh, Julian 
Heule, Tess Janse, Nout Kleyn Mo-
lenkamp, Beliz Kocak, Danique 
Koenen, Floris Koomen, Latisha 
Krijger, Tys Leensma, Maaike Luth, 
Kyan Miller, Neron Muratagic, 
Bodi Negerman, Melle Overbeek, 
Tara van de Poppe, Fiona Post-
huma, Jelle van Riel, Emma van 
Roon, Kailyn de Ruijt, Mika Schel-
kers, Nine Slot, Sem Luca Steen-
bergen, Brechje Vogelzang, Ma-
rie Celine Vorst, Tibor Vos, Robijn 
Lois Warmendam, Cato Willekes 
en Dean van Willigen.

B-diploma 
Céline van den Akker, Faas An-
dringa, Yannick van den Berg, 
Day Buskermolen, Lenny van Dijk, 
Thijs Dusseau, Boas Glazenburg, 
Fleur de Graaf, Cato de Haas, 
Lexie van Heusden, Kara Kee, 
Brego Kee, Romeijn Korper, Saar 
Korthals Altes, Noortje Mathot, 
Morris Meadowcroft, Gigi Men-
des de Leon, Ole Minten, Lui-
sa Minten, Leon Andrei Motoc, 
Xavier Osikowski, Reno Rommers, 
Ben de Rooij, Marit Rotmans, 
Thomas Ruitenbeek, Jelle Vader, 
Olle van der Veen, Vere Verzijl, Syl 
Wardenaar en Ruben Zandstra.

C-diploma 
Charlotte Beers, Jayden van den 
Bos, Ruhan Breimer, Nina Ca-
sadevall Domingo, Roos Fenne-
ma, Fleur Fennema, Ward Ferwe-
da, Per Heeremans, Liv Heeringa, 
Fien Herman, Eva ’t Hooft, Rosa-
lie Hubregtse, Féline Hubregtse, 
Julius Jagt, Eefke Kruiten, Kate 
Mahony, Frederick Mosch, Bjar-
ne Marris Merino Schop, Jesper 
Smulders, Louise Spakler, Alek-
sandr Tijdeman, Maxim Voorn en 
Charlie Westerhuis.

Merel maakt indruk 
tijdens Beeckestijncross
Heemstede - Dat het leven van 
een topsporter niet altijd over ro-
zen gaat, heeft atlete en 6e jaars 
Hageveld scholiere Merel van der 
Marel afgelopen jaar aan den lij-
ve ondervonden. Ondanks bles-
sureleed bleef de Heemsteedse 
steeds vertrouwen houden in een 
goede afloop en werkte ze onver-
stoorbaar aan haar atletiekcarriè-
re. Door veel andersoortige trai-
ning (zwemmen, fietsen, kracht-
training) probeerde ze haar con-
ditie zo goed mogelijk op peil te 
houden. Dat ze de weg omhoog 
nu weer gevonden heeft, bewees 
Merel zondag 28 januari tijdens 
de Krinkels Beeckestijncross in 
Velsen-Zuid. Tijdens deze hard-
loopwedstrijd voor dames seni-
oren snelde ze in een winnende 
tijd van 23,37 min. over het 6,3 
km lange, modderige parcours.
Merel weet heel goed dat ze nog 

Wintersport 
outlet bij 

Tuday Sports 
Heemstede

Heemstede - Op vrijdag 9, za-
terdag 10 en zondag 11 febru-
ari organiseert Tuday Sports 
Heemstede in en om het pand 
aan de Nijverheidsweg Snow 
& Ice outlet dagen. Op deze 
dagen krijg je volop informa-
tie, advies, voordeel, korting 
op het assortiment winter-
sport hardware, kleding, be-
scherming en accessoires. Er 
zijn diverse acties als het gaat 
om ski’s, schoenen, stokken, 
handschoenen, helmen, bril-
len en kleding. Ook een in-
ruilactie met Turner Dutch Ski 
Technlogy ski’s en veel voor-
deel op skischoenen, snow-
boards, bindingen en ook 
schaatsen. Vraag bij Tuday 
ook naar het Kinder groeiplan. 
Verder is Tuday Sports de plek 
voor RenTuday ski en snow-
board verhuur, hebben zij 
een skiservice en is Tuday de 
Turner Dutch Ski Technology 
dealer van de regio. De outlet 
is geopend van 10.00 tot 17.00 
uur en zaterdag tevens van-
af 17.00 uur apres ski party! 
Nijverheidsweg 17 in Heem-
stede. Info: 06-39013070 en 
www.tudaysports.nl.

Kon. HFC en FC Lisse komen 
niet verder dan 0-0
Haarlem-Zuid - Het was koud 
langs de lijn afgelopen zater-
dag 27 januari. Terwijl de lage-
re regionen nog van de winter-
stop genoten speelden de twee-
dedivisie teams alweer hun der-
de wedstrijd. Het was geen bes-
te pot voetbal, al was er natuur-
lijk steeds de spanning wie het 
eerste en waarschijnlijk het be-
slissende doelpunt zou maken. 
HFC moet het doen zonder ech-
te goaltjesdief in de punt van de 
aanval. De doelpunten moeten 
van anderen komen. Lisse is een 
degelijk bolwerk met fysiek ster-
ke mannen.
De eerste 15 minuten waren voor 
HFC. Daarna ontspon zich een 
strijd op het middenveld. Dan 
was Lisse dan HFC weer de bo-
venliggende partij. Heel veel 
kansen werden er niet gescha-
pen. De voormalige doelman van 
HFC, Brian van der Werff, staat nu 
bij Lisse onder de lat. Hij maakt 
er een gewoonte van om mee 
te voetballen en staat steeds 
heel ver voor zijn doel. Roy Cas-
tien had dit in de gaten. Van der 
Werff stond weer 30 meter voor 
zijn doel waarna Castien vanaf 50 
meter flink uithaalde. De bal glip-
te ver buiten bereik van Van der 
Werff naast het doel. HFC had 
meer gebruik kunnen maken van 

hun snelheid om zo de verdedi-
gers van FC Lisse een lastige mid-
dag te bezorgen. Sporadisch glip-
te de aanvallers langs hun oppo-
nent en kwam het tot een voor-
zet. Als dat lukte was er niemand 
om het karwij af te maken. Lis-
se kreeg, zeker tegen het einde 
van de partij, nog wat kansjes die 
door de HFC verdediging werden 
geneutraliseerd. Ondanks dat 
beide coaches drie verse spelers 
inbrachten veranderde dat wei-
nig aan het spel. Scheidsrechter 

De Brito Roque kende in lastig 
moment. Hij moest naar de zijlijn 
om bij de Fysiotherapeuten wat 
te eten en te drinken. Zijn bloed-
suikerspiegel bleek te laag. Na de-
ze verzorging kon hij de 90 minu-
ten volmaken. Een wedstrijd om 
snel te vergeten. Zaterdag 3 fe-
bruari speelt HFC om 18.00 uur 
uit tegen VVSB in Noordwijk. De 
nummer 7 en 8 tegen elkaar. Dat 
geeft misschien meer spektakel. 

