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Aftrap campagnes

Politici plakken op Raadhuisplein
Heemstede - Wie voelt zich 
waar thuis in het palet van hun 
veelbelovende programma’s? 
Hoe verder met de bibliotheek? 
Moeten vooral de financiën op 
orde of moeten we juist bang zijn 
kunst en cultuur de nek om te 
draaien? Moet meer energie ge-
stopt worden in het behoud van 
groen en goede wegen? Eens-
gezind begonnen raadsleden za-
terdagochtend aan de vierjaar-
lijkse plakklus. Verkiezingsplak-
katen plakken op de borden bij 
het Raadhuis. Hun belangrijk-
ste boodschap aan het volk be-
kend maken. Plakkaten worden 
er al sinds 1870 geplakt. Ooit in 
Parijs om de schone toneelkun-
sten in de theaters aan te prij-
zen. Prachtige affiches van on-

der andere Toulouse Lautrec in 
Art Nouveau stijl zijn nog steeds 
bewaaritems. Met artistieke mid-
delen werd een boodschap over-
gebracht aan de mensen. Nu 
moet het allemaal veel directer 
en zijn de boodschappen, tegen-
woordig heet dat quotes, helder 
en direct te vatten. Daarmee zijn 
de campagnes van de politieke 
partijen voor de gemeenteraads-
verkiezingen op woensdag 19 
maart 2014 gestart. In dit kader 
komen er ook weer op een aan-
tal drukke locaties in Heemste-
de verkiezingsborden met gro-
te posters, waarmee de partijen 
zich presenteren aan de kiezers. 
Fraaie outsider van de posters 
is de affiche van de winkeliers-
vereniging die ook een plaatsje 

gegund werd op de twee grote 
borden. De winkeliers zijn door 
Nederland al gekozen als de 
leukste winkelstraat van Neder-
land. Daar mag je als Heemste-
denaar trots op zijn! De politie-
ke partijen hoeven in Heemste-
de niet over hun grenzen te kij-
ken. De boodschap moet dui-
delijk zijn voor elke Heemste-
denaar. Aan u om aan de hand 
van de aanplakborden uw keuze 
te maken om een fijn en leefbaar 
Heemstede te behouden.
Op 19 maart kunt u kiezen op 
een partij die uw sociaal, cul-
tureel, duurzaam en financieel 
ideaalbeeld van Heemstede 
denkt waar te maken. Vast sterk-
te op 19 maart.
Ton van den Brink
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Heemstede – Geweldig nieuws voor Heemstede: de winkelstraat Raadhuisstraat/Binnenweg heeft 
gewonnen en mag zich ‘de leukste winkelstraat van Nederland’ noemen. Afgelopen vrijdagmiddag 
maakte organisator ‘NL Streets’ de uitslag van het aantal stemmers bekend. Waarover meer in het ar-
tikel van Ton van den Brink, elders in deze krant.
Gefeest, gejuicht en gedanst is er… vrijdag voor de winkel van De Roos, op de Binnenweg. Daar werd 
de prijs officieel kenbaar gemaakt. Media uit de omtrek kwam om plaatjes te schieten, te interviewen 
en de stemming te peilen. Nou, die was al bekend: de meeste stemmen welteverstaan en daarmee 
versloegen ‘we’ mooie winkelstraten uit onder meer Dordrecht, Amsterdam (!), Alkmaar, Eindhoven, 
Arnhem en Maastricht! Als dat geen prestatie is? En dé lokale krant van Heemstede draagt de lokale 
winkeliers en ondernemers uiteraard een warm hart toe. Gefeliciteerd met deze mooie titel!
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Viering
Trefpunt 

Bennebroek
Regio – In het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek 
wordt zondag zondag 9 fe-
bruari een viering gehouden 
met ds. S. Zijlstra (Heemste-
de). Het betreft een dienst 
van Schrift en Tafel, aanvang 
10.00 uur. Er is ook Kinder-
café.

Kerkdiensten

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag  9 februari aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. P. 
Terpstra (Heemstede).

Zondag 16 februari aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge, viering van 
het Heilig Avondmaal.

Zondag 23 februari aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge.

Laan van Insulinde 30, 2014 (foto: Harry Opheikens).

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (4)

Opnieuw een verdwenen win-
keltje, zoals er zo veel zijn ge-
weest in Heemstede. De mees-
te zijn omgebouwd tot woonhuis. 
Soms kun je helemaal niet meer 
zien dat er ooit een winkel was, 
een enkele keer is het nog dui-
delijk – meestal aan de vorm van 
het raam, dat vroeger een etala-
ge was.
Als we nu niet vastleggen wat er 
is geweest, verdwijnt het verhaal. 
Belangrijk? Onbelangrijk? In ie-
der geval leuk.
 
Deze week Laan van Insulin-
de 30. Van 1962 hebben we de 
‘toenfoto’ van Kapsalon van El. 
De vergelijkingsfoto van januari 
2014 (van Harry Opheikens) was 
wat lastig door het groter wor-
den van het boompje in de voor-
tuin. Verder herinnert er niets 
meer aan de tijd dat El hier knip-
te. Misschien zijn er nog verha-
len van vroeger? Wie weet ze?.
 
Heeft u meer informatie over de-
ze winkel of foto’s van vroeger? 
Of heeft u nog een foto van een 
winkel die vroeger in Heemste-
de was en die u wilt laten zien 

Laan van Insulinde 30, 1962.

Het is heel eigentijds. Zwarte 
of donkergrijze bestrating. Het 
liefst zo groot mogelijke tegels. 
En dan ook nog de voegen dicht 
gekit, zodat er geen onkruid tus-
sen kan komen. Het gevolg van 
het dichtstraten van - vaak - vrij-
wel de gehele tuin, is dat het re-
genwater niet meer de grond in 
kan zakken. Het stroomt via het 
riool weg. Bij hevige buien ra-
ken de rioolbuizen overvol. Het 
gevolg is wateroverlast in de 
straat. En misschien stroomt het 
ook wel weg naar de buren die u 
daardoor met een probleem op-
zadelt. 
En bovendien, wat nu eigentijds 
is, is over een jaar of tien/vijftien 
net zo gedateerd, net zo vreselijk 
ouderwets als bielzen en gewas-
sen grindtegels thans. ‘Typisch 

jaren `10, helemaal passé’, zegt 
men dan over uw bestrating. 
Nee, de eigentijdse tuinier doet 
het niet met zwarte of donker-
grijze bestrating. Eigentijds tui-
nieren doe je met apps. 
App is de afkorting van Appli-
catie, en wordt vooral gebruikt 
om een applicatie (software met 
een specifi eke taak of informa-
tie) op een smartphone of tablet 
aan te duiden. Het betekent ei-
genlijk ‘toepassing’ en bestaat al 
sinds er computers zijn. Met de 
komst van de App Store in 2008 
via iTunes is de afkorting voor de 
meesten mensen met een ‘slim-
me’ telefoon en iPad wel bekend. 
Er zitten handige toepassin-
gen bij zoals bv buienradar. Heel 
vaak zijn ze gratis te downloaden 
of voor een (vaak klein) bedrag.

Groei & Bloei heeft zo’n App ont-
wikkeld: ‘Plantenzoeker’.U kunt 
een gratis versie met 500 plan-
ten downloaden via Appstore of 
Google Play en voor 2,69 euro 
een versie met ruim
7000 planten. Voor de eigentijd-
se tuinier kunnen plantencata-
logi (wij hebben nog een Plan-
tenvinder uit 2001, met bijna 600 
pagina’s met alleen maar plan-
tennamen) wel bij het oud pa-
pier voor de recycling. Bent u 
nog niet zo’n eigentijdse tuinier 
die met apps uit de weg kan, dan 
is misschien de internetcatalo-
gus van kwekerij Esveld iets voor 
u. Daar, op www.esveld.nl, vindt 
u wel 11.000 plantennamen met 
foto’s, eigenschappen enz. 
Groei & Bloei Zuid-Kenne-
merland

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

Voor de tuinliefhebbers…

De eigentijdse tuinier

aan de lezers van De Heemste-
der? Mail hem naar de Histo-
rische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek (webmaster@
hv-hb.nl) of lever de foto in bij 
het kantoor van De Heemste-
der, Camplaan 35. Wij zorgen er 
dan voor dat de foto gescand 
wordt, u krijgt het origineel te-
rug. Vertel uw verhaal erbij en 
misschien hebben andere le-
zers wel aanvullingen.
 
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op on-
ze website www.hv-hb.nl Hier 
kunt u ook – als u die heeft – 
uw vragen stellen.
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Poëzie en interactie bij Boekhandel Blokker

Publiek in de weer met dichtkunst
Heemstede –  Onder grote be-
langstelling genoot het publiek 
van poëtische hoogstandjes bij 
boekhandel Blokker afgelopen 
zaterdag. Dit alles in het kader 
van de Nationale PoëzieWeek, 
die nog tot 5 februari duurt. Een 
ongedwongen en gezellige mid-
dag waarbij naast de voordrach-
ten van dichters ook het publiek 
een eigen of favoriet gedicht kon 
voordragen. Initiatiefnemers van 
de Haarlemse Dichtlijn op tour-
nee, te weten Heemstedenaren 
Marten Janse en Marc van Bie-
zen en de Haarlemse Anneruth 
Wibaut beten eerst zelf het spits 
af en bewogen een enthousiast 
publiek zelf mee te doen, waar 
ook bekende regiodichters als 
Fekke Bijlsma, Marisca van der 
Eem, de Rode Pimpernel, Ingrid 
van Brummelen, René Janus en 
ondergetekende graag gehoor 
aan gaven. Anneruth Wibaut de-
clameerde  een actueel gedicht 
over ‘de leukste winkelstraat’: 
de Binnenweg. Marc van Biezen 
wist de lachers op zijn hand te 
krijgen met zijn korte en scher-
pe gedichten, ook wel aforismen 
genoemd. Vader André van Bie-
zen droeg ook een gedicht voor. 
En Marten Janse toonde maar 
weer eens temeer met zijn werk 
dat poëzie een prachtige kunst-
vorm is. Maar ook niet eigen ge-
schreven gedichten kregen een 

podium: Tineke Pepping schrijft 
zelf niet, maar is een fervent 
liefhebster van poëzie. Zij de-
clameerde een gedicht van Ida 
Gerhardt. Loes Jonker- van der 
Meer declameerde haar eigen 
gevoelige gedicht ‘Amsterdam 
Zuid 1943, eens voorgedragen 
bij de herdenking van de Heem-
steedse Joodse oorlogsslachtof-
fers en liet een grote indruk bij 
het publiek achter. Fekke Bijls-
ma stak zijn ode aan de rivier de 
IJssel niet onder stoelen of ban-
ken. Karin Ottenhoff attendeer-
de het publiek op de bloemle-
zing  ‘Het album van de Indische 
poëzie’, dat op 14 februari ge-
presenteerd wordt en droeg een 
van deze gedichten voor. Dich-
ters reageerden met gedichten 

op voorgedragen gedichten die 
daarop aansloten. Poëzie werd 
weer dichter bij het publiek ge-
bracht. Enkele gedichten wil de 
Heemsteder u niet onthouden en 
plaatsen we hier. De Haarlemse 
Dichtlijn vindt dit jaar plaats op 
29 mei, Hemelvaartsdag. Daar-
naast organiseert de Haarlemse 
Dichtlijn maandelijks een open 
podium. Kijk hiervoor op www.
haarlemsedichtlijn.nl.

De Heemsteder roept tevens 
dichters en geïnteresseerden 
op een kort Valentijnsgedicht te 
schrijven en in te sturen naar 
dichtstorten@yahoo.com, vóór 
11 februari. De mooiste plaatsen 
we in de editie van 12 februari.
Bart Jonker

De leukste winkelstraat van Nederland
ik ken ze wel 

de binnenwegen
naar eigen dieptes
en naar levensmoe

ik ken de wegen wel
naar zijn en niet bestaan

ik ken nu ook De Binnenweg
als leuke weg

als leukste straat
als leukste winkelstraat

van Nederland
Anneruth Wibaut

Wie kent hem nog?
Joris Driepinter: “Melk moet, drie glazen per dag”.

Mijn omgeving kijk meewarig.
Dat zegt iets over mij: overjarig!

