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www.brantjeswijn.nl

14 februari
is het Valentijndag!

Adverteren?
verkoop@heemsteder.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

0153371

70x41
Div wijken bezorger gevraagd

OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

BEZORGERS!
WIE HELPT? Goede verdienste!

Bel Martin van Ooijen: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom

voor de volgende wijk:
omg. Rembrandtlaan

ElkE zondag opEn! 8.00-13.00 uur!
4 roomboter croissants + 3 gratis voor   ..........3.95

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

Heemstede - Nu de dagen nog kort zijn en de zon zich nog niet zoveel laat zien, is de Toverhaze-
laar toch voorzichtig aan het uitkomen. De vele bloemen zijn net lichtjes, tevens heeft de Toverhaze-
laar een bijna zwoele geur, bijna betoverend. De kracht van deze heester is de gele heldere bloem 
met rood hart in de winter. “Het geeft je een voorjaarsgevoel”, aldus Marenka Groenhuijzen die nog 
een tip meegeeft: “Het is niet zo verstandig om hem nu te snoeien omdat je de bloemknoppen mee 
weghaalt.”

de Toverhazelaar

‘Bepaalde haltes lijn 340 opgeheven 
op basis zorgvuldige afweging’
Heemstede – Sinds medio de-
cember vorig jaar, is Connexxi-
on buslijn 140 veranderd in R-
netlijn 340, een sneldienst die 
de route Haarlem N.S. - Uithoorn 
busstation vice versa rijdt. Deze 
lijn rijdt nu doordeweeks over-
dag om de 8 minuten. Volgens 
de woordvoering van Connexxi-
on, wil de vervoersmaatschappij 
voldoen aan een vrije structuur 
en hoogwaardig openbaar ver-
voer bieden, dat ervoor zorgt dat 
reizigers sneller op hun bestem-
ming zijn en makkelijker kunnen 
overstappen. Hierdoor verwacht 
Connexxion dat er meer gereisd 
wordt met de bus en dat reizi-
gers de auto vaker laten staan. 
Om de snelheid en het tijds-
pad van deze lijn 340 te garan-
deren zijn bepaalde halteplaat-

sen op het traject gesneuveld. 
Dit riep bij busreizigers de no-
dige vraagtekens op. De woord-
voering meldt dat dit op ba-
sis van zorgvuldige afwegingen 
is gebeurd, waarbij gekeken is 
naar diverse factoren. Ten eerste 
heeft Connexxion door het ge-
bruik van het inchecken en uit-
checken van de OV-chipkaart in 
kaart kunnen brengen bij wel-
ke haltes er veel in- en uitge-
stapt wordt. Daarbij is volgens 
de vervoerder wel gekeken naar 
de afwisseling en bereikbaar-
heid van de haltes op het traject.
Tevens heeft de Reizigersadvies-
raad zich gebogen over het tra-
ject en een advies gegeven aan 
de zogenaamde concessiegebie-
den waar de bus door heen rijdt, 
in dit geval de Amstel-Meerlan-

den en het Haarlem-IJmond-
gebied. Dit advies mag niet ge-
negeerd worden en dient ver-
plicht meegenomen te worden 
in de afweging. Ten derde wordt 
ieder voorjaar de dienstregeling 
van het komende jaar besproken 
met input van verschillende be-
langenpartijen zoals gemeenten, 
consumenten en de provincies. 
Deze input wordt ook in de af-
weging meegenomen. Al met al 
zijn de opgeheven halteplaatsen 
nog steeds aanwezig in Heem-
stede. Deze haltes vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. De woordvoerder van 
de gemeente erkent dat het ver-
warrend over kan komen, maar 
meldt dat op het informatiebord 
in de abri is aangegeven of een 
halte is opgeheven. De opgehe-

ven haltes worden nog gebruikt 
als opstapplaats voor de bus-
lijnen voor Paswerk, vermeld op 
het gele uithangbord. Daarnaast 
geeft de gemeente aan dat ze 
de haltes voorlopig laten staan 
in afwachting van het nieu-
we vervoersplan van Connexxi-
on. Het zou onzinnig en kost-
baar zijn een halte af te breken 
die misschien op termijn weer 
opgenomen wordt in het nieu-
we vervoersplan, aldus de ge-

meente. Connexxion en de ge-
meente Heemstede stellen reizi-
gers graag in de gelegenheid te
reageren of verbeterpunten aan 
te dragen.
Voor Connexxion kan dit via de 
klantenservice op de website 
www.connexxion.nl. Bij de ge-
meente kan dit telefonisch op 
het speciale nummer 14 023 of 
per e-mail:
gemeente@heemstede.nl.
Bart Jonker

Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com

TEL. 023-8200170     WWW.HEEMSTEDER.NL
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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
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Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Heemstede - Zondag 25 
januari met ds. J. Nak-
Visser. Akonietenplein 1, Ben-
nebroek. Tevens Kindercafé.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 25 ja-
nuari dienst in De Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, met ds. A. 
Molendijk. Aanvang 10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar. Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar. 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 25 januari, aanvang 
10:00 uur, viering van het Hei-
lig Avondmaal. Voorganger 
Ds. M.A. Smalbrugge

Zondag 1 februari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Zondag 8 februari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. P. 
Terpstra (Heemstede)

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (9)

We gaan verder met de even 
kant van het Wilhelminaplein.
Vanuit het HVHB, Facebook en 
NHA komt onze informatie voor 
deze rubriek. De heren L. Ba-
der en J. van Schagen gaven een 
volledig beeld. 
Wilhelminaplein 2(Achterweg 
38) behoeft haast geen introduc-
tie. Het moet raar lopen als u het 
niet kent. 
De stalhouderij werd omstreeks 
1750 naast het logement Het 
Wapen van Heemstede ge-
bouwd. Op 4 september 1890 
werd het gehuurd door Jaco-
bus Cornelius van Schagen. Hij 
had veertien rijtuigen, waaron-
der een trouw- en begrafenis-

rijtuig, en verder stadsrijtuigen. 
Tot begin jaren dertig van de vo-
rige eeuw heeft Van Schagen het 
vrachtvervoer voor de gemeente 
Heemstede verzorgd. 
Op 13 juni 1929 kwam de stal-
houderij in bezit van Floris van 
Schagen. Uit die tijd is de toen-
foto. De oorlog bracht crisis in 
het bedrijf doordat veel materiaal 
een andere ‘eigenaar’ kregen. 
Begin 1950 werd de stalhouderij 
opgeheven. Het oude koetshuis 
uit 1750 werd onder architectuur 
van Cees Dam geschikt gemaakt 
voor de verkoop van auto’s.
Uit de jaren 70 stamt het dealer-
schap met Peugeot en de direc-
tie bestond toen uit Leen Bader 

en Jaap van Schagen. Beide he-
ren namen in 2003 afscheid en 
besloten iets met de stalhoude-
rij te doen. Het werd ingericht als 
museum, dat nog steeds, op af-
spraak, is te bewonderen.
Cees Peper schreef in 1990 een 
boekje over het 100 jarige be-
staan van het bedrijf. In Heerlijk-
Heden 1990-1 verscheen even-
eens een artikel.
De nufoto van Harry Opheikens 

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 25 januari, 10.00 uur, 
Hans Luttik van Geloven in de 
Stad, over kerk zijn in 2020.

www.rafael-nehemia.nl

van januari 2015 toont een beet-
je ”chaos” door de fl inke werk-
zaamheden aan het pand dat 
volgende week aan de beurt 
komt.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt, u krijgt het 
origineel terug. 

Heemstede - Vrijwilligerspunt 
Heemstede publiceert haar va-
cature Top 3. Staat er een leu-
ke functie voor u bij, neem dan 
contact op met één van de me-
dewerkers van Vrijwilligers-
punt Heemstede. We zijn bereik-
baar van dinsdag t/m donder-
dag tussen 9.00-12.00 uur: 023 – 
5483824.
Op onze website www.vrijwilli-
gerswerkheemstede.nl kunt u 
nog veel meer leuke vacatures 
vinden!

Gastgezin voor buitenlandse
student(en)
Elk jaar komen tientallen buiten-
landse studenten naar Neder-
land om kennis te maken met 
ons gezinsleven, taal en cultuur. 
Zij volgen een schooljaar/se-
mester aan een reguliere mid-
delbare school. Voor deze stu-
denten zoekt YFU enthousias-
te gastgezinnen, die hun huis en 
hart willen opstellen. De studen-
ten zijn tussen de 15 en 18 jaar 
en hebben verschillende cultu-
rele achtergronden. Een gastge-
zin kiest op basis van interesses, 
hobby’s en karakter welk gast-
kind het beste past bij de gezins-
situatie. Het gastkind is geen vi-
site, maar draait mee in het da-
gelijkse gezinsleven. 

Wat vragen wij van u? 
U wilt graag uw leven en cultuur 
met een ander delen. 
Kost en inwoning komen voor 
rekening van het gastgezin, de 
student is zelf verantwoordelijk 
voor alle persoonlijke uitgaven, 
zoals zak-, kleed- en schoolgeld.  
Kennis van Engels en/of een an-
dere vreemde taal is een plus. 
U krijgt ondersteuning en trai-
ning door ervaren krachten. In-
teresse en benieuwd? Neem dan 
contact met ons op! 

Fietsenmaker
Bent u handig met het repareren 
van fi etsen? Voor een kringloop-
winkel zoeken wij een enthousi-
aste fi etsenmaker, die de fi etsen 
weer rijklaar kan maken voor de 
verkoop.

Vrijwilliger voor Theatergroep
Theatergroep Klapstuk maakt 
voorstellingen met en voor
mensen met een verstandelijke 
beperking. Voor hen zoeken wij 
vrijwilligers die het leuk vinden 
om op dinsdagavond van 19.00-
22.00 uur te helpen bij het assis-
teren met het dramatiseren van
de tekst, leiding geven aan
kleine groepjes, assistentie ver-
lenen bij de tekststudie, kleding 
en decor.

Vacature Top 3 
Vrijwilligerspunt









Regio - Tijdens de nationa-
le PoëzieWeek in Nederland 
en Vlaanderen, laat ook De 
Haarlemse Dichtlijn zich ho-
ren. Dit jaar met ‘getoonzette 
gedichten’ bij het thema Met 
zingen is de liefde begonnen. 
Muzikant ontmoet dichter, of-
tewel: Carst Terhorst zingt 
Nuel Gieles, Fons Stam Carin 
van Riessen en anderen.

De nationale PoëzieWeek is van 
donderdag 29 januari tot en met 
woensdag 4 februari. Het is een 
soort Boekenweek voor de poë-
zie. Wie dan voor 12,50 euro een 
dichtbundel koopt, krijgt er poë-
zie van Ilja Leonard Pfijfer bij ca-
deau. Ook is er een gedichtenbal 
en worden verscheidene prijzen 
toegekend.
Voor De Haarlemse Dichtlijn be-
gint de week al op dinsdagavond 

tijdens het maandelijkse poëzie-
café in lunchrestaurant Staal op 
de Gedempte Oude Gracht 46. 
Naast de hoofdgasten Harmen 
Malderik met zijn roman ‘Waer-
dinge’ en de Amsterdamse dich-
ter/blogger Pom Wolff met zijn 
bundel ‘Een vrouw schrijft een 
jongen’, is er de primeur van ge-
toonzette gedichten.
Marten Janse keek het kunst-
je af bij Het feest der Poëzie van 
Simon Mulder, die zich op zijn 
beurt liet inspireren door De 
Muiderkring en componist Die-
penbrock. Voor de Haarlemse 
Dichtlijn bracht hij samen met 
Fons Stam dichters en muzikan-
ten bij elkaar. In dit gezelschap 
werd eigen werk voorgelezen 
en uitgewisseld waarna voor de 
dichters het loslaten een feit was 
en voor de muzikanten de in-
spanning begon.

Het resultaat van dit experiment 
is dinsdag voor het eerst te ho-
ren, ook voor de dichters. Deur 
open om 19.30 uur. Maar je kunt 
ook al om  18.00 uur aanschui-
ven bij de Table d’Amis in Staal 
(reserveren verplicht). Ook daar 
krijgt de PoëzieWeek de nodi-
ge aandacht en zal Jetty Armai-
ti Scholten een gedicht  zingen.

Deelnemers aan het experiment 
zijn: Carst Terhorst met een son-
net van Nuel Gieles, André Rooij-
mans met een gedicht van Jean-
nine Winklaar, Fons Stam met 
poëzie van Carin van Riessen en 
van Lidwiene Vermeij, Jan Willem 
Reitsma toonzet een scheep-
vaartgedicht van Maria van Oor-
souw, en Eric J. Coolen compo-
neert de muziek bij het gelegen-
heidswerk van Marten Janse.

Op woensdag 4 februari krijgt 
het project om 11.00 uur ’s och-
tends een vervolg en trakteert 
de Haarlemse Dichtlijn de klan-
ten in boekhandel Blokker, Bin-
neweg 138 te Heemstede, en om 
14.00 uur ’s middags het koop-
publiek in de Kennemer Boek-
handel, Kleverparkweg. 