Eric van Westerloo Kleutergymnastiek basis 
voor alle sporten
Heemstede - In de periode van 
2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de 
grootste ontwikkeling van de 
motoriek plaats. Een juiste perio-
de om te zorgen dat het verant-
woord gebeurt. Onder leiding 
van bevoegde leerkrachten is er 
bij HBC Gymnastics een speciaal 
lesuur op het programma gezet. 
Op zaterdagmorgen komen de  
kleuters bij elkaar om de eerste 
behoefte tot bewegen te leren. 
In de goed uitgeruste sportzaal  
van de Molenwerf kunnen de kin-
deren samen allerlei opdrach-

ten uit te voeren. De vele vormen 
van bewegen wordt ondersteund 
door, voor kinderen herkenba-
re muziek. Het aanwezige klim-
rek wordt gebruik om durf en be-
hendigheid van het klimmen te 
stimuleren. Kortom een uur lang 
vrolijk en gezellig met elkaar be-
wegen. Kijken mag even, maar de 
bedoeling is dat de kleuters zon-
der ouders bewegen. Het lesuur 
vindt plaats op zaterdag van 9.00 
tot 10.00 uur in de Molenwerf, 
ingang Cruquiusweg 42 Heem-
stede.

Foto: Pim Hols

Mannengroep en gemengde groepen
Yoga Introductiecursussen
Heemstede - Steeds meer men-
sen vinden hun weg naar de yo-
gamat. Yogaleraar Robert Knol 
legt uit wat de kracht van authen-
tieke yoga is. 
“Sporten alleen geeft velen niet 
meer de mate van ontspanning 
en herstel die we tegenwoordig 
nodig hebben om optimaal te 
blijven functioneren zonder con-
cessies te doen aan onze fysieke 
en mentale gezondheid en ons 
persoonlijke geluk. 
We raken niet zozeer vermoeid 
door onze fysieke werkzaamhe-
den. Het is onze mentale activiteit 
die dagelijks het meeste van on-
ze energie opeist. Iedere gedach-
te is een impuls van energie. Wat 
veel mensen in hun leven missen 
is de simpele wijsheid hoe zij hun 
aandacht terug kunnen brengen 
naar hun eigen bron. Zelfs in een 
paar minuten tijd kunnen we ons-
zelf dan opladen en weer fris voe-
len. Zonder onze aandacht naar 
binnen te richten is werkelijke 
rust bijna onmogelijk.”

Meer en meer mensen lopen te-
gen de grens van hun energie 
op in deze digitale samenleving 
waarin eisen en complexiteit toe-

nemen en grenzen tussen werk 
en privé vervagen. Is yoga een 
uitweg? 
“Het is de kwaliteit van onze rust 
die ons helpt herstellen. Hoe die-
per we leren ontspannen des te 
groter ons herstelvermogen en 
onze capaciteit om duurzaam te 
blijven presteren. Yoga geeft ons 
die kwaliteit van rust, helpt ons 
vrijer te blijven van stress en geeft 
ons de helderheid, de rust en het 
onderscheidingsvermogen die 
we dagelijks nodig hebben. “

Kan iedereen yoga beoefenen?
“Ervaring heb je niet nodig. Wij 
zijn zo gewend om te presteren, 

ons best te doen, actief te zijn. 
Authentieke yoga is geen sport of 
gymnastiek waarbij het gaat om 
iets te bereiken. Juist door niet 
je best te doen tijdens de oefe-
ningen komen je gedachten tot 
rust. Je leert te ontspannen ter-
wijl je actief bent. Authentieke 
yoga brengt je naar een diepe 
rust waarin je jezelf in korte tijd 
oplaadt en weer helder en com-
pleet voelt. ” 

Introductiecursussen
Op maandag 5 februari start op 
het Wilhelminapark in Haarlem 
de introductiecursus ‘Yoga voor 
Mannen’ bestaande uit 3 maan-
dagavonden (5, 12 en 19 febru-
ari) van 18.15 tot 19.45 uur. Gra-
tis parkeerplaatsen zijn aanwezig.
Introductiecursussen van 3 avon-
den van 20.00 tot 21.30 uur voor 
gemengde lessen beginnen op 5 
februari (Wilhelminapark) en 6 fe-
bruari (Zwaanshoek). Andere da-
ta zijn mogelijk. Introductieprijs 
van deze cursus is eenmalig €39. 
Meer informatie op:
www.meesterschapinvitaliteit.nl 
en via:
info@meesterschapinvitaliteit.nl 
of 06-41545335. 

veel werk te verrichten heeft, om 
aansluiting te vinden bij de ab-
solute Nederlandse top, maar de 

manier waarop ze deze wedstrijd 
won, geeft aan dat ze mogelijk op 
tijd fit is voor het NK cross.

Vrachtwagenproef in Eikenlaan: 
achteruit de laan verlaten
Heemstede - De bewoners uit de 
Eikenlaan hadden op woensdag 
24 januari een vrachtwagen ge-
regeld. Dit om eens te zien wat 
er zou gebeuren als een wegko-
los vanaf het Julianaplein de Ei-
kenlaan in moet draaien. Vervol-
gens rechtsaf het terrein van de 
toekomstige Vomar op. De uit-
komst is: het kan, maar het houdt 
niet over. Binnen een mum van 
tijd waren er boze gezichten en 
woorden van bestuurders die van 
of naar het parkeerterrein achter 
de bibliotheek wilden. Zij moes-
ten geduld hebben want een 
vrachtauto passeren in de smal-

le straat kan niet. Zonder het op-
heffen van de huidige laad- en 
losplaatsen is de draai onmoge-
lijk te maken. De Eikenlaan is niet 
bepaald ingericht voor vrachtwa-
gens. De chauffeur koos er dit-
maal dan ook voor om achteruit 
de laan weer te verlaten. Hij durf-
de het niet aan de Eikenlaan uit 
te rijden daarna linksaf richting 
de Dreef. Zodra het pand van de 
voormalige zonnestudio is ge-
sloopt kan de proef eens worden 
herhaald om nog beter inzicht te 
krijgen op de situatie ter plaatse.