René Janus

De i
vanaf het begin

te schriel, te
kaal
bijna

verdwijnend
in eigen
schaduw
uit meelij

zette de zetter
er een toppunt

boven
Marisca van der Eem

Heemstede - Met het la-
ten spuiten van drie confet-
ti bommetjes kwam de ont-
lading bij winkeliers van de 
Binnenweg/ Raadhuisstraat 
toen vrijdagmiddag de leuk-
ste dames van NL.STREETS de 
grote beker van de over-
winning overhandigden aan 
de voorzitter van de win-

keliersvereniging, WCH, 
Peter van Limburg. Toch gelukt 
om de Leukste Straat van Neder-
land te worden. Winkeliers lie-
pen dol van vreugde rond bij de 
Roos, waar Alexander Mengerink 
de felicitaties in ontvangst nam. 
Feestvierder  Willem van Dam 
liep rond met een bordje ̀ feestje`, 
Arno Koek van Boekhandel Blok-

ker regelde snel een geluidsin-
stallatie en Gall & Gall kwam aan-
draven met champagne. Vreugde 
alom met die Street Award die in 
de landelijke pers breed uitge-
meten wordt. Daar kan en mag je 
als winkelier van profiteren, want 
afgelopen jaar al kwamen er veel 
bezoekers eens kijken wat de 
Tweede Leukste Straat van Ne-

Leukste straat van Nederland is in Heemstede  

Dichtstorten
Valentijnsoproep

Iemand hartverwarmend verrassen: je (stille) liefde, je 
vader, moeder, beste vriend of vriendin? Schrijf dan een 
kort Valentijnsgedicht  en stuur dit vóór 11 februari naar 
dichtstorten@yahoo.com. De mooiste en leukste worden 
geplaatst in de Heemsteder van 12 februari!

derland, de Binnenweg/Raad-
huisstraat, te bieden had. Dat ef-
fect zal nu versterkt terugkomen, 
de winkeliers zijn er klaar voor. 
Ze stonden toch al bekend om 
hun klantvriendelijkheid, nu doen 
ze er nog een schepje bovenop. 
Kenmerk van zelfstandige onder-
nemers die zelf nog graag ach-
ter de toonbank staan. Voor die 
winkeliers is de NL Street Award 
bedoeld en dus goed terecht ge-
komen. Daar mag de winkeliers-
vereniging WCH trots op zijn, 
dat waren ze vrijdagmiddag al-
lemaal. Gelukwensen ook van 
de gemeente. Loco burgemees-
ter en wethouder Pieter van der 
Stadt feliciteerde alle winke-
liers, hij gaf aan dat de gemeen-
te faciliteert waar het kan. Waar-
bij betrokken is het autoverkeer, 
de fietsers en de voetgangers. 
Hij had net gelezen dat pensi-
oenfondsen hun dekkingsgraad 
hadden verbeterd en er zelfs 
fondsen zijn die pensioengelden 
wat verhogen. 

Betere tijden
Goede vooruitzichten voor win-
keliers! De vlaggen gingen uit en 
het feestje ging nog even door in 
de Kantoorboekhandel de Roos 

waar Alexander Mengerink nog 
eens inschonk voor overbuur-
man Jasper de Zwart, de trotse 
eigenaar van Ree verfhandel, die 
het lobbyen om stemmen te krij-
gen bijna tot vakmanschap ver-
heven had. Een heerlijke revan-
che van een dorp op een stad 
als Leeuwarden. Voorzitter van 
de winkeliersvereniging, Peter 
van Limburg van het Reisbu-
reau, vond het inzetten van  klei-
ne prijsjes als gratis milkshakes 
van Broodje Bram, de honder-
den krentenbollen van Nol Ber-
tram, de barbecue van de beste 
slager van Nederland, Chateau-
briand, de inzet van Tummers 
en de prijzen als een horloge of  
IPad, een voorbeeld van saam-
horigheid onder de aangesloten 
winkeliers. Terecht even uit  hun 
dak gaan met een glaasje bub-
bels. Met 3141 stemmen ble-
ven ze Dordrecht voor die 2925 
stemmen kreeg en de Amster-
damse Haarlemmerdijk scoorde 
929 stemmen. De leukste straat 
van Nederland, de twee, Raad-
huisstraat en Binnenweg vieren 
het hele jaar hun feestje dat vrij-
dagmiddag zo spontaan begon 
midden op de Binnenweg.
Ton van den Brink 

Vlag uit op Raadhuisstraat
en Binnenweg 
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Winnares toonaangevend pianofestival 
komt naar het Oude Slot in Heemstede

Rosalía Gómez Lasheras be-
gon op haar vijfde met pianoles-
sen bij Alexander Gold. In 2011 
won zij de Extraordinary Award 
van het Santiago Conservato-
rium. In datzelfde jaar  werd zij 
toegelaten tot het Conservato-
rium van Utrecht, waar ze nu in 
haar derde jaar Bachelor zit bij 
Alan Weiss.
Ondanks haar jonge leeftijd heeft 
zij in de meeste grote steden in 
Spanje opgetreden en vele prij-
zen bij concoursen in de wacht 
gesleept. Maar ook op de inter-
nationale podia is Rosalía geen 
onbekende meer; zo was zij te 
zien en horen in Duitsland, Rus-
land, België, Portugal en Oosten-
rijk. En uiteraard ook in Neder-
land, waar zij tegenwoordig -in 
Utrecht- woont.

 Haar docent Alan Weiss zegt 
over haar: “Zij behoort beslist tot 
het uitgelezen groepje bijzonder 
getalenteerde musici waarvan ik 

Rosalía Gómez Lasheras heeft de finale gewonnen van de YPF 
Piano Competition 2013. Dit is het meest vooraanstaande Ne-
derlandse pianoconcours voor jong talent. Het muziekmin-
nend publiek in Kennemerland kan al heel snel kennis maken 
met deze 19-jarige pianiste, want zij treedt op 9 februari op in 
het Oude Slot in Heemstede.

in mijn bijna dertigjarige carrière 
het voorrecht heb gehad ze les 
te mogen geven.”
 
Het optreden in het Oude Slot op 
9 februari begint om 12.00 uur. 
Vanaf 11.15 uur wordt er koffie 
met gebak geserveerd. Entree: 
17,00 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en 
www.podiaheemstede.nl.

Snuffelen in 
Heemstede

Heemstede - Zondag 9 fe-
bruari wordt de populaire en 
drukbezochte vlooienmarkt in 
Heemstede gehouden en wel 
in sportcentrum Groenendaal 
aan de Sportparklaan 16. Lief-
hebbers zijn welkom van 9.30 
tot 16.30 uur voor 2,50 euro 
per persoon. Kinderen t/m 11 
jaar onder begeleiding heb-
ben gratis toegang. Infor-
matie of reserveringen: or-
ganisatieburo MIKKI, 0229-
244739/244649 en www.mik-
ki.nl.

Foto-expositie 
‘Thuis in 

Heemstede’
Heemstede - Van 17 februari tot 
en met 31 maart is in de Burger-
zaal van het raadhuis de foto-ex-
positie ‘Thuis in Heemstede’ te 
bezichtigen. In de aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
brengt de expositie op een an-
dere manier in beeld wat (kan-
didaat) raadsleden verbindt met 
Heemstede. De gemeenteraads-
verkiezingen zijn op woensdag 
19 maart 2014. De verkiezings-
campagnes zijn inmiddels in vol-
le gang. Met de expositie geven 
beoogd raadsleden antwoord op 
de vraag ‘Welke plek symboli-
seert voor u thuis in Heemstede?’
De expositie wordt op vrijdag 
14 februari om 16.00 uur ge-
opend door burgemeester Ma-
rianne Heeremans. Iedereen is 
uitgenodigd voor deze opening 
waar u de expositie kunt bewon-
deren en in gesprek kunt gaan 
met de (kandidaat) raadsleden. 
Ontvangst is vanaf 15.45 uur in 
het raadhuis, Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

Fototentoonstelling over de 
helden van de thuiszorg

Heemstede - De maanden februari en maart is de fototentoon-
stelling ‘De wijkzuster/broeder op een voetstuk’ te zien in de pu-
bliekshal van het gemeentehuis van Heemstede. De Haarlemse 
fotograaf Arjen Born portretteerde voor Zorgbalans  12 (wijk)ver-
pleegkundigen en wijkverzorgenden. Het werk in de thuiszorg 
vraagt veel van deze mensen, daarom zet Zorgbalans ze letter-
lijk op een voetstuk.
De veranderingen in de thuiszorg vragen veel flexibiliteit van 
thuiszorgmedewerkers. Maar ondanks alle veranderingen staan 
ze altijd klaar voor mensen die hulp nodig hebben. Naast een eer-
betoon aan deze mensen is de fotoserie bedoeld om het huidige 
debat over de thuiszorg op een creatieve manier onder de aan-
dacht te brengen.
Het komend jaar wordt de fotoserie geëxposeerd in gemeentehui-
zen, ziekenhuizen en bibliotheken in de gemeenten waar Zorgba-
lans actief is. Vorig jaar heeft de expositie al in de Refter van het 
stadhuis van Haarlem gehangen. 
De tentoonstelling in het gemeentehuis van Heemstede is van-
af nu tot eind maart  gratis te bezoeken. Openingstijden: ma t/m 
woe: 8.30 - 17.00 uur, do: 8.30 - 19.30 uur, vrij: 8.30 - 16.00 uur.
Voor meer informatie zie: zorgbalans.nl en werkenbijzorgbalans.nl.

Filmfeestje met Van Zuylen 
en Roodnat in Oude Slot
Heemstede - Het Oude Slot is 
zondag 16 februari de plek waar 
de filmliefhebber moet zijn om 
samen met het echtpaar Erik 
van Zuylen en Joyce Roodnat 
van een bijzondere Nederland-
se film te genieten. Van Zuy-
len en Roodnat  geven veel van 
hun filmkennis prijs en lichten 
Van Zuylens ‘Het mysterie van 
de sardine’ toe. Die film wordt 
vertoond én om het feestje 
compleet te maken kan men in-
schrijven op een maaltijdarran-
gement.

Erik van Zuylen volgde de Ne-
derlandse Filmacademie, maar 
haakte na acht maanden af, naar 
eigen zeggen omdat hij ‘te onge-
duldig’ was. Hij maakt speelfilms, 
documentaires en schrijft scena-
rio’s. Een van zijn documentaires 
heeft als onderwerp de ex voto: 
een voorwerp als dankoffer wan-
neer een heilige een smeekbe-
de beantwoordde met een won-
der. Meestal in de vorm van een 
schilderij waarop het wonder 
wordt uitgebeeld.
 
Boekverfilming
De ex voto komt ook voor in een 
van zijn speelfilms, Het Myste-
rie van de Sardine. Die film kent 
een langdurige voorgeschiede-
nis. Via schrijver W.F. Hermans 

raakte Van Zuylen geïnteres-
seerd in de Pools-Britse sauteur 
Stefan Themerson, wiens boek 
‘The mystery of the sardine’ uit 
1986 hij las. Hij besloot het boek 
te verfilmen en probeerde bij-
na vijftien jaar lang de financie-
ring voor een internationale co-
productie rond te krijgen. In de 
tussentijd werkte hij voorname-
lijk als theaterregisseur. Tenslot-
te gaf Van Zuylen zijn pogingen 
op en maakte hij in 2005 de Ne-
derlandstalige film ‘Het mysterie 
van de sardine’ met o.a. Renée 
Fokker, Victor Löw, Hans Dage-
let, Angelique de Bruijne en Kit-
ty Courbois.

Erik van Zuylen was al twee keer 
eerder in het Oude Slot, om de 
lezingen van zijn echtgenote 
Joyce Roodnat technisch te on-
dersteunen. Nu zijn de rollen 
omgedraaid. Roodnat, filmken-
ner par excellence, schrijfster en 
redacteur van NRC Handelsblad, 
ondersteunt zijn verhaal nu met 
vragen en opmerkingen.

De filmmatinee in het Oude Slot 
begint om 15.00 uur; entree: 
17,00. 39,50 met maaltijd arran-
gement en filmvertoning ‘Het 
Mysterie van de Sardine’. Kaart-
verkoop: 023-548 38 38 en www.
podiaheemstede.nl.

Schrijvers Annejet van der Zijl &
Hans Münstermann bezoeken de Bibliotheek
Heemstede - Hoog bezoek, 
want op zondag 16 februari, van 
13– 16 uur, bezoeken twee best-
sellerauteurs de Bibliotheek. Zo-
wel Annejet van der Zijl (bekend 
door haar boek Sonny Boy) als 
Hans Münstermann (publiceer-
de onlangs Mischa) komen ver-
tellen over en voordragen uit hun 

meest recente boek en gaan met 
het publiek in gesprek. De bei-
de auteurs zijn deze middag te 
gast in de Bibliotheek Heemste-
de (Julianaplein 1). De toegang 
voor dit schrijversbezoek is gra-
tis. De middag wordt in samen-
werking met H. de Vries Boeken 
en Boekhandel Blokker georga-

niseerd voor literatuurliefheb-
bers, zoals leden van leesclubs.