Stichting De Haarlemse Dicht-
lijn heeft het doel de dichtkunst 
en de belangstelling daarvoor 
in Haarlem en omgeving te be-
vorderen. Met dit oogmerk or-
ganiseert zij jaarlijks, op He-
melvaartsdag, een poëziefesti-
val en maandelijks een open po-
dium. Bovendien wordt meege-
daan aan activiteiten van derden 
onder de noemer De Haarlemse 
Dichtlijn-op-tournee.
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Het verdwenen voetpad
Tot in beginjaren 1980 was er naast de Leidsevaartweg een voet-
pad. Omdat het voor fietsers te gevaarlijk werd om op de weg te 
fietsen, gingen er steeds meer personen over het smalle voetpad 
fietsen. Daarop werd besloten het voetpad te verbreden en er een 
fietspad van te maken.
Nu het drukker wordt met fietsers (overlast bij het station) krijgen 
de wandelaars steeds meer problemen. De borden geven nl. aan 
dat het fietspad is, dus geen voetpad. Je krijgt irritatie bij de fiet-
sers die haast hebben of nog de trein willen halen. Nu de spoor-
overgang bij het laantje van Alverna (illegaal) is afgesloten moet 
iedereen doorlopen richting station.
De spoorovergang voor voetgangers moet open blijven.
Je kunt nl. via de spoorovergang en over de nieuw aangelegde 
ontsluitingsweg rustig naar het station lopen. Het is een gemis-
te kans van de gemeente Heemstede als die niet tegen de afslui-
ting in verzet komt.
Welke politieke partij behartigt nu de belangen van de inwoners 
die voorstander zijn voor het open houden van de spoorovergang?
Als er dan toch een blijvende afsluiting komt, moet de gemeente 
een goede verbinding voor voetgangers aanleggen, waar je rustig 
naast elkaar kan blijven lopen zonder gehinderd te worden door 
fietsers. Bijvoorbeeld:
1.   De Leidsevaartweg afsluiten en de weg als fietspad omvormen 

en voetpad in ere herstellen.
2.   Een nieuw voetpad aanleggen tegen de walkant van de vaart.
3.   Een loopbrug zoals bij de Geniebrug door trekken tot aan het 

station
 
Burgers, Lorentzlaan 14, Heemstede.

Herstel woningmarkt beter dan verwacht
Heemstede - Het herstel van 
de woningmarkt was in het vier-
de kwartaal van 2014 beter dan 
verwacht. In totaal zijn er door 
NVM-makelaars 34.622 wonin-
gen verkocht. Dat is ruim 30% 
meer dan in dezelfde periode 
vorig jaar en bijna een verdub-
beling van het aantal verkochte 
woningen op het dieptepunt van 
de crisis, zo blijkt uit voorlopige 
cijfers van de NVM. In de totale 
markt werden er naar schatting 
46.500 woningen verkocht. 

Ook Zuid-Kennemerland heeft 
een bijzonder positieve ontwik-
keling doorgemaakt. De wo-
ningprijzen hier zijn in het vier-
de kwartaal van 2014 met maar 
liefst 9% gestegen ten opzich-
te van een jaar eerder. Daarmee 
treedt Zuid-Kennemerland we-
derom in de voetsporen van Am-
sterdam: in het vierde kwartaal 
van 2014 was daar een stijging 
merkbaar van 10,2 % ten opzich-
te van een jaar eerder.

Willem Schmitz van W. Bos Ma-
kelaars: “We kunnen zien dat de 

crisiskwartalen achter ons lig-
gen. Sinds eind 2013 begon het 
positivisme steeds merkbaar-
der te worden in de (plaatselij-
ke) woningmarkt. Dat Zuid-Ken-
nemerland het bovengemiddeld 
doet, is niet zo verbazingwek-
kend. Allereerst hebben we te 
maken met een zeer lage ren-
te. Dit is een landelijk gegeven. 
Zuid-Kennemerland is vooral 
een ultieme locatie is om te wo-
nen en wordt door steeds meer 
mensen ontdekt. De goed be-
reikbare driehoek van Haarlem, 
Amsterdam en Den Haag wordt 
door menigeen als groot plus-
punt gezien. Zo krijgen wij veel 
aankoopklanten vanuit andere 
regio’s zoals Amsterdam. Begrij-
pelijk, want natuur (strand, dui-
nen en bossen), stedelijkheid 
(Haarlem) en bereikbaarheid 
(Schiphol, Amsterdam en Den 
Haag) liggen binnen bereik en 
zijn nu eenmaal ideale factoren 
voor een ultieme woonomge-
ving. Daarnaast blijft de vooroor-
logse bouwstijl in Zuid-Kenne-
merland onverminderd populair.”
De stijging heeft wel wat kant-

tekeningen. Zo kan een aantal 
wijzigende wetgevingen geleid 
hebben tot de extra ‘boost’ in het 
vierde kwartaal. December was 
de laatste maand om gebruik te 
maken van de verruimde schen-
kingsvrijstelling. Het effect van 
deze maatregel op de woning-
markt is echter niet geheel dui-
delijk. Zo stelde Rabobank dat 
kopers ook zonder gift de wo-
ning hadden gekocht, terwijl no-
tarissen spraken van een ‘groot 
succes’. Tegenover de strengere 
regels staat de lage hypotheek-
rente, die mogelijk dit jaar nog 
verder daalt, waardoor kopen 
aantrekkelijker is dan huren van 
een woning.

Voor 2015 zijn de verwachtingen 
van NVM positief. De NVM ver-
wacht een toename van het aan-
tal transacties tussen 5 en 10 
procent en een landelijke prijs-
stijging van zo’n 2,5 tot 3 pro-
cent. Of dit ook voor Zuid-Ken-
nemerland van toepassing is, zal 
de toekomst leren.

W. Bos Makelaars

Spits
Het is half januari en de winter(?)stop 
is alweer afgelopen. Het spits van het 
tweede gedeelte van de competitie 
wordt door het G-team afgebeten op 
eigen veld tegen FC Abcoude. Geen 
eenvoudige tegenstander weten we 
uit vorige ontmoetingen. En dan zijn er 
ook nog diverse afmeldingen. Martijn, 
Gert-Jan en Annabel zijn geblesseerd en
Davy had andere verplichtingen.
Tot overmaat van ramp bleef Thomas na de warming-up ook nog 
langs de lijn. Gelukkig hebben we een brede selectie en kunnen 
we alsnog een volwaardig team op de been brengen. 
Als de wedstrijd begint wordt het balletje eerst een paar keer rond 
gespeeld tot iedereen zijn plekje weer gevonden heeft. Al snel 
blijkt dan de waarde van onze nieuwe spits.  Als in een mooi to-
neelstuk, waar een kruisje markeert waar de acteur moet staan, 
staat hij op de penaltystip. Op die plek wordt hij de hoofdrolspeler. 
De andere spelers lijken allemaal de aangevers geworden, hij de 
afmaker. Balletje op het hoofd (Rick), balletje in de voeten (Frank 
en Jeroen), even controleren en Arjen rondt doeltreffend af. En zo 
worden er 5 doelpunten door hem gemaakt. Heerlijk zo een speler 
in je team. Ook voor onze verdedigers, want hoewel Liban, Den-
zel, Ashwin en Maarten hun mannetje staan slipt er toch nog wel 
eens een aanvaller door de verdedigende linie. Dat de vrees voor 
de geduchte tegenstander niet voor niets was bleek daarbij. He-
laas moest Sebastiaan vijf keer de bal uit het net halen. Door een 
doelpunt van Rick en een van een Abcoude speler bleven we wel 
steeds aan de goede kant van de score. 
Zo werd het spits afgebeten door HBC en door de spits met goed 
resultaat afgesloten.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Haarlemse Dichtlijn laat van zich 
horen tijdens PoëzieWeek

INGEZONDEN
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Jongen gewond 
na val muurtje
Heemstede - Een jongen is vrij-
dag aan het einde van de mid-
dag gewondgeraakt toen hij viel 
van een muurtje bij het speel-
plein van de Crayenesterschool 
in Heemstede.
Bij de val kwam de jongen lelijk 
terecht.
Diverse hulpdiensten, waaronder 
het traumateam uit Amsterdam, 
kregen alarm.
Het kind is door ambulanceper-
soneel gestabiliseerd waarna hij 
naar het ziekenhuis is overge-
bracht voor verdere behande-
ling.
Het traumateam dat onderweg 
was kon worden afbesteld.

Cursisten van Chris van Lieshout en 
Jacqueline Emmens exposeren bij Casca

Heemstede - Van maandag 19 
januari tot en met vrijdag 13 fe-
bruari kunt u bij Casca een ex-
positie bekijken van de cursis-
ten van Chris van Lieshout, van 
haar cursus Tekenen en schilde-
ren en van Jacqueline Emmens, 
van haar cursus Expressief schil-
deren.
Via opdrachten vanuit de fanta-
sie of werkelijkheid werken de 
deelnemers met diverse materi-
alen en technieken. Op een leu-
ke manier en in een ontspan-
nen sfeer hebben zij geleerd om 
te gaan met potlood, kwasten en 
verf en ontwikkelen zo creativiteit, 
manier van kijken en waardering 
voor eigen en andermans werk.

Expressief schilderen is schilde-
ren met flair, het is spannend. 
Een beetje lef kan geen kwaad. 
De cursisten schilderen voorna-
melijk met acrylverf, naar een 
opdracht of een eigen thema. 
Met aan het eind van de les een 
werkbespreking. Eén keer be-
zochten zij een museum. Deze 
cursus is bedoeld voor begin-
ners en gevorderden.

De bijzondere kunstwerken ziet 
u in activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede tijdens openings-
uren, maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.00 uur en van 13.00-
17.00 uur. 

Appen met de Heemsteder
Heemstede – U kunt mai-
len naar de redactie of naar 
de advertentieverkoop met de 
adressen redactie@heemste-

der.nl en verkoop@heemste-
der.nl maar wist u dat u ook 
via WhatsApp contact met de 
leukste krant van Heemstede 
kunt leggen? Het nummer dat 
u gebruikt is: 06-50284402. 
Check ook af en toe de Face-
bookpagina van ‘de Heemste-
der’ en kijk op de vernieuwde 
website www.heemsteder.nl 
Daar kunt u wekelijks de ge-
hele krant bekijken maar ook 
‘graven’ naar oude edities en 
nieuwsberichten over Heem-
stede maar ook nabije omge-
ving lezen. Heeft u tips, leu-
ke wetenswaardigheden voor 
Heemstede? U heeft nu mo-
gelijkheden te over, maar ge-
woon bellen kan uiteraard ook: 
023-8200170 of 06-50284402.  

Nu alle stemmen zijn geteld blijkt 
dat TVS met grote afstand de 
winnaar is geworden in Heem-
stede! Andere winkeliers uit de 
top vijf waren: Lukx, G. Rekoert, 
Boekhandel Blokker, Agusti en 
Chocolaterie van Dam.

TVS wordt door haar klanten ge-
zien als de winkel met de ge-
zelligste sfeer en met het grote 
‘wauw effect’. Maar ook het per-
soneel is van een doorslagge-
vend factoor geweest.
“Wij proberen er altijd een feest-
je van te maken voor onze klan-
ten”, zegt Rianne die vaak achter 
de kassa staat. Lennie valt Rian-
ne bij en geeft aan dat het sterk 
wisselende aanbod van artike-

Heemstede - Buiten de agenda 
van de commissie ruimte om (af-
gelopen donderdag) kwam me-
vrouw Berk inspreken. Zij stel-
de met grote woorden vast dat 
de Van Gilslaan in Heemstede 
levensgevaarlijk is. Als klap op 
de vuurpeil hield zij wethouder 
Van de Stadt en via hem de ge-
meente Heemstede verantwoor-
delijk indien er een ongeval zou 
gebeuren.

Niet dat er al enig record is van 
ongevallen maar toch, voorko-
men is beter dan genezen. De 
lijst met onveilige punten leek 
eindeloos, geen fietspad of trot-
toir aan de rechterzijde van de 
laan. Op het nauwelijks 120 me-
ter lange stukje weg wordt te 
hard gereden. De huizen ont-
nemen het zicht op verkeer van 
rechts. De normale voorrangs-
regels zijn kennelijk niet be-
kend, daarom wordt verzocht 
dit via borden kenbaar te ma-
ken. Er staat ten behoeve van 
de nieuwbouw soms een vracht-
wagen en daar moeten fietsers 
dan omheen. Tot slot de bocht 
vanaf de Cesar Francklaan is te 
scherp, zodat auto’s en fietsers 
op de andere weghelft komen. 
Wethouders Van de Stad voel-

de zich nogal onheus bejegend. 
Van de opmerking hem een mo-
gelijk ongeval in de schoenen 
schuiven nam hij afstand. Hij 
wees op de verantwoordelijk-
heid van de weggebruikers zelf. 
Hij wist uiteraard van de situa-
tie en dat de laan nog niet op-
timaal is ingericht. Dit komt vol-
gens hem door de crisis waar-
door het bouwplan  rond het zie-
kenhuis ernstig is vertraagd. Er 
is afgesproken dat na voltooiing 
van de wijk de straat wordt ge-
renoveerd. Ook de projectont-
wikkelaar levert hieraan een bij-
drage. De wethouder zegde wel 
toe te willen kijken naar simpele 
en goedkope oplossingen maar 
voorzag al snel dat dit meer dan 
10.000 euro gaat kosten. Het nu 
volledig opknappen kosten een 
ton of meer, om het vervolgens 
eens over te doen als de wijk 
klaar is, ziet hij niet zitten. “We 
kunnen het geld maar een keer 
uitgeven en er is meer te doen 
in Heemstede. Ik zie erop toe dat 
onze middelen adequaat worden 
besteed”, merkte hij op. 