Eric van Westerloo

Informatieve avond over Christenen 
in het Midden-Oosten
Heemstede - Christenen in het 
Midden-Oosten hebben het heel 
moeilijk. Hun positie wordt ern-
stig bedreigd. Hoe houden ze het 
vol en dat na eeuwenlang wonen 
in veelal islamitische landen, zo-
als Egypte en Syrië.
Een medewerker van Kerk in Ac-
tie, Feije Duim, zal op uitnodiging 
van PKN Heemstede op donder-
dag 8 februari met een inleiding, 
film en foto’s de situatie verduide-
lijken. Door middel van een inter-
view zal hij vertellen wat de plaat-
selijke kerken b.v. de Koptisch Or-
thodoxe Kerk, en de Syrisch Or-
thodoxe Kerk van Antiochië tot 

stand brengen, juist in samen-
werking met organisaties uit o.m. 
Libanon, Jordanië en Irak. Van-
uit Nederland werkt ook het Bij-
belgenootschap en het instituut 
voor moslim-christen verhoudin-
gen (CAWU) mee. Het gaat om 
noodhulp en aan opbouwwerk. 
De avond begint om 20.00 uur in 
de Pauwehof aan de Achterweg 
achter de Oude Kerk, Heemstede.

Weerbaarheids-
training
Heemstede - Weerbaarheidstrai-
ning is anders dan zelfverdedi-
ging. Weerbaarheid is veel com-
pleter. Het begint bij het her-
kennen van gevaarlijke situa-
ties, sterk in je schoenen staan, je 
verbaal kunnen weren.
En uiteindelijk jezelf kunnen ver-
dedigen. 
Deze korte cursus van 4 lessen is 

geschikt voor iedereen en in al-
lerlei situaties toe te passen. Wilt 
u ook leren hoe u sterker in uw 
schoenen staat, geef u dan op 
voor de cursus Weerbaarheids-
training van Jan van Brederode 
die start op donderdag 1 febru-
ari van 20.00-21.30 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 

Voor meer informatie of opgeven: 
www.wijheemstede.nl en
5483828.



HBB verkiezingsprogramma ‘Voor Heemstede’
In de startblokken om opnieuw in 
het college te stappen
Heemstede - Dit jaar viert HBB 
dat de partij 25 jaar geleden is 
opgericht. Intussen de grootste 
partij van Heemstede. Onlangs 
is het verkiezingsprogramma 
van de lokalen gepresenteerd. In 
de HBB-visie moet het lokale be-
stuur vanuit een lokale partij ge-
beuren. Bij de oprichting werd als 
doel gesteld de inwoners in een 
veel eerder stadium te betrekken 
bij veranderingen in hun leefom-
geving. Na jaren is dat er van ge-
komen al is het nog lang niet op-
timaal. Een mooi voorbeeld is de 
Havendreef dat vooral door inwo-
ners vorm heeft gekregen. Ook 
schaarde HBB zich achter de be-
woners die geen Vomar wilden. 
HBB verliet daarom zelfs het vei-
lige pluche van het college. Na de 
komende verkiezingen staat HBB 
in de startblokken om opnieuw in 
het college te stappen. Naast het 
speerpunt, waarbij de inwoners 

veel (mede)zeggenschap krij-
gen, ligt het accent op behouden 
en verzorgen van datgene dat 
er al is. Daarin past geen groot-
schalige nieuwbouw. Meer in-
spanningen bij het wegenonder-
houd kunnen zeker geen kwaad. 
HBB is voorstander om bij de ver-
koop van de ENECO aandelen de 
vrijkomende gelden te gebrui-
ken om de gemeentelijke schul-
den af te lossen. De hondenbe-
lasting kan worden afgeschaft. Er 
wordt ingezet op het verhogen 
van de veiligheid en het zwem-
bad moet voor de toekomst be-
houden blijven. In bestemmings-
plannen omzeilen ziet HBB niets. 
Kunst, cultuur en sport wil HBB 
handhaven op het huidige of een 
hoger niveau. Net als enkele an-
dere partijen voelt HBB niets voor 
een samengaan met omliggen-
de gemeenten. Samenwerking 
kan wel, mits de controle daarop 

democratisch verloopt. Voor het 
Manpad meent HBB dat enige 
woningbouw mogelijk is om met 
de opbrengst de natuurinrich-
ting te bekostigen. De volkstui-
nen blijven waar ze nu zijn. Naast 
meer veiligheid voor fietsers en 
voetgangers pleit HBB voor het 
behoud van de eigen brandweer 
en een volwaardige politiepost. 
Met een aantal nieuwe gezichten 
op de kandidatenlijst gaat HBB 
de verkiezingen in. Als lijsttrek-
ker en beoogt wethouder, staat 
Annelies van der Have op de eer-
ste plaats. Gevolgd door de erva-
ren juriste Lenny Jagtenberg die 
voor een tweede termijn gaat. Op 
de plaatsen 3 t/m 10 staan nieu-
we gezichten. De lijst wordt afge-
sloten met een aantal bekenden. 
Het volledige programma is te 
lezen op de site van HBB. 

Eric van Westerloo

Financieel adviseur helpt graag bij uw administratie
Marcel Krabbe zit weer voor u klaar 
voor de belastingaangifte
Heemstede – Het is begin febru-
ari en dat betekent dat het bin-
nenkort weer tijd is om uw be-
lastingaangifte te doen. Finan-
cieel adviseur Marcel Krabbe uit 
Heemstede zit klaar om mensen 
daarbij met zijn deskundigheid 
te helpen. De Heemstedenaar is 
kundig genoeg om de aangiften 
van zowel ondernemers, zelfstan-
digen zonder personeel (ZZP’ers) 
als particulieren voor zijn reke-
ning te nemen.

De klantenkring van Krabbe Ad-
ministraties is de laatste jaren 
flink gegroeid. Steeds meer men-
sen hebben vertrouwen in de ma-
nier waarop Krabbe hun financië-
le zaken beheert en omzet in een 
goede aangifte.
Marcel Krabbe vindt wederzijds 
vertrouwen belangrijk. Hij wil 
maatwerk leveren en de wensen 
van zijn klant als uitgangspunt 
nemen.

Krabbe zegt dat het van belang 
is dat mensen die met verande-
rende omstandigheden te maken 
krijgen dit tijdig moeten melden 
aan de belastingdienst.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
ver- of aankoop van een huis, ver-
andering van hypotheekrente of 
inkomen. Maar ook een verande-

ring van leefsituatie kan gevol-
gen hebben voor de belasting-
aangifte. 

Dit geldt dan ook voor de diver-
se toeslagen. De belastingdienst 
geeft een uitleg op haar websi-
te over hoe te handelen. Toch ko-
men hierover veel misverstan-
den voor. Veranderingen worden 
nogal eens te laat of geheel niet 
doorgegeven. Het kan dan tot 
vervelende terugvorderingen lei-
den. Deze wijzigingen kan men 
doorgeven middels een ‘wijzi-
ging voorlopige aanslag’. Komt u 
er niet uit: Krabbe Administraties 
werkt graag met u samen om de 
juiste actie(s) te ondernemen.
De Heemstedenaar verwerkt de 

aangiften op zijn kantoor. Maar 
het is ook mogelijk dat hij over 
uw schouder meekijkt als u op uw 
eigen computer of laptop aangif-
te wil doen.

