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STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

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

Omgeving Cruquiusweg, Cloosterlaan,
Julianalaan. 

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Omgeving Cruquiusweg, Cloosterlaan,

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Gaat parkeerregime op Binnenweg 
en Raadhuisstraat veranderen?
Heemstede - HBB pleitte de-
ze raadsperiode voor gratis par-
keren tussen 9.00 en 10.00 uur 
evenals tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Het zou een mogelijkheid kun-
nen zijn het winkelende publiek 
wat meer te spreiden over uren 
van de week. 
Het college ging aan de slag en 
kwam met 8 verschillende moge-
lijkheden. Nu brengt het parke-
ren jaarlijks 325.000 euro op. Ie-
dere wijziging zal ten koste gaan 
van de opbrengst. Tenzij de ta-
rieven worden gedifferentieerd 
van laag in de daluren tot hoog 
tijdens de pieken. Of, en dat kan 
ook, het tarief domweg verho-
gen. Daar blijkt de commissie 
Ruimte afgelopen dinsdag 20 fe-
bruari niet voor te voelen.

Hilde Slagter, voorzitter van de 
winkeliersvereniging, kwam met 
een 9e optie. Zij komt tot de con-
clusie dat de eerste twee uur 
€ 1,- moest kosten en langer dan 

twee uur € 1,50. Gratis van 9.00 
tot 10.00 vinden zij oké, maar 
niet tussen 17.00 tot 18.00 uur. 
Zij denkt dat dan de buurtbewo-
ners op de parkeerplekken gaan 
staan. Ze stelt als voorwaarde dat 
ook in de Jan van Goyenstraat be-
taald parkeren moet worden in-
gevoerd. Daar voelen de partij-
en, behalve de PvdA, niets voor. 
Maas (PvdA) wil niet dat de ver-
minderde opbrengst, via de be-
lastingen, ten laste komt van alle 
burgers. Van der Have (HBB) wees 
hem erop dat betaald parkeren 
was ingevoerd om het parkeren 
te reguleren en niet als melkkoe. 
Toch opperde Maas, in geval van 
een verlies aan inkomsten, dat de 
partijen maar moesten aangeven 
hoe de mindere opbrengst ge-
dekt moet worden. 

Volgens wethouder Hooij is er in 
de Jan van Goyenstraat geen par-
keerprobleem dus wordt daar be-
taald parkeren niet ingevoerd. 

Ondanks dat Slagter beweerde 
dat wethouder Baar (1985-1990) 
dit ooit had toegezegd, gaat dat 
dus niet door. Maas vond het 
vreemd dat de winkeliersvereni-
ging geen contact had gezocht 
met hun collega’s in de Jan van 
Goyenstraat. HBB, VVD en het 
CDA kiezen de optie alleen be-
talen tussen 11.00 en 17.00 uur. 
Minder opbrengst in dat geval: 
€ 49.000. Wel vragen zij de wet-
houder de optie van de winke-
liers door te rekenen om dan later 
te beslissen. GroenLinks is voor 
iedere optie die het autoverkeer 
terugdringt. PvdA wil dat de op-
brengst gelijk blijft via een gedif-
ferentieerd tarief. D66 wil alles la-
ten zoals het nu is, een standpunt 
waar de wethouder ook geen 
moeite mee heeft. Eerst wordt de 
optie van de winkeliers doorgere-
kend, alvorens de commissie een 
definitief standpunt inneemt.

Eric van Westerloo

 www.lariva.nl

Heel
persoonlijk.

Onderzoek GGD in Kennemerland
Niet alle inwoners 
worden fit wakker
Regio - 1 op de 5 inwoners van de 
regio Kennemerland wordt min-
stens 3x per week vermoeid wak-
ker. Kinderen en partners zijn de 
belangrijkste slaapverstoorders. 
Dit en meer blijkt uit het panel-
onderzoek over slaap onder ruim 
1780 panelleden van de GGD 
Kennemerland. 

Eind 2017 vulden panelleden een 
online vragenlijst in over slapen. 
De resultaten staan in de gezond-
heidsatlas van de GGD: www.ge-
zondheidsatlaskennemerland.nl 
(klik bij ‘overig’ op ‘factsheets en 
rapporten’, ‘GGD panel’ en tot slot 
op ‘slaap’).

Het onderzoek vertelt ons dat 
de meeste mensen tevreden zijn 
over hun slaapduur en -kwaliteit. 
Van de panelleden wil 40% het ei-
gen slaapgedrag verbeteren of is 
dat al aan het doen. Toch is maar 
25% van de inwoners die hebben 
meegedaan aan het onderzoek 
minder gelukkig door hun slaap-
gedrag. 

Digitale middelen 
Van de panelleden gebruikt 67% 
minimaal 1x per week een com-
puter, laptop, tablet of mobie-
le telefoon voor het slapen gaan. 
Ongeveer 1 op de 10 wordt wel 
eens wakker van binnenkomen-
de berichten op de telefoon, ruim 
de helft van de mensen leest het 
bericht dan ook. 

Goede nachtrust belangrijk 
Slapen doen we ongeveer 30% 
van ons leven. Tijdens de slaap 
verwerken we gebeurtenissen 
van overdag, rusten we uit en 
herstelt het lichaam. Weinig slaap 
kan het dagelijks functioneren 
aantasten en geeft een hoger risi-
co op hart- en vaatziekten. 

Tips om goed te slapen 
Meer informatie en tips om goed 
te slapen zijn onder meer te vin-
den op www.thuisarts.nl (zoek op 
‘slaap’).
De belangrijkste tips, die ook 
door de deelnemers van ons pa-
nel gegeven worden zijn: ont-
span, verminder smartphone-
gebruik voor het slapen en zorg 
voor een opgeruimde, rustige 
slaapkamer. 

Panellid worden? 
De GGD hoort graag wat er bij in-
woners leeft op het gebied van 
gezondheid, zorg en welzijn. 
Daarvoor heeft de GGD een in-
wonerspanel. Aanmelden kan 
via www.ggdkennemerland.nl/ 
panel.

Elke inwoner van regio Kenne-
merland van 18 jaar of ouder kan 
lid worden. Een panellid ontvangt 
ongeveer 4 keer per jaar een uit-
nodiging om online een korte 
vragenlijst in te vullen. Deelname 
is vrijblijvend.

Welke partij
wordt het?

Heemstede - Vooruitlopend 
op de gemeenteraadsver-
kiezingen 2018, wordt op 
woensdag 7 maart speciaal 
voor senioren een politieke 
middag in de Raadszaal van 
het raadhuis gehouden.
Vanaf 13.00 uur is de zaal 
open en bent u welkom voor 
een kopje koffie, om 13.30 
uur opent  burgemeester 
Nienhuis de middag en me-
vrouw Aukema, directeur 
van WIJ  Heemstede is dag-
voorzitter. 
De lijsttrekker van alle po-
litieke partijen lichten hun 
programma toe. 
Na de pauze kunt u recht-
streeks met de lijsttrekkers 
discussiëren over de komen-
de vier jaar. 
De middag is gratis toegan-
kelijk en wordt georgani-
seerd door de Pauwehof en 
WIJ Heemstede. Voor meer 
informatie: 023-5288510.

Kunstenaar Carlos Casas in de bres 
voor onder druk staand koraalrif
Heemstede - Welbekend Cu-
baans artiest Carlos Casas expo-
seert van vrijdag 9 maart tot en 
met vrijdag 20 april bij Vulpen-
speciaalzaak ‘De Roos’ aan de 
Binnenweg in Heemstede. De in 
Heemstede wonende schilder 
toont werk dat hij maakte om 
aandacht voor het koraalrif te vra-
gen. Wereldwijd staat dit natuur-
schoon onder het zee-oppervlak 
onder druk. Carlos’ werk is te be-
wonderen in de etalages van De 
Roos. Op de avond van woens-
dag 14 maart is Carlos persoon-
lijk aanwezig.

De vernietiging van het 
koraalrif
Carlos vertelt: “De ‘Great Barri-
er Reef’ is een prachtig wonder 
van de natuur. Het is een onge-
looflijk netwerk, 2.800 km lang, 
met meer dan 3.000 verschillen-
de soorten koraal. 70% van de ko-
raalriffen op onze planeet is ver-
woest. Slechts 5% van het koraal-
rif wereldwijd is in goede condi-
tie. De menselijke populatie is gi-
gantisch geworden en we vernie-
tigen dit wonder dat al meer dan 
10.000 jaar bestaat.

Onze aarde is aan het opwarmen. 
De afbraak van het koraalrif is een 
feit. Overbevissing leidt tot een 
toenemend aantal roofdieren die 
koraal eten. De hoeveelheid gif in 
het water is ongelooflijk. Met na-
me cyanide. Dit doodt meer dan 
90% van het leven in het rif.
De snelheid waarmee deze ver-
nietiging gepaard gaat is groot. 
Er leven meer soorten vis op twee 
hectare van het koraalrif dan dat 
er soorten vogels zijn in heel 
Noord-Amerika.

Zelfs bij één graad opwarming 
van het water sterft het koraal. De 

omvang van deze vernietiging is 
‘apocalyptisch’. Het is tijd om met 
onze hedendaagse technologie, 
de schade die we hebben aange-
richt te herstellen en het rif te be-
schermen. Dit kunnen we alleen 
doen door samen onze kinderen 
en toekomstige generaties goed 
voor te lichten. De tijd dringt! Wat 
we nodig hebben is betrokken-
heid, vriendelijkheid en goedheid 
om wereldwijd deze zo belangrij-
ke boodschap te verspreiden.  

Genoeg is genoeg! Onze planeet 
heeft ons nodig!”

Boeken- en 
puzzelmarkt
in Bosbeek
Heemstede - Woonzorgcentrum 
Bosbeek, een van de locaties van 
Stichting Sint Jacob, organiseert 
op woensdag 7 maart van 10.00 
tot 15.00 uur een boeken- en puz-
zelmarkt. Er is een grote keuze 
uit groot- en kleinletter boeken, 
waaronder diverse romans en 
boeken over bijvoorbeeld kunst, 
geschiedenis, religie of natuur. 
Daarnaast worden er ook tal van 
legpuzzels verkocht.
De opbrengst van de markt komt 
ten goede aan de herinrichting 
van de binnentuin t.b.v. de bewo-
ners van afdeling De Beuk in Bos-
beek.
Iedereen is welkom. Glipperdreef 
209 te Heemstede. De markt be-
vindt zich in de Kantoren Ring, te 
bereiken via de hoofdingang.

Kinderdisco neon!
Heemstede - Vrijdag 9 maart is 
er een superleuke kinderdisco in 
Plexat bij WIJ Heemstede met als 
thema ’neon’. Een DJ zorgt dat al-
le kinderen lekker kunnen dan-
sen en springen. Meestal doen ze 
ook een danswedstrijdje of gaan 
ze limbo-dansen. Je bent welkom 
tussen 19.00 en 21.00 uur. Entree 
bedraagt 3 euro. Adres: Heren-
weg 96, Heemstede.

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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Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat
Toen en nu (56)
Raadhuisstraat 47/47a toont ons 
heden ten dage een volledig 
verbouwd pand. De voormalige 
woonhuizen op deze locatie had-
den de bijzondere nummering 
(van links naar rechts) 35 37/45 
(middelste deur) en 47. In de loop 
der tijd is nummer 47 aardig ver-
bouwd. In 1935 komt er een gro-
tere dakkapel, in 1940 wordt een 
timmerwerkplaats gebouwd, in 
1974 wordt de voorgevel ver-
bouwd, in 1981 eveneens, in 1995 
wederom een verbouwing van de 
voorzijde en ook in 1999 onder-
gaat de gevel een aanpassing.

In het Haarlems Dagblad van 24 
mei 1910 vraagt P. van Odijk een 
Sigarenmaker, niet lang daarna 
zit dhr. Odijk op Raadhuisstraat 

Kerkdiensten

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 4 maart, 10u.,
dr. Anton Wessels (Amstelveen).
Derde zondag Veertigdagentijd.

Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

 

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
Heemstede

Samenkomsten elke zondag om 
10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Zondag 4 mrt. 10.30u. Eucharistie-
viering mmv In Between. vg. past. 

J-J van Peperstraten. Koffi  e.
Woensdag 7 mrt. 19u. Meditatieve 

vastenviering. mmv dameskoor,
vg. Past. A. Dekker.

Donderdag 8 mrt. 9u. Eucharistie-
viering, vg. past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Wilhelminaplein

Heemstede

Zondag 4 maart 
Derde zondag Veertigdagentijd.