Gratis toegang. Het reserveren 
van kaarten kan via de website 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. Ook kun je terecht bij de 
balies van de Bibliotheekvesti-
gingen.

Heemstede - Het is bijna Va-
lentijnsdag! Nog niets voor je 
(toekomstige) lief? Kom dan 
eerst naar de Bibliotheek! Voor 
jongens en meisjes van 10 
t/m 14 jaar oud is op woens-
dag 12 februari, van 15.00 tot 
16.30 uur in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1) 
een naaiworkshop waar je 
een zelfgemaakt cadeau op 
de naaimachine maakt. Een 
kaartje kost 7,50 (10,- voor 
niet-leden) en bestel je onli-
ne of bij de balie van de Bi-
bliotheek. 
Ben je 18 jaar of ouder en 
word je op Valentijnsdag lid 
van de Bibliotheek Zuid-Ken-
nemerland of van de Biblio-
theek op het station dan ont-
vang je twee Pathé vouchers 
om samen met je Valentijn 
naar de film te gaan. Bel voor 
info: 023-5115300. Alleen op 
Valentijnsdag ontvang je niet 
één, maar twee vouchers.

Kijk voor de actievoorwaarden 
op www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Lekker happen 
met elkaar in 
Eethuis Plexat

Heemstede - Elke vrijdagavond 
organiseert Plexat, dé plek voor 
jongeren bij Casca, een eet-
huis voor jongeren. Om 17.30 uur 
wordt het eten opgediend en om 
ongeveer 19:00 uur zijn we klaar 
met eten. Daarna kun je gezellig  
blijven kletsen, beetje hangen, 
doen waar je zin in hebt, spel-
letje ... in Plexat. Plexat is op de 
vrijdagavond geopend tot 22 uur. 
Kosten: 4,- maaltijd incl. drankje.
Het Jongeren Eethuis is bij Plexat 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Op vrijdag 14 februari 
staat spaghetti Bolognese op het 
menu met als dessert een choco-
ladetoetje! Meld je aan voor vrij-
dag 12.00 uur via plexat@casca.
nl of 023-548 38 47.

Valentijnsactie 
in de

Bibliotheek
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Heemstede - De Fietsers-
bond is een belangenvereniging 
voor fietsers. Peter van der Vel-
den was hiervan 15 jaar voorzit-
ter. “De Fietsersbond is begon-
nen als actiegroep en bestaat 
uit vrijwilligers”, legt Peter van 
der Velden uit. “Eigenlijk waren 
in het verleden de meeste ver-
enigingen gericht op autostro-
men. De Fietsersbond bestaat 
uit een landelijk overkoepelend 
orgaan, met daaronder plaatse-
lijke bureaus die zich hard ma-
ken voor de belangen van fiet-
sers in de gemeentes, met name 
voor de fietsveiligheid. Aanvan-
kelijk was ik alleen sympathisant. 
Ik kreeg echter als fietser een on-
geluk op de Vogelenzangseweg, 
omdat toen die weg niet hele-
maal deugde. Dit heeft me aan 
het denken gezet. Na een brief-
wisseling met de Provincie, die 
het probleem van de Vogelen-
zangseweg uiteindelijk heeft op-
gepakt, ben ik daarna benaderd 
door de Fietsersbond. Dit was 
in 1998. De toenmalige voorzit-
ter ging verhuizen en vroeg of ik 
voorzitter wilde worden. Ik be-
sloot het stokje van voorzitter 
over te nemen, een functie die ik 
nu 15 jaar vervuld heb. De Fiet-
sersbond  heeft een signaleren-
de functie en brengt de fietsknel-
punten in Heemstede in kaart 
en draagt mogelijke oplossingen 
aan, vastgelegd in rapporten. De-
ze lopende zaken bespreken we 
4 tot 5 keer per jaar met de wet-

houder. Van de 10 knelpunten uit 
1998 zijn er op deze manier nu 
9 opgelost. Een lange adem heb-
ben is dus noodzakelijk, alsme-
de voortdurend de vinger aan 
de pols houden. Fietsproblemen 
staan niet op zichzelf, maar wor-
den door de gemeente onder de 
zogenaamde ‘reconstructies’ ge-
hangen. Bijvoorbeeld bij een her-
inrichting kijkt de gemeente naar 
het gehele verkeer. Door een in-
gevoerde regel is de gemeen-
te echter verplicht aandacht aan 
de fietser te geven. Onze relatie 
met de gemeente is over het al-
gemeen goed: we worden altijd 
geïnformeerd en onze aanvul-
lende deskundigheid wordt over-
wogen in beslissingen. Natuurlijk 
blijven er altijd verbeterpunten. 
Zoals bijvoorbeeld de geplaats-
te fietsenrekken door Prorail bij 
het station Heemstede-Aerden-
hout. Bij zo’n project zijn al gauw 
verschillende partijen betrokken: 
Prorail, de gemeente Heemstede, 
NS-fiets, die de bewaakte fiet-
senstalling beheert, de facilitei-
ten van ondernemers en de Fiet-
sersbond. Er is overleg geweest 
tussen de gemeente en Prorail 
om dubbele fietsenrekken aan de 
kant van de Leidsevaart te plaat-
sen, zonder dat er met alle partij-
en onderling is gepraat. Dat vin-
den wij jammer. De kwaliteit en 
het prijskaartje van de plekken 
op het station zijn namelijk ver-
schillend en erg belangrijk. Op 
dat gebied zou de gemeente er-

bij gebaat zijn het initiatief te ne-
men om alle partijen bij elkaar te 
brengen. We kijken bijvoorbeeld 
ook naar de tegelverharding op 
fietspaden: de gedachte leeft dat 
dit een goede en voordelige op-
lossing is. Tegels zijn echter ge-
voelig voor verzakking in de fun-
dering  door zwaar verkeer, maar 
ook voor wisselende weersom-
standigheden. Hierdoor komt 
naast de fietsveiligheid ook het 
fietscomfort in het geding. Wij 
pleiten dan ook voor meer geas-
falteerde fietspaden en fietsstro-
ken. We worden hierin gesteund 
door Fietsberaad: een landelijke 
organisatie van ambtenaren die 
zich bezighoudt met het fietsbe-
leid. Maar we zijn over het geheel 
genomen niet ontevreden: ik kijk 
terug op 15 jaren waarbij de Fiet-
sersbond veel heeft bereikt. Zo-
als bijvoorbeeld de fietspaden 
die geborsteld worden in de win-
ter in geval van sneeuw en ijs. Wij 
zoeken altijd nog vrijwilligers en 
een nieuwe voorzitter. Voor scho-
lieren bieden wij maatschappelij-
ke stages.

Geïnteresseerden kunnen met 
mij contact opnemen op tel.
nr. 023 -528 28 29 of per e-mail 
heemstede@fietsersbond.nl”, 
aldus Peter van der Velden. Meer 
informatie of iets te melden?
Kijk dan op www.haarlem.fiet-
sersbond.nl of www.fietsersbond.
nl.
Bart Jonker

Voorzitter Peter van der Velden neemt na 15 jaar afscheid

Fietsersbond helpt
fietsveiligheid in het zadel

Nieuwe ‘HeerlijkHeden’ 
Over de verdwenen bruggen bij de 
Kerklaan en gemeenteraadsverkiezingen

Heemstede - Het nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden, het 
kwartaaltijdschrift van de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek, bevat weer een 
grote variëteit aan artikelen.
Op 19 maart dit jaar zijn er ge-
meenteraadsverkiezingen. Hon-
derd jaar geleden ging het er 
heel anders aan toe en verloren 
de katholieken langzaam hun 
leidende positie. Hoe ging dat er 
aan toe?
Vanaf 30 november 2013 vieren 
we twee eeuwen Koninkrijk der 
Nederlanden. Heemstede kende 
door de jaren heen opmerkelij-
ke nationale feesten met onder 
meer in 1923 een groots theater-
spektakel.
Vanaf 1842 reed de stoomtrein 
langs Heemstede en Benne-
broek richting Leiden. De aanleg 
was niet eenvoudig: er moesten 
talloze spoorbruggen gebouwd 
worden en waar moesten de sta-
tions komen? Heemstede heeft 

lang op een volwaardig station 
moeten wachten.
Groenendaal blijft ons bezighou-
den. Zo kunt u lezen over 18de-
eeuwse grenspalen en ook hoe 
enthousiast Jac. P. Thijsse in 
1913 was over de flora en fauna 
van de voormalige buitenplaats, 
met name over de vele bijzonde-
re vogels. 
We laten u vier verdwenen boer-
derijen zien en drie verdwe-
nen bruggen. De Bavobrug, 
Witte Brug en een kwakel bij 
de Kerklaan in Heemstede zijn 
alle afgebroken toen de zuid-
waarts lopende zijtakken van de 
Zandvaart in 1967 gedempt wer-
den. 
Ook tonen we een paar bijzon-
dere foto’s uit de in 2013 door 
het Noord-Hollands Archief 
verworven collectie van fo-
topersbureau Poppe de Boer 
en blikken we vooruit naar de 
tweede Heemsteedse Kunst-
beurs in de Pinksterkerk met z’n 

De Witte Brug in 1954, gezien 
vanaf de IJzeren Brug. Na de 
dubbele garage en het witte huis 
zien we het, op deze foto nog niet 
witgeschilderde, ’t Wolbers Huijs, 
genoemd naar de kunstschilder 
Herman Gerard Wolbers die daar 
gewoond heeft.

Op de hoek van Koediefslaan en Bronsteeweg lag vroeger Café Land-
zicht, tijdens de lezing van Jac. P. Thijsse voor de Bond tegen Drank-
misbruik in 1914 werd het tijdelijk omgedoopt in Koffiehuis Landzicht.

Merel van der Marel 3e in 
Nationale crosscompetitie
Heemstede - Zondag 2 febru-
ari werd de afsluitende wed-
strijd gelopen in het “Nationale 
cross circuit 2013-2014”. In Bre-
da streden de Meisjes junioren 
C tijdens de (4e wedstrijd / fina-
le) Mastboscross om de felbe-
geerde titel “overall cross circuit 
kampioen”. Na 3 gelopen wed-
strijden (Tilburg-Soest-Kerkra-
de) moesten de meisjes het dit 
keer uitvechten op een uitda-
gend en technisch parcours van 
2770 m. Door de regenval van de 
afgelopen dagen was het terrein 
erg lastig te belopen, modder, 
blubber en neergelegde boom-
stammen zorgden ervoor dat er 
vrijwel nooit ontspannen op tem-
po gelopen kon worden.
Direct na de start vormde zich 
een kopgroep met daarin al-
le favorieten en kanshebbers 
voor het kampioenschap. Diver-
se keren werd er vanuit de kop-
groep gedemarreerd maar tel-
kens werd het gat weer dicht ge-
lopen. Op de laatste 250m ont-
spon zich op het smalle en boch-
tige deel een felle eindstrijd en 

werd er uiteindelijk gesprint voor 
de winst. Met een gemiddel-
de snelheid van 16,7 km/per uur 
/ 3.36 min per km kwam Merel 
van der Marel uit Heemstede uit-
eindelijk na 9.58 min als 3e over 
de eindstreep, op slechts 2 se-
conden  van de nummer 1 Jas-
mijn Lau (2e Nationaal cross cir-
cuit) en 1 seconde achter num-
mer 2 Jasmijn Bakker (1e Natio-
naal cross circuit). Met deze wel-
verdiende 3e plaats in Breda en 
overige behaalde resultaten stel-
de Merel haar 3e plaats overall 
veilig in het nationaal cross cir-
cuit kampioenschap.
De nummers 1 t/m 3 van het 
eindklassement krijgen onder 
leiding van de bondscoach Grete 
Koens een loop-clinic aangebo-
den op sportcentrum Papendal.
Veel tijd om uit te rusten krijgt 
Merel niet na deze wedstrijd. 
Merel zal komend weekend (9 
februari) in Apeldoorn al weer 
deelnemen aan het Nederlands 
Kampioenschap indoor 1500m. 
Ze loopt dan tegen oudere meis-
jes uit de junioren B categorie.

schitterende glas-in-betonwand.
Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden in-

zien. Losse nummers kosten 4,95 
euro en zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandels in Heemstede en 
Bennebroek.
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‘Slechts 20% kiest op lokale thema’s’