Bij de dienstverlening zal de no-
dige aandacht aan privacy en 
bescherming van uw persoons- 
gegevens worden besteed. 

Marcel Krabbe is gaarne be-
reid meer informatie te geven. 
Hij is mobiel te bereiken via (06) 
51256197 of per email marcel-
krabbe@kpnmail.nl. Ook is er 
meer info te vinden op de websi-
te www.krabbe-administraties.nl.

Frits Verhagen

Wel of niet scheiden?
Regio - Wel of niet scheiden; het 
blijft een vreselijk moeilijke be-
slissing. Mensen doen er vaak ja-
ren over voordat ze besluiten uit 
elkaar te gaan. De eerste stap 
naar het onbekende wordt vaak 
uitgesteld. Er zijn veel onzekerhe-
den. “Er spelen vragen als waar ga 
ik wonen en kan ik in mijn eigen 
levensonderhoud voorzien? Wat 
voor een gevolgen heeft het voor 
de kinderen? Hoe is het om alleen 
te leven en vind ik ooit weer een 
leuke partner?”

Aan het woord is Hans van Son 
van De ScheidingsMakelaar. 
Hij vervolgt: “Een heleboel stel-
len blijven om die redenen maar 
doormodderen, vooral als er kin-
deren zijn. De vraag blijft natuur-
lijk wat voor kinderen het beste is: 
twee ouders die een liefdeloze re-
latie hebben, vaak met ruzies of 
gespannen zwijgen, of twee ou-

ders die op een goede manier 
scheiden en een nieuw begin ma-
ken? Slepende conflicten na de 
scheiding zijn altijd schadelijk. 
Soms is er een andere affaire no-
dig om de beslissing uiteindelijk 
te forceren. Op deze manier be-
reik je blijkbaar een point-of-no-
return. De dingen krijgen hun ei-
gen beloop: er is geen terugweg 
mogelijk. Het scheidingsproces 
zelf wordt hierdoor niet eenvou-
diger: behoefte aan revanche en 
gevoelens van wantrouwen en ja-
loezie zijn niet de beste raadge-
vers, maar ook uit schuldgevoe-
lens nemen mensen nogal eens 
beslissingen waar ze later spijt 
van krijgen. Toch is het belangrijk 
om te blijven praten, want alleen 
zo kun je er samen uitkomen en 
leer je misschien ook nog luiste-
ren naar de motieven van de an-
der. En als de beslissing uiteinde-
lijk genomen is, kan een goede 

Hans van Son.

Nieuw bij Fiduce in Heemstede:
De 60+hypotheek, voor 
meer financiële vrijheid
Heemstede - Stel je ben zes-
tig jaar of ouder, huiseigenaar 
en zoals vaak, je huis is je appel-
tje voor de dorst. Mooi, want we 
bevinden ons in economisch be-
tere tijden dus je woning zal nu 
en straks meer waard zijn en wor-
den. Maar... je krabt je even ach-
ter de oren als je je bedenkt dat 
je eigenlijk best nú dat appeltje 
goed kunt gebruiken. Je bent im-
mers nog gezond en actief ge-
noeg om leuke dingen te onder-
nemen en daarnaast wil je ook je 
huis in goede conditie houden. 
Alleen, je middelen laten dit niet 
toe. Ja, het geld is er wel maar dat 
zit in het huis. Ook al is je hypo-
theek binnen enkele jaren afbe-
taald: op het moment suprême 
kun je er niet bij. Dat kan anders. 
Fiduce Hypotheken, gevestigd 
aan de Herenweg/ hoek Zand-
voortselaan, heeft een interes-
sant voorstel. 
Mark Scheefhals van Fiduce Hy-
potheken kan je vertellen dat je 
die langgekoesterde wens, een 
wereldreis, kunt maken. Of een 
mooi bedrag aan je kinderen kunt 

schenken, of de tuin een meta-
morfose kunt geven. Hoe? Met de 
60+hypotheek. Mark: “Dat is een 
nieuw product waarmee je de 
overwaarde van je huis kunt ver-
zilveren. Wij stellen samen met 
de klant een persoonlijk plan op 
voor het maximaal te verzilveren 
bedrag . De waarde van de wo-
ning uit een taxatierapport en 
de leeftijd bepalen het persoon-
lijk maximum. De bestaande hy-
potheek wordt afgelost en daar-
naast kan het zijn dat er een be-
drag extra te besteden vrijkomt.  
Je lost niets meer af. Belangrijk 
ander punt is dat de verschuldig-
de rente bij de schuld wordt op-
geteld. Er zijn dus géén maande-
lijkse betalingen van rente vanaf 
je rekening. En dat over een peri-
ode van bijvoorbeeld twintig jaar 
of korter. 
Omdat je andere uitgaven hebt 
als je over de tachtig bent, kun-
nen we zorgen dat het te beste-
den bedrag eerst hoger is dan 
later. Maar als je nu een actie-
ve zestiger bent, begin zeven-
tig, dan heb je door het maande-

lijkse bedrag van die overwaar-
de véél meer financiële vrijheid.” 
De overwaarde bepaalt uiteinde-
lijk de hoogte van het uit te keren 
bedrag. “Je kunt dit ook ineens 
laten uitkeren, dat is een moge-
lijkheid. Je hoeft nu niet ‘je huis 
op te eten’ maar kunt een deel er-
van nu besteden”, aldus Mark. Dat 
klinkt fijn. Zijn er geen haken en 
ogen? Mark: “We maken een per-
soonlijk plan waarbij je je eigen 
plafond vaststelt. Er is ook een ga-
rantie dat er onder voorwaarden 
geen restschuld is. In elk geval 
is de rode draad dat woningbe-
zitters nu kunnen profiteren van 
meer financiële armslag met hun 
eigen geld, dat alleen nu ‘vastzit’ 
in de woning zelf, als overwaar-
de.”
Mooi idee toch, om die te kun-
nen verzilveren met een vas-
te rente, een zogenaamde loop-
tijdrente. Informeer bij Fiduce 
Hypotheken, 023-5266516 of 
info@fiduce.nl Herenweg 149, 
Heemstede.

Joke van der Zee

begeleiding van het scheidings-
proces veel ellende voorkomen. 
Tijdens de scheiding en in de ja-
ren daarna. Voor uzelf en voor uw 
kinderen.”

Meer informatie?
De ScheidingsMakelaar is te be-
reiken via tel.: 023-6200989, 
06-21236301 of
son@scheidingsmakelaar.nl.
Meer informatie is te vinden op 
www.scheidingsmakelaar.nl.