Pinksterkerk: ds. A. Molendijk, 10u. 
Crèche  (tot 4 jaar), Kinder Anders-
dienst  (4-10 jaar), Verhalenboom 

(10-12 jaar) en De Kerk Draait Door 
(12-15 jaar).

www.pknheemstede.nl

30. De volgende ondernemer is 
timmerman P.H. Overmeyer (ook 
geschreven als Overmeier). We 
komen hem voor het eerst tegen 
in het adresboek van Haarlem 
van 1 januari 1923. In het Haar-
lems Dagblad van 23 april 1931 
lezen we dat P. Overmeyer zich 
aanbied als: “Raadhuisstraat 47, 
het beste adres voor al uw Tim-
merwerken”. In oktober 1955 
overleed dhr. Overmeier, zijn 
vrouw woonde daarna nog een 
tijd op Raadhuisstraat 47. We le-
zen haar naam o.a. in het adres-
senboek van 1 november 1963. In 
het adressenboek van Heemste-
de van 1 april 1969 lezen we “C.G. 
Breukels, makelaarskantoor” op 
Raadhuisstraat 47. 
De toenfoto is uit zijn tijd (1974) 
en komt uit de bouwtekeningen 
van de gemeente Heemstede. In-
middels alweer ruim 40 jaar zit 
‘Optiek Doorduin’ op Raadhuis-
straat 47, begonnen in februa-
ri 1976 onder de naam “Brilmode 
Doorduin”.
De nufoto van Harry Opheikens is 
van 23 februari 2018 en laat een 
totaal ander beeld zien dan uit 
1974.

Mocht u informatie of beeldma-
teriaal over de Raadhuisstraat 
hebben dan kunt u terecht via 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 4 maart 18.30 uur
In His Presence.

Muzikale medewerking Hans & 
Rolinka Leefl ang.

Vooraf gezamenl. maaltijd.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 4 maart, 10u.
Voorganger Ds. N.G. Scholten.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

4E Lijdenszondag
Zondag 4 maart om 10:00 uur

 Ds. G.F. Smaling uit Oegstgeest
 De dienst is in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Historische in- en uitgangen Groenendaal:
Glipperdreef/Bosbeeklaan

Heemstede - De ingang aan de Glipperdreef heeft twee gemet-
selde stenen pijlers met aan de bovenkant de naam Groenendaal 
onder de stenen afdak, je komt uit op de Bosbeeklaan.
Aan de Glipperdreef/Bosbeeklaan, voor  het hek van de ingang, 
stond in 1929 een bord met de mededeling: “Geopend een half 
uur voor zonsopgang - niet vroeger dan 6.30 vm – tot een half 
uur na zonsondergang. Het genot van de schoone natuur zal 
voor een ieder het grootst zijn wanneer elk zich onthoudt van 
beschadiging, ontsiering of ander onwelvoeglijk gedrag. De 
daartoe aangewezen beambten hebben het recht een ieder die 
onbehoorlijke dingen doet uit Groenendaal te verwijderen.”

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Pink gaat 
vooruit
Regio - Op 5 februari is Pink 
geopereerd aan een lelij-
ke breuk van haar rechter 
achterpootje. Gelukkig gaat 
het heel goed met haar. Het 
meest lastige voor Pink is nu 
om hokrust te blijven hou-
den. Ze mag namelijk abso-
luut nog niet springen of ren-
nen. En dat is natuurlijk heel 
lastig voor een jonge hond 
met zoveel energie! Dus zitten 
we vaak op de grond bij haar 
om een beetje te spelen en te 
knuff elen. 
Over drie weken is het tijd 

voor een controlefoto waar-
op te zien zal zijn of de breuk 
goed geneest. Afhanke-
lijk van de foto zal besloten 
worden of de pinnen in het
pootje van Pink verwijdert 
moeten worden. Het kan ook 
dat dit op een later tijdstip 
moet gebeuren.
Er is al veel belangstelling om 
Pink te adopteren en we zou-
den het heel fi jn voor haar 
vinden als de verdere revali-
datie bij een nieuwe eigenaar 
kan plaatsvinden. Pink is een 
vrolijk en lief hondje. Inmid-
dels heeft ze van ons allemaal 
het hart gestolen. Als ze naar 
een nieuw baasje gaat zullen 
we haar zeker missen.

In ons vorige artikel 
vroegen wij om een 
bijdrage te doen 
in kosten voor de 
operatie van Pink. 
Die oproep hebben we ook 
op Facebook en onze web-
site gedaan. En staat er een 
collectebus op de balie. Heel 
veel mensen hebben al een 
bijdrage gedaan. Alles bij el-
kaar is er nu € 1.700 binnen-
gekomen. Graag willen we al-
le gulle gevers namens Pink 
hartelijk bedanken! 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: 

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.

en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Parkinson,
verlies en rouw
Regio  - Op woensdag 14 maart is 
er een Parkinson Café in Haarlem, 
van 14.00 tot 16.00 uur. Het the-
ma van deze middag is ‘verlies en 
rouw’. Iedereen ervaart verlies en 
rouw anders, de kunst is om er zo 
mee om te gaan dat je weer ver-
der kunt. Psychologe Claire Wes-
sels vertelt hierover en zal uw vra-
gen beantwoorden. Locatie: Wijk-
centrum De Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98, Haarlem.
Toegang: € 2,-. Informatie: 023-
5278170 of 06-36323306.

Dementie
Diagnose gesteld, 
en dan?
Regio  - Wanneer je de diagno-
se ‘dementie’ te horen krijgt, is 
dit een fl inke klap. Dit roept veel 
emoties op, zowel voor degene 
zelf als ook voor de omgeving. 
Daarna komen er de vragen: wat 
moet ik regelen, waar kan ik hulp 
krijgen, bij wie moet ik dan zijn?
Ervaren ondersteuners geven uit-
leg in Alzheimer Café Haarlem. 
Claire van Wees (verpleegkundi-
ge ouderen) en Wendy Veenho-
ven (psycholoog) zijn de gast-
sprekers op maandag 5 maart in 
Trefpunt ’t Trionk Van Oosten de 
Bruynstraat 60, Haarlem.
Aanvang: 19.30 uur en toegang 
gratis.

Bevrijdingswandeling: Verzet en 
vrijheid door de jaren heen
Regio – Bevrijdingspop Haarlem 
organiseert op zaterdag 3 maart 
in Haarlem de Bevrijdingswan-
deling. Het thema van de Bevrij-
dingswandeling 2018 is ‘Verzet’. 

Wat dat betreft heeft Haarlem 
een rijk verleden, onder anderen 
Hannie Schaft (het meisje met het 
rode haar) en Freddie en Truus 
Oversteegen zijn tijdens de Twee-
de Wereldoorlog actief geweest 

in het Haarlemse ondergrondse 
verzet. 
De wandeling wordt verzorgd 
door een ervaren gids van Gilde 
Haarlem, die het thema ‘Verzet’ 
breder trekt door ook in te gaan 
op de actualiteit. De wandeling 
start om 10.30 uur bij het beeld 
van Kenau op het Stationsplein. 
Aanmelden voor de Bevrijdings-
wandeling is noodzakelijk:
www.bevrijdingspop.nl.





Regio - Oud filmmateriaal dat 
verhaalt over onbezorgde jeugd-
jaren, huwelijksvideo of die ene 
wintersportvakantie die in uw ge-
heugen staat gegrift maar waar-
van u de film niet meer kunt af-
spelen... Herinneringen die niet in 
geld zijn uit te drukken maar die 
o, zo kostbaar zijn. Wat zou het 
mooi zijn als u uw (klein-)kinde-
ren deelgenoot zou kunnen ma-
ken van de belangrijke fragmen-
ten uit uw leven. Herkent u zich 
hierin? De oplossing ligt meer 
binnen bereik dan u misschien 
denkt.

Waarschijnlijk wist u wel dat oude 
films, dia’s en video’s op moderne 
geluidsdragers kunnen worden 
gezet. Aanbieders in deze zijn er 
maar... hoe weet u zeker dat uw 
kostbare bezit in veilige handen 
is? Als er iets mee gebeurt, het 
klamme zweet breekt u nu al uit. 
Grootwinkelbedrijven of adres-
sen op kilometers afstand in het 

land beloven uw opdracht kun-
dig uit te voeren en dat neemt u 
maar aan - of niet. Het kan anders, 
vertrouwd en veilig. Rob de Groot 
van Amerstudio richt zich al ve-
le jaren op het overzetten van 
oud beeldmateriaal op nieuwe 
geluids- en beelddragers zoals 
DVD, maar steeds vaker op USB-
stick en USB-harddisk. Hij onder-
scheidt zich door de persoonlijke 
benadering en toewijding. 

Veel mensen hebben wel ergens 
oude films of ander materiaal lig-
gen die zij op een schijf of stick 
willen plaatsen maar stuiten op 
een drempel om alles uit han-
den te geven, aan een vreemde 
nog wel. En dan blijft het liggen. 
Rob: “Ik bespreek alle wensen uit-
voerig, hier bij ons thuis of, als u 
dat wilt, liever bij u thuis, waar we 
rustig kennis kunnen maken. Ik 
vertel over mijn werkwijze en de 
kosten. Het samenstellen van de 
film gebeurt door mij alleen, niets 

wordt uitbesteed. Wat kosten be-
treft, verkoopt Rob geen praatjes. 
“Ik wil graag dat de klant een hel-
der beeld hierover heeft, er zijn 
geen verborgen kosten, meer-
kosten, voor extra’s. Transparantie 
hierover is heel belangrijk.” 
Overigens ook handig te weten 
is dat Rob over de beste techniek 
beschikt, hij heeft twee studio’s 
met professionele apparatuur om 
zijn werk te doen. Mocht die ap-
paratuur hem onverhoopt in de 
steek laten dan zijn er goede con-
tacten met reparateurs.

Vergeet de haal- en brengservice 
niet. Al met al genoeg do’s van 
Amerstudio om de don’ts te wis-
sen... Maak gerust een afspraak, 
herinneringen zijn het waard om 
levend te houden.
Amerstudio Nieuw-Vennep
tel. 06-22549780 en
www.amerstudio.nl.

Joke van der Zee
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Amerstudio zet uw beeld op stick of harddisk
‘Persoonlijke benadering en transparantie 
over kosten heel belangrijk’

VVD interviewt journalist Marc Josten
“Media moeten zich 
meer richten op lokaal”
Heemstede - “Als journalist moet 
je politiek kleurenblind probe-
ren te zijn, dit om belangverstren-
geling te voorkomen.” Aan het 
woord is Heemstedenaar Marc 
Josten, onderzoeksjournalist, 
schrijver en hoofredacteur van de 
omroep Human. 
“Ik doe altijd een moreel beroep 
op mijn medewerkers, dat ze 
geen lid worden van een politie-
ke partij om te voorkomen dat ze 
een politiek sausje over hun arti-
kelen heen doen en om ze te be-
hoeden voor de schijn van poli-
tieke belangenverstrengeling.”
“Hoe zie je de rol van de me-
dia en de lokale politiek?”, vraagt 
VVD raadslid Michel Radix en te-
vens goede vriend van Marc Jos-
ten. “Media hebben te weinig oog 
voor lokaal en internationaal. Al-
le aandacht gaat naar nationaal. 
Ze sturen meer journalisten naar 
Den Haag dan naar de provincie-
steden of naar Brussel en Berlijn. 
Het zorgt er voor dat het lokale 
nieuws vaak met een Haagse bril 
wordt bekeken, zoals laatst met 
het debat in Amsterdam georga-
niseerd door ‘de Balie’, met lande-
lijke lijsttrekkers in plaats van lo-

kale lijsttrekkers. De media moe-
ten zich juist nu meer gaan rich-
ten op lokaal, omdat er veel meer 
taken bij de gemeente terecht 
zijn gekomen en Den Haag juist 
meer afstand neemt. Zowel de lo-
kale politiek als de media hebben 
de taak om Heemsteedse burgers 
goed en feitelijk te informeren 
wat er speelt in hun omgeving.”
“Hoe zorg je dat de Heemsteedse 
burgers meer betrokken worden 
bij lokale onderwerpen?” Het idee 
dat Marc hiervoor heeft bedacht 
is dat je burgers uitnodigt via een 
lotingsysteem, waarbij je hen ver-
leidt om te debatteren over on-
derwerpen die in hun eigen ach-
tertuin gebeuren of gaan gebeu-
ren. “Stel bijvoorbeeld de vraag 
aan burgers, hoe je het stations-
gebied aantrekkelijker en bedrij-
viger kunt maken.”

Een belangrijk advies van Marc 
aan Michel: “Voer het gesprek. In-
formeer burgers en leg uit wat je 
doet en gaat doen. Goede infor-
matievoorziening leidt tot meer 
betrokkenheid.  En goed geïnfor-
meerde burgers zijn zuurstof voor 
de democratie”, aldus Marc.