Mevrouw Berk zal dus nog even 
moeten wachten voordat de weg 
haar definitieve vorm krijgt. 
Eric van Westerloo

Van Gilslaan, levensgevaarlijk

Samen met TVS trakteert de Heemsteder alle lezers op 
een heerlijke kop koffie/thee en een plak cake op vrijdag 
23 en zaterdag 24 januari.

Verderop in deze krant vindt u een advertentie van TVS 
waarin een knipcoupon is opgenomen. Deze bon geeft u 
recht op de gratis koffie met cake, geniet er van!

Lezersactie:

len er altijd weer voor zorgt dat 
een bezoek aan TVS een ontdek-
kingsreis is, ook dit wordt enorm 
gewaardeerd door klanten.

“Apetrots zijn wij op deze prijs” 
zegt Rineke. “Ieder hier heeft die 
verdiend. Van Steve de prijzer in 

het magazijn, tot Frans op de op-
haal/bezorgauto. Van de stagi-
air Brain die ondersteunt op de 
meubelafdeling tot Gerda de vrij-
willigster die de huisraad afde-
ling bijhoudt. Het wordt dan ook 
steeds drukker bij ons in de win-
kel en deze gewonnen prijs zal 
hier zeker aan gaan bijdragen.”

De Heemsteder feliciteert alle 
medewerkers met het behalen 
van deze mooie prijs!
Veel lezers bezoeken The Vin-
tage Store vaak.

Heemstede - Vanaf 10 november tot 9 januari kon iedereen 
zijn stem uitbrengen op ‘de gezelligste winkel van Heem- 
stede’. Door het gehele land vond deze verkiezing plaats. On-
derzoek werd uitgevoerd door Vote Compagny uit Hilversum, 
in opdracht van Detailhandel Nederland. Er kon alleen via het 
internet worden gestemd.

Joke van der Zee.

Lezersactie met de Heemsteder: koffie met cake

The Vintage Store uitgeroepen tot 
‘gezelligste winkel van Heemstede’
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Woensdagavond: Filmavond
Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een film 
in de Theaterzaal. Naast een 
pakkende maatschappij-visie, 
is dit drama op woensdag 28 
januari vooral een krachtige, 
emotionele achtbaan, dat ge-
nomineerd is voor een Gou-
den Palm. Aanvang: 20.00 uur 
– entree 6,50 euro. Duur van 
de film: 90 minuten. Voor meer 
informatie over de titel of het 
onderwerp van de film of om 
te reserveren kunt u bellen 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.

Poëzie en muziekavond 
op donderdag 29 januari
In 2008 verscheen de gedich-
tenbundel Om een zin van Ca-
rel ter Linden, emeritus predi-
kant (en de dominee die het 
koninklijk paar trouwde). Een 
goede alternatieve titel zou 
‘Om een laatste zin’ zijn ge-
weest. Een aantal gedichten 
verraadt immers zijn zoektocht 
naar zo’n laatste zin, waarmee 
de dichter raakt aan de zin van 
het leven zelf. Gebruikmakend 
van klassieke vormen en tref-
zeker formulerend schrijft Ter 
Linden een ingetogen, her-
kenbare poëzie, die veel lezers 
zal aanspreken. Gedichten, 
ontstaan vanuit belevenissen 
uit het dagelijks leven, spre-
kend van de verwondering en 
de geheimen van dit bestaan. 
Zo boeit de nachttrein hem 
omdat de reiziger het duister 
in gaat en zich volkomen over-
geeft aan een hem onbekende 
bestuurder.
Zinnen, woorden en beelden 
resoneren na in de muziek, 
die Mirjam Karres, pianiste, 
daarbij koos. Composities van 

Bach, Scarlatti, Schumann, 
Chopin, Liszt, en Debussy wis-
selen de voorgedragen ge-
dichten af. Mirjam Karres stu-
deerde piano aan het Swee-
linck Conservatorium en won 
de persprijs op het Internati-
onale kamermuziekconcours 
in Sicilië. Ze speelde met mu-
ziektheatergroep Het Filiaal en 
Orkater en in 2012 speelde zij 
met het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest.
Al met al een poëzie- en mu-
ziekavond die u niet mag mis-
sen!
De poëzie en muziekavond is 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op don-
derdag 29 januari om 20.00 
uur. De entree is 10,- euro. U 
kunt telefonisch reserveren op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Eethuis de Luifel
Themamaaltijd Koninklijk
Menu
Van maandag t/m donderdag 
wordt in Eethuis de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede een 
heerlijke maaltijd geserveerd, 
vers bereid door onze koks. 
Op maandag 2 februari is er 
weer een heerlijke Thema-
maaltijd met op het Koninklijk 
menu: kip-champignonragout 
in pasteibakje, ratatouille van 
groenten, gebakken aardap-
pelen, cordon bleu, gemeng-
de salade, en een koffieparfait 
met vanillesaus toe.
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren kan 
telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur,. Bel: 
tel. 023-548 38 28 kies 1. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. Voor mensen die 
alleen komen maar graag sa-
men willen eten, u kunt ook 
aanschuiven aan de stamtafel 
om 17.45 uur. Het themadiner 
kost 9,75 euro.

Samen met andere jongeren overgewicht te lijf

Family Fit! start met een ken-
nismakingsgesprek. Samen met 
professionals van de Opvoed-
poli en Voedingsadviesbureau 
de Winter ga je in gesprek over 
jouw huidige situatie en over 
jouw persoonlijke doel met be-
trekking tot een gezonde en 
sportieve leefstijl. Na het kennis-
makingsgesprek gaat het pro-
gramma verder in vier verschil-
lende onderdelen.

1. Weerbaarheidstraining
Het onderdeel Mentale Weer-
baarheid is ontwikkeld door 
sport- en prestatiepsycholoog 
drs. Jan Sleijfer (1969). Jan be-
geleid sporters die zich mentaal 
voorbereiden op de olympische 
spelen, traint de mentale kracht 
van politieagenten en doceert 
krijgskunst aan de hogeschool 
van Amsterdam.
Binnen FamilyFit krijg je van deze 
topdocent acht bijeenkomsten 
van 90 minuten, vol met denk-, 
voel- en doe-oefeningen. Als ro-
de draad door het programma 
loopt Mindboxing®. Deelnemers 
leren met bokshandschoenen 
aan om te gaan met winnen en 
verliezen. Wetenschappelijk on-
derzoek toont aan dat kinderen 
na afloop (1) hun concentratie-
vermogen significant verbeteren, 
meer (2) zelfvertrouwen, (3) con-
trole van emoties en (4) zelfcon-

trole hebben en dat ze zich (5) 
minder zorgen maken over eigen 
prestaties.

2. Bijeenkomsten over 
voeding en gedrag
Voedingsadviesbureau de Win-
ter en de Opvoedpoli organise-
ren binnen Family Fit de bijeen-
komsten over voeding en ge-
drag. Deze bijeenkomsten zijn er 
met name voor jou, maar ook je 
ouders/verzorgers kunnen zo nu 
en dan uitgenodigd worden. Op 
een leuke manier leer je van al-
les over gezonde voeding en hoe 
lekker dit kan zijn. 

3. Fitness en groepsfitness
Na de mentale weerbaarheids-
trainingen volgt een gevarieerd 
en uitdagend fitnessprogram-
ma. Samen met de andere deel-
nemers ga jij fitnessen op de 
verschillende apparaten in de 
sportschool en volg je verschil-
lende groepslessen. Voor Haar-
lemmermeer worden deze les-
sen georganiseerd bij Dynamic 
Family Sport in Hoofddorp en 
voor Heemstede en Zandvoort 
bij FM Health Club in Heemste-
de.

4. Sportoriëntatie lessen
Na afloop van de fitnesslessen 
ben jij er klaar voor om nog veel 
meer sporten uit te proberen. Je 

Heemstede - Binnenkort starten in Haarlemmermeer, Heem-
stede en Zandvoort nieuwe groepen Family Fit. Ben je tus-
sen de 12 en 18 jaar en heb je licht tot ernstig overgewicht? 
Meld je dan nu aan voor Family Fit en leer in 9 maanden een 
gezonde, sportieve leefstijl aan en dring jouw overgewicht 
terug. Dit alles kan dankzij subsidie vanuit de Sportimpuls 
(ZonMW) voor geen 270,- euro per maand, maar voor slechts 
30,- euro.

mag zelf aangeven wat je leuk 
lijkt, dan plant Sportservice de 
sport voor je in. Samen met de 
andere deelnemers maak je ken-
nis met verschillende sporten die 
gegeven worden door een pro-
fessionele trainer van een sport-
vereniging bij jou in de buurt. 
Misschien zit er wel iets tussen 
wat heel goed bij je past!
Het programma is een samen-
werking tussen veel verschil-
lende professionals. Zowel Voe-
dingsadviesbureau de Winter, de 
Opvoedpoli, Keiko The Perfor-
mance Company, Dynamic Fami-
ly Sport, FM Health, Sportservice 
Haarlemmermeer als Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort zijn 
partner in dit programma.

Huis van Hilde open voor publiek

Gedeputeerde Elvira Sweet:”Het 
archeologiebeleid van de pro-
vincie Noord-Holland bestaat uit 
vier delen: We moeten zorgen 
voor goed onderzoek als we iets 
bouwen of vergraven. Daarnaast 
moet zoveel mogelijk behouden 
blijven op de vindplaats, dus in 
de bodem. Met Huis van Hilde 
geven wij invulling aan het der-
de en vierde deel van ons beleid: 
een zorgvuldige opslag en een 
goede toegankelijkheid voor het 
publiek. Huis van Hilde is de plek 
voor iedereen met belangstelling 
voor geschiedenis en archeolo-
gie van Noord-Holland. De le-
vensechte mensfiguren hebben 
een centrale plek zodat de be-
zoeker bijna letterlijk oog in oog 
komt te staan met het verleden.”  

Het duurzame gebouw van ar-
chitect Fons Verheijen meet 4200 
m2 en is speciaal toegerust op 
zijn meerledige functie. Over het 
depot is een duinlandschap aan-
gebracht, dat zo bijdraagt aan 
een goed klimaat voor de col-
lectie van meer dan twee miljoen 
archeologische vondsten uit de 
provincie. Er zijn afzonderlijk ge-
klimatiseerde depotruimtes voor 
metaal en organisch materi-
aal. De langgerekte vorm en het 
dak zijn geïnspireerd op vroeg-
middeleeuwse boerderijen uit de 
buurt.

Vaste tentoonstelling
De publieksruimtes en kantoren 
zijn bovengronds. 550 m² is in-
gericht met een vaste tentoon-

Regio - Gedeputeerde Elvira Sweet opende donderdag 15 ja-
nuari Huis van Hilde, archeologiecentrum Noord-Holland. Het 
nieuwe duurzame gebouw huisvest het archeologisch depot 
van de provincie en 2000 m2 publieksruimte met onder meer 
een vaste tentoonstelling over de archeologie van Noord-Hol-
land. Levensechte mensfiguren, waaronder Hilde uit Castri-
cum en Cees de Steentijdman, staan centraal in de tentoon-
stelling. Meer dan 1000 vondsten uit de Prehistorie, Romein-
se tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd zijn voor het eerst  te 
zien. Samen vertellen zij het verhaal over het ontstaan van het 
noordwesten van Nederland: de metropoolregio Amsterdam.

stelling, waarin veertien mensfi-
guren als leidraad en menselijke 
context dienen voor de meer dan 
1000 archeologische vondsten. 
Hun gezichten zijn veelal met fo-
rensische technieken gerecon-
strueerd. Bezoekers krijgen zo 
een idee van het leven en uiter-
lijk in de verschillende periodes. 
Rond de mensfiguren staan ar-
cheologische vondsten uit die 
tijd opgesteld. Er zijn topstuk-
ken te zien waaronder de ka-
no’s uit de Wieringermeer (3300 
v. Chr.) en Uitgeest (600 v.Chr.), 
stenen sarcofagen uit de 12de 
eeuw  en een deel van een sche-
del van 9500 jaar oud. Daarnaast 
zijn er sieraden, amuletten, wa-
pens, gereedschap en kook- en 
eetgerei. Voor kinderen is er het 
ArcheoLab en scholen kunnen 
gebruikmaken van een educatief 
programma. Huis van Hilde heeft 
ook een zaal voor tijdelijke ten-
toonstellingen, een filmzaal en 
een café met terras. Het is cen-
traal gelegen: direct naast het 
NS station Castricum en midden 
in het Noord-Hollands Duinre-
servaat. Meer informatie over 
toegangsprijzen en bereikbaar-
heid op www.huisvanhilde.nl.