VVD Heemstede zet
Luuk Beuckens in het zonnetje
Heemstede - In aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
zetten kandidaten van de VVD 
Heemstede dorpsgenoten in het 
zonnetje! Aik Kramer vertelt: “De 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen ben ik kandidaat-raads-
lid voor de VVD Heemstede. Als 
raadslid wil ik me inzetten voor 
de kwaliteit van wonen en leven 
in ons mooie dorp. Daarnaast wil 
ik mijn mede-inwoners de ruimte 
geven zelf hun stem te laten ho-
ren in de vorm van participatie bij 
beleidsvorming. Een van de men-
sen die mij heeft geïnspireerd om 
me kandidaat te stellen is mijn 
buurman Luuk Beuckens. Als be-
stuurslid van onze VVE zet Luuk 
zich onvermoeibaar in voor on-
ze belangen. Luuk is daarom mijn 
Heemstedenaar van de Week.
 
Afgelopen zomer is er een groot 
onderhoud aan ons appartemen-
tencomplex aan de Wasserij An-

nalaan gepleegd. Luuk heeft hier 
veel tijd en energie aan besteed. 
Luuk keek kritisch naar wat er op-
geknapt moest worden en heeft 
gecontroleerd of afspraken wer-
den nagekomen. Luuk kon dit 
omdat hij vroeger bouwkundige 
was en als leidinggevende mee-
werkte aan grote bouwprojecten 

Links op de foto Luuk en rechts 
Aik.

zoals de Arena. Dankzij zijn oog 
voor detail hebben ik en mijn me-
debewoners weer jaren woonple-
zier en hebben we duizenden eu-
ro’s bespaard.
Ik vroeg Luuk wat de Gemeente 
volgens hem nog beter kan doen. 
“Het onderhoud van openbare 
voorzieningen kan beter. Ik heb 
het idee dat de gemeente niet al-
tijd goed weet hoe ze met aanne-
mers om moet gaan. Je moet bij-
voorbeeld vanaf het begin goed 
nadenken over het onderhoud. 
Aan publieke werken moeten ei-
genlijk altijd langdurige onder-
houdscontracten vastzitten. Dan 
doet de opdrachtnemer extra z’n 
best. Het gaat ‘m namelijk geld 
kosten als hij dat niet doet.”
 
Ik ben ontzettend blij met mijn 
buurman. Luuk staat voor je klaar, 
weet waar hij het over heeft en 
bewijst dat een goede buur beter 
is dan een verre vriend.”

Winter in 
Heemstede
Heemstede - ‘Winter in Ameri-
ca…’ zong Doug Ashdown in de ja-
ren zeventig. Later gecoverd door 
René Froger, voor wie het mooie 
nummer zijn doorbraak beteken-
de. In elk geval denk je bij deze 
foto niet meteen aan winter. De 
prachtige roos heeft meer een zo-
mers uiterlijk. Toch bloeien tuin-
rozen in alle seizoenen. Daarom 
geven ze ook zoveel troost; zelfs 
in een ‘doods’ seizoen als de win-
ter geeft deze roos haar schoon-
heid door. 
Gefotografeerd door Frank Brink-
mann (Landzichtlaan).
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31 januari
‘The big sick (2017), WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemstede. 
20u. € 7,-.
Reserveren: www.wijheemstede.nl 
en (023)5483828.

Ontbijten, voorlezen, vertelthea-
ter en muziek maken. Bibliotheek 
Bennebroek, Kerklaan 6. Info op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl, ook voor gratis kaartjes 
reserveren.

Knutselclub bij WIJ Heemstede, 
13.30-15u. Molenwerfslaan 11 
Heemstede. Ditmaal: carnaval-
haarband maken. € 5,- toegang. 
Aanmelden: 023-5483828.

7 februari
Knutselclub 13.30-15u WIJ 
Heemstede, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Ditmaal: Valentijns-
dag als thema. Kosten: € 5,-.
Aanmelden: 5483828.

Film ‘Un vie’ bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede.
€ 7,- entree. 20u.

Lezing bij Kon. NVVH-Vrouwen-
netwerk, ‘humor in de Gouden 
Eeuw’, humoristische schilderij-
en van Frans Hals.
EHBO-gebouw, Herenweg 88a, 
Heemstede. € 2,50 toegang. Info:
023-5477486 en www.nvvh.nl.

14 februari
Parkinson Café over respijt-
zorg, van 14-16u. Met Marjan de 
Jong, mantelzorgconsulent. Wijk-
centrum De Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98, Haarlem. € 2,-.
Info: 023-5278170 of
06-36323306.

Avond over ‘dementie en rela-
ties’, va 19u in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Div instanties 
aanwezig. Bijdrage: € 2,50. 
Info: 023-8910610 (Tandem).

14 februari t/m 30 maart
Werk van Huib van den Broek in 
Raadhuis Heemstede. Opening: 
woensdag 14 februari, 16u.
Info: www.huibvandenbroek.nl.

1 februari
Film en lunch bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemste-
de. ‘On golden pond’ (1981). 
10.30u. Entree met lunch: € 13,50.
Reserveren: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

8 februari
Informatieve avond over Chris-
tenen in het Midden-Oosten, 
20u. met spreker.
Georganiseerd door PKN, Pauwe-
hof, Achterweg, achter de Oude 
Kerk Heemstede. 

Open inloop / Media Café bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 Heem-
stede. 13.30u. Terecht met al uw 
vragen over tablet en smart-
phone. Aanmelden mag: 023-
5483828.

▲

Boekpresentatie ‘Zolang ik er 
nog ben’, over Alzheimer. WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: € 8,-. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.

2 februari
‘Elswout vroeger en nu’ in Tref-
puntcafé Bennebroek, Akonie-
tenplein 1 Bennebroek. Boswach-
ter Louwra Postma vertelt.
Deuren openen om 20u. Toegang 
gratis.

Trio Peter Beets, jazz, in Oude 
Kerk Heemstede, Wilhelmina-
plein. 20.15u. Kaarten en info:
www.podiaheemstede.nl.

9 februari
Kinderdisco in teken van carna-
val, 19-21u. Plexat bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemstede. 
€ 3,-toegang.

4 februari
Vlooienmarkt, Sportcentrum 
Groenendaal, 9.30-16u. Entree: 
€ 2,50. Kinderen beneden 12 jr 
gratis toegang. Info: organisatie-
buro Mikki, 0229-244739/244649 
en www.mikki.nl.

Huisconcert Naomi Tamura en 
Delbert Bernabela, in de Eekhof, 
V. Merlenlaan 29 Heemstede.
Deur open v.a. 14.30u.

Concert winnaars Prinses Chris-
tina Concours, met celliste Emma 
van Schadewijk, pianist Mischa 
van Tijn en violist Tim de Vries. 
Oude Kerk, 11u.
Entree € 18,50. Kaarten:
www.podiaheemstede.nl, aan de 
theaterkassa of via de theaterlijn: 
023–5483838.