Bewonersavond over lokale democratie
Participizza met D66
Heemstede - D66 Heemstede or-
ganiseert op dinsdag 6 maart om 
20.00 uur in het Raadhuis een dis-
cussieavond over lokale demo-
cratie. Centraal staat de vraag: 
hoe raken inwoners meer betrok-
ken bij plannen en besluiten van 
de gemeenteraad? 

Sprekers op deze avond zijn ten 
eerste Bert Blase van Code Oran-
je, de organisatie die pleit voor 
democratische vernieuwing. Ver-
volgens zal Michael Draijer van 
het HavenLab, de groep bewo-
ners die een nieuw plan voor de 
haven van Heemstede heeft ont-
wikkeld, vertellen over zijn erva-
ringen met deze manier van par-
ticipatie in Heemstede. Aan de 
hand van een aantal vragen en 
stellingen en voorstellen uit de 
zaal onderzoeken we daarna wel-
ke vormen van inspraak en be-
trokkenheid interessant kunnen 
zijn voor Heemstede. In de pau-
ze is er vanzelfsprekend ‘partici-
pizza’.

Niet stemmen, wel meebeslissen
Aanleiding voor deze avond is 
het feit dat het aantal mensen 
dat voor de gemeenteraad gaat 
stemmen niet groot is. Uit on-
derzoek blijkt dat veel mensen 
geloven dat politieke partijen 

hun mening niet waarderen en 
dat politici niet begrijpen wat er 
in de samenleving speelt. Toch 
blijkt uit ander onderzoek weer 
dat mensen wel graag zelf plan-
nen willen maken voor hun buurt 
of willen meebeslissen over hun 
wijk. Over de manier waarop dat 
moet gebeuren, daar verschillen 
de meningen echter over. D66 wil 
graag weten hoe de inwoners van 
Heemstede hierover denken.
Code Oranje
Code Oranje is een organisatie 
van mensen met een bestuurs-
functie die de democratie wil-
len aanpassen en de samenle-
ving daar veel meer bij willen be-
trekken. De nieuwe burgemees-
ter, Astrid Nienhuis, is ook lid van 
deze netwerkclub die met allerlei 
plannen komt om gemeentera-
den toegankelijker te maken voor 
inwoners. Bert Blase is een van de 
drijvende krachten achter Code 
Oranje.

Iedereen is van harte welkom 
mee te discussiëren, suggesties 
en voorstellen te doen, of om ge-
woon te komen luisteren. Neem 
een smartphone of tablet mee 
voor het stemmen op de ideeën 
en stellingen. Ieder is van harte 
welkom. Kijk ook op:
www.d66heemstede.nl.

 Links Michel en rechts Marc.

Bijeenkomst 
tiny houses
Heemstede - VVD Heemstede or-
ganiseert op donderdag 8 maart, 
van 20.00 tot 22.00 uur, een bij-
eenkomst over tiny houses.
Op deze avond presenteren be-
woners, belangstellenden en ont-
werpers van tiny houses hun per-
spectieven op dit innovatieve 
woonconcept. Daarna is het mo-
gelijk ervaringen uit te wisselen 
en met elkaar in gesprek te gaan. 
Deze avond vindt plaats in de 
VVD pop-up store, Binnenweg 60 
in Heemstede.
Graag even aanmelden via:
vvdheemstede@outlook.com. 

Prachtig programma door leerlingen
Klassieke muziek op Hageveld, op 8 en 9 maart
Heemstede - Een najaarstraditie 
van College Hageveld, klassieke 
muziek uitgevoerd door leerlin-
gen, is dit schooljaar verplaatst 
naar het vroege voorjaar. Voor 
de elfde editie van Glad Marmer 
Klassiek wordt er op twee avon-
den een prachtig programma 
gebracht door leerlingen van de 
school, soms met begeleiding 
van iemand buiten de school. 

De audities zijn geweest en er is 
een afwisselend en verrassend 
programma samengesteld, met 
deelnemers uit vrijwel alle klas-
senlagen. De piano is sterk ver-
tegenwoordigd, maar ook zijn de 
viool, de fluit en de accordeon te 
horen. De deelnemers zijn volop 
aan het oefenen om hun uitvoe-
ring te perfectioneren en het pu-
bliek versteld te laten staan van 

hun muzikale talent. De uitvoe-
ringen, op 8 en 9 maart zullen 
plaatsvinden in de aula van Colle-
ge Hageveld, Hageveld 15, Heem-
stede. De aanvang is 19.30 uur. 

Kaarten voor de uitvoeringen zijn 
te reserveren via de administra-
tie van College Hageveld, 023-
5100100. Ze kosten € 5-, inclusief 
een pauzeconsumptie. 

Helpen bij scouting 
WABO tijdens NL doet
Heemstede – Op zaterdag 3 
maart wordt ‘NL doet’ georgani-
seerd, de jaarlijkse vrijwilligersac-
tie van het Oranje fonds. Scouting 
Wabo Heemstede is hard toe aan 
nieuwe krukjes voor de leden. 
Deze maken ze helemaal zelf en 
daar kunnen ze goed hulp bij ge-
bruiken. Doe mee met deze leuke 

actie en help Wabo tussen 12.00 
en 18.30 uur.

Het clubhuis is gevestigd aan de 
Ritzema Boskade 11.
Vragen? Mail: 
j.j.h.c.weijers@hotmail.com. Voor 
de klusdag kijkt u op: https://
www.nldoet.nl/klus/31516.

Beeld: Renske van Assema

Peuterbieb niet 
in bieb
Heemstede - Door de verbou-
wing in de Bibliotheek Heemste-
de wordt de Peuterbieb op een 
bijzonder leuke locatie gehouden, 
namelijk kinderboerderij ’t Mo-
lentje in het wandelbos Groenen-
daal in Heemstede. Kom woens-
dag 7 maart van 15.00 tot 15.45 
uur samen met je (klein)kind op 
deze speciale plek luisteren naar 
verhalen! De toegang is gratis. 
Wat is er fijner dan samen luiste-
ren naar een verhaal? Ze prikke-
len de fantasie, ontwikkelen het 
taalgevoel en vergroten de woor-
denschat van jonge kinderen. 
Tijdens de Peuterbieb wordt 
voorgelezen, maar ook muziek 
gemaakt en de kinderen kunnen 
samen lekker spelen en dansen.
Meer informatie op: http://www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Film: Suffragette
Heemstede - Woensdag 7 maart 
draait bij WIJ Heemstede de film 
Suffragette. De begindagen van 
de feministische beweging in het 
Verenigd Koninkrijk en hun strijd 
om een van de meest fundamen-
tele grondrechten: stemrecht. He-
renweg 96, Heemstede om 20.00 
uur, de entree is €7,-. Reserveren: 
(023)5483828.

Rondleiding Energiefabriek
Meerlanden deelt compost uit
Regio - Zaterdag 17 maart is de 
Landelijke Compostdag. Bewo-
ners van vijftien gemeenten in 
de regio kunnen dan weer gra-
tis MeerCompost ophalen bij de 
milieustraat in hun woonplaats 
of gemeente. Belangstellenden 
kunnen die dag ook een rondlei-
ding krijgen in de Groene Ener-
giefabriek van Meerlanden in Rij-
senhout en zien hoe de compost 
gemaakt wordt.
 Met deze actie bedanken Meer-
landen en de gemeenten inwo-
ners voor hun inspanningen om 
groenafval uit keuken en tuin 
(GFT) te scheiden. Meerlanden 
laat op deze manier iedereen 
kennis maken met één van de 
producten afkomstig uit de Groe-
ne Energiefabriek: MeerCompost.
 
Bewoners van vijftien gemeen-
ten in de regio kunnen op de Lan-
delijke Compostdag gratis Meer-
Compost ophalenals dank voor 
het apart houden van GFT. Het 
scheiden van GFT is letterlijk het 
begin van iets moois; het levert 
goede kwaliteit compost dat de 
bodem van (moes)tuinen energie 
geeft. Het is een natuurlijke bo-
demverbeteraar, die de groei van 
bloemen en planten op een mi-
lieuvriendelijke wijze stimuleert. 
Het zorgt daarnaast voor de wa-
terhuishouding en een natuurlij-
ke balans in de bodem.
 

Voor het ontvangen van gra-
tis zakken MeerCompost tijdens 
de Landelijke Compostdag kan 
om een legitimatie worden ge-
vraagd. De zakken worden uitge-
deeld zolang de voorraad strekt. 
Alle uitdeellocaties zijn te vinden 
op www.meerlanden.nl/mijn-ge-
meente/compostdag-2018
 
Rondleiding Energiefabriek
Naast het ophalen van compost 
kan het publiek op de Compost-
dag ook zelf zien hoe GFT in de 
Groene Energiefabriek in Rijsen-
hout 100% wordt gerecycled 
tot zes nuttige producten. Inclu-
sief een nieuw product dat van-
af dit jaar wordt toegepast in gif-
vrije onkruidbestrijding. Rond-
leiders laten geïnteresseerden in 
een half uur het hele proces van 
groenafval tot groene producten 
zien.
 
De rondleidingen vinden door-
lopend plaats van 9.00 tot 14.00 
uur bij Meerlanden aan de Aar-
bergerweg 41 in Rijsenhout en 
zijn geschikt voor kinderen van-
af 7 jaar. De toegang is gratis. Be-
zoekers kunnen parkeren op het 
terrein. Geïnteresseerden kun-
nen zich uiterlijk tot maandag 12 
maart opgeven via de website 
van Meerlanden: www.meerlan-
den.nl/mijn-gemeente/compost-
dag-2018.
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Methode in verwarmde cabine
Waaróm is bewegen ook 
weer zo belangrijk?
Heemstede - De relatie tussen 
bewegen en prettig oud worden 
is inmiddels wereldwijd in zoveel 
onderzoeken vastgesteld, dat 
niemand er meer aan twijfelt.
Bewegen is goed.

Maar waaróm is bewegen toch zo 
verschrikkelijk belangrijk? Vooral 
omdat het de afkalving van bot-
massa en spierkracht verhindert 
of later vertraagt. Het zorgt er-
voor dat de werking van de or-
ganen gestimuleerd wordt. Met 
name het hart en de longen. Het 
verbetert de bloeddoorstroming 
en de elasticiteit van de aderen. 
Het afweergestel wordt sterker. 
Bewegen is ook een goed afweer-
middel tegen depressie; dus niet 
alleen goed en gezond voor het 
lichaam maar ook voor de geest. 
Een gezond gewicht is ook zeer 
belangrijk voor een goede ge-
zondheid, het vermindert de kans 
op het ontwikkelen van typische 
ouderdomskwalen zoals hart- en 
vaatziekten, diabetes en kanker.

LaRiva heeft een speciaal pro-
gramma ontwikkeld voor oudere 
dames en heren. Niet elk lichaam 
is immers geschikt voor een in-
tensieve training, een zware in-
spanning. Bij LaRiva wordt er een 
individueel programma samen-
gesteld, afhankelijk van persoon-
lijke wensen en gezondheidstoe-
stand. De relatief gemakkelijke 
oefeningen worden liggend uit-
gevoerd in een verwarmde ca-
bine. Dit maakt de methode ook 
uitermate geschikt voor oudere 
mensen met rug-en gewrichts-
klachten, maar ook voor reuma 
en atrosepatiënten. De Ozon-
Zuurstof therapie stimuleert de 
doorbloeding en werkt zeer ont-
spannend.
Voedingsadvies voor het lichaam 
op leeftijd, alles wordt besproken.
Voor meer informatie en het ma-
ken van een vrijblijvende af-
spraak kunt u bellen met LaRi-
va, Raadhuisstraat 27, Heemste-
de. Info: 023-5474419 en kijk op 
www.lariva.nl.

Loft Uitvaartbegeleiding eerste dementie- 
vriendelijke uitvaartverzorger in de regio
Heemstede - In Nederland heb-
ben momenteel zo’n 270.000 
mensen de diagnose demen-
tie gekregen en de verwachting 
dat dit aantal in 2035 stijgt naar 
500.000. Dementie is een verza-
melnaam voor ruim vijftig ziek-
tes. Deze tasten de hersenen aan 
en zorgen voor een geleidelijke 
achteruitgang van iemands gees-
telijke gezondheid. De meest 
voorkomende soorten dementie 
zijn alzheimer, vasculaire demen-
tie, frontotemporale dementie en
Lewy body dementie.

Wat als een dierbare overlijdt en 
een van de nabestaanden heeft 
dementie? Er kunnen vragen rij-
zen als: “Oma heeft dementie en 
nu is opa overleden, vertellen we 
oma dat opa dood is? Laten we 
oma afscheid nemen? Nemen 
we oma mee naar de uitvaart?” Er 
zijn goede redenen om een nabe-
staande met dementie bij de uit-
vaart te betrekken. Buitensluiten 
kan voelen als een dubbel verlies 

en kan daarmee leiden tot dub-
bel verdriet.