Cupcakes Bakken met 
Jong Nederland
Regio - Jeugdvereniging Jong 
Nederland Bennebroek orga-
niseert vele activiteiten voor de 
jeugd van de gemeente Bloe-
mendaal.
Op vrijdagavond 30 januari wordt 
een cupcakewedstrijd georga-
niseerd in ‘de Spelonk’, School-
laan 98A te Bennebroek voor 14- 
tot en met 17-jarigen van 19.30 
-21.30 uur.
Op zaterdag 31 januari voor 6- 
tot e met 9-jarigen van 13.30 – 
15.30 uur en voor 10- tot en met 
13-jarigen van 15.30- 17.30 uur.
Deelname (niet-leden) bedraagt 
5 euro. Jong Nederland zorgt 
voor alle bak- en versierbeno-
digdheden. De versierde cup 
cakes mag je mee naar huis ne-
men. Ouders zijn welkom om 
mee te helpen bakken en ver-

sieren. Aanmelden via: info@
jnbb.nl. Vermeld: voor- + achter-
naam + jongen/meisje + leeftijd 
+ telefoonnr. ouder.  De mooiste 
cupcake wint een prijs.
Meer informatie: info@jnbb.nl /  
www.jnbb.nl of tel 06-12663069.

Mix-It Disco 
Casino Royal

Heemstede - Het is weer tijd 
voor de Mix-it Disco!! Mix-it is 
dé Dance-avond bij Casca in 
de Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede. Niet alleen de mu-
ziek wordt goed gemixed, ook 
het publiek is een mix tussen 
mensen mét en mensen zon-
der verstandelijke beperking. 
Kom jij op zaterdag 24 januari 
ook lekker dansen of wat drin-
ken en praten met vrienden en 
vriendinnen? Iedereen is van 
harte welkom van 19.30 tot 
22.00 uur. De entree, incl. twee 
frisdrankjes is 6,50 euro. Meer 
informatie? Bel Casca: 023 - 
548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via :www.casca.nl.
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Een reliëf dat ingelaten is in de bestrating voor het Gemeentehuis, vlak 
voor de ingang. Omdat erover gelopen wordt slijt het en moet dus re-
gelmatig gerepareerd worden.
Het reliëf is gemaakt door Tobias Snoep, die onder meer ook de gevel-
steen op het Houtplein (Elk zijn eigen boekerij) heeft gemaakt. Het is 
van hardsteen en is in 1990 geplaatst.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Vormsnoei in de tuin is weer “in”.
Vooral diervormen en geometri-
sche fi guren worden volop toe-
gepast. De buxus wordt hier het 
meest voor gebruikt en met na-
me de soort sempervirens,om 
de grote groeikracht daarvan. 
“Semper” betekent in het Latijn 
“altijd” en “virens”  “groen”.

Kies voor een mooie vorm een 
niet te kleine struik.
Voor het verkrijgen van de juis-
te basis is het nodig stevig ge-
galvaniseerd ijzerdraad van 3 à 

4 mm in de juiste vorm te bui-
gen. Steek de draad in de aar-
de en bind de uit elkaar getrok-
ken takjes er losjes omheen, zo-
dat in grote lijnen de juiste vorm 
ontstaat. Hierna is het nodig het 
overtollige groen weg te knippen 
met een snoeischaar en/of een 
heggenschaar.
Met deze werkzaamheden kan 
het beste voor de groei begon-
nen worden. De maand maart 
is hier prima voor. In mei kunt u 
de vorm al wat bijknippen en in 
september nog eens.

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, 
vult op regelmatige basis de nieuwe rubriek 
van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. 
U leest daarin handige wetenswaardigheden 
over alles op het gebied van planten en bloe-
men in uw tuin. Heeft u een tuinvraag, mail 
dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl.

Voor de tuinliefhebbers… 

Vormsnoei

Na ongeveer drie jaar zal de 
vorm klaar zijn. 
De struik moet wel goed bemest 
worden, het liefst met buxusmest 
en om een mooie donkergroene 
kleur te behouden, is het nodig ‘s 
winters kalk te geven.  
Vorm de buxus altijd in de vol-
le grond. Dit gaat beter en snel-
ler dan in een pot. Pas als de-
ze  klaar is, kan gekozen worden 
voor een ruime pot.

Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Oeuvre Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh centraal

Terug naar jaren 60 met musical 
‘Onder de groene hemel’

Dat  de première op 29 janua-
ri gehouden wordt in de Stads-
schouwburg Haarlem is geen 
toevalligheid. Boudewijn de 

Groot en Lennaert Nijgh woon-
den in Haarlem. Lennaert Nijgh 
zou op 29 januari zeventig jaar 
zijn geworden, als hij nog had 

geleefd. Bij het schrijven van hun 
nummers zijn De Groot en Nijgh 
vaak geïnspireerd geweest door 
gebeurtenissen en locaties in 
deze stad. Bovendien maakte De 
Groot als scholier zijn debuut in 
de Stadsschouwburg. Ter gele-
genheid van deze bijzondere dag 
speelt stadsbeiaardier Rien Don-
kersloot voorafgaand aan de pre-
mière nummers van De Groot en 
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Regio - Van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 januari is de 
musical ‘Onder de groene hemel’ te zien in Stadsschouw-
burg Haarlem. Aan de basis van deze musical staat het oeuvre 
van Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh. René van Kooten 
speelt de hoofdrol in deze musical die het verhaal vertelt van 
een onmogelijke liefde anno 1969.

Nijgh op het stadscarillon van de 
Grote of St. Bavokerk. Tekst en re-
gie van ‘Onder de groene hemel’ 
is van Koen van Dijk, die vooral 
een beeld wil geven van tijdgeest 
gedurende het fl owerpowertijd-
perk eind jaren ’60. Naast René 
van Kooten staan o.a. Anne-Mie-
ke Ruyten, Thomas Cammaert, 
Sophie Veldhuizen, Jan Elbertse 
en Hanneke Last op de planken. 
In het verhaal ontmoet een keu-
rige gymnasiaste een kunstenaar 
uit de grote stad. Hij streeft, als 
echte hippie, naar vrijheid in al-
les. Zij zoekt naar nieuwe waar-
den in een wereld die op z’n kop 
staat. De bekende en tijdloze hits 
van Boudewijn de Groot en Len-
naert Nijgh zijn door gitarist en 
‘zoon van’ Marcel de Groot be-
werkt. ‘Onder de groene hemel’ 
is te zien van dinsdag 27 tot en 
met vrijdag 30 januari in Stads-
schouwburg Haarlem, Wilson-
plein 23. De première op don-
derdag 29 januari is voor ieder-
een toegankelijk. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten vanaf 25 euro te be-
stellen via www.theater-haarlem.
nl of via de VVV-ticketbox aan de 
Grote Markt 2. Meer informatie 
op www.theater-haarlem.nl.

Amnesty zoekt 
collectanten in 

Heemstede
Regio - Amnesty International 
werkt voor naleving van de Uni-
versele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens en andere in-
ternationale verdragen en ver-
klaringen voor de mensenrech-
ten. Daartoe wordt over de he-
le wereld onderzoek naar schen-
dingen van de mensenrechten 
gedaan en worden acties  ge-
voerd actie om die schendingen 
tegen te gaan. 
Het onderzoek dat nodig is om 
de naleving van die verdragen uit 
te voeren kost veel geld, maar is 
belangrijk. In verband daarmee 
wordt van 1 maart tot 7 maart 
de jaarlijkse collecteweek voor 
Amnesty International georgani-
seerd. Voor dat belangrijke werk 
zoekt Amnesty International in 
Heemstede collectanten. 
U kunt zich daarvoor opgeven bij 
mevrouw Everaert. Haar e-mail 
adres is: m.everaert@gmail.com 
of telefonisch 023-528 1879.



Even voorstellen:
“Ik ben Paul de Looze, 50 jaar en 
sinds 1996 eigenaar van autobe-
drijf de Looze,  eerst samen met 
mijn oom en vanaf 2006 met mijn 
partner Frieda. Verder heb ik nog 
twee personeelsleden in dienst. 
Wij doen uitsluitend reparaties, 
want er schuilt beslist geen han-
delaar in mij. De techniek is echt 
mijn vak.”

Waarom komen de klanten
bij jullie?
“Bij ons komen allerlei soorten 
mensen. Zeg maar van vrouwen 
met hun boodschappenauto tot 
de bankdirecteur. Het oogt in de 
werkplaats wat rommelig, maar 
sommige mensen houden daar 
juist van. Verder krijgen we veel 
klanten via de mond-tot-mond-
reclame, want wij staan voor 
vakkennis en we zijn vertrouwd 
met de nieuwste elektronica.”

Wat vind je leuk aan je werk?
“Ik heb lange tijd gewerkt bij 
verschillende autobedrijven, op 
mijn drieëntwintigste was ik al 
chef-werkplaats van de groot-
ste Forddealer van Amsterdam. 
Dat alle energie die ik in mijn 
werk stop helemaal ten goede 
komt aan mijn eigen bedrijf vind 
ik de grootste winst. Het contact 
met de klant is intenser. Als ik 
vraag: hoe is het ermee, begin-
nen mensen vaak over hun au-
to. Dat vroeg ik niet, zeg ik dan, 
ik snap wel dat die stuk is. Maar 
hoe is het met jou? Die belang-
stelling is echt. ”

Zijn er lastige kanten?
”Ik vind van niet. Sinds ik eigen 
baas ben heb ik veel minder last 
van stress. Zelfs mijn migraine is 
weg.” 

Mijn dierbaarste bezit is……
“Mijn partner Frieda. Ze was een 
van mijn eerste klanten destijds, 
maar een relatie kregen we pas 
jaren later. Op 11 november heb-
ben we gevierd dat we 12 ½ jaar 
verliefd zijn. We hebben allebei 
het een en ander meegemaakt, 
dus weten we heel goed dat lief-

Heemstede – We hebben de 
leukste winkelstraat van Ne-
derland en individuele win-
kels en bedrijven in Heem-
stede scoren hoge cijfers bij 
het publiek. Goed nieuws 
ook over de economie, want 
we kruipen uit de crisis. Of 
niet helemaal? Hoe gaat het 
met de ondernemers in onze 
gemeente? De Heemsteder 
maakt nader kennis en stelt 
10 vragen. 

DEZE WEEK:
AUTOBEDRIJF

DE LOOZE

de veel belangrijker is dan mate-
riële zaken.”

Wat heb je gemerkt 
van de recessie?
“Eigenlijk helemaal niets, we 
hebben net zoveel omzet ge-
draaid als andere jaren. Het 
werk is in de loop der tijd wel 
verschoven. We krijgen met 
minder onderhoudsbeurten te 
maken. Dat komt niet door de 
recessie, maar omdat auto’s te-
genwoordig anders in elkaar zit-
ten. De hoeveelheid elektroni-
ca in auto’s levert daarentegen 
wel meer werk op. Vooral door 
de hoge eisen van milieuwet-
geving en de klant zelf gaat er 
meer stuk.”  

Ik heb bewondering voor:
“Ik bewonder de wijze waarop 
mijn 79-jarige vader in het leven 
staat. Hij  is actief en vitaal en 
schrikt er niet van om nog even 
een vloertje te komen leggen 
bij ons. Hij heeft zijn hele leven 
hard gewerkt, dan steekt het mij 
dat de voorzieningen voor de-
ze mensen die ons land hebben 
opgebouwd zo worden uitge-
kleed. Alles loopt terug: de pen-
sioenen en de zorgtoeslag. Het 
is toch te gek dat ze bijna weer 
in de armoede worden terugge-
worpen.”

Wat is je mening als Amster-
dammer over Heemstede?
“Buitenstaanders hebben het 
over de poeha van Heemstede, 
maar ik vind het een ontzettend 
leuk dorp met lieve mensen. 
Waar vind je klanten die met 
bloemen en taart komen aan-
zetten en je begroeten met drie 
dikke zoenen? Lastig vind ik ze 
ook al niet. Als het even tegen-
zit met de reparatie en je kunt 
het uitleggen krijg je geen ge-
zanik. Heemstedenaren hebben 
volgens mij een groot oplossend 
vermogen.”

Welke raad kan je jonge
mensen geven?
“Jongeren die in het vak willen 
moeten beseffen dat een auto-

monteur vandaag de dag meer 
moet kunnen dan ’n beetje sleu-
telen. Je moet over een goed 
denkvermogen beschikken, veel 
weten van natuurkunde en ook 
nog handig zijn. Daarom ben ik 
blij met mijn slimme en gemoti-
veerde medewerkers. Maar over 
het algemeen merk ik dat jonge 
mensen snel opgeven, te wei-
nig doorzetten.‘Ik trek het niet’ is 
een vaak gehoorde opmerking. ”

Hoe zie je de toekomst?
“De grootste zorg is dat je moet 
bijblijven met de ontwikkelin-
gen. Zolang je veel aan bijscho-
ling doet zie ik de toekomst als 
rooskleurig. Daarom investeren 
we daar veel in. Ach, ik ben pas 
vijftig, ik mag nog 17 jaar verder.” 