16 februari 
Tentoonstelling KZOD ‘De Con-
frontatie’ in de Kloostergangen, 
Grote Markt 2, Haarlem.
Info: www.kzod.nl.

TENTOONSTELLINGEN

Donderdag 1 tot en met 
zondag 18 februari
Expositie ‘Een zoektocht  zonder 
grenzen’ van KZOD, in de Waag, 
Spaarne 30 Haarlem. 
www.kzod.nl en
www.carolinedoornenbal.nl.

100 jaar Stadsschouwburg Haarlem 
in schijnwerpers van dit jubileumjaar
Regio - 2018 is een spannend jaar 
voor de Stadsschouwburg Haar-
lem: de theatrale ‘Grand Old La-
dy’ viert offi  cieel op 30 september 
aanstaande haar 100-jarige ver-
jaardag, met, door en voor Haar-
lemmers en haar omgeving. Af-
gelopen maandag lichtte alge-
meen directeur Jaap Lampe vol 
trots een tipje van de sluier op en 
gaf hiermee de aftrap voor een ju-
bileumjaar vol mooie voorstellin-
gen en festiviteiten.  En wel op 
een heel speciale wijze, de geno-
digden zaten niet in de zaal, maar 
allemaal op het magische podium 
dat reeds 100 jaar geschiedenis 
schrijft met hoogstaand theater. 
In 1918 wilde ondernemer Jan 
Krol de stad Haarlem een ca-
deau geven in de vorm van een 
nieuwe schouwburg. Hij schreef 
een brief aan de gemeente Haar-
lem en deed de donatie voor de 
bouw hiervan. Aldus geschied-
de en opende de nieuwe Stads-
schouwburg Haarlem op 30 sep-
tember 1914 voor het eerst haar 
deuren. De geschiedenis van 100 
jaar Stadsschouwburg is van-
af september in een expositie te 
zien in Museum Haarlem.  Jaap 
Lampe: “Bekende Haarlemmers 

die op mijn verlanglijstje ston-
den, zoals Brigitte Kaandorp, Erik 
van Muiswinkel en Veldhuis en 
Kemper staan gezamenlijk op 
het podium in september 2018 
met de Bonte Gala Avond. Pa-
trick Stoof is dompteur van de-
ze avond.” Remco Veldhuis en Ri-
chard Kemper: “Wij zijn ook lek-
ker aan het brainstormen met el-
kaar. Het zijn nu nog losse con-
touren, maar kruisbestuiving is er. 
Richard gaat ook een speciaal lied 
voor deze avond schrijven.” Erik 
van Muiswinkel voegt toe: “Wij 
hebben door de jaren heen veel 
rijkdom op dit podium gebracht. 
En daar kun je weer mooie din-
gen mee doen. Ik zag in dit the-
ater voor het eerst als kind met 
mijn vader een voorstelling van 
Wim Kan. De zaal in de vorm van 
een bonbonnière maakt van ie-
dere voorstelling een unieke be-
leving en een soort huiskamer-
tje. Voorstellingen worden voor 
artiest en publiek een soort ‘rol-
lend balletje’. En dat maakt de-
ze schouwburg zo uniek.” Maar 
er is meer. Jaap Lampe trok Bou-
dewijn de Groot aan als gastpro-
grammeur voor het jubileum-
seizoen. En Theater Haarlem wil 

meer jongeren bij het theater be-
trekken.  Een comité van tien mid-
delbare scholieren,  ‘De Voortrek-
kers’ gaat zich bezighouden met 
speciale theateravonden ‘No pa-
rents allowed’ voor leeftijdge-
noten. Ook de ouderen worden 
niet vergeten, die moeilijk naar 
het theater kunnen komen. Daar-
om worden concerten via lives-
teams naar verzorgingstehuizen 
uitgezonden. Haarlem kent een 
traditie van vermaarde amateur-
toneelgezelschappen die in het 
zonnetje worden gezet met een 
speciale jubileumvoorstelling 
‘De dertiende rij’ onder regie van 
Marijke Kots en producer Geof-
frey Courchaine van de Stichting 
Haarlemse Theatermakers. Van 25 
t/m 26 januari 2019, worden au-
dities gehouden van iedereen die 
hierin wil meespelen. Maar is zo-
veel meer: twee leesvoorstellin-
gen van Toneelgroep Centrum, 
De Krijtkring van de Toneelma-
kerij en natuurlijk de voorstelling 
‘Scrooge! Geen Christmas Carol’. 
De kaartverkoop is nu begonnen. 
Meer info op: www.theater-haar-
lem.nl/jubileum.

Bart Jonker

Van links naar rechts: Jaap Lampe, Richard Kemper, Erik van Muiswinkel, Carel Alphenaar, Brigitte Kaandorp, 
Geoffrey Courchaine, Boudewijn de Groot, Remco Veldhuis, Patrick Stoof en Marijke Kots.

Muzikaal genot met koffi e en gebak:
Jonge winnaars Prinses Christina 
Concours in de Oude Kerk
Heemstede – Op zondag 4 fe-
bruari om 11.00 uur geven de 
winnaars van het Prinses Christi-
na Concours act de présence in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein Heemstede. De talentvol-
le winnaars en uitvoerende mu-
sici zijn: celliste Emma van Scha-
dewijk (2003), pianist Mischa van 
Tijn (2000) en violist Tim de Vries 
(2000). Sinds 2017 treden deze 
jonge begaafde musici ook sa-
men op. In de Oude Kerk voe-
ren zij een prachtig veelzijdig 
programma uit:  J.S. Bach (1685-
1750) uit sonate voor solo viool 
nr. 1 in g-klein BWV 1001: Adagio, 
M. Bruch (1838-1920) Kol Nid-
rei op. 47, F. Chopin (1810-1849) 
uit pianosonate nr. 2 in bes-klein 
op. 35: Scherzo en Marche fune-
bre, Lento, R. Schumann (1810-
1856) uit Fünf Stücke im Volkston: 
1. Vanitas vanitatum, mit Humor, 
2. Langsam en 4. Nicht zu rasch, T. 
Vitali (1663-1745) Chaconne en F. 
Mendelssohn (1809-1847) uit pia-
notrio nr. 1 in d-klein op. 49: Mol-
to allegro ed agitato.

Entree bedraagt €18,50 inclusief 
koffi  e met gebak. Kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl, aan de 
theaterkassa of via de theaterlijn: 
023–5483838.

Bart Jonker

Mischa van Tijn. Tim de Vries.

Emma van Schadewijk.

Rijbewijskeuringen bij Stichting Dock
Regio - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan daar-
voor op dinsdag 6 februari te-
recht bij Wijkcentrum De Wereld 
(Stichting Dock) aan de Laan van 
Berlijn 1 te Haarlem. De kosten 
bedragen € 35,-.