Colinda Veldman van Loft Uit-
vaartbegeleiding in Heemstede 
is vorige maand gecertifi ceerd als 
dementie-vriendelijke uitvaart-
verzorger en is daarmee de eerste 
en enige in de regio’s Zuid-Ken-

nemerland en Haarlemmermeer. 
Ze begeleidt de familie en onder-
steunt hen waar mogelijk. Ze be-
kijkt en bespreekt met de fami-
lie in welke vorm een nabestaan-
de met dementie persoonlijk af-
scheid kan nemen van zijn/haar 
overleden dierbare en bij de uit-
vaart aanwezig kan zijn. 

Alzheimer Nederland heeft de 
methode voor dementievriende-
lijke uitvaart bekroond met het 
keurmerk ‘Samen dementievrien-
delijk’. 

Dit is een gezamenlijk initiatief 
van pensioenuitvoeringsinstan-
tie PGGM, Alzheimer Nederland 
en het Ministerie van VWS. De ko-
mende jaren wil men Nederlan-
ders bewust maken van de im-
pact van dementie.

Het helpt als mensen dementie 
niet alleen weten te herkennen, 
maar vervolgens ook iets kunnen 
betekenen voor iemand met de-
mentie of een mantelzorger.

Ook gemeenten, zoals Haar-
lem, Heemstede en Bloemen-
daal, hebben inmiddels de eerste 
stappen gezet richting dementie-
vriendelijke gemeente, om men-
sen met dementie zo lang moge-
lijk deel te kunnen laten nemen 
aan het gewone leven. 

Edelsmid bij Sfeervol bijzonder/mooi
Zilverpakhuis taxeert uw goud en zilver
Heemstede - Wist u dat de goud-
prijs op dit moment bijzonder 
hoog is? Het kan dus interessant 
zijn uw oude goud nu te verko-
pen. Op zaterdag 3 maart kunt 
u goud laten taxeren bij Sfeervol 
bijzonder/mooi aan het Jan Mo-
lenaersplein 8 in Heemstede. Dit 
kan tussen 10.00 en 17.00 uur. 

U kunt alles waarvan u denkt dat 
het edelmetaal is laten taxeren.
Dat kan dus gaan om gouden en 
zilveren sieraden, munten, be-
stek, tanden, horloges, baartjes 

maar ook (antiek) zilveren voor-
werpen. De gediplomeerd edel-
smid/taxateur bekijkt, test en be-
rekent welke prijs u direct kunt 
ontvangen. Voor gouden siera-
den zijn dit meestal grams-prij-
zen. Voor antiek zilver wordt er 
niet alleen naar het gewicht ge-
keken, maar ook naar historische 
waarde.
Edelsmid Knol smelt de siera-
den om tot plaat en draad, waar-
na er weer nieuwe sieraden van 
gemaakt kunnen worden. Goud 
blijft immers goud.

Wel leuk om te bedenken dat er 
van een versleten ring, gebro-
ken armband of een oude ketting 
weer iets nieuws gemaakt kan 
worden en het metaal, dat soms 
100 jaar geleden werd gedolven, 
zo weer een nieuw leven krijgt.

Taxatie is altijd gratis en vrijblij-
vend. U hoeft dus niets te betalen 
en bent ook tot niets verplicht.
Na de waardebepaling kunt u dus 
zelf zeggen of u wel of niet wilt 
verkopen of er nog over na wilt 
denken.

Een speld horen vallen
Rouwcafé presenteert ‘Basic Matters’
Heemstede - De volgende edi-
tie van Het Rouwcafé vindt plaats 
op zaterdagmorgen 10 maart van 
10.00 tot 12.00 uur in Foyer de 
Luifel in Heemstede. 

Speciale gast op deze morgen is 
‘Basic Matters’. Gerrit-Jan Kuiper 
en Niek van der Lep vormen sa-
men een formatie die zich spe-
cialiseert in akoestische sessies: 
gitaar, 2 stemmen, percussie, ei-
gen werk op eigen wijze en ‘ver-
geten’ covers in een nieuw arran-
gement. Ook schuwen zij het he-
dendaagse repertoire niet en ma-
ken zij van kleinschalige evene-

menten en festivals een waar luis-
terfestijn waar je stil van wordt.
Basic Matters spelen ook ‘Dream 
Sessions’: Tijdens deze sessies 
gaat het licht uit en wordt er ge-
peeld in het, bijna, donker. 
Vergezeld van zelfgeschreven ge-
dichten en korte verhalen wor-
den de zintuigen sterk geprikkeld 
en kun je een speld horen vallen. 
Kijk ook op basicmattersmusic.nl.

Er zijn deze ochtend ook weer 
‘Westfriese troôstkoekies’. Meer 
weten over deze ochtend? Bel Ria 
van Kleef, 06-52306969, of mail 
info@hetrouwcafe.nl

Het Rouwcafé is een plek waar 
eenieder die met dood en rouw in 
aanraking is gekomen, van harte 
welkom is. De dood is onlosmake-
lijk verbonden met het 
leven en de samenleving. Toch 
blijkt dit in de praktijk voor veel 
mensen niet makkelijk bespreek-
baar of is soms zelfs een taboe. De 
missie van Stichting Het Rouwca-
fé is dat de dood en inherente 
rouw en verlies hun plaats terug-
krijgen in de samenleving en het 
is de wens van Het Rouwcafé dat 
zij daarbij in een informele sfeer 
enige troost mag aanreiken.

Basic Matters met Jan Kuiper & 
Niek van der Lep.

Het Groenendaalse bos ziet er triest uit, natuurlijk, de bomen 
zijn nog kaal en zonder bladeren aan de takken kijk je over-
al doorheen maar het valt extra op als er veranderingen in 
het bos zijn.
Het is bekend dat er gekapt moet worden om het bos ge-
zond te houden, oké, daar kan ik mij nog wel iets bij voor-
stellen. De hoeveelheid kap lijkt mij echter behoorlijk ver 
gaan. Het is een dagelijks terugkomend onderwerp van ge-
sprek bij de mensen die zo goed als dagelijks hun wande-
ling daar doen.
Waar ik mij nu in het bijzonder aan erger is de hoeveelheid 
aan kap, als je om je heen kijkt zie je alleen nog maar ‘rillen’ 
en omgezaagde bomen. 

Nu heeft de boswachter het plan opgevat om alle kleine 
paadjes die volgens hem niet op de plattegrond staan op 
zo’n manier af te sluiten met takken dat je er nauwelijks meer 
doorheen kunt kijken. Deze paadjes werden volop gebruikt, 
vooral ook omdat je je daar echt in een bos waande. Deze 
paadjes zijn al zo lang in het bos als ik mij kan herinneren 
en dat is 60 jaar of langer. Wat heeft het voor nut om deze 
nu te willen afsluiten? Mensen met kleine hondjes waren er 
ook blij mee omdat ze makkelijk even tussendoor konden
lopen als hun hondje wat angstig was voor grote hond of 
rund.
Het afsluiten van grote stukken bos naast de paden door ril-
len heeft ook andere nadelen die nog best gevaarlijk kun-
nen zijn. Bijvoorbeeld voor de runderen die hierdoor waar-
schijnlijk veel meer over de echte paden zullen gaan lopen 
en moeilijker kunnen uitwijken als ze, om wat voor reden 
dan ook,  schrikken.  Kleine kinderen die achter of tussen de 
rillen terecht komen kunnen zich lelijk verwonden aan uit-
stekende takken, en er zullen ongetwijfeld meer bezwaren 
te bedenken zijn.
Sorry, het blijft me toch steeds weer verbazen hoe men hier 
met bos, mens en hond omgaat.

Joan Koster (tot voor kort wonend in Heemstede),
Hillegom

LEZERSPOST
Kap in Groenendaalse Bos 

dagelijks onderwerp van gesprek

Jacobijnse 
consortmuziek
Regio - Op zaterdag 3 maart 
geeft het Hathor Consort een 
concert in Haarlem. Hierin pre-
senteren de makers van het Festi-
val Oude Muziek een concertpro-
gramma met Jacobijnse consort-
muziek voor viola da gamba. Aan 
het hof van Elizabeth I in Enge-
land kwam die muziek tot bloei. 
Hathor Consort viert de hoogtij-
dagen van de gamba, met mu-
ziek van Alfonso Ferrabosco II,
Orlando Gibbons en John Ward. 
De getalenteerde Oosterijkse 
gambiste Romina Lischka, artis-
tiek leider van het Hathor Con-
sort, zegt over dit programma: 
“Alfonso II schreef briljante con-
sortmuziek en experimenteerde 
met nieuwe vormen. Hij ontwik-
kelde de fantasia, een vrije poly-
fone vorm die ook door veel an-
dere componisten werd beoe-
fend. In zijn muziek en die van 
tijdgenoten klinkt innovatie, 
kleur, weemoed en verfi jning.”
Te beluisteren in de Doopsgezin-
de Kerk Haarlem, vanaf 16.00 uur. 
Kaarten: 10, 19 en 23 euro.

Een dagje vrijwilligerswerk
Regio  - Op vrijdag 9 en zaterdag 
10 maart organiseert het Oranje 
Fonds voor de 14e keer NLdoet. 
Dit is de grootste vrijwilligersac-
tie van Nederland. NLdoet geeft 
verenigingen en stichtingen in 
het hele land de mogelijkheid om 
op een laagdrempelige manier in 
contact te komen met nieuwe en-
thousiaste vrijwilligers.

 Ook in Haarlem en omgeving zijn 
op die twee dagen mooie en leu-
ke vrijwilligersactiviteiten te doen 
bij verschillende sociale organisa-

ties. Denk aan het opknappen 
van een clubhuis, een dierenver-
blijf en een speeltuin, of het be-
geleiden van uitjes met ouderen 
of gehandicapten. Vrijwilligers 
kunnen zich heel eenvoudig aan-
melden via www.nldoet.nl/vrij-
willigers voor een klus bij hun in 
de buurt. 

Vorig jaar werden ruim 9.500 klus-
sen geklaard met zo’n 350.000 
betrokken Nederlanders. Dit jaar 
staat de teller al op ruim 9.700 
klussen. 

Uit de opkomst elk jaar blijkt dat 
Nederland een land is van vrijwil-
ligers en dat is iets om trots op 
te zijn. Vrijwilligers zijn het klop-
pend hart van vele sociale initia-
tieven.

Het Oranje Fonds wil dat nie-
mand zich buitengesloten voelt 
en iedereen mee kan doen in on-
ze samenleving.

Daarom steunt het sociale pro-
jecten in Nederland en het Caribi-
sche deel van het Koninkrijk.

Beeld: ©Oranje Fonds – Bart Homburg

Mooi bedrag bijeen gespaard voor HBC Gymnastics
Heemstede – Specsavers in 
Schalkwijk spaarde in 2017 een 
bedrag van 1.200,58 euro bij el-
kaar voor HBC gymnastics.
De donatie zal ten goede ko-
men aan de sportieve doelein-

den die de club organiseert. Ie-
der jaar verkiezen alle brillenwin-
kels van Specsavers een lokaal 
goed doel waar zij een jaar lang 
voor gaan sparen. Voor elke klant 
die een montuur of hoortoestel 

koopt, zet de winkel een vast be-
drag opzij voor Stichting Specsa-
vers Steunt.

Kijk ook op: www.stichtingspec-
saverssteunt.nl.

‘Maart roert zijn 
staart’ maaltijd
Heemstede - Maandag 5 maart 
staat het ‘Maart roert zijn staart’ 
menu bij WIJ Heemstede op het 
programma. De prijs van thema-
diner is €10,25. Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10.00 uur, 
bel: 5483828. U bent welkom op 
de Herenweg 96, Heemstede. 
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Liturgie en paasmuziek 
Kleine Vermaning
Heemstede - Op dinsdag 6 maart 
laat ds. Theo Hop uit Hillegom er-
varen waar het in de Oosters Or-
thodoxe kerk om gaat.
In de westerse kerk traditie ligt 
de nadruk op het horen van het 
woord, het verstandelijke is heel 
belangrijk.

Op de muziek avonden van ds. 
Theo Hop blijkt wel dat het in 
de Orthodoxe kerk om beleving 
gaat. U kunt luisteren naar de 
Zondagse liturgie en paasmu-

ziek in de Kleine Vermaning Post-
laan 16, Heemstede, van 20.00 tot 
22.00. Toegang is gratis.