Autobedrijf de Looze is geves-
tigd aan de Nijverheidsweg 21a 
in Heemstede. Tel: 023-5289578.
Mirjam Goossens

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

ONDERNEMEN iN HEEMSTEDE VANDAAG DE DAG

Heemstede - Sympany zamelt 
sinds 1 april 2014 het textiel in de 
gemeente Heemstede in. Sym-
pany is de nieuwe naam voor de 
twee bekende charitatieve tex-
tielinzamelaars Humana en KICI 
die per 1 januari 2015 zijn gefu-
seerd. Een van de voorwaarden 
die is gesteld bij het mogen in-
zamelen van textiel is het leveren 
van een financiële bijdrage aan 
een lokaal goed doel. Voor Stich-
ting Kennemerland Oost Europa 
betekent dit dat zij dit jaar een 
cheque van 6.000,- euro in ont-

vangst mogen nemen van Sym-
pany.

Onder het motto ‘alle textiel is 
welkom’ streeft ook Sympany 
er in 2015 naar om zoveel mo-
gelijk textiel in te zamelen. Cir-
ca 2/3 van het textiel in Neder-
land verdwijnt in de (grijze) af-
valcontainer. Zonde! Alle tex-
tiel is juist welkom in de Sympa-
ny textielcontainers, zowel her-
draagbaar als niet herdraagbaar 
goed. Kapotte of versleten kle-
ding, schoenen en ander textiel 

zoals vaat- en poetsdoekjes en 
inderdaad ook kapotte hand- en 
theedoeken. Alles mag in de tex-
tielcontainers van Sympany. Er is 
slechts één maar, sterk met olie 
en/of verf vervuild textiel is niet 
welkom, omdat de vezels hier-
van niet meer hergebruikt kun-
nen worden.
De containers vindt u op de vol-
gende locaties en via de web-
site www.sympany.nl/vind-een-
container heeft u altijd het meest 
actuele overzicht tot uw beschik-
king.

Adres Postcode Plaats  Omschrijving Aantal containers
Cruquiusweg 37 2102 LS Heemstede The Vintage Store  1
Cruquiusweg 39 2102 LS Heemstede S.V. HBC   1
Roemer Visscherplein 23 2106 AG Heemstede     1
Eikenlaan 35 2101 WH Heemstede Parkeerterrein
     Bibliotheek  3
Cruquiusweg 47 2102 LS Heemstede Milieustraat  2
Sportparklaan 31 2103 VS Heemstede Op parkeerplaats
     sportcomplex  2
Amstellaan 12 2105 VE Heemstede     1

Textielverzamelaars fuseren

Sluitingstijd horecazaak 
ter discussie

Heemstede - Na een eer-
der onderzoek bleek dat op de 
Jan van Goyenstraat geen be-
hoefte bestond aan meer hore-
ca. Misschien wel mogelijk maar 
niet gewenst in een woonomge-
ving, vond de politiek. Met eni-
ge hulp werd het bestemmings-
plan iets opgerekt waardoor de 
vestiging van een daghoreca-
zaak mogelijk werd. De inkt van 
het recente bestemmingsplan is 
nog nat. Eefies sprong dankbaar 
in het gat en opende een lunch-
room. Voorwaarde: geen over-
last en een sluitingstijd om pre-
cies 18.00 uur. De dankbaar-
heid bleek van korte duur. In 
de praktijk blijkt, volgens om-
wonenden, dat de zaak de slui-
tingstijd sinds de opening regel-
matig overtreedt. Volgens de ei-
genaar betrof het privéfeesten, 
maar ook die mogen niet. Op 
een reclamebord stond een ver-
melding ‘’s avond open voor par-
tijen’, dat wekte verbazing. Me-
vrouw Vogel, een buurvrouw die 
naast de zaak woont, kwam na-
mens de buurtgenoten haar ver-
haal doen in de gemeentelijke 
commissievergadering Ruimte. 
Zeker 10 keer had de buurt mo-

gen ervaren dat er, soms tot elf 
uur ’s avonds een activiteit was. 
De buurtbewoners hadden de 
gemeente om handhaving ge-
vraagd. Maar de gemeente rea-
geerde niet. Wethouder Ates kon 
geen afdoende verklaring geven 
voor het feit dat de handhaving 
niet op gang was gekomen. Ten 
einde raad hadden de bewoners 
maar een advocaat ingescha-
keld en binnen no-time kwam 
de gemeente wel in beweging. 
Hier kwamen vragen over in de 
commissie. Ter berde kwam dat 
het niet gaat om een misstand 
weg te nemen maar de spelre-
gels voor één ondernemer te wij-
zigen. Klaasen (D66) vindt dat de 
ondernemer de ruimte moet krij-
gen. Het bracht Leenders (VVD) 
tot de vraag: “Welke kant wil D66 
nu op?”  Meer argumenten wa-
ren er niet. HBB is blij dat de ge-
meente nu wel gaat handhaven. 
De gemeente heeft de onder-
nemer intussen laten weten dat 
hij per overtreding een dwang-
som van 5.000 euro tegemoet 
kan zien met een maximum van 
50.000 euro. Daar blijft het voor-
lopig bij.
Eric van Westerloo
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Wie heeft herinneringen aan
of informatie over Asbestfabriek Nefabas?
Weinig bekend meer is het feit dat in 1939 in 
Heemstede een asbestfabriek is gesticht aan de 
Havenstraat in Heemstede, in 1952 verhuisd naar 
een bedrijventerrein in het Brabantse Oosterhout. 
Initiatiefnemer van de N.V.Nederlandse Fabriek 
van Asbestproducten ‘Asbestos’, afgekort tot Ne-
fabas, was de heer C.C.Haalebos die begin 1940 
verhuisde van de Crayenestersingel naar een wo-
ning in de Beethovenlaan. Hij reisde naar Tsjechië 
en Oostenrijk om een in patent vervaardigde ma-
chine van uitvinder en grondlegger van de Eter-
nit-asbestfabrieken Hatschek aan te schaffen. Ge-
schikt voor de vervaardiging van asbestisolatie-
platen, met de intentie in een later stadium uit te 
breiden naar asbestpapier, -karton en-vilt. Gebruik 
werd gemaakt van het mineraal chrysotiel, ofwel 
witte asbest. Als Nederlands fabricaat een pri-
meur werden de asbestplaten geleverd aan gros-
siers voor elke isolatie van 0,5 tot 11mm dik en 
1x1 en 2x1 meter oppervlak te gebruiken als ba-
sismateriaal voor pakkingen en brandwerende af-
dekkingen. Als grondstoffen zijn aangewend: as-
bestvezel, kaolin of porseleinaarde als vulstof en 
aardappelmeel als bindmiddel. Gezamenlijk in een 
mengmolen tot een brij vermalen en vervolgens 
tot platen geperst, waarna afgesneden en opge-
hangen om te drogen, en al na één etmaal ver-
handelbaar.  Gestart werd met 6 werknemers in de 
uit 1928 daterende timmerfabriek/houthandel van 
I.C.Collet. In een op basis van de Heemsteedse 
architect J.B.Wesselingh aangepaste fabriekshal 
met droog- en opslagruimte werd gewerkt op het 
adres Havenstraat 65. Dat is achter het huizen-
blok 53-63 (gebouwd in 1927), ten noorden van 
de Zandvaart, en oostelijk gelegen was de destijds 
grote kolen- en oliehandel van Teeuwen (tegen-
woordig kantorencomplex Touchdown Center). 
Een schok was het overlijden van de energieke 
oprichter en directeur Claes Cornelis Haalebos 
(39) die op 12 juli 1940 omkwam bij een noodlot-
tig auto-ongeval. Met zijn chauffeur, J.Bethlehem 
(25) uit Heemstede, oorspronkelijk afkomstig 
uit Assen, had de verdrinkingsdood plaats in de 
Leidsevaart te Oegstgeest. Als nieuwe directeur  
is toen H.W.de Haan uit de Lorentzlaan benoemd. 
Voor zover bekend vond in oktober 1941 voorlopig 
de laatste aandeelhoudersvergadering van Nefa-
bas plaats. Vanwege de oorlogsomstandigheden, 
de problemen met het invoeren van grondstoffen 
uit het buitenland, zoals chrysotiel en kaolin, even-

als vermindering van reguliere bouwactiviteiten, 
zal de productie tot de bevrijding van ons land be-
perkt zijn gebleven. Na het overlijden van de heer 
De Haan is in 1945 de energieke procuratiehou-
der Jan Piet Dekker als opvolger aangesteld ( 30 
april 1971 op 70-jarige leeftijd als medecommis-
saris van Nefabas overleden). In 1946 zijn bezin-
kingsreservoirs van een betonconstructie op het 
Heemsteedse fabrieksterrein aangebracht voor de 
opslag van asbestproducten. 
Eind jaren 40 van de vorige eeuw is Nefabas over-
genomen door de Belgische tak van het interna-
tionale asbestbedrijf Eternit, als gevolg waarvan 
nieuw kapitaal beschikbaar kwam.  Omdat – ach-
teraf gelukkig! - expansie op de terreinen nabij 
de haven - waar thans enkele garagebedrijven en 
Dorcas zijn gevestigd - vrijwel onmogelijk was is in 
1952 verhuisd naar een geheel nieuwe fabriek in 
Oosterhout. Daar is met ongeveer 20 werknemers 
begonnen en hadden nadien uitbreidingen plaats 
zodat Nebafas kon uitgroeien tot één van de 4 
grootste asbestverwerkende industrieën in ons 
land, naast Van Gelder-Wormer, Eternit in Goor en 
Asbestona te Harderwijk. 
In de jaren 70 werd steeds meer duidelijk dat mi-
nieme vezeltjes asbest de longen aantasten en 
werknemers aan o.a. asbestkanker stierven dan 
wel ernstig ziek werden. Via de rechtbank zijn di-
verse processen gevoerd tegen Nefabas/Eternit. 
De firma schikte met betalingen zonder schuld te 
erkennen. In 1979 ontving de fabriek nog 175.000 
gulden subsidie van de rijksoverheid om produc-
ten ter vervanging van asbest te ontwikkelen. Door 
het Asbestbesluit Warenwet, dat een verbod in-
hield op asbestproductie, zijn alle Nederlandse as-
bestfabrieken in 1982 of 1983 gesloten. Vandaag 
de dag floreren onderzoeksbureaus en asbestver-
wijderingsbedrijven. Jaarlijks sterven mede vanwe-
ge de lange incubatietijd enkele honderden per-
sonen aan de gevolgen van asbestose, zogeheten 
mesothelioomslachtoffers. 

Met het oog op een te schrijven artikel over de ge-
schiedenis van Nebafas is mijn vraag: indien lezers 
van de Heemsteder over gegevens beschikken 
dan wel herinneringen hebben aan de genoemde 
asbestfabriek mij hiervan in kennis te stellen on-
der telefoonnummer 0235282977 of e-mail adres: 
jlpmkrol@tiscali.nl  
Hans Krol, Heemstede

INGEZONDEN

“Geef spullen een tweede leven”
Heemstede - Onder de kop 
‘Recycle Couture’ gaf Hen-
nie van Malsen vrijdagavond 
16 januari een presentatie in 
The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg.

Zijn presentatie, op uitnodiging 
van Mark Compier van The Vin-
tage Store, handelde over het 
zelf leren hergebruiken van af-
gedankte goederen. Hij had ter 
ondersteuning van zijn verhaal 

wat voorbeelden meegnomen. 
Zo was er van drie verschillen-
de oude stoelen een bank ge-
maakt. De bekleding bestond uit 
gebruikte kleding. Twee identie-
ke kastjes waren met de boven-
kanten op elkaar gezet. Een heel 
speciaal effect is het gevolg. Van 
Malsen wil de mensen laten kij-
ken naar hun gebruikte spullen. 
Als mensen denken iets weg te 
gooien en eens nadenken of ze 
er iets anders mee zouden kun-
nen doen heeft hij zijn doel al 
bereikt.
Hij moedigde de mensen aan de 
Vintage Store zaken in het land 
te gaan zien als supermarkten 
van gebruikte spullen. “Het gei-
tenwollen sokken imago is er al 
lang vanaf”, vond Van Malsen. 
De Vintage Store in Heemstede 
is een van de grotere zaken in 
zijn soort waar echt van alles te 
vinden is. Naast kleding schoe-

nen, meubels ook fietsen elek-
trische apparaten, boeken, cd’s, 
serviesgoed en nog heel veel 
meer.

Belangrijk is dat ook het socia-
le aspect niet wordt vergeten. In 
het bedrijf werken 34 mensen, 
daarbij een aantal mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 

en Wajong-jongeren. In de ruim 
twee en een half jaar dat de zaak 
nu bestaat in Heemstede heeft 
het zich een plaats veroverd 
onder de Heemsteedse koop- 
lustigen. Het initiatief de winkel 
als platform te bieden voor pre-
sentaties als deze verdient na-
volging. 
Eric van Westerloo

’Meer lachen goed voor je’
Regio - ,,Door eenvoudig meer te lachen, word je intuïtie meer 
intuïtiever, krijg je betere leerprestaties en word je creatiever. 
Echt waar! Ja, ja, dat zal wel, zul je wel denken. Gelijk heb je, 
maar het blijkt echt waar te zijn.”
Volgens Laura Day, schrijfster van Practical Intuition, zijn we ver-
leerd om te luisteren naar onze intuïtie. ,,We hebben geleerd om 
naar onze logica te luisteren. Daar is niets mis mee, maar als 
we daarmee onze intuïtieve, eerste gedachten wegstoppen gaat 
het mis.”