Chauff eurs jonger dan 75 jaar 
met rijbewijs CDE betalen € 55,-.
Vooraf moet wel even een af-
spraak worden gemaakt via
023-5436004.

De volgende keuring zal zijn op 
dinsdag 6 maart.
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Woensdag 24 januari is er 
een foto in de Heemsteder 
geplaatst van de toegangs-
poort van Bosbeek. Inmid-
dels staan er grote borden 
waarop duidelijk wordt ge-
maakt dat het particulier 
terrein is en dus geen wan-
delgebied. Het is eigendom 
van de Congregatie van de 
Voorzienigheid evenals het 
buitenhuis, dat in tegen-
stelling van wat u schrijft, 
geen verzorgingshuis is.
De congregatie heeft de-
ze borden moeten laten 
plaatsen omdat ongeno-
de gasten zich niets aan-
trokken van de kleinere 
borden. Hoewel er bij bei-
de ingangen borden staan 
dat het terrein verboden is 
voor honden, menen som-
mige hondenbezitters dat 
dat niet voor hen geldt. 
Hondsbrutaal en onbegrij-
pelijk dat je je hond uitlaat 
in een andermans tuin. De 
zusters betreuren het zeer 
dat zij deze afschuwelijke 
borden hebben moeten la-
ten plaatsen.

Ellen van der Prijt,
Heemstede

LEZERSPOST

Bosbeek: 
niet voor 

wandelaars

Knutselclub 
in teken van 
Valentijn
Heemstede - Het is al bijna Va-
lentijnsdag! De dag dat je iemand 
waarop je stiekem verliefd bent 
een kaartje mag sturen of iets 
liefs geven… Op de Knutselclub 
op woensdag 7 februari bij WIJ 
Heemstede gaan kinderen schil-
deren, plakken en ze versieren 
voor Valentijn een hartje op een 
knijper. De knutselclub is er voor 
jongens en meisjes van 5 t/m 10 
jaar van 13.30 tot 15.00 uur bij WIJ 
in de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: € 5,-.
Aanmelden via 5483828.

Film ‘Une vie’
Heemstede  - Woensdag-
avond 7 februari in de Luifel. 
Bijna iedere week draait er bij 
WIJ Heemstede een fi lm in 
de grote zaal.  Une vie speelt 
in het Normandië van 1819. 
Terug thuis na te zijn opge-
leid in een klooster, is Jeanne 
nog steeds een naïeve jonge 
vrouw, vervuld met kinder-
lijke dromen. Ze trouwt met 
Julien, een lokale burggraaf, 
die al snel een hebzuchtige 
en ontrouwe man blijkt te 
zijn. Beetje bij beetje verva-
gen Jeanne’s illusies. 
De fi lm is bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op woensdag 7 
februari om 20.00 uur, de en-
tree is € 7,-.  Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Volg ons via 
Twitter en Facebook
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Reageren kan tot en met 9 maart
Start inspraak over ontwerp van de haven
Tot en met 9 maart 2018 ligt het plan voor 
een nieuwe inrichting van de haven aan 
de Heemsteedse Dreef ter inzage. In deze 
periode kunt u het plan bekijken en uw 
reactie hierop geven. Dat kan onder meer 
tijdens een inloopavond op dinsdag 
27 februari in het raadhuis.

Het plan
Een groep inwoners, ondernemers en 
belangstellenden, verenigd in het ‘Havenlab’, 
heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuwe 
inrichting van de haven aan de Heemsteedse 
Dreef, inclusief het aangrenzende deel van 
het Heemsteeds Kanaal en het begin van 
de Zandvaart. Het plan heeft verschillende 
onderdelen, zoals: 

- een wandelsteiger voor een rondje rond de 
haven

- een tribunesteiger en plekken voor mobiele 
horeca op de kop van de haven

- nieuwe bomen en extra parkeerplaatsen in 
de Havenstraat

- een botenhelling, locatie voor botenverhuur 
en aanlegplaats voor rondvaartboten aan 
de Industrieweg

- een inrichting die geschikt is voor 
activiteiten en festiviteiten in de haven

- ligplaatsen, voorzieningen en het toestaan 
van nachtverblijf voor passanten

- vaste ligplaatsen voor boten. Het is op dit 
moment nog niet mogelijk u hiervoor in te 
schrijven.

Inloopavond op 27 februari
U kunt het plan (met een grote 
projecttekening) bekijken in het raadhuis en 
op www.heemstede.nl/haven Daarnaast is 
er op dinsdag 27 februari een inloopavond. 
Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u het voorlopig 
ontwerp bekijken, hierbij uitleg krijgen en 

reageren op het plan. U kunt vrij inlopen, het 
is dus niet nodig dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent. 

Reageren
U kunt mondeling of schriftelijk reageren of 
een reactie achterlaten tijdens de inloopavond. 
Schriftelijke reacties stuurt u naar gemeente 
Heemstede, afdeling Voorbereiding Openbare 
Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, of 
via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Woensdagavond 7 maart 2018
Vervolgbijeenkomst over aanpak verkeersdrukte 
Heemstede
Op 23 november 2017 organiseerde de 
gemeente een discussieavond over de 
verkeersdrukte op de Heemsteedse wegen. 
Tijdens die avond zijn korte en lange termijn 
en lokale en regionale oplossingen voor 
verkeersknelpunten besproken. Een verslag 

van de avond vindt u via www.heemstede.nl
De gemeente bestudeert nu de voorgestelde 
oplossingen, onder andere op haalbaarheid, 
en voorziet deze van een reactie. 
Tijdens een vervolgbijeenkomst op 
woensdagavond 7 maart 2018 vanaf 20.00 

uur in het raadhuis bespreken we graag 
met u welke maatregelen prioriteit moeten 
krijgen. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze 2e avond aanwezig te zijn. Meer 
informatie volgt nog, maar reserveer 
woensdagavond 7 maart alvast in de agenda!

KIES - Training voor kinderen van gescheiden ouders
Op vrijdag 16 februari 2018 start het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen in 
echtscheidingssituaties (KIES). De training 
is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 7 jaar en 
8 t/m 12 jaar uit de gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal. De trainingssessies 
worden gegeven in de basisschool De Ark 
(Van der Waalslaan 37) in Heemstede. 

KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken 
van de scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 
die op dat moment spelen. Voor ouders is 
er vooraf een informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind 

aanmelden? Neem dan contact op met Riny 
van den Oever, CJG- en KIES-coach. U kunt haar 
telefonisch bereiken via (023) 548 58 42 of per 
e-mail r.vandenoever@heemstede.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.cjgheemstede.nl

Doet u ook mee 
aan de campagne 
‘Houd Heemstede 
Hondenpoepvrij’? 