Zwemmen
Marnix Rietveld (HPC) naar 
Nationale Miniorendag
Heemstede - De KNZB organi-
seert elk jaar de Nationale Minio-
rendag in Arnhem. 
Gedurende het zwemseizoen vin-
den er diverse wedstrijden in het 
Miniorencircuit plaats en per leef-
tijdscategorie worden uiteindelijk 
de 30 snelste zwemmers van Ne-
derland voor de Nationale Minio-
rendag uitgenodigd.
Marnix Rietveld van HPC Heem-
stede heeft het afgelopen sei-
zoen op alle slagen zeer goed ge-
presteerd en was daarom uitge-
nodigd voor deze dag voor jong 
talent. Hij mocht zijn trainster Lui-
sa Garcia Montoya en zijn ouders 
meenemen. Tijdens deze bijzon-
dere dag waren er diverse sport-
workshops voor de zwemmers en 
een vragenuur inclusief meet and 
greet met zwemmers uit de Ne-
derlandse top als Marjolein Delno 
en Pepijn Smits. 

Ook de trainers en ouders kre-
gen diverse workshops aange-
boden. Zo vertelde de technisch 
directeur van de KNZB over het 
Meerjaren Opleidingsplan Zwem-
men van de KNZB, om kinderen 
naar een optimale persoonlijke 
prestatie te begeleiden (meer in-
formatie hierover is te vinden op 
de website van de KNZB). Kinder-
psycholoog Tischa Neve gaf een 
workshop over effectief en posi-
tief motiveren en er was een cli-

nic door Marja Ockeloen - een 
diëtist die veel voor de diverse 
sportbonden werkt en topspor-
ters begeleidt - over een zo opti-
maal mogelijke voeding voor kin-
deren die veel sporten. 

Trainster Luisa Garcia Montoya 
kreeg een extra workshop toege-
spitst op het geven van training 
en techniek. Aan het eind van de 
dag gingen Marnix, Luisa en zijn 
ouders geïnspireerd en met veel 
nieuwe tips, inzichten en advie-
zen weer naar huis. Op naar weer 
een mooi seizoen met Minioren-
wedstrijden. 

Diploma 
zwemmen
Heemstede - Op zondag 25 fe-
bruari behaalden diverse kinde-
ren hun A-, B- of C-diploma. Goed 
hoor! Allen gefeliciteerd.

Diploma A
Dex Ariens, Jelle Bakker, Joan Lee 
Basaur,  Charlotte Bastiaanse, Eli-
ne van Bavelgem, Mateo Bozkiv, 
Nina Breemer, Lily Bull, Leya But, 
Roza Danner, Yent Germs, Justin 
Habich, Bilal El Harchaoui,  Vesper 
van ’t Hof, Pien Jansen, Niek Jel-
tes, Cécile Kamphuijs, Benjamin 
Kooijman, Casper Kox, Faas No-
bel, Naïla Salhi, Mick Schoe, Luca 
Schuit, Noud Slot, Arie Vlaar, Lin-
de van Wijhe, Oskar Wilson en 
Guus Zwart.

Diploma B
Lynn Angenent, Quint Blokker, 
Boas Bodenstaff, Nine Bos, Stam 
ten Boom, Maeghan Breedveld, 
Nick Brussé, Duco van Dekken, 
Filine van Dekken, Yfke Deter-
man, Noa Dobbe, Shen van Em-
den, Sophie Fonkert, Julia Gomes, 
Kees van der Gragt,  Evi Hendrikx, 
Fene Hendrikx, Sabine Imanse, 
Fyko Koelemeijer, Alex Luijben, 
Mathijs Mol, Daan Oldenkotte, 
Anne Overkamp, Rein Rehwin-
kel,  Emma van Roon, Rosalie van 
Rooijen, Mas Rövekamp, Bram 
Schalkwijk en Dylan van Veen.

Diploma C
Yfke Agterhof, Anouk Kalshoven, 
Nora Lamouri, Hugo Meuwissen, 
Melanie Ooms, Krijn Oudshoorn, 
Coen Sipkema, Thijs Sipkema, Isa 
van Viersen en Thijs van Vliet.

Traditionele jazz voor jong en oud
Losse aanpak, kenmerkend voor
de stijl die de wereld veroverde
Heemstede – Traditionele jazz 
muziek voor de vierde keer in de 
Oude Kerk, dan heb je een volle 
kerk. Voller dan vanmorgen (zon-
dag) zo merkte de voorzitter van 
de stichting Vrienden De Oude 
Kerk, Piet Scheele, op toen hij de 
negen muzikanten verwelkom-
de. Het voelt als traditie als je die 
mannen ziet in traditioneel zwart 
kostuum, wit shirt en rood strikje.

De eerste pianoklanken van Ton 
Hameeteman lijken van een hon-
kie tonk te komen, het is toch 
echt de Steinwayvleugel waar de 
Stichting nog steeds geld voor in-
zamelt, maar dat is net de manier 
van spelen van de professional. 
Zo begin je de Memphis Blues en 
luister je naar muziek uit de jaren 
twintig. Flip Robers stelde als lei-
der van de band de musici voor. 
Zo hoorden we zijn trombone, de 

trompet van Menno Daams, de 
klarinetten van Hans Verheul en 
Jan Wouters. 

Op gitaar en banjo speelde Mat-
thijs Willering, bas, Ludo Dec-
kers en Raymond van der Hooft 
de drums. Het spelen gaat ze ge-
makkelijk af, er wordt tussendoor 
gelachen en met gebaren elkaar 
wat toegespeeld. Nou jij even so-
lo, dan neem ik het over.
Die losse aanpak, zo kenmerkend 
voor die stijl die de wereld ver-
overde vanuit New Orleans naar 
Chicago, de stijl van HJB om uit-
eindelijk te landen in New York. 
In de jaren 20 en 30 heel populair 
in Europa en kwam in Nederland 
vooral in de belangstelling door 
de Dutch Swing College waar Ton 

Hameeteman nog voor gespeeld 
heeft. 
Het grotendeels oudere publiek, 
tja het is tenslotte muziek die bij 
hun jeugd hoorde, kan er niet bij 
stilzitten, de voeten tikken mee 
en de koppies schudden op het 
ritme. Piet Scheele is blij met dit 
optreden dat een extra verrassing 
had door het optreden van de 
jazzzanger Jurjen Donkers, de as-
sistent van Rita Reijs, die zijn car-
rière succesvol opbouwt.

Piet had zijn volle bak en kijkt 
al uit naar een volgende optre-
den waar ook de jeugd meer dan 
welkom is, want die muziek is zo 
mooi en leuk daar moet je jong 
mee beginnen!
Ton van den Brink 

Vintage Store springt in 
op vraag naar schaatsen
Heemstede - Waar kun je in 
Heemstede eigenlijk nog schaat-
sen kopen nu een periode van 
vorst zijn intrede doet? De afge-
lopen winters was niemand daar 
mee bezig, er kwam maar geen ijs 
op de sloten.
Deze week is dat wel anders, de 
weergoden blazen een koude 
golf over Nederland heen en dat 
is al goed te merken.

Eindelijk ijspret en dat nog wel 
in de vakantieweek! The Vintage 
Store Heemstede springt er op in.
De ijzers kunnen uit het vet wor-

den gehaald, maar passen ze nog 
wel? Zijn ze niet roestig, enz.
Waar kan je in Heemstede terecht 
voor schaatsen? Bijvoorbeeld bij 
The Vintage Store. De tweede-
hands zaak heeft kunstschaatsen, 
Noren, hockeyschaatsen, Friese 
doorlopers en kinderschaatsen.
Een zeer uitgebreid aanbod en 
zoals bekend tegen zeer aantrek-
kelijke prijzen.

Je bent welkom op de Cruquius-
weg 37A, Heemstede,
tel. 023-7600477 en kijk op:
www.thevintagestore.eu.

Burgemeester Nienhuis te gast
bij vrouwenvereniging NVVH
Heemstede - Op internationa-
le Vrouwendag - 8 maart - komt 
de Heemsteedse burgemeester 
Astrid Nienhuis op bezoek bij de 
NVVH in Heemstede. 
Het beroep van burgemeester: 
wat houdt deze functie in en hoe 
word je burgemeester? Met haar 
ervaring als advocaat, officier van 
justitie, gemeenteraadslid in Vel-
sen en burgemeester in Land-
smeer, belooft dit een interessan-
te bijeenkomst te worden.
Na de pauze zult u in de gelegen-

heid worden gesteld om eventu-
ele vragen voor te leggen aan de 
burgemeester.

Belangstellenden zijn welkom in 
het EHBO-gebouw, Herenweg 
88a te Heemstede waar de mid-
dag begint om 14.00 uur. Niet-
NVVHleden betalen €2,50.

Inloop is vanaf 13.30 uur.

Wilt u meer informatie over de-
ze actieve en gezellige 55+ vrou-

wenvereniging, dan kunt u bel-
len naar 023-5477486 en kijk op 
www.nvvh.nl.

Parkeercontrole gehekeld
Toekomst Jan van Goyenstraat 
onderwerp op discussieavond
Heemstede - Er waren ongeveer 
400 gezinnen aanschreven om 
mee te praten over de toekomst 
van de Jan van Goyenstraat. Het 
onderwerp: een leefbare en flore-
rende winkelstraat. Ongeveer 12 
winkeliers en 35 buurtbewoners 
kwamen op woensdag 21 februa-
ri naar het raadhuis om te discus-
siëren.
Er zijn zeker een aantal proble-
men in deze populaire winkel-
straat. Er is leegstand, het vinden 
van nieuwe ondernemers gaat 
moeizaam. De winkeliers zijn van 
mening dat de hoge huren daar 
mede debet aan zijn. 
Het bestemmingsplan is zo strikt 
dat niet elk willekeurige bedrijf 
zich hier mag vestigen. Ook de 
horeca zit aan het maximaal toe-
laatbare. Wel mogen winkeliers 
een koffiecorner inrichten tot 
maximaal 16 zitplaatsen. Als er 
ruimte is ook een terras van 1,5 
meter diep. De aanwezigen von-
den wel dat een daghorecazaak 
gewenst is. Avond- en nachthore-
ca vinden, vooral de buurtbewo-
ners, ongewenst. 

Wat de winkeliers graag zien is 
dat er winkels bijkomen die pu-
bliek trekken. Dat kan ook een fit-
nessclub zijn in combinatie met 
de verkoop van sportkleding. Er 
blijkt behoefte te bestaan aan 
een snackbar, een kranten- en 
tijdschriftenwinkel met een Post 
NL functie. Ook een fietsenmaker 
wordt node gemist, evenals een 
banketbakker annex lunchroom. 
Ook voor speciaalzaken zijn vol-

op mogelijkheden om goede za-
ken te doen. Een van de buurt-
bewoners riep op het winkelbe-
stand te concentreren tot die ar-
tikelen die in en om het huis no-
dig zijn. 

Er waren ook wat klachten te ho-
ren. Zo vindt men dat er vaak te 
hard wordt gereden. De parkeer-
controle wordt gehekeld. Als men 
vlug even een krop sla gaat halen 
en even vergeten is de parkeer-
schijf de plaatsen heb je een bon 
van €95 te pakken. De contro-
leurs rijden de straat in, schrijven 
snel een paar bonnen en weg zijn 
ze weer. Dit zou veel vriendelijke 
moeten. Langparkeerders zijn er 
niet en er is volop ruimte. Voort 
meer parkeerplaatsen voelen de 
deelnemers niet. 

Woonruimten rukken op in de 
straat. Om dit te voorkomen wil 
men woningen alleen bestem-
men aan de randen van de straat. 
Op zondag zou de gemeentelijke 
stofzuiger de boel eens moeten 
schoonvegen. Stemmen gingen 
op om een geregeld overleg tus-
sen de winkeliers en de buurtbe-
woners te starten. Onderwerpen: 
vuil, geluidsoverlast, stank, inrich-
ting en parkeren.
De politiek kan met de op- en 
aanmerkingen aan de slag, al 
hebben zij weinig invloed op bin-
nenhalen van geïnteresseerde 
ondernemers om zich in de Jan 
van Goyenstraat te vestigen. Be-
perkende regeltjes weghalen dat 
kan de politiek wel. 

Eric van Westerloo

Muzieklessen 
voor dreumes 
en peuter
Heemstede - Op woensdag 7 
maart starten muzieklessen voor 
dreumes en peuter bij WIJ Heem-
stede. Muziek en beweging gaan 
tijdens de lessen samen. Muziek-
les voor dreumesen: geschikt 
voor kinderen tussen de 1-2 jaar. 
Peutermuziek is voor kindjes van 
2-4 jaar. Vader en moeder mogen 
er ook bij zijn.
Het gaat om 6 woensdagen 7, 14, 
21 28 maart, 4, 11 april. Van
9.00 tot 9.45 uur (dreumesles), 
10.00 tot 10.45 uur (peuterles).
Dit vindt plaats in de Plexatruim-
te bij WIJ Heemstede de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Kosten: €48. Opgeven: 
www.wijheemstede.nl  of via
023-5483828.
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Enthousiast geworden om in Heemstede iets te betekenen voor een ander? Wij gaan graag met u in gesprek, ook als u af en toe de tijd heeft.
Bel of mail voor meer informatie of een afspraak: heemstede@zorgbalans.nl of 023-89 18 918

Ook in Heemstede ondersteunt Zorgbalans mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze, vorm en inhoud aan hun leven te geven. 
Dit doen wij bij mensen thuis en in Heemstede ook in ontmoetingscentrum Heemstroom en woonzorg-locaties Kennemerduin en de Heemhaven.