Intuïtie voor je zesde zintuig
,,Als je lacht dan verhoog je je energieniveau, je bloed gaat snel-
ler stromen, je neemt meer zuurstof op en je maakt endorfine 
aan. Je voelt je goed en als je je goed voelt dan ben je meer ge-
voelig voor de signalen uit je omgeving, zo simpel is het.”

,,Door te lachen gaan we ons veiliger en zekerder voelen. Dit 
maakt dat we ook meer geneigd zullen zijn om beter te luiste-
ren naar onszelf, onze intuïtie. En wat blijkt, de logica sluit er dan 
ook bij aan. Intuïtie is voor de meeste mensen niet iets om da-
gelijks bij stil te staan, maar als je er even bij stilstaat, hoe is het 
dan met jouw intuïtie? Luister je er naar?” 

Leerprestaties naar de top? 
Lees verder op: www.lijfengezondheid.nl.

Van wie is deze kat?
Heemstede – De kat op de foto zwerft al enige maanden rond in 
de buurt van het Valkenburgerplein. Weet u van wie het beestje is? 
Bel: 023-5290682.



Parkeerbeleid rond het station 
brengt omwonenden op de been
Heemstede – Donderdag 15 ja-
nuari hadden zich in het raad-
huis maar liefst acht insprekers 
gemeld voor het te bespreken 
onderwerp ‘parkeren rond het 
station’.
Een van hen was de heer Can-
té: “Met het op Haarlemsgrond-
gebied te ontwikkelen apparte-
mentencomplex, op de plaats van 
het huidige AWV gebouw (hoek 
Randweg) komen er veel auto’s 
bij. De parkeervoorziening bij het 
gebouw is onder de maat, zodat 
bewoners in Heemstede gaan 
parkeren.” Hij vroeg het vergun-
ningensysteem te handhaven 
maar dan wel tussen 08.00 en 
20.00 uur. De bestaande parkeer-
meters kunnen weg.
Reden van de herziening is vol-
gens wethouder Van de Stadt als 
volgt: “De parkeermeters leveren 
heel weinig op, moeten vervan-
gen worden en dat is kostbaar. 
Het kost de gemeente meer dan 
het oplevert. Hij denkt rond 1 
januari 2016 het nieuwe regime 
te laten ingaan. Hij laat de bewo-
ners in de wijken vrij om te kie-
zen hoeveel uren per dag een 
vergunning nodig is. Zelf dacht 
hij tot de middag, waardoor er 
na de lunch vrij geparkeerd kan 
worden. Er volgt nog een onder-
zoek via een vragenlijst naar al-
le betrokken bewoners. In een 
ingezonden brief in de Heem-
steder had fractievoorzitter van 
D66 Van der Linden de gemeen-
te ‘beschuldigd’ de uitkomst van 
enquêtes naast zich neer te leg-

gen. De wethouder daagde hem 
uit eens aan te geven wanneer 
dan wel. 
Was het niet D66 dat bij de Kwa-
kelbrug de mening van de bur-
gers naast zich neer wilde leg-
gen? Zelfs mede oppositiepartij 
PvdA vond het stuk in de krant 
stemmingmakerij van D66 en 
ongepast. Van de Linden beet in 
het stof en had geen weerwoord. 
Dat de gemeente een voorbe-
houd maakt met betrekking tot 
de interpretatie van de uitkomst 
van de enquête kon Van de Stadt 
verklaren. Vraag: Wilt u een par-
keervergunning van 09.00 tot 
12.00 of een ander tijd. 
Uitkomst 30% wil 09.00/12.00 
40% wil 08.00/20.00 en 30% wil 
09.00/18.00. In die gevallen komt 
de gemeente weer in beeld. Moet 
het weekend vrij parkeren zijn of 
alleen de zondag. De bewoners 
mogen het zeggen. Ook de wijze 
waarop bezoekers kunnen par-
keren wordt meegenomen. De 
meters direct rond het station 
en de winkels aan de westzijde 

van het station blijven bestaan. 
Één vergunningen systeem zou 
daar niet werken. Van Vlijmen 
(CDA) vond het bezoekerspar-
keren een lastige en vroeg na-
drukkelijk om hier een goede 
oplossing voor te vinden. Maas 
(PvdA) vroeg net als GroenLinks 
aandacht voor het fietsparke-
ren rond het station en de vrij-
wel leegstaande garage De Peli-
kaan. Bewoners van de apparte-
menten die werken gooien liever 
van vijf tot zes een muntje in de 
automaat. Dat is goedkoper dan 
een garageplaats huren. Dat nu 
zal met de vergunningen verle-
den tijd zijn. VVD en HBB wilden 
weten waarom de blauwe zo-
ne in Aerdenhout wel werkt en 
het bij ons niet kan. Volgens Van 
de Stadt is handhaving het pro-
bleem. Dat kost een vermogen 
omdat er vrijwel permanent een 
ambtenaar aanwezig moet zijn. 
Van der Have (HBB) vindt dat de 
communicatie beter had gekund 
zodat het de insprekers vooraf 
duidelijk was geweest. Van de 
Stadt pareerde ook dit door te 
stellen dat hij eerst met een stuk 
naar de raad moest komen al- 
vorens de burgers hun zegje te 
laten doen. Het fietsprobleem 
ligt bij de NS op tafel. Er volgt 
nog een inloopavond.

Conclusie; de meeste parkeer-
meters verdwijnen, vergunning-
stelsel wordt aangepast, de be-
woners mogen het zeggen! 
Eric van Westerloo

Westrijdgroep turnen GSV Heemstede
Heemstede - Zaterdag 17 janu-
ari vonden de tweede voorwed-
strijden voor de westrijdgroep 
plaats in Beverwijk. De hoogst-
genoteerde plaats van de twee 
wedstrijden telt mee voor door-
stroming naar de regiokampi-
oenschappen in maart.
In de eerste wedstrijd ston-
den de jongste meisjes Anne 
en Bloem klaar voor de oefenin-
gen. Bij de jeugd meisjes moch-
ten Kyra, Laura en Eva de strijd 
met elkaar en de andere meisjes 
aangaan. De balk bleek voor ie-
dereen een heikel punt. Kyra was 
de enige met een volledige oe-
fening zonder tussentijdse af-
sprong. Mania turnde een hele 
goede wedstrijd. Behalve een val 
van de balk, turnde ze op de an-
dere toestellen zoals ze kon. Ze 
verbeterde zichzelf met 6 pun-
ten, waardoor ze nu een 1ste 
prijs kreeg. Het eerste meisje dat 
doorstroomt naar de regiokam-
pioenschappen.
Hierna kwam Zoe aan de beurt. 
Ook zij turnde een stuk beter 
dan haar eerste wedstrijd, ook 
6.30 punten hoger dan de eerste 
wedstrijd. Vorige keer een 15de 
plaats, nu een mooie 7de plaats. 
Mirre en Christa turnden tegen 

15 andere turnsters. Waar bij het 
ene toestel een voordeel te ha-
len is bij een jury, kan een jury 
je ook benadelen. Helaas was dit 
het geval bij de brug en de vloer-
oefening. Christa had de hoog-
ste balkscore van iedereen; een 
11.40. Zij mocht een 2de prijs in 
ontvangst nemen en mag deel-
nemen aan de volgende wed-
strijd.
In de laatste wedstrijd nog twee 
groepen. Nikki, Kathleen, Maia 
en Emilie bij de pupillen. Al deze 
meiden konden de spanning niet 
vasthouden en verlieten voor-
tijdig de balk met 1 of meerder 
vallen. Op de vloer had Emilie de 
hoogste score van 13.90 van al-

lemaal, een 13.70 voor Nikki op 
de sprong en een 13.30 op brug 
was niet genoeg om de lage 
balkscore te compenseren. Als 
hoogste kwam Kathleen met een 
10de plaats. 
Bij de senioren turnde Vera en 
Rivka tegen elkaar en nog 7 an-
dere turnsters. Bij de balk turn-
de Rivka het beste van de seni-
oren met een hoepeltje a.o.; sco-
re 11.15. Bij de brug een indruk-
wekkende oefening van Vera 
met een 10.90 het hoogst van ie-
dereen. Met een 3de plek op het 
podium voor Rivka en een 4de 
plaats voor Vera, zijn beide da-
mes door naar de volgende wed-
strijd. 

Alle meiden door naar finale Zuid

Heemstede - Zondag 18 janu-
ari kwamen de wedstrijdmeisjes 
van GSV Heemstede weer in ac-
tie voor hun tweede wedstrijd in 
sporthal De Walvis in Beverwijk. 
De beste meisjes mogen na deze 
wedstrijd naar de finale zuid op 
zaterdag 14 maart.
In de eerste wedstrijd streden 
Ires en Hanna bij de pupillen. Al-
lebei de meiden vielen van de 
balk bij de radslag. Bij de sprong 
kreeg Ires het twee na hoogste 
cijfer; een 13.15. Over de 4 toe-
stellen kwam Hanna toch hoger 
uit, met een derde plaats op het 
podium. Tijdens deze wedstrijd 
mochten ook eenmalig de 7 jari-
ge meisjes meedoen; Mahalia en 
Daniek. Ook deze meisjes kon-
den niet op de balk blijven staan. 
Maar zowel bij de brug als de 
vloer kreeg Mahalia de hoogste 
score van alle meisjes, zodat ze 
een 1ste prijs in ontvangst mocht 
nemen. In de tweede wedstrijd 
kwamen Damitha bij de instap 
en Cindy bij de jeugdmeisjes in 
actie. De sprong en brug gingen 
heel goed bij Damitha; helaas viel 

ze bij de balk met de koprol eraf, 
waardoor ze haar 3de plek van 
de vorige wedstrijd niet kon eve-
naren. Cindy turnde wel veel be-
ter dan de vorige keer, een mooie 
overslag over de pegasus en bij 
de balk erop blijven staan. Helaas 
een klein foutje bij de zolendraai 
bij de brug maar toch een mooie 
6de plaats.
In de laatste wedstrijd weer 2 
toppers; Irene en Marlijn. Irene 
turnt altijd strak en zuiver. Alles 
ging daardoor ook weer goed. Bij 
haar balkoefening liet ze de ju-
ry zelfs met open mond kijken, 
waardoor een 14.70 op het sco-
rebord verscheen. Hierdoor weer 
een 1ste plaats voor Irene. Mar-
lijn had iets te weinig onderhoud 
gepleegd aan haar handen (tij-
dens een lange break), waar-
door ze tijdens het inturnen op 
de brug al open blaren trok. Hier-
door kon ze maar op 3 toestel-
len turnen. Maar gelukkig was 
de score van de vorige wedstrijd 
hoog genoeg om door te mogen.
Alle meiden zijn door naar de 
finale Zuid!

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Na de feestdagen
De huizen waarin je als uit-
vaartbegeleidster komt zijn 
heel divers, maar dat geldt 
zeker ook voor de situaties en 
de mens. Niet één familie of 
uitvaartbespreking is dezelf-
de en verdriet is niet te meten 
aan de hoeveelheid tranen 
die vloeien.
De verhalen die worden ver-
teld zijn vaak warm en soms 
zelfs grappig, maar soms ook 
vervuld met schuldgevoel. 
Anekdotes worden met el-
kaar uitgewisseld, herinne-
ringen gedeeld en vaak leidt 
dat tot heel warme gesprek-
ken. Een mens in rouw echter 
maakt verschillende stadia 
door. Natuurlijk zijn de om-
standigheden van de gebeur-
tenissen wel heel bepalend 
hierin.
Liefhebbenden kunnen 
kwaad zijn, verdrietig, teleur-
gesteld, wanhopig, verloren, 
cynisch en zelfs agressief. 
Maar toch ook is er altijd 
wel een moment van humor. 
Hoe clichè ook: Rouwen doe 
je toch echt met een lach en 
een traan. Als mensen zich 
verontschuldigen voor een 
uit-de-hand-gelopen lachbui 
herinner ik ze graag hier-
aan. Zelf ben ik altijd wel blij 

voor de familie als ze het zo 
kan beleven, want het delen 
in verdriet maakt dat er weer 
een stukje wordt afgesloten 
in een rouwproces. Onlangs 
sprak Prof dr. Manu Keirse 
tijdens de lezing die we or-
ganiseerde. Hij beaamde nog 
maar eens dat voor omgaan 
met rouw geen vast patroon 
noch vast tijdspad is. Wel van 
belang is het met elkaar de-
len van pijn, herinneringen en 
ook schuldgevoelens.
Je hoeft niet schuldig te zijn 
om je schuldig te voelen, al-
dus Manu. Blijf naar elkaar 
luisteren naar elkaar en be-
grip tonen. En vergeet vooral 
niet om (jonge) kinderen be-
trekken.
Zij kunnen zich ongehoord 
voelen. Patty-Lou Leenheer- 
Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding

Patty-Lou Leenheer
van Brokking &
Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