Inwoners die de poster 
goed zichtbaar achter 
hun raam ophangen, 
maken kans 
op een luxe picknick 
voor het hele gezin. 
De actieperiode loopt 
tot en met 14 februari. 
U kunt de raamposter 
downloaden op 
www.heemstede.nl 
of hem afhalen in het 
gemeentehuis.

Heeft u de 
poster al 
hangen?

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)
 Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen 
en -diensten.
Voornemen met een briefadres per 12 januari 
2018 ambtshalve uit te schrijven uit de 
BRP door het college van burgemeester en 
wethouders 
- F. J. Paulus, geboren 21-05-1963, 
 p/a Esdoornlaan 8
 
Reageren
Als u het hiermee oneens bent dan kunt u 
binnen 6 weken na publicatie hierop reageren 
door contact op te nemen met de afdeling 
Publiekszaken van de gemeente Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede, telefoon 023-5485868.

Ook wethouder Heleen Hooij 
heeft de poster opgehangen.



De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 1 februari 2018 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 1 februari 2018

Bespreekpunten:
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning nieuwbouw 
schuur en stal bij boerderij De Hartekamp 
(Vossenlaan 2)

- Implementatie Vrijwilligersplatform 
WeHelpen

- Verzoek opheffing geheimhouding 
financiële analyse behorend bij 
rapportage ‘Het groene casco van het 
Manpadslaangebied’

Hamerpunten:
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning sterrenwacht 
Groenendaalse Bos

- Budgetsubsidie Stichting Zorgbalans 2018 
t/m 2020

Overige punten:
- Herbenoemen van twee architectleden 

van de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
kwaliteit Heemstede

- Memo begrenzing en randvoorwaarden 
bij de samenwerking Bloemendaal - 
Heemstede

- Lijst van ingekomen stukken

Op gemeenteraad.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 raads-
griffie via telefoonnummer (023) 548 56 46 
of per e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Gewijzigde agenda vergadering gemeenteraad

Vergaderingen raadscommissies februari
De vergadering van commissie Samenleving 
vervalt in februari. De raadscommissies 
Middelen en Ruimte houden op respectievelijk 
7 en 8 februari 2018 openbare vergaderingen 
om 20.00 uur in de raadszaal van het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. U bent 
van harte uitgenodigd bij deze vergaderingen 
aanwezig te zijn. 

Agenda commissie Middelen 7 februari:
- Agenda commissie Middelen 7 februari 

2018
- Spreekrecht burgers
- Aanpassing Verordening 

gegevensverstrekking basisregistratie 
personen Heemstede 2014 (A-stuk)

- Uitwerking motie ‘Een kader voor de 
kadernota’ (B-stuk)

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 8 februari: 
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 8 februari 2018
- Spreekrecht burgers
- Restauratie grafkapel Van Vollenhoven 

Algemene Begraafplaats (A-stuk)
- Project Duinpolderweg voorlopig 

voorkeursalternatief (B-stuk)
- Ontwerp inrichtingsplan De Slottuin II 

(B-stuk)
- Ontwerp inrichtingsplan Spaarnelicht 

(B-stuk)
- Uitvoeringsprogramma Winkelvisie 

parkeertarief Binnenweg Raadhuisstraat 
(B-stuk)

- Evaluatie Kwakelbrug en onderzoek 
industriegebied (B-stuk)

- Intentieovereenkomst aardgasvrije 
nieuwbouw MRA (B-stuk)

- Gedachtenwisseling evaluatie GR & 
proces Regionale Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland

- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

De vergadering van de commissie 
Samenleving vervalt in februari.

De vergadering van de commissie Ruimte sluit 
uiterlijk om 23.00 uur. Wanneer nodig wordt 
deze voortgezet op 22 februari 2018.
Op gemeenteraad.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) 548 56 46 of 
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

Zitting van het 
centraal stembureau 
over lijsten gemeente-
raadsverkiezing
Op 9 februari 2018 om 16.00 uur beslist het 
centraal stembureau over:
- de geldigheid van de ingeleverde 

kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop 

voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven 

geplaatste aanduiding van een politieke 
groepering en

- de nummering van de geldig verklaarde 
lijsten.

De zitting is openbaar en vindt plaats 
in de Burgerzaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 Heemstede.

Verleende drank- en 
horecavergunning
Op 22 januari 2018 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf 
te verlenen aan de heer E.R. de Boer (De 
Heerlijkheid Heemstede), Raadhuisstraat 62 in 
Heemstede. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Verwijdering voertuig Cloosterlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen.
Cloosterlaan tegenover huisnummer 6:
- een zwarte Opel Corsa met kenteken 61-

NHZ-5.

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

een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig 
krijgt tot en met 14 februari 2018 de 
gelegenheid dit voertuig van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat het 
voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van 
de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 

wordt het voertuig 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 van 
het voertuig contact opnemen met bureau 
Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.

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

Verwijdering 
gezonken vaartuig
Op 26 januari 2018 hebben medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede een gezonken open stalen 
roeiboot verwijderd die zich bevond in de 
Leidsevaart ter hoogte van Linge 6 en 7. 
De boot en bevestigingsmaterialen zijn 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 boot ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
te Heemstede.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Melding in/uitrit 
Op 19 januari 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een 
in- en uitrit aan te leggen bij Bronsteeweg 16, 
2101 AC in Heemstede.

Nota Strategisch HRM-
beleid 2017-2020
 
Op 9 januari 2018 heeft het college de Nota 
Strategisch HRM-beleid 2017- 2020 vastgesteld. 
Deze Nota treedt in werking op 31 januari 
2018. Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
- Irislaan 8, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
250606, ontvangen 19 januari 2018

Tegen bovengenoemde aanvraag is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Adriaan van Ostadeplein voor nr. 4, 

het realiseren van een standplaats, 
wabonummer 222779, 

 verzonden 25 januari 2018
- Groenendaal 5, het plaatsen van een 

speeltoestel, wabonummer 242512, 
verzonden 25 januari 2018

- Irislaan 8, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
250606, verzonden 25 januari 2018

- Jan Miense Molenaerplein 11, 
 constructieve doorbraken in bestaande 

woning, wabonummer 243614, 
 verzonden 23 januari 2018
- Melchior Treublaan 9, het kappen van 
 6 bomen, wabonummer 24564, verzonden 
 25 januari 2018
- W. Denijslaan 31, het plaatsen 

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 250151, 
verzonden 25 januari 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 

in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Roemer Visscherplein 25, het verbouwen 

van de bovenruimte van het restaurant tot 
appartementen, wabonummer 247117, 
ontvangen 8 december 2017

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
de volgende aanvraag de beslistermijn met 6 
weken te verlengen.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U 
kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt 
deze 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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.
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