Een les campagnevoeren
Heemstede - De VVD Kenner-
merland had Frits Huffnagel en 
Barbara Visser op woendag 29 
januari uitgenodigd om uit te 
leggen hoe je een verkiezings-
campagne moet voeren. Visser 
zegde af en ook haar stand-in 
Anouchka Schut moest afzeg-
gen. Het gedoe rond - en la-
ter die avond het aftreden van 
– ‘brekebeen’ staatsecretaris 
Frans Weekers hield beide da-
mes in Den Haag. Huffnagel, ge-
pokt en gemazeld, als voorma-
lig wethouder in Amsterdam en 
Den Haag en eerder campagne-
leider van onder anderen Gerrit 
Zalm en Mark Rutte, wist er wel 
raad mee. Er was gerekend op 
een grote toeloop waarvoor de 
raadszaal in het gemeentehuis 
van Heemstede was ingeruimd. 
Het aantal bezoekers bleef be-
perkt tot enkele partijbonzen, 
zodat de bijeenkomst werd ver-
plaatst naar de intiemere hal van 
het raadhuis. Volgens Huffnagel 
is het interessant waar de 25 ze-
tels van de PVV naar toegaan. 
De PVV doet alleen mee in Den 
Haag en Almere dus de stem-
men zullen ergens anders heen-
gaan. Hij hekelde het respectlo-
ze klimaat rond de politiek en de 
politici. Hij merkte op dat bij een 
kiezersopkomst van 50% één 
persoon feitelijk voor twee stemt. 
De helft van de kiezers maakt zo 

voor de andere helft de dienst uit. 
De kaderleden van de VVD hield 
hij voor: “Doe mensen beloftes, 
want mensen stemmen op jouw 
beloftes.” Dat die beloftes veelal 
niet worden waargemaakt komt 
doordat je in Nederland nooit de 
absolute meerderheid hebt, met 
als gevolg compromissen. Huff-
nagel gaf toe dat de meeste kie-
zers afgaan op wat er zich lande-
lijk afspeelt, slechts 20% kiest op 
lokale thema’s. Kern van zijn be-
toog was dat er tijdens de cam-
pagne geen aandacht hoeft te 
worden gegeven aan mensen 
die toch niet op jouw partij wil-
len stemmen. “Zonde van de tijd 
hen op andere gedachte te bren-
gen”, vond hij. “Mensen die twij-
felen om op jouw partij te stem-
men dáár moet je tijd in steken. 
Zoek de mensen op die op je wil-
len stemmen en probeer die vast 
te houden.” Een van de aanwe-
zigen stelde vraagtekens bij de 
geloofwaardigheid van de VVD. 
Dit viel buiten de opdracht van 
Huffnagel voor deze avond. Hij 
wilde wel kwijt dat het de par-
tij even tegenzit en de landelij-
ke politiek (te)veel invloed heeft 
bij de lokale verkiezingen. Of de 
lokale politici het geleerde met 
succes in de praktijk hebben ge-
bracht blijkt pas bij de verkie-
zingsdag op 19 maart.     
Eric van Westerloo

D66: Kunst en cultuur 
ontzien bij bezuinigingen
Heemstede - De Heemsteedse 
gemeenschap wordt niet alleen 
gevormd door mensen en ste-
nen alleen. Instellingen en acti-
viteiten in het kader van kunst, 
cultuur en sport maken een sa-
menleving compleet en geeft 
ons dorp haar eigen culture-
le identiteit. Als onderwijspartij 
vindt D66 het daarom belangrijk 
dat een voorziening als de Bibli-
otheek een centrale plek in ons 
dorp houdt. De afgelopen jaren 
is in Heemstede op cultuur al 
flink bezuinigd, wat dat betreft is 
de bodem nu wel bereikt.

Gemeente in faciliterende rol
Het kunst en cultuurbeleid van 
de gemeente is aan revisie toe. 
Lijsttrekker Jur Botter merkt op 
dat kunst en cultuur volop in de 
belangstelling staat bij de inwo-
ners van Heemstede. De kunst-
beurs in de Pinksterkerk bijvoor-
beeld trok vorig jaar zo’n 2000 

bezoekers. De gemeente zou dit 
soort initiatieven moeten steu-
nen en veel meer faciliterend 
moeten optreden. Exposities in 
het Raadhuis of het creëren van 
een marktplaats voor kunst en 
cultuur zijn voorbeelden van de-
ze faciliterende rol. 

Cultuureducatie op scholen
D66 is er ook voorstander van 
dat culturele ondernemers het 
beheer voeren over (semi) open-
bare monumenten, zoals nu het 
geval is bij Huis te Manpad. En 
de D66 lijsttrekker wil zich ook 
richten op jongeren. Jur Botter: 
“Ik wil vooral de kunst en cultuur 
educatie op scholen gaan stimu-
leren.” Hoe zwaar de gemeen-
telijke financiën ook onder druk 
komen te staan, D66 wil dat ie-
dereen van de Heemsteedse cul-
turele monumenten, instellingen, 
podia en activiteiten kan blijven 
genieten.

GroenLinks wil schaduwraadsleden terug
Heemstede - In de raadsver-
gadering van 30 januari kwam 
GroenLinks met een motie waar-
in de partij verzoekt om te on-
derzoeken of er schaduwraads-
leden hun (her)intrede kun-
nen doen. Eind jaren 90 zijn de-
ze pseudoraadsleden uit de or-
ganisatie verdwenen. Groen-
Links voorziet dat er meer werk 
op de schouders van de raadsle-
den komt en wil met hulpkrach-
ten de mogelijkheid hebben om 
de taken te verdelen. Schaduw- 
of duoraadsleden zijn niet geko-
zen en mogen niet stemmen. Wel 
mogen zij als vervanger optreden 
bij commissievergaderingen. Het 
voordeel ligt vooral bij de kleine 
partijen die zo hun raadsleden 
ontlasten. Het is daarnaast een 
goede leerschool voor toekom-

stige raadsleden. Vraagteken 
kan men zetten bij de legitimi-
teit als een niet gekozen burger 
zich gaat mengen in de beraad-
slagingen. Een raadslid is geko-
zen en ontvangt een vergoeding 
voor zijn werkzaamheden. In het 
verleden kregen ook schaduw-
raadsleden een vergoeding. Dat 
zal in de tijd van bezuinigingen 
wel niet realiseerbaar zijn. Scha-
duwraadsleden die zich willen 
profileren krijgen een kans maar 
trekken een wissel op de duur 
van de vergaderingen, omdat 
zij ook iets willen zeggen al dan 
niet relevant. De overige partijen 
stonden niet helemaal negatief 
tegenover het voorstel. Verwacht 
mag worden dat een meerder-
heid in de raad het fenomeen 
schaduw- of duo raadslid zal af-

wijzen. Groen Links trok de mo-
tie in waarbij de raadsgriffier on-
derzoek gaat doen hoe het in ge-
meentes, die wel gebruik maken 
van schaduwraadsleden, werkt. 
Het staat fracties in de raad vrij 
om zich van steun van derden te 
voorzien, maar het woordvoeren 
tijdens vergaderingen is nu niet 
mogelijk. Raadsleden die zich 
verkiesbaar stellen weten voor-
af wat hen te wachten staat. Ge-
zien de landelijke peilingen staat 
de groene partij er niet florissant 
voor. De kans dat zij na de ver-
kiezingen van 19 maart nog maar 
met één raadslid vertegenwoor-
digd zijn is niet ondenkbaar. Mo-
gelijk ligt ook dat ten grondslag 
ligt aan het voorstel tot herinvoe-
ring van schaduwraadsleden.
Eric van Westerloo

De eerste die 
135 wordt,

is al geboren
Heemstede - De oudste mens 
aller tijden is 122 geworden. 
En de eerst die 135 wordt, is 
al geboren. Weten zij dat de 
ze eeuweling kunnen wor-
den? Wat betekent dat voor 
de kinderen van nu? Beseft 
een 70-jarige dat hij nog maar 
net komt kijken? Rudi Westen-
dorp legt bij Boekhandel Blok-
ker uit (woensdag 12 februa-
ri) uit waarom we ouder en ou-
der worden en hoe we dat lan-
ge leven de baas kunnen blij-
ven. Rudi Westendorp is hoog-
leraar ouderengeneeskunde in 
Leiden en directeur van Ley-
den Academy on Vitality and 
Ageing.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
5,=. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede, tel. 
023 - 5282472.

Mazda’s Nieuwjaarsloterij 2014 groot succes
Regio - De Nieuwjaarsloterij, die Mazda in 
Nederland onder zijn klanten heeft gehou-
den, is een groot succes geworden. Van het 
totale aantal uitgegeven loten is 45 % op de 
daartoe ingerichte website geactiveerd. In-
middels is de trekking geweest en zijn de 
winnaars van de bijna 80 prijzen bekend. Zij 
zullen de komende weken hun prijs in ont-
vangst nemen, in deze regio bij Mazda RC 
in Velserbroek.

Met een Mazda Nengajõ heeft importeur Mazda 
Motor Nederland de klanten die hun auto in on-
derhoud hebben bij een Mazda-dealer begin dit 
jaar een gelukkig Nieuwjaar gewenst. Nengajō, 
ansichtkaarten als nieuwjaarswens voor het 
nieuwe jaar, zijn een belangrijke traditie in Ja-
pan. “Ze zijn vergelijkbaar met de Kerstkaarten 
in het Westen maar hebben geen religieuze be-
tekenis en mogen niet vóór nieuwjaarsdag op de 
mat liggen”, vertelt Marc Luttik van Mazda RC. 
“Japanners sturen vooral nieuwjaarskaarten met 

lotnummers, jaarlijks meer dan 4,1 miljard. Men 
spreekt hiermee de waardering aan een ander 
uit en geeft met het lotnummer dus ook meteen 
een cadeau”.
Elke typisch Japanse Nengajõ vormde zo tevens 
een persoonlijk lot waarmee de Mazda rijders 
kans maakten op totaal bijna 80 interessante en 
vaak waardevolle prijzen, waaronder Nike Sport-
watches, Bose Soundlink 2 systems, GoPro He-
ro3 White Editions, iPad Mini’s, Pentax camera’s, 
etc. De loten kon men activeren via een cam-
pagne website, www.nengajo.nl, wat een onver-
wacht hoge respons van 45 % heeft opgeleverd.
De loten werden verdeeld onder bestaande Maz-
da-rijders via direct mail (met een respons van 
56 %) en e-mail, maar ook onder nieuwe klanten 
in de showroom van Mazda RC. De winnaars zijn 
inmiddels bekend gemaakt via www.mijnmazda.
nl. Ze krijgen persoonlijk bericht van Mazda RC 
en kunnen binnenkort in hun showroom de prijs 
in ontvangst nemen, compleet met symbolische 
uitreikcheque.

Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+) lezing
Cambodja
Vanuit Chau Doc in Vietnam 
varen we over de Mekong de 
grens over naar de hoofd-
stad van Cambodja: Phnom 
Penh. Ciska en Evert bezoeken 
het koninklijk paleis, kleurrij-
ke markten en de tempel Wat 
Phnom, die boven alles uit-
steekt. Een bezoek aan de Kil-
ling Fields van Choeung Ek is 
een huiveringwekkende erva-
ring. We varen over het enor-
me meer van Tonlé Sap naar 
Seam Reap, waar we last, but 
not least ronddolen door de 
wereldberoemde tempels van 
Angkor. Wie zich verdiept in 
Cambodja wordt bevangen 
door de doorzettingskracht van 
de bevolking. Het schrikbewind 

van de “Rode Khmer” heeft zijn 
sporen onmiskenbaar achter-
gelaten. En toch... Cambod-
janen kijken eerst en vooral 
vooruit.  Een boeiend reisver-
slag verteld aan de hand van 
prachtige beelden door Evert 
en Ciska Abspoel. De lezing is 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op dinsdag  
11 februari om 14.00 uur. De 
entree is 4,00. Telefoon (023) 
548 38 28 kies 1. www.casca.nl.

Woensdagavond: Filmavond
Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een film 
in de Theaterzaal op het grote 
doek. Op woensdag 12 februa-
ri  is dat een romantische thril-
ler. Aanvang: 20.00 uur – en-
tree 6,00. Duur van de film: 111 
minuten. Voor meer informa-
tie kunt u bellen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.





Heemstede - Op woensdag 
29 januari is Sietze Alkema van 
Omnyacc GoesDeen uitgeroe-
pen tot Financieel Planner van 
het Jaar 2014! Op het PFP-fo-
rum, het landelijke evenement 
voor de financiële professional, 
is de prijs aan hem uitgereikt. 
Sietze Alkema is als financieel 
planner en fiscalist werkzaam 
op de vestigingen Zwaagdijk en 
Heemstede.