 
21 januari 2015  •  de Heemsteder    15



 
16   de Heemsteder  •  21 januari 2014

Kon. HFC komt alleen 
laatste minuten in gevaar
Regio - Op een loodzwaar veld 
ontving HFC het Haagse HBS. 
De tegenstander had slecht één 
puntje minder dan HFC het zou 
dus best eens een mooie strijd 
kunnen worden. Dat werd het 
niet. In  mum van tijd stond HFC 
met 4-0 voor. HFC dat afscheid 
heeft genomen van aanvaller Li-
onel Frederik een drietal basis-
spelers moest missen wegens 
schorsingen, blessures en een 
disciplinaire straf voor doelman 
v.d. Werff maakte een gretige in-
druk. Het doorweekte veld was 
in het voordeel van de werkers. 
Spelers die het van de techniek 
moeten hebben hadden het ex-
tra zwaar. In het laatste halfuur 
van de eerste helft wist HFC 4 x 
het doel te treffen. Mooie doel-
punten allemaal. Opoku zorg-
de met een kopbal voor de 1-0, 
Haarmans tekende voor de num-
mers twee en drie. Vooral de der-
de was bijzonder.
De geslepen Gert Jan Tamerus 
zag dat zijn vrije trap zo’n 18 me-
ter voor het doel weinig kans va 
slagen had doordat er tien HBS 
spelers in de muurstonden. Slim 
legde hij de bal naar rechts op de 
vrijstaande Haarmans. Vrij voor 
de doelman hoefde hij maar af te 
drukken. De jonge Castien wordt 
steeds meer van waarde voor het 
team van Pieter Mulders. Fel, at-
tent en met knappe passes is hij 
een volwaardige middenvelder 

aan het worden. Scoren kan hij 
ook. Na weer een slimme pass 
van Tamerus schoof hij de bal 
beheerst langs doelman Van der 
Kraay Reijers van HBS. Vlak voor 
de pauze kreeg ook HBS een 
kans. Na in eerste instantie HFC 
doelman van Rossum op zijn 
weg te vinden wist Tjeerd West-
dijk de stand een iets dragelij-
ker aanzien te geven voor HBS 
4-1. HFC had kansen te over om 
nog verder uit te lopen maar bal-
len tegen de paal, net naast of 
over hielp de Haarlemmers niet 
verder. Na rust nam HFC mede 
door de zware omstandigheden 
wat gas terug en kwam HBS wat 
beter in de wedstrijd. Opnieuw 
was het Tjeerd Westdijk die HBS 
dicht ij HFC bracht door in de 
74e en 88e minuut nog tweemaal 
te scoren. HBS miste zelfs nog 
wat kansen. HFC had de score 
eenvoudig kunnen opschroeven 
als de afwerking wat zorgvuldi-
ger was geweest. Het was met 4 
minuten extra speeltijd nog even 
spannend, maar HFC haalde de 
eindstreep.

Aanstaande zondag de derby 
(topper) EDO- HFC. Bij winst van 
HFC belandt de club vast in de 
middenmoot. Voor EDO ziet het 
er somber uit en is dit ongeveer 
de laatste strohalm om een plek 
in de Topklasse veilig te stellen.  
Eric van Westerloo

Els Wermenbol zwemt in Duitsland
Heemstede - De eerste German 
Open Ice-swimming competition 
in Burghausen vond afgelopen 
weekend plaats. Er waren 175 
deelnemers uit 16 landen.
Het zwembad, onderdeel van de 
Wöhrsee, lag nagenoeg in de ou-
de binnenstad, met uitzicht op 
een Burgt van 1 km lengte. Idy-

lisch stadje in het hart van Bei-
eren.
De sfeer was prima. Heel Burg-
hausen droeg het evenement 
een warm hart toe. De Heem-
steedse Els Wermenbol was een 
van de deelnemers. 
“Het was fijn om oude beken-
den te zien met wie ik in Rova-

niemi, Jurmala en Bled gezwom-
men heb en nieuwe zwemmers 
te leren kennen. De organisatie 
was goed op orde. We konden 
opwarmen in een warme tob-
be, mobiele sauna of infra-rood 
cabine.  Ik voelde me bevoor-
recht om Nederland te vertegen-
woordigen.” Dit weekend zijn er 
in Burghausen 2 wereldrecords 
verbroken. Melissa o Reilly, USA, 
zwom de kilometer in 17.38 min. 
Christof Wandratsch, Duitsland, 
zwom de kilometer in 14.06.
Het zwembad kolkte!
Els was de oudste deelneemster, 
dames 60+ op de 450 meter vrije 
slag, en zwom er 11.33 over, bij 
een temperatuur van 4.1 graden 
en zij werd vijfde.
De 50 meter vrije slag zwom Els 
in 50.33 sec. Hiermee werd zij 
eerste in haar leeftijdsgroep. Els 
is dik tevreden met de prestaties.
 
Op naar het Open Nederlandse 
Kampioenschap IJszwemmen op 
31 januari in Volendam!

De Gilder en Maaskant 
clubkampioenen HBC Tafeltennis
Heemstede – Afgelopen week-
end werd het jaarlijkse clubkam-
pioenschap van tafeltennisver-
eniging HBC gehouden. In een 
groot en zeer sterk deelnemers-
veld werd in diverse categorieën 
gestreden om de podiumplek-
ken.

Op zaterdag waren de jeugdle-
den aan de beurt. In de D-cate-
gorie, die bestond uit zeven spe-
lers, eindigden er drie gelijk, wat 
betekende dat er games geteld 
moesten worden. Zo kon er be-
keken worden welke twee spe-
lers er op het podium de eerste 
en tweede positie mochten inne-
men. Sanne van Bruggen had on-
derling het beste gepresteerd wat 
haar winnares maakte, vóór Naud 

Sinnige, die knap tweede werd. 
De C-categorie telde acht spe-
lers. Deze kreeg een enigs-
zins onverwachte uitslag. De 
in de poule als laatst geplaats-
te Caithlynn Meijer verbaasde 
vriend en vijand door overtui-
gend ongeslagen kampioene te 
worden. Jacco van Gerven won 
6 van zijn 7 wedstrijden en werd 
keurig tweede. 
Rijk Marttin pakte de winst in de 
B-categorie! De jonge HBC-pu-
pil eindigde met zeer goed tafel-
tennis bovenaan, vlak voor Jo-
chem Lippes die de beker voor 
de tweede plek veilig stelde.
De A-categorie bestond uit spe-
lers die in de competitie alle-
maal op landelijk niveau uitko-
men. Dit was dan ook goed te 

zien aan het ontzettend hoge ni-
veau dat gehaald werd. Verdeeld 
over twee poules probeerden 
achttien spelers zich bij de bes-
te vier te spelen om op die ma-
nier de kruisfinales te bereiken. 
Uiteindelijk slaagden David de 
Gilder, Melle van der Linde, As-
hkan Issazadeh en Matthijs van 
Beek erin de ‘final four’ te halen. 
David nam het vervolgens op te-
gen Ashkan. Ashkan, die eerder 
al eens twee keer de beste was, 
moest zijn meerdere erkennen in 
teamgenoot David. Uitslag: 2-1. 
Melle noteerde dezelfde cijfers. 
Hij won in een hele spannende 
wedstrijd van Matthijs. De finale 
tussen David en Melle werd een 
hele mooie. Na zeer fraaie rally’s 
werd David (rechts op de foto) 

met 2-0 in games de jeugdclub-
kampioen.
Zondag vond het seniorenkam-
pioenschap plaats. Josco Maas-
kant, één van de grote favorie-
ten, maakte het ook waar. Hij re-
kende in de finale af met Lars 
van ’t Hoenderdaal en mag daar-

door een jaar lang kampioen van 
de club genoemd worden. Edip 
Bagdadi werd winnaar van de 
B-categorie en Dax Kuijs pakte 
daarin de tweede prijs. 
De volledige toernooiuitslagen 
zijn te bekijken op:
www.hbctafeltennis.nl.

Derby Heerlickheit Heemstede 
HBC-RCH op 25 januari

Heemstede - In Heemstede 
vonden in het verleden - wat 
HBC betreft - jaarlijks terugke-
rende derby’s plaats in de 2e, 
later in de 3e en 4e klasse te-
gen o.a. TYBB, Zandvoortmeeu-
wen en HFC. Vanaf de 80-er ja-
ren, toen grote buurman RCH 
het betaald voetbal achter zich 
had gelaten en bij de amateurs 
was gaan spelen, startte een se-
rie van ongekend spannende en 
heftige plaatselijke duels onder-
ling. Geen sprake van oorlog - de 
mannen troffen elkaar immers 
ook in plaatselijke uitgaansgele-
genheden. Het ging om de ge-
zonde twist onderling, om de eer 
én om je, voor zo lang het duur-
de, kampioen van Heemstede te 
mogen noemen… Op zondag 25 

januari op  het complex aan de 
Cruquiusweg bij HBC wederom 
aan bij de start van de 2e com-
petitiehelft. HBC is deze keer fa-
voriet als je naar de stand op 
de ranglijst kijkt, maar niets is 
bij een heuse derby verraderlij-
ker dan dat.   Bij een derby ko-
men andere krachten en emoties 
los dan puur statistieke; je kunt 
er absoluut geen peil op trekken 
want het blijft niet voorspelbaar 
en het is dan ook dan hoogst on-
verstandig er àl je geld op te zet-
ten. RCH wil graag stijgen op 
de ranglijst, terwijl HBC zijn po-
sitie in de top niet wenst op te 
geven, voorwaar, er wacht een 
heuse derby op het HBC-terrein 
op zondag 25 januari, aanvangt 
14.00 uur. U komt toch ook? 

SeniorWeb 
Open Inloop

Heemstede - Tijdens het in-
loopspreekuur op de Open In-
loop, dinsdag 27 januari, zijn 
ambassadeurs en andere vrij-
willigers van SeniorWeb aanwe-
zig om senioren te helpen met 
informatie over cursussen, vra-
gen of problemen op het gebied 
van computer/laptop, tablet en 
smartphone. Ook bij vragen over 
aanschaf proberen zij u op weg 
te helpen. Er zijn laptops aanwe-
zig, u kunt natuurlijk ook uw ei-
gen apparaat meenemen. U kunt 
zo binnenlopen, u hoeft zich niet 
vooraf op te geven. De toegang 
is gratis. Meer info: www.senior-
web.nl.
De Seniorweb Open Inloop is 
tussen 10.00-12.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 
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Woensdag 21 januari
t/m 30 januari
Expositie schilderijen 89- 
jarige Rita Hawkins in raad-
huis Heemstede.

Woensdag 21 januari
t/m 31 januari

Expositie ‘Kunst van Zolder’ 
in galerie Het Kunstbedrijf. 
Kunnen worden aangeschaft. 
Zo krijgen de vergeten kunst-
werken weer een nieuw
leven.
Beelden, etsen, schilderij-
en, tekeningen en foto’s in-
gebracht. Open woensdag 
t/m zaterdag van 13.00 tot 
17.30 uur. Raadhuisstraat 56a, 
Heemstede.

Woensdag 21 januari
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van 
Niels Langeveld. Voormalig 
gemeentehuis te Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. Van vrij-
dag 5 december tot 3 februa-
ri 2015.
Openingstijden van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur en op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Woensdag 21 januari
t/m 13 februari
Expositie van cursisten van 
Chris van Lieshout (teke-
nen en schilderen) en Jac-
queline Emmens (expres-
sief schilderen) bij Casca, 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur en 
van 13.00-17.00 uur). 

Donderdag 22 januari
Dominee Ad van Nieuw-
poort te gast bij PKN 

Heemstede in Trefpunt Ben-
nebroek, Akonietenplein 1. Op 
een andere manier de bijbel 
lezen is het thema. Aanvang 
20.00 uur. Toegang: 5,-.

Lezing door schrijfster 
Nausicaa Marbe over het 
boek Smeergeld bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Aanvang 
20.00 uur. Toegang: 5,-. 
Reserveren: 023-5282472, 
www.boekhandelblokker.nl.

Vrijdag 23 januari
Henry van Loon: Sluimer. 
Uit de serie cabarettalen-
ten. Kampioen van de verra-
derlijke tussenzinnetjes. The-
ater de Luifel, aanvang 20.15 
uur. Kaarten 17,50 euro via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van de Luifel. 
Isabelle van Keulen Ensemble: 
Tango! Tangomuziek van Astor 
Piazzolla. De Oude Kerk, aan-
vang 20.15 uur. Kaarten 20,50 
euro via www.podiaheemste-
de.nl, aan de kassa van de 
Luifel of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Zaterdag 24 januari

Jazz Unlimited Combo 
treedt op in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Het is een bene-
fi etoptreden voor noodzakelijk 
onderhoud aan het kerkge-
bouw. Aanvang 20.00 uur.
Entree: 10,-. Voorverkoop 
van de kaarten kan door 
overmaken van 10,- euro 
op banknummer NL81AB-
NA0563240563. o.v.v. Kaarten 
Jazz concert. Dit kan echter 
tot 20 januari. De kaarten zijn 
af te halen op de avond zelf bij 
de entree. Tevens is er kaart-
verkoop voor aanvang. Kijk 
ook op: www.oudekerkheem-
stede.nl.

AgendA Zondag 25 januari
You-dag, open dag voor 
jongeren die hun passies 
willen ontdekken, talenten 
en zelfvertrouwen willen 
ontwikkelen.
Locatie: Musical & Dance 
Center, Bosboom Tous-
saintlaan 18 in Heem-
stede. Tussen 10.00-16.00 uur. 
Meer informatie op: www.you-
niteonline.com/nl/you-days of 
telefonisch naar: 06-42747212.