Gerard Oude Engberink (65) zit geregeld achter het stuur van het 
Zorgbalans-busje om bewoners van zorgcentrum Kennemerduin (u 
weet wel, op de Herenweg, met die prachtige voortuin met krokus-
sen) een paar fijne uurtjes uit te bezorgen. Korte uitjes van een uurtje 
of drie, zoals naar de zee, de bollen of de haven van IJmuiden. 

“Een stukje rijden, onderweg oude be-
kende straten bekijken, herinneringen 
ophalen, praten, lachen. In de haven 
een lekker visje eten en dan weer terug 

met een omweg. Vroeger maakte ik dit 
soort ritjes met mijn oude moeder. Het 
is helemaal niet ingewikkeld eigenlijk,” 
vertelt Gerard. 

“Hendrik Groen inspireert me om af en toe met elkaar de wereld in te gaan.”

“Na afloop zie en hoor je dat mensen het 
fijn hebben gehad, en ook weer blij dat 
ze terug zijn. Even die glinstering in de 
ogen.
Daar doe ik het ook voor: dat mensen 
plezier hebben gehad en dat ze waarde-
ren wat je doet.”

Gewoon lekker achter het stuur.
Gerard werkte 41 jaar als docent en 
conrector op Atheneum Hageveld. 
Daarnaast deed hij al vrijwilligerswerk, 
als bestuurslid van de Heemsteedse 
Kunstkring en in de cliëntenraden van 
Zorgbalans en Kennemerduin. Veel pa-
pier- en leeswerk dus.
Toen hij hoorde dat een chauffeur voor 
het busje werd gezocht hoefde hij niet 
lang na te denken. Gewoon lekker ach-
ter het stuur zitten leek hem ook wel 
wat, als afwisseling van het beleids-
werk. Hij doet dit vrijwilligerswerk op 
het busje met veel plezier. 

Naar de bollen!
Wat hem ook aanspreekt is de vrijheid 
die hem als vrijwilliger bij Zorgbalans  

wordt geboden: “We krijgen de activi-
teitenagenda van Kennemerduin zes 
weken van te voren opgestuurd en 
kunnen dan aangeven wat we willen 
doen.
Zo kun je je telkens voor andere activi-
teiten inschrijven en hou je de afwisse-
ling en het plezier.
Dat is toch ook belangrijk, dat je je werk 
kan doen met een lachend gezicht.” 

 
“Wat het chauffeurswerk betreft: soms 
zijn de uitjes al gepland, maar het komt 
vaak genoeg voor dat ze vragen wat mij 
een goede bestemming lijkt.
Soms voelt het ook een beetje als in 
‘Hendrik Groen’ van het populaire boek 
en de tv serie. Hendrik Groen inspireert 
me om met elkaar iets te bedenken en 
de wereld in te gaan! Even lekker weg.
Ik zie het volgende ritje al voor me: naar 
de bollen! Leuk om via allerlei binnen-
door weggetjes door de kleurige velden 
te rijden en samen te genieten.
Weet je, eigenlijk imiteer ik gewoon de 
ritjes die ik met mijn moeder maakte, 
mooi toch”?  

Lezing ‘Eigen 
verborgen 
verleden’
Heemstede - Elly Landzaat, do-
cente genealogie, verzorgt don-
derdag 8 maart een lezing ‘ver-
borgen verleden’. In archieven is 
veel te vinden over het leven van 
onze voorouders. Als voorbeeld 
zal Elly Landzaat op deze Inter-
nationale Vrouwendag het leven 
van de ongehuwde Sybilla be-
spreken die in de 18e eeuw leef-
de. Aan de hand van haar testa-
menten kunnen we haar bezittin-
gen, maar ook haar gedachten en 
wensen door de tijd volgen. De 
lezing vangt aan om 20.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl en
(023)5483828.

Bridgen voor 
urgente noden
Regio – De Lionsclub Heemste-
de Bennebroek organiseert haar 
jaarlijkse Lions Bridge Drive op 
zondag 18 maart in het Oude 
Dorpshuis te Bloemendaal aan de 
Donkere laan 20. Het goede doel 
verbonden aan deze drive is de 
stichting ‘Urgente Noden Zuid-
Kennemerland’. 
Informatie over de drive en Lions-
club Heemstede Bennebroek:
06-20961949.

De nieuwe burgemeester Astrid Nienhuis 
heeft burgers van Heemstede uitgenodigd om 
haar, in het kader van haar ‘ inburgering’, iets 
te vertellen of te laten zien dat te maken heeft 
met Heemstede.
Fractievoorzitter Eric de Zeeuw van Groen-
Links heeft haar daarop uitgenodigd om een 
gezamenlijke fi etstocht te maken. De route 
van 10 km leidde langs de pijnpunten in het 
beleid ruimtelijke ordening van de gemeente. 
Ondergetekende van de Actiegroep Overweg 
Alverna Open, was door Eric de Zeeuw ook uit-
genodigd (naar aanleiding van een mail met 
een vraag over de stand van zaken in de poli-
tiek met betrekking tot Alverna).
Zaterdag om 10.00 uur haalde het gezelschap 
de burgemeester op bij haar ambtswoning 
aan de Molenlaan (vier mensen van GL, twee 
van de actiegroep AOAO). Het was een prach-
tige vrieskoude, zonovergoten ochtend. De 
eerste fi etsstop was bij de omstreden geplan-
de uitrit Eikenlaan-Binnenweg  van de nieuw 
te bouwen Vomar. 
We vervolgden onze tocht met Astrid Nien-
huis, op haar stoere crossfi ets, naar de nieuwe 
ontsluitingsweg die loopt van Station Heem-
stede naar het hek van ProRail, dat alleen toe-
gang verleent aan de bewoners van het Laan-
tje van Alverna. Rechtsomkeert vanwege de 
geblokkeerde toegang reden we weer via Sta-
tion Heemstede over de Leidsevaart naar de 
afgesloten spoorwegovergang.

Over de Herenweg fi etsten we naar het Mans-
padlaangebied. Daar heeft burgemeester As-
trid uitgebreid een visie gegeven op hoe te 
besturen in deze tijd en hoe zij de taken van 
de burgemeester ziet. De woorden toekomst-
visie, lange(re) termijndoelstellingen voor de 
ontwikkeling van gebieden zoals Manspad-
laangebied, en daarmee samenhangend de 
oost/ westverbindingen en intergemeentelij-
ke samenwerking kwamen voorbij. Een geïn-
spireerd en inspirerend verhaal.
De fi etstocht eindigde bij Astrid Nienhuis op 
de koffi  e, waar we nog een glimp konden op-
vangen van haar gezinsleven met twee op-
groeiende zonen.
Ons zijn vergezichten getoond door een inspi-
rerende bestuurder die met haar voeten be-
hoorlijk in de klei staat.

Maaike Vrugt, Actiegroep AOAO

LEZERSPOST
Inspirerende fi etstocht met nieuwe burgemeester

Verkiezingsdebat Bloemendalers 
in Trefpuntcafé Bennebroek
Regio - Vrijdag 9 maart zullen 
Bloemendaalse politici in het 
Trefpuntcafé met elkaar debatte-
ren in het kader van de aanstaan-
de gemeenteraadsverkiezingen. 
In principe zullen het de lijsttrek-
kers van de verschillende partijen 
zijn die met elkaar in debat gaan. 
De onderwerpen die in het debat 
aan de orde komen zijn in samen-
spraak met de politieke partijen 
en debatleider Peter van de Geer 
voorbereid.
Het zal logischerwijs  gaan om  lo-
kale thema’s  waar de gemeen-
te over gaat. Denk hierbij aan 

ruimtelijke ordening, groen, wel-
zijn, onderwijs, burgerparticipa-
tie, etc. Na een korte voorstelron-
de gaan de lijsttrekkers een-op-
een met elkaar in debat, waar-
na de debatleider al snel de ove-
rige lijsttrekkers bij het debat zal 
betrekken en vervolgens ook het 
publiek. Zo komen er vier rondes, 
zodat alle partijen aan bod kun-
nen komen.
Het Trefpunt café is gevestigd aan 
het Akonietenplein 1 te Benne-
broek. De zaal is open om 20.00 
uur. Aanvang van het debat is 
20.30 uur. De toegang is gratis. 

Tweedaagse Boekenmarkt in 
Winkelcentrum Schalkwijk
Regio - Op vrijdag 2 en zater-
dag 3 maart is er in het overdek-
te Winkelcentrum Schalkwijk een 
boekenmarkt met veel antiqua-
rische en hedendaagse (kinder-) 
boeken. Ruim 20 gespecialiseer-
de boekhandelaren presenteren 
op beide dagen een grote keuze 
aan zeldzame en bijzondere boe-

ken van goede kwaliteit. Het aan-
bod varieert van oude kinderboe-
ken tot poëzie, van literatuur tot 
strips en van boeken over sport 
tot geschiedenis, enz.
De markt is op vrijdag geopend 
van 9.00 tot 18.00 uur en op za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis.

Week van het gehoor
Filmvertoning ‘Doof kind’ in het Dolhuys
Regio - Op donderdag 8 maart, 
om 19.30 uur, is de fi lm ‘Doof Kind’ 
te zien in het Dolhuys in Haarlem.
De fi lmvertoning vindt plaats 
in de week van de Internationa-
le dag van het gehoor. De fi lm 
schetst een portret van een do-
ve jongeman die zijn draai heeft 
gevonden in het leven en zichzelf 
bepaald niet zielig vindt.

Tobias was al een jaar oud toen 
zijn ouders geconfronteerd wer-
den met de diagnose dat hij 
doof geboren was. De automa-
tische reactie was het bijstellen 
van de verwachtingen: een doof 
kind zou immers veroordeeld zijn 
tot een geïsoleerd en kansarm 
bestaan. Nu kijkt vader Alex de 
Ronde, samen met de inmiddels 

jongvolwassen Tobias en diens 
horende broer Joachim, terug op 
het leven van zijn dove kind en de 
keuzes die hij als vader heeft ge-
maakt.
De fi lm laat zien hoe een handi-
cap in een rijke cultuur kan veran-
deren en andersom. 
De fi lm is geregisseerd door Alex 
de Ronde.

(editorial)



10 28 februari 2018

1 maart
Workshop vogelhuisjes schilde-
ren, 14-15.30u. KIMT. Herenweg 
18 Heemstede. Informatie en 
aanmelden:
Info@kominmijntuin.com of
023-5282651 (Mik van der Bor).

6 maart
Zondagse Liturgie en Paasmu-
ziek, met Ds. Theo Hop uit Hille-
gom. Kleine Vermaning Postlaan 
16.
20.00-22.00 uur. Toegang gratis.

10 maart
Trio Bell’Arte in Oude Kerk Heem-
stede (Wilhelminaplein), va 
20.15u.
Entree: € 21,- en kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl, of de 
theaterlijn 023-5483838 dan wel 
op de avond van het concert aan 
de zaal.

17 maart 
Tweedehands voorjaarskinder-
kledingbeurs 11-12.30u. Gymzaal 
Lanckhorstlaan 9 Heemstede.
Info: kledingbeursjacobaschool@
gmail.com.

4 maart
Vlooienmarkt MIKKI in Sportcen-
trum Groenendaal, Sportparklaan 
Heemstede. 9.30-16u. Toegang:
€ 2,50. Kinderen gratis toegang.
 
Goochelvoorstelling Hilbert 
Geerling in de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 15u. €10 entree, 
kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of de 
theaterlijn: 023-5483838 of op 
de dag van de voorstelling bij de 
kassa.

5 maart
Alzheimer Café Haarlem, Trefpunt 
‘t Trionk, Van Oosten de Bruyn-
straat 60. 19.30u. Thema ‘diagno-
se dementie’. Met gastsprekers. 
Toegang vrij.

6 maart
Luisteren naar liturgie en paas-
muziek, Kleine Vermaning, Post-

▲
laan 16 Heemstede. 20-22u. Toe-
gang vrij.

D66-avond over lokale democra-
tie, va 19.30u. Aanvang: 20u. Na 
afl oop borrel. Locatie: Raadszaal, 
Raadhuis Heemstede.
Info: www.d66heemstede.nl.

7 maart 
Inloop CDA Bloemendaal, Tref-
punt Akonietenplein te Benne-
broek. V.a. 20.15u.