In de eerste ronde moesten de 
financieel planners een viertal 
stellingen juist beantwoorden. 
In deze ronde zijn er veel gega-
digden afgevallen. De overge-
bleven deelnemers kregen ver-
volgens een casus toegestuurd. 
Van alle honderden inzendingen 
is Sietze degene die de opgege-
ven casus het best heeft uitge-
werkt volgens de vakjury.  Siet-
ze: “Ik heb aan deze verkiezing 
meegedaan zonder dat ik dat ie-
mand verteld had. Het leek mij 

leerzaam en ik hoopte natuurlijk 
dat ik de prijs zou winnen. Een 
heel weekend heb ik mij op kan-
toor opgesloten en heb ik hier-
aan gewerkt. Ik heb mij in de uit-
werking,  naast de inkomens- en 
estateplanning, met name ook 
gericht  op de analyse  en de ad-

visering betreffende  de opbouw 
van het vermogen. En dat heeft, 
begrijp ik, met name de doorslag 
gegeven.”
Alkema heeft naast de roem een 
reis gewonnen naar het wereld-
wijde congres over financiële 
planning in Seattle.
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Sietze Alkema ‘Financieel Planner van het jaar’

Heemstede - De kinderen van de Voorwegschool zijn een inza-
melingsactie gestart, zij sparen lege flessen voor het statiegeld.
Meester Harcko van groep 7 gaat wederom de Alpe d’huZes op, 
dit keer hardlopend. Samen met 2 ouders van de Voorwegschool 
zal hij deel uit maken van Team Chris.
De kinderen vonden dit zo’n goed initiatief dat zij ook in actie 
zijn gekomen. Het begon met het legen van hun spaarpotten 
en verkopen van tekeningen langs de deuren, al snel volgde het 
plan lege flessen te verzamelen.
Izzy uit groep 6 en Jasper uit groep 7 besloten hun plan voor te 
leggen bij de directrice Marlies van der Rijst en zij was meteen 
enthousiast! Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden schonk 2 
grote containers om de flessen in te gooien voor het goede doel.
De ochtenden op de Voorwegschool zijn nu gevuld met kinderen 
die staan te dringen voor de containers om hun verzamelde fles-
sen erin te gooien, de een met een nog vollere tas dan de ander!
De Voorwegschool hoopt op deze manier Team Chris te steunen 
om het doel van 30.000 euro te behalen.
Nu hopen dat de deelnemers van Team Chris goed blijven trai-
nen en de Voorwegschool overspoelt wordt met lege flessen!
Een ding is zeker; Chris zou trots geweest zijn als zij zag hoe 
iedereen zich inzet om te voorkomen dat er nog meer kinderen 
overlijden aan kanker.
Kijk op http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/team-
chris/ als u Team Chris ook wilt steunen.

Vluchtelingenwerk zoekt taalcoaches
Heemstede - In heel Kennemerland zijn taal-
coaches actief die bij vluchtelingen thuis les ge-
ven in Nederlands. Al die vluchtelingen zitten op 
les bij een inburgeringsinstituut maar daar zijn 
ze maar een paar uur per week. Daarom is het 
belangrijk om meer Nederlandse les te krijgen.

De vrijwilligers hoeven geen speciale opleiding 
te hebben maar goede kennis van het Neder-
lands is wel plezierig. Dit werk kost u maar één 
of twee uur per week. Meer informatie? Mail of 
bel Clara Wittop Koning, clarawk@xs4all.nl of 
023-5296164.

Scooter rijdt door na aanrijding
Heemstede - Een oudere man 
is maandagmiddag gewond ge-
raakt na een aanrijding met een 
scooter. Het ongeval gebeurde 
even na drie uur op de Binnen-
weg in Heemstede. De man stak 
ter hoogte van de Julianalaan 
over toen hij werd geraakt door 
een scooter en ten val kwam.

De oudere man is opgevangen 
door ambulancepersoneel en 
is na de eerste zorg ter plaat-

se naar het ziekenhuis overge-
bracht voor verdere behande-
ling,

De bestuurder van de scooter is 
er na het ongeval vandoor ge-
gaan. Getuigen hebben de jon-
gen weg zien rijden in de rich-
ting van de Raadhuisstraat waar
politieagenten nog naar hem op 
de uitkijk hebben gestaan. De 
scooterrijder is voor zover be-
kend nog niet gepakt.

 Een artist impression van de uiteindelijke nieuwbouw.

Aannemingsovereenkomst ondertekend
Officiële start nieuwbouw
Hartekampterrein Heemstede

De oude panden op het terrein 
in Heemstede zijn inmiddels alle-
maal gesloopt. Dat maakt de weg 
vrij om te starten met de nieuw-
bouw. Na een aanbestedingstra-
ject is het bedrijf Van Wijnen uit 
Heerhugowaard aangewezen als 
hoofdaannemer voor de realisa-
tie van de nieuwbouw.
Nieuwbouw is noodzakelijk om-
dat de oude huisvesting van de 
cliënten op het Hartekampter-
rein niet meer voldeed aan de 
wettelijke eisen en bepalingen. 
De meeste oude panden die ge-
sloopt zijn, dateren uit de jaren 
’70. Daarnaast heeft de Harte-
kamp Groep zelf een aantal uit-
gangspunten voor de huisves-
ting van cliënten vastgesteld, die 
in deze nieuwbouw hun vorm 
gaan krijgen. De oplevering 
van de nieuwe gebouwen vindt 
plaats in 2015.
 
Nieuwbouw onderdeel
Masterplan
De Hartekamp Groep gaat voor 
207 cliënten nieuwbouw reali-
seren op locatie de Hartekamp 
in Heemstede. Om hier nieuw-

bouw te kunnen realiseren, zijn 
de bestaande panden gesloopt. 
De cliënten wonen nu in tijde-
lijke huisvesting aan de noord-
zijde van het terrein. Daarnaast 
wonen cliënten tijdelijk in al be-
staande panden aan de rand van 
het terrein aan de zuidzijde. Ook 
wonen zo’n vijftig cliënten tijde-
lijk in Duinoord in Bennebroek 
(locatie van InGeest). Tot slot is 
een  deel van de cliënten al ver-

Heemstede - Met de feestelijke ondertekening van de aan-
nemingsovereenkomst is vorige week dinsdag  officieel het 
startsein gegeven voor de nieuwbouw op het Hartekampter-
rein in Heemstede. De landelijke bouw- en projectontwikke-
laar Van Wijnen gaat de nieuwbouw op het terrein realiseren.

huisd naar één van de drie an-
dere nieuwbouwlocaties in Be-
verwijk, Haarlem en Hillegom. 
De nieuwbouw op het terrein de 
Hartekamp in Heemstede is on-
derdeel van het totale Master-
plan nieuwbouw van de Harte-
kamp Groep.
De gehele vastgoedportefeuil-
le van de Hartekamp Groep on-
dergaat een metamorfose. Voor 
diverse locaties zijn vergevor-
derde plannen voor nieuwbouw 
en/of grootschalige renovatie. 
Daarnaast worden vier objec-
ten in Nieuw-Vennep, Hillegom 
en Heemstede - die niet meer 
aan de eisen van de Hartekamp 
Groep voldoen - via vastgoed-
adviseur DTZ Zadelhoff te koop 
aangeboden. De opbrengst van 
de verkopen wordt aangewend 
voor de verdere kwaliteitsverbe-
tering van de huisvesting van cli-
enten van de Hartekamp Groep. Actie voor voor Team Chris

Foto: Michel van Bergen
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Anit Bos, eigenaar van 
Skinpoint, een praktijk voor 
huidverbetering. Sinds 5 ½ jaar 
zijn we in Heemstede gevestigd 
in een mooi karakteristiek pand 
aan de Heemsteedse Dreef, pal 
naast het haventje. Voorheen 
was ik werkzaam als vertegen-
woordiger van huidproducten bij 
grote bedrijven als Chanel en La 
Prairie. Als ik onze aanpak moet 
typeren, zou ik zeggen dat we 
met eerlijkheid en respect onze 
cliënten behandelen. Ik werk zelf 
keihard en verwacht dat ook van 
mijn twee medewerkers. Eerlijk-
heid in het advies dat we geven 
met respect voor wat de klant 
wil.”
Wie kunnen jullie
behandelen?
“Wij zijn er voor een ieder die de 
conditie van de huid wil verbe-
teren. Er komen bij ons jonge 
mensen met acne en ouderen 
met ouderdomsoneffenheden, 
en voor huidproblemen als lit-
tekens, huidverslapping en pso-

riasis. Opvallend is dat mensen 
met een makkelijke huid vaak 
te nonchalant zijn omgespron-
gen met het onderhoud.  Heb je 
een probleemhuid, dan ben je er 
vaak al vroeg bij om onderhoud 
te plegen.”
De mooie kant van mijn vak
is: 
“Als ik iemand hoor zeggen: 
‘goh, wat ben ik blij dat ik hier 
terechtgekomen ben.’ Als een 
klant al jaren veel geld heeft ge-
spendeerd aan en bij ons einde-
lijk resultaat ziet, ben ik blij met 
mijn vak.”
Zijn er lastige kanten?
”Het is frustrerend als iemand 
met een potentieel goede huid 
net dat stapje extra niet wil zet-
ten om er veel stralender uit te 
zien.” 
Wat hebben jullie gemerkt
van de recessie?
“We merken het aan de frequen-
tie van de behandelingen. Een 
aantal klanten kwam eerst ie-
dere maand langs en dat wordt 
langzamerhand wat opgescho-

ven. Ik denk eerder uit gebrek 
aan vertrouwen over de toe-
komst dan uit noodzaak. Een 
heel ander verhaal is het als ie-
mand zijn baan is kwijtgeraakt. 
Dan gaat het financieel even 
niet. We merken inmiddels een 
omslag, want we hebben het 
momenteel erg druk.”
Mijn dierbaarste bezit is……
“Dat is mijn gezondheid. Ik heb 
tien jaar geleden kanker gehad 
in mijn hals, waardoor ik geen 
speekselklieren meer heb. Dat 
brengt veel praktische proble-
men mee met slikken en praten 
bijvoorbeeld. Een gewone bo-
terham krijg ik niet zomaar weg. 
Als je zo ziek bent geweest ver-
andert er iets wezenlijk. Hoewel 
ik een nuchter mens ben, vier ik 
nu ieder goed moment. Met mijn 
man, kinderen en kleinkinderen 
om me heen voel ik me rijk. Dan 
voel ik me net zo’n Italiaanse 
mama.” 
Wat vind je van Heemstede?
“Een heerlijk dorp. Ik woon in 
Bennebroek, maar mijn zaterdag 
is niet compleet als ik niet  even 
een rondje langs de winkels heb 
gemaakt: Tummers, de groente-
man, de slager en even ergens 
wat drinken. Natuurlijk heb ik 
ook gestemd op de Binnenweg 
en Raadhuisstraat.” 
Ik heb bewondering voor:
“Ik bewonder Linda de Mol, als 
mens en als zakenvrouw, en 
voor het werk dat ze doet met 

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

ONDERNEMEN iN HEEMSTEDE VANDAAG DE DAG

Wonderland-Beds of Norway: Unique People, Unique Beds
Scandinavische weldaad voor een energiek en gezond leven

De spectaculaire fjorden en het 
woeste berglandschap van de 
Scandinavische westkust zijn 
de inspiratiebronnen voor Won-
derland. De beddenfabrikant 
produceert sinds 1969 kwalita-
tief hoogwaardige boxsprings 
en is toonaangevend in Noord-
Europa. Sinds de introductie op 
de Nederlandse markt, vier jaar 
geleden, maakt het merk een 
indrukwekkende opmars. Bij 
BEDDEN&GOED in Heemstede 
weten ze waarom. 

Functionaliteit en topkwaliteit
‘Wonderland staat voor de-
gelijk en betrouwbaar. Een 
no-nonsense concept, waar-
bij functionaliteit en topkwa-
liteit voorop staan’, vertelt Su-
zanne Kromhout, eigenaresse 
van BEDDEN&GOED. ‘We laten 
mensen de bedden eerst uitpro-
beren. Je moet het ligcomfort er-

varen. Een goede nachtrust is 
van levensbelang. Je krijgt nieu-
we energie, terwijl je tegelijker-
tijd indrukken en ervaringen ver-
werkt. In een goed bed draai je 
minder vaak en rust je dus beter 
uit. Hiervoor moet het lichaam 
goed ondersteund worden. Won-
derland begrijpt dit als geen an-
der.’