Maandag 26 januari
Gijs Scholten van Aschat & 
Pierre Bokma: Scènes van 
Shakespeare. Het Oude Slot, 
aanvang 20.15 uur.
Kaarten 19,- euro via www.po-
diaheemstede.nl, aan de kas-
sa van de Luifel of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Dinsdag 27 januari
‘Frénk droomt hardop’ met 
muzikale medewerking 
van Tom America. Journa-
list Frénk van der Linden in-
terviewt voormalig landelijk 
opperbevelhebber Peter van 
Uhm. Philharmonie Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.
Informatie en kaarten van-
af 11,50 euro via www.the-
ater-haarlem.nl of de VVV-
ticketbox op Grote Markt 2 in 
Haarlem.

Dinsdag 27 januari
t/m 30 januari
Onder de Groene Hemel. 
Musical op basis van oeu-
vre Boudewijn de Groot en 
Lennart Nijgh. Stadsschouw-
burg, Wilsonplein 23 in Haar-
lem. Aanvang: 20.15 uur. 
Kaarten vanaf 25 euro te be-
stellen via www.theater-haar-
lem.nl of via de VVV-ticketbox 
aan de Grote Markt 2.

Huisarts Jan Boer: “Juiste ademhaling 
maakt fi tter en gelukkiger”
Heemstede - Steeds meer men-
sen kampen in deze hectische 
tijd met burn-out verschijnse-
len en depressiviteit. De druk 
die door jongeren wordt ervaren, 
groeit en groeit. Mensen kla-
gen over slaapproblemen en di-
verse stressgerelateerde fysieke 
klachten. 
Huisarts Jan Boer adviseert zijn 
patiënten het Art of Living Hap-
piness Programma te volgen. 
Na acht jaar te hebben gewerkt 
als tropenarts in Afrika, kon hij 
moeilijk wennen in Nederland. 
Toen ontdekte hij deze unieke 
ademcursus. Het positieve ef-
fect ervan wil hij graag delen:  
“Lichamelijke ongemakken ko-
men vaak voort uit onderliggen-
de onvrede en het verplichte ge-
voel om in de mallemolen van 
de maatschappij mee te moe-
ten hollen, “ zegt hij. “Patiënten 
die mijn advies om deze cursus 
te doen opvolgden, hebben geen 

antidepressiva meer nodig. Maar 
ook leren echtparen met relatie-
problemen en mensen met on-
derlinge spanningen opnieuw en 
positiever naar elkaar te kijken.”   
Donderdag  22 januari van 20.00 

tot 21.30 geeft huisarts  Jan Boer 
een introductie ademworkshop 
in Casca, Herenweg 96, Heem-
stede (Info en aanmelden esther.
verhoek@aofl .nl 06-42 016 240). 
Prijs ademworkshop: 7,50 (graag 
gepast betalen aan de deur).
Tijdens deze workshop krijg je 
een voorproefje van het Art of Li-
ving Happiness Programma, voor 
een gelukkig, gezond  en stress-
vrij leven. Al miljoenen mensen 
in de wereld hebben in deze cur-
sus de SKY ademhaling geleerd. 
Een ademtechniek waarbij we-
tenschappelijk is aangetoond 
dat die veel  stress en spanning 
uit ons lichaam verwijdert (zie 
ook www.artofl iving.org en www.
aolresearch.org). 
Aan bod komen deze avond bij-
voorbeeld thema’s als ‘Wat is 
de invloed van de adem op de 
geest?’ en ‘Ademtechnieken in 
relatie tot fysieke en mentale ge-
zondheid’.Jan de Boer, huisarts.

Anneke van Kersen
Detoxspa-behandeling belangrijk 

voor lichaam en geest
Heemstede – Ongemerkt wor-
den we dagelijks blootgesteld 
aan luchtvervuiling en voedsel-
vervuiling. In onze maatschap-
pij, waarin er steeds meer van 
ons verwacht wordt, schieten 
een evenwichtige voeding, vol-
doende nachtrust en lichaams-
beweging er vaak bij in. Daar-
bij drinken velen van ons te veel 
koffi e en alcohol. Na verloop van 
tijd stapelen gifstoffen zich op in 
onze darmen en andere organen. 
Er ontstaan dan vage klachten 
zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, 
hoofdpijn, gewrichtsklachten, 
slijmvorming en eczeem. Voor li-
chaam en geest is het daarom 
belangrijk om af te toe te ontgif-
ten en voorral het voor- en na-
jaar zijn hiervoor geschikte peri-
oden. De Detoxspa-behandeling 
is een eenvoudige manier voor 
het lichaam om zich van afval-
stoffen te ontdoen. Deze behan-
deling duurt 30 minuten waarbij 
de voeten in een bad met warm 
water en wat zout geplaatst wor-
den. Een klein stroompje stimu-

leert het bio-energetisch veld 
van het lichaam. Dit veld zorgt 
ervoor dat de doorbloeding ver-
betert en de lymfeklieren wor-
den gestimuleerd om afvalstof-
fen te gaan uitscheiden. Het wa-
ter verkleurt naar oranje tot don-
kerbruin. Dit is een indicatie van 
de reiniging. Eén behandeling 
zal al een gevoel van ontspan-
ning en energie geven. Aangera-
den wordt een kuur van acht á 
tien keer om het lichaam weer in 
balans te krijgen. Daarnaast zijn 
een gezond voedingspatroon, 
het drinken van veel water om 
het lichaam te zuiveren en een 
gezonde leefwijze aan te raden. 
De behandeling wordt afgeslo-
ten met een korte voetmassage. 
Tijdelijk is er een aanbieding van 
vijf keer, waarbij ook meerdere 
adviezen worden gegeven over 
inwendige en uitwendige reini-
ging. Voor informatie of een af-
spraak, bel Anneke van Kersen, 
023-5470811. Adres: Jo Vincent-
laan 7 te Heemstede. Kijk ook op: 
www.annekeversteeg.nl.

Toneelspelen jouw passie?
Regio - Toneelgroep Perspektief uit Haarlem zoekt nieuwe
leden. Bij voorkeur (jonge) mannen, maar vrouwen zijn even 
welkom. Enthousiasme is belangrijker dan ervaring. Onder lei-
ding van vakkundige regisseurs krijg je de kans om jouw talent 
te ontplooien. Samen met ervaren acteurs en actrices. Perspek-
tief maakt twee voorstellingen per jaar die worden opgevoerd in 
theater De Luifel in Heemstede.
Kijk voor meer info op: www.toneelgroepperspektief.nl of bel
artistiek leider Boy van der Erf via 0657 273 878. Mailen mag ook: 
info@toneelgroepperspektief.nl.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Vergadering 
gemeenteraad

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verwijderen fi etswrakken
- Intern controleplan 2015

Meer containers voor gescheiden 
inzameling plastic 
Het aantal locaties waar u plastic afval kunt 
inleveren is onlangs uitgebreid met vier 
bovengrondse containers. Wegens succes 
zijn onlangs vijf bovengrondse containers 
die bij wijze van proef waren geplaatst, 
vervangen door ondergrondse containers. Bij 
de winkellocaties staan al langer containers 
die speciaal bestemd zijn voor de inzameling 
van plastic. Zo wordt afval scheiden steeds 
gemakkelijker! 

De nieuwe bovengrondse containers staan op het 
Merwedeplantsoen, de Hugo de Grootlaan, de 
Willem Klooslaan en het Wilhelminaplein. In de loop 
van dit jaar wordt bekeken of er genoeg plastic is 

ingezameld om deze containers te vervangen door 
ondergrondse containers.
In 2014 werd in Heemstede ongeveer 29% van 
het plastic gescheiden ingeleverd, wat neerkomt 
op zo’n 8 kilo per inwoner. Op zich een prima 
resultaat, maar het blijkt dat de inhoud van de 
grijze rolemmers en ondergrondse containers voor 
restafval nog steeds voor ongeveer 45% bestaat uit 
plastic afval. Er is dus nog veel te winnen. 

De gemeente wil huishoudelijk afval zoveel mogelijk 
gescheiden inzamelen en recyclen en in elk geval 
de landelijke ambitie halen. Dit betekent dat we 
dit jaar minimaal 45% van het plastic afval van 
huishoudens gescheiden hopen in te zamelen.

 Kijk op www.heemstede.nl voor meer tips.

Vergadering gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 januari 
2015 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
Vaststellen agenda raadsvergadering 29 januari 2015
Vragenuur

BESPREEKPUNTEN
- Benoeming leden van de Adviescommissie 
 voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
- Wijziging kapbeleid
- Intrekken Verordening incidentele subsidie 

maatschappelijke stage

HAMERPUNTEN
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning voor 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van Heemstede)

- Wijziging Verordening Peuterwerk

OVERIGE PUNTEN
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 29 januari 2015
- Wat verder ter tafel komt

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

WEL

Bijvoorbeeld
•  Tassen en tasjes, broodzakken
•  Zakken voor pasta en rijst
•  Snoepverpakkingen
•  Vlees- en kaasverpakkingen
•  Folies om folders en tijdschriften 

Bijvoorbeeld
•  Knijpflessen voor sauzen
•  Flacons voor was- en schoonmaakmiddelen
•  Flessen voor shampoo, douchegel  

en badschuim
•  Flessen voor olie en azijn
•  Frisdrankflessen 

Bijvoorbeeld
•  Tubes voor tandpasta,  

crème en bodylotion
•  Potjes voor gel, vitamines en medicijnen
•  Plantenpotjes
•  Deksels van pindakaas- of  

chocoladepastapotten

Bijvoorbeeld
•  Kuipjes voor boter, paté,  

smeerkaas en koffiemelk
•  Saus- en patatbakjes
•  Bakjes en zakjes voor groenten,  

 fruit en salades
•  Bekers voor yoghurt, vla, slagroom en ijs 

PLASTIC TASJES,
ZAKKEN EN FOLIES

(KNIJP)FLESSEN  
EN FLACONS

TUBES, POTJES
EN DEKSELS

KUIPJES, BEKERS
EN BAKJES

LEGE PLASTIC  
VERPAKKINGEN:

GEEN PLASTIC PRODUCTEN  
EN GEBRUIKSVOORWERPEN, 
ALLEEN PLASTIC VERPAKKINGEN

•  Verpakkingen met chemische inhoud  
(zoals terpentine, kitkokers en make-up)

• Piepschuim verpakkingen
• Resten papier en karton 
•  Verpakkingen met aluminium folie  

(zoals verpakkingen van chips en filterkoffie)
•  Verpakkingen van medicijnen (bijvoorbeeld 

doordrukstrips en dialysezakken)
• Kartonnen drankverpakkingen

NIET

TIP: 
OP STEEDS MEER  
VERPAKKINGEN  
STAAT DIT LOGO



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

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

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Clivialaan 9, het wijzigen van een dakkapel in een 

dakopbouw, wabonummer 18649, 
 ontvangen 8 januari 2015
- Blekersvaartweg t.h.v. nr. 9, 13 en 57, het kappen 

van 4 bomen, wabonummer 18700, 
 ontvangen 8 januari 2015
- Anna Blamanlaan 11, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 18789, ontvangen 9 januari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Cloosterweg 8, het wijzigen van de bestemming 

bedrijfsruimte naar wonen, wabonummer 18239, 
ontvangen 18 december 2014. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Cloosterweg 8, het wijzigen van de bestemming 

bedrijfsruimte naar wonen, wabonummer 18239, 
ontvangen 18 december 2014

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Anna Blamanlaan 11, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 18789, verzonden 15 januari 2015
- Cruquiusweg 118, het uitbreiden van de 1e 

verdieping, wabonummer 16150, 
 verzonden 15 januari 2015
- t.h.v. Reggelaan, Dinkellaan, het kappen 

van 2 essen, 2 sparren, 1 wilg en 11 elsen, 
wabonummer 18045, verzonden 15 januari 2015

- Melchior Treublaan 11, het kappen van 
 1 esdoorn, wabonummer 18226, 
 verzonden 15 januari 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).

Op dinsdag 27 januari 2015 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 

zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. 
Tevens worden op dinsdag 27 januari 2015 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 26 april 
2015 worden opgeslagen bij De Meerlanden aan 
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling 
van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering 
en opslag. Voor informatie kan contact worden 
opgenomen met bureau Handhaving, via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Nieuwe regelgeving: 
Intern Controle Plan 2015 (ICP 2015) 
gemeente Heemstede
Op 23 december 2014 heeft het college het 
Intern Controle Plan 2015 (ICP 2015) gemeente 
Heemstede vastgesteld. Hiermee komt het 
Intern Controle Plan 2014 (ICP 2014) gemeente 

Heemstede te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl 
onder het kopje Gemeenteblad via https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-3757.html.

Verwijdering kerststukjes 
Algemene Begraafplaats 
Heemstede
Op dit moment bevinden zich op graven op 
de Algemene Begraafplaats in Heemstede 
nog veel kerststukjes. Bent u rechthebbende 
van een of meerdere graven die kerststukjes 
heeft aangebracht, dan vragen wij u 
vriendelijk deze kerstversieringen te 
verwijderen vóór 15 februari 2015. Als u 
hiertoe niet in de gelegenheid bent, gaan 
medewerkers van de begraafplaats dit doen 
tijdens de eerste onderhoudsronde na 
genoemde datum.
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