Politieke middag voor senioren. 
Welkom vanaf 13.00 uur, Bur-
gerzaal Raadhuis in Heemstede.
Aanwezig zijn alle lijsttrekkers. 
Vragen vrij. Organisatie: Pauwe-
hof en WIJ Heemstede.

Knutselclub WIJ Heemstede, 
13.30-15u. Dienblad maken met 
mozaïek. In de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11 Heemstede. € 5,- 
toegang. Aanmelden: 5483828.

Film Suff ragette over feminis-
me. Toegang € 5,-. Aanv. 20u. 
(023)5483828.

Boeken- en puzzelmarkt Bosbeek, 
10-15u. Locatie: Glipperdreef 209, 
Heemstede. 

Peuterbieb, bij kinderboerderij ’t 
Molentje, wandelbos Groenen-
daal. 15-15.45u. Toegang vrij.
Info: www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

14 maart
Parkinson Café, Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris v Adrichemlaan 
98 Haarlem. 14-16u. Thema: ver-
lies en rouw. Met psychologe als 
gast. € 2,- toegang.  Info: 023-
5278170 of 06-36323306.

8 maart
Lezing ‘Eigen verborgen verleden’ 
in het kader van Vrouwendag. 
Aanv. 20u. WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl en
 (023)5483828.

VVD houdt infobijeenkomst over 
tiny houses in de VVD pop-up 
store, Binnenweg 60 Heemstede.
20-22u. Aanmelden via:
vvdheemstede@outlook.com.

NVVH-middag met burgemees-
ter Astrid Nienhuis, EHBO-ge-
bouw Heemstede, Herenweg 96. 
Aanv 14u. Niet-leden betalen € 
2,50 toegang. Info: www.nvvh.nl.

Uitvoering klassieke muziek door 
leerlingen College Hageveld, op 
Hageveld, Heemstede.
Aanv. 19.30u. Kaarten: € 5,- via 
023-5100100. Tevens een muziek-
avond op vrijdag 9 maart.

9 maart
Kinderdisco bij Plexat, WIJ Heem-
stede, Herenweg 96 Heemste-
de. 19-21u. € 3,- toegang. Thema:
neon.

3 maart
Klussen ikv ‘NL Doet’ bij scou-
ting Wabo, Ritzema Boskade 11 
Heemstede. 12-18.30u. Vragen: 
j.j.h.c.weijers@hotmail.com,
www.nldoet.nl/klus/31516.

10 maart
Rouwcafé, in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. 10-12u. Met mu-
ziek van Basic Matters.
Info: Ria van Kleef, 06-52306969, 
of info@hetrouwcafe.nl.

TENTOONSTELLINGEN

T/m vrijdag 6 april 
Beelden en gedichten (KZOD-
leden) in de Kloostergangen van 
Stadhuis Haarlem, Grote Markt. 
Info op www.kzod.nl.

Vrijdag 9 maart
t/m vrijdag 20 april
Exposeert Carlos Casas (Cuba) bij 
‘De Roos’ Binnenweg Heemste-
de. Thema: ‘Bescherming van het
Koraalrif’.

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

Hondendrollen, weg ermee!
Leuke actie voor alle hondenliefhebbers
Heemstede – De actie ‘Scho-
ne schoenen’ om Heemstede 
hondenpoepvrij te maken is op 
woensdag 14 februari geëin-
digd, heel Heemstede weet nu 
dat die drol echt niet meer kan 
op een strookje gras of de voor-
deurmat. Iedereen kon de pos-
ter ‘Houd Heemstede honden-
poepvrij’ downloaden of opha-
len bij het gemeentehuis. Wie de 
poster goed zichtbaar vanaf de 
straat achter een raam had opge-
hangen, maakte kans op een luxe 
picknickmand. 

Die kans hing af van wethouder 
Heleen Hooij die deze week de 
dartpijltjes gooide naar de kaart 
van Heemstede en waar de pijl-
tjes neerkwamen, daar woon-
den bewoners die gaan picknic-

ken. met de hele familie of met 
de buren. Woensdagmiddag reik-
te wethouder Heleen Hooij de 
picknickmanden uit. Mevrouw 
de Jong van de Adriaan Pauwlaan 
had de poster goed zichtbaar op-
gehangen omdat mensen hun 
hond met groot gemak voor de 
deur laten poepen terwijl er toch 
meer dan genoeg groen is en er 
zijn toch voldoende bakken waar 
je dat zakje in kan gooien. Pu-
re gemakzucht, daarom dus die 
poster! “Dat we gaan picknicken 
is mooi meegenomen. Wat een 
leuke actie!”

Tot in je laarsje
Voor de familie De Lange uit de 
Einthovenlaan was het eigenlijk 
logisch om direct die poster op 
te hangen. Men ging met Koen, 

drieënhalf jaar oud, op de fi ets 
een broodje halen en Koen viel 
in de berm van de Kerklaan. Van 
top tot teen onder de poep. Thuis 
kwam er zelfs nog poep uit zijn 
laarsje, hoe dat kwam?  

Hondeneigenaar Joost mag het 
weten. Ze zijn pas verhuisd van 
de Indische buurt, daar was het 
wel erg met de poep. Eenmaal 
opgeruimd ruik je niks meer, 
maar eens maar nooit meer hè! 
Neem toch een zakje mee en 
gooi het in de bakken die de ge-
meente er niet voor niks neerge-
zet heeft. Bakken genoeg, een in-
vestering van iedereen, laat ie-
dereen die dan ook gebruiken, 
daarom hangt die poster op de 
Einthovenlaan.
Ton van den Brink

Links mevrouw de Jong, rechts familie de Lange met wethouder Heleen Hooij.

Rijbewijskeuringen bij Stichting Dock
Regio - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan daar-
voor op dinsdag 6 maart terecht 
bij Wijkcentrum De Wereld (Stich-
ting Dock) aan de Laan van Ber-
lijn 1 te Haarlem. De kosten be-
dragen € 35. Chauff eurs jonger 
dan 75 jaar met rijbewijs CDE be-
talen € 55. Vooraf moet wel even 
een afspraak worden gemaakt via 
023-5436004.

Voor de keuring zijn nodig: de 
ingevulde Eigen Verklaring, een 
kleine hoeveelheid urine, een uit-
draai van de apotheek (ook als 
u geen medicijnen gebruikt) en 
het rijbewijs. Neem ook de bril 
voor auto of tv mee, en als u con-
tactlenzen draagt, zorg dan dat u 
weet hoe sterk deze zijn.

De volgende keuring zal zijn op 
dinsdag 27 maart.

Vlooien in 
Heemstede
Heemstede - Zondag 4 maart 
wordt een grote vlooienmarkt 
gehouden in  sportcentrum Groe-
nendaal aan de Sportparklaan 16 
te Heemstede.
Bijna een halve kilometer leng-
te aan gebruikte goederen is er 
die dag te vinden in het sportcen-
trum.

De vlooienmarkt is open van 9.30 
tot 16.00 uur en de toegang be-
draagt €2,50. (Kinderen onder be-
geleiding hebben vrij entree). 

Voor meer informatie of reserve-
ringen belt u naar organisatiebu-
ro Mikki, 0229-244739 of 244649. 
Of kijk op: www.mikki.nl.

Uitnodiging voor de cursus 
‘Omgaan met Dementie’

Heemstede - Dementie is een 
hersenaandoening waarbij je 
langzaam maar zeker geheel 
afhankelijk wordt van de zorg 
van anderen. De meest beken-
de vorm is de ziekte van Alzhei-
mer. In Nederland lijden ruim 
250.000 mensen aan demen-
tie. Gelukkig kunnen de mees-
te dementerenden thuis wonen, 
maar voor partners en kinderen 
is het vaak een zware last. Niet 
alleen omdat het gedrag van 
de dementerende verandert en 
lastig kan zijn, ook omdat je als 
mantelzorger je partner, vader 
of moeder langzaamaan verliest 
en schuldgevoelens op de loer 
liggen. 

Alzheimer kan niet worden ge-
nezen en dat is een nare bood-
schap. Toch zijn er oplossingen! 
Niet in de zin van genezing, wel 
alledaagse en praktische oplos-
singen voor thuis. Meestal is het 
mogelijk om op waardige en 
respectvolle wijze met moeilijk 
gedrag om te gaan, om de de-
menterende actief te houden en 
te betrekken bij alledaagse acti-
viteiten en om thuis een veilige 
omgeving te creëren.

Ook in Nederland bestaat nog 
veel onbegrip en onvermogen, 
waardoor dementerenden niet 
altijd de zorg en toewijding krij-

gen die mogelijk zijn. Home 
Instead Thuisservice Kennemer-
land ziet dagelijks hoe hoog de 
nood kan zijn. Om deze redenen 
heeft Home Instead de cursus 
‘Omgaan met Dementie’ ont-
wikkeld. In 2 bijeenkomsten van 
2,5 uur komt aan bod:

•  Wat is dementie;
•  Omgaan met gedragsverande-

ringen;
•  Betrekken bij alledaagse acti-

viteiten;
•  Het werken met een levens-

boek;
•  Waardigheid, respect en veilig-

heid.

De cursus wordt mantelzorgers 
kosteloos aangeboden. U leert 
veranderd gedrag begrijpen en 
uw gedrag af te stemmen op uw 
familielid.

Deel 1 van deze cursus vindt 
plaats op donderdag 22 maart 
van 18.30 tot 21.00 uur.
Op donderdag 29 maart vindt 
deel 2 plaats van 18.30 tot 21.00 
uur.
Locatie: Home Instead Thuisser-
vice Kennemerland, Cruquius-
weg 1, Heemstede. 
U kunt zich aanmelden via
info@homeinstead.nl of via 
023 8200392. En kijk op: www.
homeinstead/kennemerland.nl.

Heemstede - Woensdag 7 maart 
gaan meiden en jongens van de 
WIJ Heemstede Knutselclub aan 
de slag met mozaïek. Met alle-
maal kleine gekleurde stukjes
tegels, misschien een mooie 
glimmende steen, de kinderen 
gaan een dienblad versieren!

Heb je hier zin aan, kom dan van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: €5. Aanmel-
den via 5483828.

Vijfvoudig Nederlands kampioen goochelen
De geheimzinnige grotten van Grok M’Gar
Heemstede - Hilbert Geerling 
speelt een heerlijke familievoor-
stelling in Heemstede op zon-
dag 4 maart. De vijfvoudig Ne-
derlands kampioen gooche-
len presenteert op die dag in De
Luifel een verhaal bomvol goo-
chelarij. Het stuk is geschikt voor 
iedereen vanaf 6 jaar, met stalen 
zenuwen...

“Onderweg naar de wereldkam-
pioenschappen goochelen gaat 
er van alles mis; de trein heeft 
vertraging, de taxi krijgt een lek-
ke band en als hij het laatste stuk-
je dan maar lopend afl egt, ren-
nend en struikelend door de 
struiken en takken van een dicht 
bos, valt hij in een put. Hij valt 
en valt en valt, dieper en dieper. 
Nee nog dieper! Als hij weer wak-
ker wordt, blijkt hij te zijn beland 
in de Geheimzinnige Grotten van 
Grok M’Gar. Daar woont een apart 
volkje, met de grote koning Grok, 

die niet echt heel aardig en vro-
lijk is. Met hem kun je beter geen
ruzie krijgen!  

Hilbert Geerling begon als ‘nor-
male’ goochelaar, maar ging al 
snel zijn eigen weg. Een weg vol 
verhalen. Deze mix van verhalen 
en goochelen levert acts op die je 
met recht magisch theater kunt 
noemen.  Een unieke vorm van 
kinderentertainment.
‘gouden speld dragers’ zijn onder 
andere Hans Klok, Richard Ross 
en Fred Kaps.
Hilbert is een van de Goochel-
grootmeesters die in het ZAPP TV 
programma ‘De Magische Winkel’ 
de kunstjes van het vak aan be-
ginnende goochelaars leert.  

Je bent welkom in De Luifel aan 
de Herenweg 96, Heemstede, 
waar de voorstelling aanvangt 
om 15.00 uur. De entree bedraagt 
€ 10,-.

Foto: Koen Geerling

Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of de 
theaterlijn: 023-5483838 of op 
de dag van de voorstelling bij de 
kassa. 

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Huwelijk

14-02-2018 Pim Westra & Dafni Telewik
15-02-2018 Rube. D.B. van Tienen & Daphne N. van Leeuwen
16-02-2018 Bert Havin & Linda A.T.J. Verwer

Geboorte
07-02-2018 Tobias Jan Frederic Lecluse
13-02-2018 Mare Jolie Zwerver

Maak een dienblad
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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

Besluiten 
gemeenteraad 

22 februari 2018 
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Prijsuitreiking raamposteractie 
‘Houd Heemstede hondenpoepvrij’
De afgelopen weken hield de gemeente 
Heemstede een raamposteractie tegen 
hondenpoep. Inwoners die de poster 
met de oproep ‘Houd Heemstede 
hondenpoepvrij’ in hun raam hadden, 
maakten kans op een luxe picknick. Deze 
week ontvingen de drie winnaars hun prijs 
uit handen van wethouder Heleen Hooij. 