De kenmerken van comfort
Een Wonderlandmatras heeft 
vijf kenmerken die ligcomfort 
en kwaliteit koppelen aan func-
tionaliteit. ‘Alle bedden hebben 
een zachte schouderzone en een 
instelbare heupzone. Zo zak-
ken heupen en schouders die-
per in het matras, zodat de rug 
kan ontspannen. De gepaten-
teerde extra kantstabiliteit zorgt 
ervoor dat je niet van het ma-
tras rolt. Het tijk is afneembaar 
en wasbaar op 60°C. Regelmatig 

Heemstede - Weldadig lig- en slaapcomfort ’s nachts is de 
succesformule voor energie en levensvreugde overdag. Won-
derland is expert op dit gebied. Het gerenommeerde Noorse 
beddenmerk is nu exclusief verkrijgbaar bij BEDDEN&GOED 
in Heemstede.

haar foundation. Ze zorgt ervoor 
dat iedere cent goed terecht-
komt. Dus niet zoals bij sommige 
goede doelen waar de directeur 
zelf twee ton opstrijkt.” 
Wat raad je startende
ondernemers aan?
“Wees oprecht en straal enthou-
siasme uit. Als je niet gedreven 
bent, ga je het niet redden in de-
ze tijd. Respecteer je klanten en 
laat voelen dat je moeite voor ze 
doet. Zij betalen immers je sala-
ris.”
Ik zie voor ons in de 
toekomst:

“Mijn glas is altijd halfvol. Ik 
zit vol met plannen, maar he-
laas werken de banken niet erg 
mee. Het zal nooit meer wor-
den zoals vroeger, toen het 
niet op kon.
Maar het is wel goed dat het niet 
meer vanzelf gaat en dat je je 
best moet doen. Ik vind dat de 
klant er recht op heeft.”

Instituut Skinpoint is genomi-
neerd voor schoonheidssalon 
van het jaar 2014.
Informatie: www.skinpoint.nl.
Mirjam Goossens

omkeren verlengt bovendien de 
levensduur en stevigheid van de 
matrassen. Wonderlandbedden 
worden geleverd met vijf jaar 
volledige garantie én twintig jaar 

garantie op de frames en veren. 
Je geniet al van een verantwoor-
de nachtrust vanaf 3.000,- euro.’ 
BEDDEN&GOED is Wonder-
land dealer voor de regio Heem-

stede. ‘We nodigen u graag uit 
voor een kennismaking. De kof-
fie staat klaar!’
Kijk voor meer informatie op 
www.beddenengoed.nl. 

Heemstede – De leukste winkelstraat van Nederland ligt in 
Heemstede, weten we sinds kort. Ook individuele winkels en 
bedrijven scoren goed bij het publiek. Ondanks de econo-
misch crisis lijken de meeste ondernemers zich staande te 
houden. Of niet soms? Hoe is het ze vergaan? Zijn er nieuwe 
uitdagingen? De Heemsteder maakt nader kennis met enkele 
van hen en legt ze tien vragen voor.

DEZE WEEK: SKINPOINT
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Regio - Wist u dat een inbreker een - op het oog vei-
lig lijkend - raam in een gemiddeld kunststof kozijn 
in minder dan een minuut open heeft? Wist u ook dat 
er elke twee minuten ergens in Nederland ingebroken 
wordt? Best een vervelende gedachte!
Aannemersbedrijf Braak Velsen heeft veiligheid hoog 
in het vaandel. Eigenaar Leon Braak:  ‘Veiligheid is op 
dit moment een hot item. Onze kunststof kozijnen van 
het Duitse merk Gayko, passen uitstekend in het con-
cept ‘veilig wonen’.
Met extra sluitpunten, veiligheidsbeglazing, afsluitbare 
grepen en het gepatenteerde GVS en ESP systeem, le-
vert Gayko veiligheid op het hoogste niveau. Dit maakt 
het inbrekers heel lastig. Een behaaglijk gevoel, toch?

Tijdens de finale-avond van het Stratentoernooi in 
het Polderhuis in Velserbroek (zaterdag 25 januari), 
hebben een aantal sterke heren uit het publiek even 
boef mogen spelen. Zij werden door Leon Braak uit-
gedaagd om gewapend met breekijzer en schroeven-
draaier het kozijn, gemonteerd in een inbraak-opstel-
ling, open te breken. Des te leuker omdat degene die 
er onverhoopt wél in zou slagen, een fraaie transport-
fiets kon winnen! Onder de ogen van het enthousias-
te publiek, sloeg men er fanatiek op los. Er werd wer-

kelijk van alles geprobeerd, maar binnenkomen lukte niet! Het 
bewijs was geleverd: niet open te breken die kozijnen van Braak 
Velsen! De fiets mocht terug naar rijwielhandel Fietsplus Nico 
van der Zwan.

Wilt u het ook zelf een keer uitproberen? Dat kan in de show-
room van Braak Velsen aan de Duinvlietstraat 102 in Velsen-
Noord. Kom langs of maak een afspraak via telefoonnummer 
0251-211825.
Naast het merk Gayko levert en plaatst Braak Velsen ook nog 
altijd het vertrouwde merk Kömmerling met de lijn K-vision 
(vroeger Reckendrees). Verder blijft Braak Velsen natuurlijk het 
vertrouwde adres voor alle renovaties en uitbreidingen. Dus kom 
gerust langs met uw plannen voor een aanbouw, opbouw, serre 
en/of terrasoverkapping. Braak Velsen denkt graag met u mee.
Voor meer informatie en bouw ideeën, kijk op www.braak.nl.

Heemstede Groen!
Als je aan Heemstede denkt, denk je aan een gemeente met veel 
groen, een mooie kinderboerderij, goede winkels en lommerrij-
ke lanen.

In 2013 hebben we het 100-jarig bestaan van het Groenendaalse 
bos gevierd. In 1913 is het bos aangekocht door de gemeente en 
tot de dag van vandaag hebben nog heel veel mensen dagelijks 
plezier in dit heerlijke wandelbos. 
We hebben ook prachtige groene lanen en straten in Heemste-
de en daar blijven we aan werken. Bij reconstructies van wegen is 
er altijd veel aandacht voor het aanbrengen van nieuwe bomen en 
groen, zoals bijvoorbeeld op de Cesar Francklaan of de Herenweg. 

Niet voor niets heeft het CDA dan ook in haar verkiezingspro-
gramma staan dat zij staat voor een groen Heemstede. Beeldbe-
palende bomen moeten beschermd worden en het groenonder-
houd in de wijken moet er voor zorgen dat mensen met veel ple-
zier van hun directe woonomgeving genieten.

Ook op het groen is bezuinigd: minder plantvakken, niet alle bo-
men die ziek zijn worden meer vervangen. Het is niet uit te sluiten 
dat we als gemeente opnieuw moeten kijken of het de komende 
jaren een tandje minder kan. Voor het CDA is het belangrijk dat 
beeldbepalende bomen worden beschermd, of zij nu in de open-
bare ruimte staan of in de tuin van inwoners. Deze prachtige mo-
numentale bomen zijn zo karakteristiek dat zij de uitstraling van 
hun omgeving bepalen.

Wat betreft overige, niet beschermde bomen in particuliere tuinen 
heeft het CDA een duidelijk standpunt. Het CDA vindt dat men-
sen zelf goed de afweging kunnen maken of zij een boom in hun 
tuin willen laten staan of willen kappen.  Als het geen beeldbepa-
lende boom is moet dat voor het CDA zonder kapvergunning kun-
nen. Waarom moeten mensen een vergunning aanvragen -  wat 
geld en tijd kost - terwijl het duidelijk is dat de kapvergunning toch 
verleend wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze inwo-
ners verstandig genoeg zijn om dit zelf te bepalen. 
Dus: kappen met die kapvergunning!

Boudi van Vlijmen,
raadslid CDA.

INGEZONDEN

Heemstede – Dolgelukkig als in 
de zevende Hemel, opende za-
terdagochtend Els Nieuwenhuis 
haar modewinkel aan de Bin-
nenweg 180. Nog even omhoog 
kijkend bij de voordeur waar een 
hemelsblauw bord “Heemels” 
de voorgevel siert. Hier is van-
af heden Heemels gevestigd! De 
naam Heemels is een samenstel-
ling van de plaatsnaam HEEM-
stede en de voornaam van de ei-
genaresse: ELS. Heemels mode 
wil graag dat elke, unieke vrouw 
het gevoel krijgt echt geholpen 
te worden bij haar persoonlijke 
styling. Of het nu vrije tijd, werk 
of een speciale gelegenheid be-
treft, dit alles uiteraard onder 
het genot van een heerlijke kop-
je koffie of drankje. Een nieuwe 
modezaak waar de modebewus-
te vrouw  met een eigen stijl te-
recht kan voor alle maten. De 
collectie bestaat uit diverse stij-
len van bekende en minder be-
kende merken, van stoer en 
trendy tot exclusief en luxueus. 
Stoere en vrouwelijke kleding 
voor werk en vrije tijd. Els Nieu-
wenhuis: “Persoonlijke aandacht 
en oprechtheid vormen het uit-
gangspunt bij mijn advies. Mijn 
belangrijkste doel is dat ieder-

een een goed gevoel overhoudt 
aan een bezoek aan mijn winkel. 
Het leukste vind ik het om samen 
met mijn klanten te zoeken naar 
combinaties die het beste bij ze 
past. Zelf word ik vooral blij als 
klanten door mijn stylingadvie-
zen happy en tevreden de win-
kel verlaten.”

Merken
We noemen maar een paar mer-
ken die Els in haar winkel heeft 
opgenomen, er zijn er meer, dat 
mag u zelf ontdekken! Kyra&Ko 
is een merk dat van kleur houdt 
net als Els. Zachte stoffen die 
zo comfortabel zitten, ook voor 
de avond en verkrijgbaar in een 
groot pasbereik. Een heel leuk, 
kleurrijk totaal merk van Ne-
derlandse bodem gemaakt door 
twee fantasierijke dames voor 
onafhankelijke, stijlvolle vrou-
wen.
Sach`s, een merk dat veel zij-
den blouses brengt in prachtige 
printen en heldere kleuren, ver-
der ook shirt en vesten in meng-
stoffen van viscose, bamboe en 
katoen.
La Feé Maraboutée klinkt erg 
Frans, is het ook maar met een 
Hollandse snit. Volgt de trend 

Heemels met aardse damesmode geopend

waaronder veel met kant en in 
naturellen. 
Cambio, een merk dat alleen 
maar heerlijk zittende en mo-
dieuze broeken maakt, als je er 
eenmaal een aan hebt gehad wil 
je nooit meer een ander…dus je 
bent gewaarschuwd.

Marc Aurel, elegant, vrouwe-
lijk, verzorgd, modieus, heel ge-
schrikt voor zakelijke gelegen-
heden.

Heemelse mode voor een kleur-
rijk en modieus voorjaar.
Ton van den Brink 

Openingstijden:  
Maandag  gesloten 
Dinsdag t/m vrijdag  

10:00-18:00  
Zaterdag  09:30-17:00  
Zondag  13:00-17:00,
elke laatste zondag

van de maand.

Met Braak geen Braak!

Spaanse tapas 
maken

Heemstede - Een ‘tapa’ is een 
Spaans hapje of snack. U leert 
er enkele te bereiden. De cur-
sus Spaanse tapas maken  be-
staat uit 2 lessen op woensdag 
van 19.30-22.30 uur vanaf 19 
februari bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan via www.casca.
nl of telefonisch op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur: tel. (023) 548 
38 28 kies 1.
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Dinsdag 11 februari Groei & Bloei presentatie
Ons aller belang: een gezonde bodem
Regio - Bessie Schadee houdt 
een presentatie over het belang 
van een gezonde bodem we-
reldwijd, maar ook in onze ei-
gen tuin.
Aan de hand van dia’s en een 
korte film laat zij ons zien wat er 
eigenlijk in de bodem gebeurt en 
waarom een levende bodem zo 
belangrijk is. Vanzelf wordt dan 
ook duidelijk dat onze gezond-
heid, maar ook die van planten 
en dieren, afhankelijk is van de 

kwaliteit van de bodem. Zij geeft 
advies over hoe u uw bodem in 
topconditie houdt (en hoe we 
dat ook wereldwijd zouden kun-
nen doen).
Daarnaast gaat ze in op de situa-
tie in onze steden en hoe daar de 
kennis verdwijnt, over hoe plan-
ten, bloemen en bomen groeien 
en bloeien. Ze laat zien hoe we 
onze (klein) kinderen weer het 
plezier van tuinieren kunnen te-
ruggeven en hen kunnen laten 

ervaren waar ons eten eigenlijk 
vandaan komt. Zij vertelt over de 
ontwikkelingen rond Permacul-
tuur, het gebruik van effectieve 
micro-organismen en de ontwik-
kelingen in de stad op het ge-
bied van zelf groente en fruit te-
len, vooral ook aan de hand van 
uw vragen.
Lokatie: De Blinkert, zaal De 
Duinpan, Rockaertshof 66 te 
Haarlem. Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: gratis.

Zagen en knippen in 
wandelbos Groenendaal
Heemstede - Leef je uit in de natuur! Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken kun-
nen hun hart ophalen. Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert 
in samenwerking met de gemeente Heemstede op zaterdag 
8 februari een werkdag in wandelbos Groenendaal in Heem-
stede. Deelnemers aan deze werkdag gaan esdoorns knippen 
en zagen. Een dag lekker buiten werken in de natuur met een 
groep enthousiaste mensen! Neem je eigen lunch en koffie/thee 
mee. Voor gereedschap, begeleiding én lekkere vlaai bij de kof-
fie wordt gezorgd!  Verzamelen gebeurt om 9.30 uur op de grote 
parkeerplaats van Groenendaal bij het restaurant. De werkdag 
duurt tot 15.00 uur. Informatie bij Marc van Schie, 06-22575748 
en aanmelden graag via www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Fitte Start en Family Fit 
zorgen voor gezonde jeugd
Heemstede - De Sportim-
puls regeling ‘Kinderen sportief 
op gewicht’ ondersteunt lokale 
sport- en beweegaanbieders in 
hun samenwerking met de ge-
zondheidszorg bij de ontwikke-
ling van sport- en beweegaan-
bod voor kinderen in de leeftijd 
van 0-4 jaar en jongeren van 12-
18 jaar met overgewicht. In au-
gustus 2013 hebben gymnas-
tiekvereniging OSS uit Zand-
voort en Dynamic Family Sport 
uit Haarlemmermeer een aan-
vraag toegekend gekregen voor 
de projecten Fitte Start (0-4 jaar) 
en Family Fit! (12-18 jaar). Met 
ondersteuning van Sportservice 
Haarlemmermeer en Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort en in 
samenwerking met diverse pro-
jectpartners wordt vanaf februa-
ri uitvoering gegeven aan beide 
programma’s. Beide projecten 
worden aangeboden in Heem-
stede, Zandvoort en Haarlem-
mermeer.

Fitte Start
Fitte Start is een programma 

voor ouders en hun kind (0-
4 jaar) en start op 19 februari. 
Door samenwerking, voorlich-
ting, begeleiding en een pas-
send beweegaanbod zorgt Fitte 
Start voor een bijdrage aan een 
gezonde en actieve leefstijl. Het 
programma bestaat uit 9 sporto-
riëntatielessen: 3 lessen ouder/

kind gymnastiek bij de gymnas-
tiekvereniging, 3 lessen ouder/
kind zwemmen in het zwembad 
en 3 bijeenkomsten ‘Beweeg-
kriebels’. De cursus Beweegkrie-
bels geeft informatie over het 
belang van bewegen, en prakti-
sche tips en voorbeelden. Daar-
naast is er aandacht voor voe-
ding en gedrag tijdens 3 bijeen-
komsten ‘Groeien naar Gezond 
Gewicht’. Tijdens deze voorlich-
tingen krijgen ouders en verzor-
gers op een interactieve manier 
praktische informatie aangereikt 
om te werken aan een gezonde 
leefstijl voor het hele gezin. De 
eigen bijdrage bedraag 30 eu-
ro voor het volledige programma.

Het programma Fitte Start is een 
gezamenlijk initiatief van De Op-
voedpoli, Voedingsadviesbu-
reau de Winter, Sportservice 
Haarlemmermeer, Sportservice 
Heemstede- Zandvoort, Gym-
nastiekvereniging OSS Zand-
voort, GSV Heemstede, SV Pax 
Haarlemmermeer, Sportplaza 
Groenendaal Heemstede, Cen-
terparcs Zandvoort en Sport-
fondsen Haarlemmermeer.

Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.fittestart.nu.

Scholieren van het Atheneum College 
Hageveld debatteren over beste boek 2013
Heemstede - De Inktaap is dé 
literaire jongerenprijs van het 
Nederlandse taalgebied die jon-
geren confronteert met de win-
naars van drie grote literaire prij-
zen, de Gouden Boekenuil, de 
AKO Literatuurprijs, de Libris Li-
teratuur Prijs én met de nieuw in-
gevoerde Caribische nominatie. 
Meer dan duizend middelbare 
scholieren uit Nederland, Vlaan-
deren, Suriname en Curaçao kie-
zen na vele leesuren en een de-

bat op school hun winnaar. Dit 
jaar doken ze in Pier en Oceaan 
van Oek de Jong, De laatste pa-
rade van Ruth San A Jong, Post 
Mortem van Peter Terrin en Dit 
zijn de namen van Tommy Wie-
ringa. Op 24 maart 2014 wordt 
De Inktaap uitgereikt in de Doe-
len in Rotterdam.

Ook het Atheneum College Ha-
geveld heeft een eigen Inktaap-
jury. Scholieren uit de hoogste 

klassen hebben de vier boeken 
gelezen. Voor 14 februari gaan 
ze met elkaar in debat om te be-
palen welk boek wat hen betreft 
de winnaar van De Inktaap 2014 
moet worden. Rebecca Kerkvliet 
van het Atheneum College Ha-
geveld: “Afgelopen jaren hebben 
we ook meegedaan met De Inkt-
aap. Het project stimuleert het 
lezen van (recent verschenen) 
boeken en de slotdag is altijd in-
teressant.”

Helden, Heiligen en Pioniers
Heemstede - “Helden, Heili-
gen en Pioniers” is een boek van 
de Heemstedenaar en theoloog 
Rob Mascini. De schrijver neemt 
u mee naar alle hoeken van de-
ze wereld en alle hoeken van de 
kerken. Meer dan 30 jaar was hij 
bestuurslid en president van het 
Internationaal Diaconaats Cen-
trum.
Voor deze opdracht heeft de 
schrijver niet alleen veel kennis 
moeten opdoen uit de Bijbel en 
de kerkgeschiedenis. Hij heeft 
ook veel moeten reizen. Op de-
ze reizen heeft hij helden, hei-
ligen en pioniers ontmoet van 
alle kerken. Hoe ben je kerk in 
het  FARC gebied in Colombia? 
In Soweto? In communistisch 
Oost-Europa? In het rijke Cana-
da? In de economische crisis van 
Argentinië? In het rebellenge-
bied van het Zimbabwe van Mu-
gabe? In de guerrilla van Ango-
la? Maar ook in het europa van 

Barcelona, Rome, Frankrijk? Hoe 
kom je op voor de vrouw in het 
priesterambt van de anglicaanse 
kerk? Hoe ben je op een nieu-
we wijze diacones in een land 
als Zweden? Hoe restaureer je 
het diakenambt terug in de kerk 
van Luther, die de diaken afge-
schaft had en de zorg voor men-
sen in nood niet tot de taak van 
de kerk rekende (dat was de op-
dracht voor de staat)?
 
In zijn boek verkent  hij de Bijbel-
se wortels van al die inzet voor 
mensen in problemen. 
 
Rob Mascini is meer dan 30 jaar 
diaken in de katholieke kerk en 
was lange tijd president van het 
Internationaal Diaconaatscen-
trum.
 
Het boek is verkrijgbaar bij 
Boekhandel Blokker -  Binnen-
weg 138 – Heemstede.  

Reumafonds zoekt collectanten
Heemstede - Wilt u zich in-
zetten voor de reumabestrij-
ding in Heemstede en heeft 
u daarvoor een paar uur per 
jaar beschikbaar? 

Word dan collectant of medeor-
ganisator voor de collecteweek 
van het Reumafonds van 10 t/m 

15 maart.  U kunt hiervoor con-
tact opnemen met Frans van La-
vieren, tel: 5286265.

Reumafonds 
Het Reumafonds strijdt voor een 
beter leven met reuma nu en een 
leven zonder reuma in de toe-
komst. We geven voorlichting, 

ondersteunen patiëntenactivitei-
ten en komen op voor de belan-
gen van mensen met reuma bij 
politiek en zorg. Het fonds krijgt 
hiervoor geen subsidie van de 
overheid en is dus volledig af-
hankelijk van giften van particu-
lieren en bedrijven. 
Als collectant of mede-organisa-
tor van de collecteweek bent u 
dan ook van groot belang.

Geef het Reumafonds zo snel 
mogelijk door dat u wilt mee-
helpen aan ons doel om men-
sen met reuma een beter leven 
te geven. Bel voor meer infor-
matie met: Frans van Lavieren 
(023-5286265) of met het Reu-
mafonds in Amsterdam: 020-589 
64 71. 
U kunt ook een mail sturen naar: 
vrijwilligers@reumafonds.nl.

LIEVE VALENTIJNS-
AABIEDINGEN?

Hartverwarmende korting
op uw advertentie

Mail: verkoop@heemsteder.nl
Mét redactiebericht!
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Heemstede - Als het meezit, 
wil Jelle Kuipers uit Heemstede 
deelnemen aan de Olympische 
spelen in 2016 of anders in 2020.  
Hij is al aardig op weg zijn droom 
waar te maken. In augustus 2013 
verscheen een eerste artikel 
over Jelle in deze krant. Hij ver-
telde toen voor een eervolle sta-
ge te zijn uitgenodigd in het Ja-
panse Fukuoka. Terwijl zijn fami-
lie in Heemstede de kerstdagen 
doorbracht was Jelle in Japan 
druk aan het trainen. Met nog 
acht Nederlandse jonge judoka’s 
vertrok hij op 20 december naar 
Japan. In een soort bungalow-
park werden de sporter onder-
gebracht. De dagbesteding be-
strond uit trainen, eten en rus-
ten. In hun directe nabijheid was 
ook een afvaardiging jonge ju-
doka’s uit Amerika, Rusland en 
Hong Kong gehuisvest.
Op de vraag wat Jelle heeft ge-
leerd antwoordt hij: “Het gaat in 
Japan zoveel sneller en dat was 
voor ons even wennen. Het vast-
pakken en het uitvoeren van de 
worpen gaat razendsnel. Daar 
moesten wij ons, als Nederlan-
ders, snel op aanpassen. Zelfs de 
kleinste mannetjes gaan er voluit 
tegenaan.” Traint een jonge judo-
ka in Nederland een uur of zes 
per week, in Japan trekt met hier 
24 uur voor uit. Met zijn team-
genoten vormde hij een landen-
team tijdens wedstrijden. Hoewel 
Jelle zijn eigen wedstrijden won, 
kon het team als geheel geen 
hoge klassering bereiken. Jelle 
heeft al de nodige ervaring met 

wedstrijden in het buitenland al 
beperkte zich dat tot op heden 
alleen tot landen binnen Euro-
pa. In het land van de reizende 
zon is alles zo anders. Heel wei-
nig tijd werd de judoka gegund 
om iets van de stad of de omge-
ving te zien, het judo stond voor-
op. Tijdens een drie uur duren-
de busrit naar een toernooi heeft 
Jelle toch nog een vluchtige in-
druk kunnen krijgen van de om-
geving. Lastig is het wel dat je 
niets kunt lezen vond hij. 
Jelle kan judoka’s aanraden een 
stage in het Mekka van de ju-
dosport te volgen. Je moet wel 
uitgenodigd worden en bij de 
besten van je land horen. Met 
dat beste te zijn is deze Heem-
stedenaar al goed op weg. Hij 
kan terug zien op mooie resul-
taten waarmee hij in de top tien 
staat in Nederland. Jelle blijft in-
vesteren in zijn sport en hoopt 
in 2016 te mogen deelnemen 
aan de Olympische spelen. Hij 
is nog jong dus 2020 of 2024 is 
ook haalbaar als hij zichzelf zo 
blijft ontwikkelen. Bij thuiskomst 
trof Jelle een grote groep familie 
en supporters aan die hem, met 
spandoeken en al, op Schiphol 
kwamen ophalen. Een onverge-
telijke reis voor deze jonge spor-
ter. Jelle dankt alles sponsors en 
mensen die hem deze reis finan-
cieel mogelijk hebben gemaakt. 
In het bijzonder gaat zijn dank 
uit naar Patrick van ‘Beachclub 
Vroeger’ en zijn school het Sanc-
ta Maria voor hun sponsoring.
Eric van Westerloo