Dartpijltjes
Voor het bepalen van de winnaars gooide de 
wethouder drie dartpijltjes op de kaart van 
Heemstede. Bij de locaties van de pijltjes werd 
gekeken naar de dichtstbijzijnde huizen waar 
de poster hing. In de ramen van de families 
De Lange en Wiedijk en bij mevrouw De 
Jong werd de poster het eerste gespot. De 
prijswinnaars kwamen naar het gemeentehuis 
om hun prijs in ontvangst te nemen: een 
cheque ter waarde van een luxe picknick, die 
ze op elk gewenst moment kunnen verzilveren.

Hondenpoepvrij spelen
Mevrouw De Jong geeft aan dat ze het 
belangrijk vindt dat er aandacht aan het 
hondenpoepprobleem wordt besteed: “Ik heb 
de poster daarom direct opgehangen”. 
Bij de familie de Lange hebben de kinderen 

er vooral last van: “Onze kinderen moeten 
hondenpoepvrij kunnen spelen. Ook op 
speelplaatsen en gazons. Dat is helaas 
niet altijd het geval.” Hetzelfde geldt voor 
mevrouw Wiedijk: “Als ik met mijn dochter 
naar de speelplaats in de buurt loop, ben 
ik vooral bezig met zorgen dat ze niet in de 
hondenpoep stapt”.
Mevrouw De Jong heeft nog een tip voor 
de gemeente: “Maak beter bekend dat je 

hondenpoep in elke openbare afvalbak mag 
gooien”. 

Operatie Schone Schoenen
De raamposteractie is onderdeel van de 
campagne ‘Operatie Schone Schoenen’ Deze 
bestaat uit een communicatiecampagne 
tegen hondenpoep, uitbreiding van het 
aantal plekken met hondenpoepzakjes en 
intensivering van de handhaving.

Woensdagavond 7 maart 2018
Vervolgbijeenkomst over aanpak verkeersdrukte 
Heemstede
Op 7 maart organiseert de gemeente 
Heemstede opnieuw een bijeenkomst 
over de verkeersdrukte in Heemstede. 
Dit is een vervolg op de bijeenkomst in 
november 2017, waar korte/lange termijn- 
en lokale/regionale oplossingen voor 
verkeersknelpunten zijn besproken. 
Een verslag van deze avond en een reactie 
op de voorgestelde maatregelen vindt 
u via www.heemstede.nl/verkeer. 

Graag overleggen we op woensdagavond 
7 maart 2018 vanaf 20.00 uur met u welke 
maatregelen prioriteit moeten krijgen.

Programma
Tijdens de avond gaan we eerst kort in op de 
opbrengst van de 1e bijeenkomst en op de 
maatregelen die de gemeente wil nemen. 
Daarna volgt een werksessie waarin duidelijk 
moet worden of deze aanpak gedeeld 
wordt of dat we andere prioriteiten of 

accenten moeten leggen. Daarna volgt een 
plenaire terugkoppeling en een reactie van 
verkeerswethouder Heleen Hooij. 

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1 en begint 
om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. U kunt 
zich tot 5 maart voor deze avond aanmelden 
via e-mail gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via 14 023.

Project Veilig Ondernemen
Brandveiligheidscontroles winkelgebied 
Binnenweg-Raadhuisstraat
Tussen 2015 en 2017 heeft de brandweer 
de brandveiligheid gecontroleerd bij 128 
ondernemers in het winkelgebied Binnenweg-
Raadhuisstraat. Doel van de controles was 
om na te gaan hoe het gesteld is met de 
brandveiligheid en zo mogelijk, ook door 
advies, het brandveiligheidsbewustzijn te 
verhogen.
Tijdens de controles is vooral gecontroleerd 
op de aanwezigheid en het onderhoud van 
(draagbare) blusmiddelen, maar ook naar 
de bereikbaarheid en zichtbaarheid ervan. 
De controle richtte zich daarnaast op de 
mogelijkheid om te vluchten bij brand. Het 
ging hierbij om gebruik te kunnen maken 
van een vluchtroute, het kunnen openen van 

nooddeuren en de aanwezigheid van stickers 
met de tekst “nooddeur vrij houden” op de 
buitenkant van de nooddeur.

Tijdens het eerste bezoek was in ongeveer 
de helft van de gevallen de brandveiligheid 
bij de ondernemers in orde. Waar dat niet zo 
was, ging het vooral om blusmiddelen die niet 
onderhouden waren (over de datum), niet 
goed bereikbaar of het ontbreken van stickers 
aan de buitenzijde van de nooddeuren. Bij 
een paar panden ontbraken de blusmiddelen 
of was de nooddeur niet zonder sleutel te 
openen. De brandweer heeft waar nodig 
opnieuw controles uitgevoerd.
In het kader van het project Veilig 

Ondernemen vinden er in het winkelgebied 
ook jaarlijkse schouwen plaats. Tijdens 
deze schouwen wordt gekeken op de 
brandveiligheid in de openbare ruimte van 
het gebied. Speciale aandacht is er voor het 
voeren van de juiste nummeraanduiding op de 
panden. Dit is voor de hulpdiensten, ondanks 
alle digitale ontwikkelingen, nog steeds van 
groot belang.

(bron: Brandweer Kennemerland)

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
Deze week ontvangt u van 
Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid de jaarlijkse belastingaanslag. Voor de 

meeste inwoners van Heemstede gaat het 
om de onroerendezaakbelasting (OZB) , 
afvalstoffenheffing, rioolheffing en, wanneer 

van toepassing, hondenbelasting.
U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, 
kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken.

In deze uitgave:
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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’.

19 maart 2018
CJG Heemstede organiseert ouderavond over 
mediaopvoeding
Op maandag 19 maart om 19.30 uur 
houdt het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) Heemstede in Atheneum 
College Hageveld een ouderavond over 
mediaopvoeding.
Deze gratis toegankelijke bijeenkomst 
onder leiding van gastspreekster Justine 
Pardoen is bedoeld voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. 

De meeste tieners zijn vele uren per dag 
online. De een gamet, de ander zit vooral 
op Instagram of YouTube. De online 
mogelijkheden passen bij uitstek bij de 

behoeften van jongeren. Maar dat ze snel 
een grens overgaan helaas ook. Hoe kun je 
als ouders praten over media zonder precies 
weten wat ze allemaal doen en zonder ruzie 
te krijgen? Justine Pardoen, hoofdredacteur 
van het ouderplatform Ouders Online, opent 
voor u de deur naar de wereld van tieners 
op internet: van Snapchat tot sexting en van 
puberhumor tot pestgedrag.

U kunt zich tot 14 maart per e-mail 
aanmelden voor deze bijeenkomst via 
college@hageveld.nl onder vermelding 
van ‘Ouderavond Mediaopvoeding’

Besluiten 
gemeenteraad 
22 februari 2018
De gemeenteraad heeft unaniem vastgesteld:
- Wijziging bebouwde komgrens 

Wegenverkeerswet Cruquiusweg
- Restauratie grafkapel Van Vollenhoven 

Algemene begraafplaats
- Wijzigen Reglement van Orde van de 

gemeenteraad voor integriteitstoets 
wethouders voorafgaand aan benoeming

- Aanpassing Verordening 
gegevensverstrekking basisregistratie 
personen Heemstede 2014

Op www.gemeenteraad.heemstede.nl 
vindt u de stukken waarover de raad heeft 
besloten. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffie, (023) 548 56 46 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan horeca 
en terrassen Heemstede ter inzage
Burgemeester en wethouders delen mee dat 
de uitgangspuntennotitie voor het opstellen 
van het bestemmingsplan Horeca en terrassen 
Heemstede met ingang van 1 maart tot en met 
12 april 2018 ter inzage ligt in de publiekshal 
van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede. 

Waarvoor is de uitgangspuntennotitie 
bedoeld?
Op basis van de APV is er geen vergunning 
nodig om een terras te exploiteren als het 
terras aan de voorwaarden van de APV voldoet. 
Nu moet een ondernemer nog wel vaak een 
omgevingsvergunning aanvragen omdat 
terrassen niet in het bestemmingsplan zijn 
toegestaan. 
Door terrassen in een bestemmingsplan 
toe te staan, hoeft dat straks ook niet meer. 

De gemeenteraad wil daarom een nieuw 
bestemmingsplan opstellen waarbij op het 
grondgebied van Heemstede de terrassen 
bij horeca en winkels met ondersteunende 
horeca op een goede en eenduidige wijze zijn 
opgenomen. 

In de uitgangspuntennotitie is ook het 
toekomstige planologische beleid opgenomen 
voor horeca en terrassen in Heemstede, 
zoals het maximum horecavestigingen 
op de Binnenweg/Raadhuisstraat en de 
locatie van de terrassen in winkelgebieden. 
Dit beleid komt voort uit de vastgestelde 
Visie winkelcentra Heemstede en het 
uitvoeringsprogramma voor de maatregelen 
uit die visie. Dit uitvoeringsprogramma is 
vastgesteld door de gemeenteraad op 25 april 
2017. 

Inspraak mogelijk
De uitgangspuntennotitie ligt van 1 maart 
tot en met 12 april 2018 ter inzage. De 
stukken publiceren wij ook op onze website 
op de pagina van het project. Binnen deze 
periode kunt u de uitgangspuntennotitie 
inzien en reageren op het plan/plannen. Uw 
reactie stuurt u bij voorkeur schriftelijk naar 
gemeente@heemstede.nl. 

Start procedure bestemmingsplan
Deze bekendmaking geeft ook de start aan 
van de procedure voor het bestemmingsplan, 
als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met de heer R. Visser via (023 ) 548 57 58.

Handhavingsacties
Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 22 februari 2018 onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een grijze 

damesfiets, merk Sparta
- Nijverheidsweg, ter hoogte van kruising 

Cruquiusweg: een blauwe damesfiets, merk 
Gazelle

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: een 
grijze herenfiets, merk Batavus

- Wipperplein, ter hoogte van kruising 
Drieherenlaan: een grijze damesfiets, merk 
Locomotief

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: een 
zwarte herenfiets, merkloos, een bruine 
herenfiets, merk Batavus

- Zeelandlaan, ter hoogte van 74: een zwarte 
damesfiets, merk Limit

Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van Adriaan 

van Ostadeplein: een paarse damesfiets, 
merk Batavus

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 13a: 
een grijs/zwarte herenfiets, merk Batavus

- Offenbachlaan, ter hoogte van 35: een 
bruine damesfiets, merk Gazelle

- Offenbachlaan, ter hoogte van 50: een 
blauwe damesfiets, merkloos

- Laan van Dick Laan, ter hoogte van 82-90: 
een gele damesfiets, merk Batavus

- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 
31: een zwarte damesfiets, merk Old Dutch

- Binnenweg, ter hoogte van 33: een groene 
damesfiets, merkloos

- Binnenweg, ter hoogte van 125: een zwarte 
herenfiets, merk Batavus

- Binnenweg, ter hoogte van 149: een blauwe 
herenfiets, merk Gazelle

- Binnenweg, ter hoogte van 153: een 
bronzen damesfiets, merk Giant

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.

De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 14 maart 2018 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 Heemstede.

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

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Camplaan 51, het plaatsen van 2 

reclameborden, wabonummer 258405, 
ontvangen 14 februari 2018

- Herenweg 115, het kappen van 1 kastanje 
en 1 beuk, wabonummer 258289, 
ontvangen 14 februari 2018

- Valkenburgerlaan 60, het plaatsen van 
een reclamebord, wabonummer 258311, 
ontvangen 15 februari 2018

- Vossenlaan 1, brandveilig gebruik 
 ‘De Abeel’, wabonummer 257413, 

ontvangen 12 februari 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Julianaplein 1, het kappen van 1 esdoorn, 

wabonummer 256991, verzonden 
 22 februari 2018
- Koediefslaan 73, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 257233, verzonden 
 22 februari 2018
- Prinsenlaan 99, het vernieuwen van 

de voordeur, wabonummer 255329, 
vergunningvrij besluit verzonden 

 22 februari 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
- Herenweg 135, het in afwijking gebruiken 

van de bestemming maatschappelijke 
doeleinden in de bestemming wonen, 
wabonummer 257219, ontvangen 

 6 februari 2018

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Herenweg 135, het in afwijking gebruiken 

van de bestemming maatschappelijke 
doeleinden in de bestemming wonen, 
wabonummer 257219, ontvangen 

 6 februari 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
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