Jelle Kuipers heeft een droomVEW ook na derby tegen RCH ongeslagen
Heemstede - Ook na de derby 
thuis tegen RCH is VEW ongesla-
gen gebleven in 2014. VEW was 
duidelijk de meerdere van RCH. 
De score viel echter mager uit. 
Met een minimaal verschil werd 
de overwinning binnengesleept. 
Toen de trainers van VEW om 
een reactie gevraagd werd, over 
deze wedstrijd, bleef het lang 
stil. Toch werden er enkele po-
sitieve punten gevonden. Voor-
al de VEW goal in de 27ste mi-
nuut was een plaatje volgens de 
trainers. Niels Dekker kwam van-
af rechts opzetten en met een 
prachtige stift over de RCH ver-
dediging, stelde hij, David Strae-
temans in staat om te scoren. 
VEW wist dus een gaatje te vin-

den in de defensie van RCH die 
de hele wedstrijd met 5 man ach-
terin speelde. Hoewel VEW ver-
zorgder voetbal speelde dan 
RCH kon VEW dus niet een gro-
ter verschil op het scorebord krij-
gen. Er waren wel enkele kansen 
op meer. Niels Dekker en nog-
maals David Straetemans kwa-
men in scorende positie. Helaas 
voor het thuispubliek kon men 
niet nogmaals juichen. Hoewel 
RCH aanvallend geen vuist kon 
maken was de gelijkmaker nog 
best dichtbij. De lat lag echter 
in de weg voor RCH om tot 
een remise te komen. Ver-
der pakte VEW-verdediger 
Bo van Iperen nog een ge-
le kaart. Maar meer was er niet 

te melden over deze wedstrijd. 
Door deze overwinning is VEW 
nog steeds ongeslagen in 2014 
en staat het aan kop in de 2de 
periode. In de stand is VEW op-
geklommen naar plek 5. Met 
over twee weken de belangrij-
ke uit wedstrijd tegen Olympia 
Haarlem op het programma kan 
het nog een mooi seizoen wor-
den voor VEW. Tenminste als de-
ze wedstrijd gewonnen kan wor-
den. Dan ligt een plek in de top 
3 in het verschiet. Het afgelopen 
weekend was het overigens een 
goed weekend voor de overige 
teams van VEW. Het tweede was 
afgelast, maar het 3de, 4de en B-
junioren konden hun wedstrijd 
winnend afsluiten.

Zaterdagmiddag bridge van Bridgeclub Bel Air
Met een score van 56,77% werden Martin Baas  en 
John Missaar geen eerste, maar de eerste plaats 
na vijf wedstrijden is nog stevig in hun handen.  Zij 
liepen zelfs 5 procent uit op George Cerneüs en 
Jan Kleijn (51,30%). Frans v. Meeteren en Bernard 
Schouten staan nu nog op de derde plaats met 
een kleine achterstand op de tweede.  Kitty Mel-
chers en Elly Keizer stonden er niet best voor. El-
lie ging op vakantie en Kitty  kwam met Monique 
v. Zanten aan de tafel. Moninique speelt met  Rita 
Fluitsma in de B groep. De dames werden eerste 
met een score van 61,46%. Elly v.Schaik en Mie-
ke Kleijn deden het ook goed. Zij werden tweede 
van de miidag met 61,20%. Na twee goede resul-
taten lieten Willie Grootendorst en Tineke v.d. Lin-
den het geheel afweten. Met 37,76% werden zij 
laatste en staan nu op degraderen. Ook Liesbeth 
Groenewegen met Gré Sellmeijer hebben bete-
re tijden gekend. Ondanks het feit dat zij nu rede-
lijk goed scoorden (54,43%) staan zij op de 20ste 
plaats en dat is straks B groep. Nellie v.d. Klas-
horst en Mimi Janszen moeten op hun tellen pas-
sen want zij staan op het randje.
Door de goede score in de A lijn hebben Monique 
v. Zanten en Rita Fluitsma een riante voorsprong 
op Marianne Ligthart en Jan Visser. Het bedraagt 

zelfs 28 %. Het is ook niet de spanning wie er eer-
ste wordt, maar wie gaat er aan het eind van het 
seizoen promoveren. Het verschil tussen plaats 
twee en plaats zes is maar 3%.  Lucie Aarssen 
moest verstek laten gaan zodat  Ruud Teunissen 
met Emmy Buisman kwam spelen. Met 60,88% 
werd de tweede plaats gepakt. De eerste plaats 
ging naar Wil Stevens met Martha Bloem, ook al 
een invalster. Dit paar behaalde 61,57% . De score 
werd gecorrigeerd naar 55%. Tonny Priem en Eve-
liene v. Delden behaalde maar 38,89% en vielen 
weg uit de top zes. Bep Rooyers en Mieke Brock 
kwamen uit in de C lijn en behaalden daar de 
winst met 65,83%, zodat zij volgende keer weer 
in de grote zaal mogen spelen.  Mart en Freek 
v. Schie hadden zich de vorige keer omhoog ge-
werkt en mochten optreden in de grote zaal. Maar 
door hun resultaat van 36,57% zijn ze weer terug 
bij af. Lenie Post met Alien den Heyer waren afge-
zakt naar de D lijn. Hun prestatie van deze wed-
strijd was er verantwoordelijk voor dat zij in de B 
lijn gaan spelen. Met 60,71% werden zij eerste.  
Leny Jansens en Ellen Daams herstelden zich ten 
opzichte van vorige keer. Zij werden nu tweede in 
de D lijn met 55.95% en stegen weer een lijntje.
Piet van den Raad

GSV Heemstede biedt elk wat wils
Heemstede - In het aanbod van 
zaalsporten dat GSV Heemstede  
biedt (zie: www.gsv-heemstede.
nl)  zijn er twee die extra aan-
dacht verdienen:

Hatha Yoga
Iedereen heeft zijn eigen reden 
om yoga te gaan doen. En ie-
dereen ervaart het dan ook an-
ders na een uurtje yoga. Van die-
pere slaap tot de dingen relax-
ter benaderen. Wat er in alge-
mene zin met de lessen gepro-
beerd wordt te bereiken is dat 
het lichaam soepeler en sterker 
wordt en dat men geheel ont-
spant. Door de yoga oefenin-
gen worden alle spieren weer 
eens goed opgerekt, zodat op-
gebouwde spanning losgelaten 
wordt. Ook wordt het lichaams-
bewustzijn en de lichaamscon-
trole groter, zodat gedurende de 
dag de lichaamshouding gecor-
rigeerd blijft of de ademhaling 
rust kan brengen. Hierdoor houd 
je de opbouw van spanning bin-

nen de perken. Naast dit fysieke 
aspect, komt door de beoefening 
van yoga ook de geest tot rust. 
We doen concentratie- en adem-
halingsoefeningen en een lange 
eindontspanning om dit proces 
te ondersteunen.
Hatha Yoga wordt gegeven in het 
GSV Centrum, Fr. Schubertlaan 
37, Heemstede op woensdag-
ochtend van 9.30 uur tot 10.30 
uur. Inlichtingen bij Jos Holdorp, 
secretaris afdeling gymnastiek, 
tel: 023-5324160, email: gsvgym-
nastiek@hotmail.com.

T’ai Chi Chuan
T’ai Chi Chuan kan u de sterk-
te geven van een houthakker, 
de plooibaarheid van een kind, 
en de vrede van een wijze“ (Chi-
nees gezegde).
Wat is T’ai Chi Chuan?
T’ai Chi  Chuan is een oude Chi-
nese bewegings- en krijgskunst 
met langzame vloeiende bewe-
gingen, die je zeer ontspannen 
uitvoert en waarbij op een even-

wichtige manier gebruik ge-
maakt wordt van praktisch alle 
spieren.
Voor wie?
T’ai Chi Chuan is geschikt voor 
jong en oud, gezonde en minder 
gezonde mensen.
Wat doet het?
Men blijft er lenig mee tot op 
hoge leeftijd en traint het even-
wichtsgevoel. T’ai Chi Chuan sti-
muleert: een goede houding, een 
rustige ademhaling, een gunstig 
effect op de gewrichten door be-
tere bloed- en energiedoorstro-
ming en een beter gebruik van 
de wervelkolom. De lessen wor-
den door een zeer ervaren in-
structeur gegeven op twee ni-
veaus in het GSV Centrum, Fr 
Schubertlaan 37, Heemstede 
op dinsdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur.
Inlichtingen eveneens bij Jos 
Holdorp, secretaris afdeling 
gymnastiek, tel: 023-5324160, 
email: gsvgymnastiek@hotmail.
com.                                            

INGEZONDEN
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Jazz in Zandvoort: Benjamin 
Herman, de absolute top

Regio – In theater de Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort, speelt 
zondag 9 februari Benjamin Herman op altsax. Samen met hem 
treden op Miquel Rodrigues, piano – Eric Timmermans, bas  en 
Frits Landesbergen, drums. 
De aanvang van het concert is 14.30 uur, de entree bedraagt 15,=, 
studenten 8,=. 
Na afloop van het concert kunt u gebruik maken van de mogelijk-
heid  om voor 9,50 te genieten van varkensmedaillons en dessert, 
reserveren in gewenst. 
Benjamin Herman behoort tot de absolute top in Nederland en 
Europa. Inmiddels is de lijst van musici waarmee hij heeft opge-
treden en opnames heeft gemaakt buitengewoon indrukwekkend. 
Een greep, Michiel Borstlap, Joost Patocka, Jesse van Ruller, Paul 
Weller, Wouter Hamel, Anton Goudsmit, Jazz orchestra of the Con-
certgebouw en natuurlijk is hij de gelauwerde oprichter en leider 
van the New Cool Collective in verschillende samenstellingen. Eén 
van zijn laatste projecten is Cafe Solo met Joost Patocka en Ernst 
Glerum en eind januari is het nieuwe album LIVE uitgekomen.
Op zijn zeventiende speelde hij op het North Sea jazz festival. Stu-
deerde in Hilversum aan het conservatorium waar hij in 1991 cum 
laude afstudeerde en werd daarna als enige geselecteerd om deel 
te nemen aan de Thelonius Monk competition in de VS. Zijn prij-
zentafel is inmiddels gevuld met de Boy Edgar prijs, 3 Edisons, 
Wessel Ilcken prijs, enz. Theater de Krocht beschikt over een unie-
ke akoestiek wat blijkt uit het feit dat musici hier graag, inmiddels 
12 jaar, komen concerteren.

Voor tieners uit speciaal onderwijs
Talent ontdekken met Hart & De Baan
Regio - Hart en De Baan bunde-
len hun krachten en bieden sa-
men een nieuw cursusprogram-
ma aan voor tieners uit het spe-
ciaal onderwijs. Hart is sterk in 
het ontwikkelen van cursussen 
op het gebied van muziek, the-
ater en dans. De kracht van De 
Baan ligt in het ontwikkelen en 

organiseren van vrijetijdsbeste-
ding voor mensen met een ver-
standelijke beperking in de re-
gio. 

Dit voorjaar kunnen tieners hun 
talenten ontdekken en ontwik-
kelen bij ‘Do you think you can 
dance’ en de trommelcursus ‘Sla 

je slag’. De cursussen worden 
gegeven door gekwalificeerde 
docenten van Hart.

Voor meer informatie kun je kij-
ken op www.stichtingdebaan.
nl en voor vragen kun je con-
tact zoeken via 023-5314463 of 
team@stichtingdebaan.nl.

Scholenkampioenschap 4,2 km in Zandvoort
Middelbare scholieren lopen hard tijdens 
Runner’s World Zandvoort Circuit Run

In 2013 verscheen een record 
aantal van 52 teams aan de start. 
Een team dient te bestaan uit vijf 
jongens of vijf meisjes. Het win-
nende jongens- én meisjesteam 
mag zich gedurende een jaar of-
ficieus ‘kampioen van Neder-
land’ noemen. Bovendien maken 
alle scholieren evenveel kans op 
fantastische prijzen. De teams 

worden namelijk in drie verschil-
lende leeftijdscategorieën inge-
deeld: leerlingen uit de eerste 
en tweede klas (12/13 jaar), uit 
de derde en vierde klas (14/15 
jaar) en uit de vijfde en zesde 
klas (16-18jaar). Het beste jon-
gens- en meisjesteam per ca-
tegorie wint een waardecheque 
van hardloopsponsor Saucony. 

Regio - Op zondag 30 maart vindt voor de zevende keer, als 
onderdeel van de Runner’s World Zandvoort Circuit Run, het 
Scholenkampioenschap plaats. Scholenteams uit heel Ne-
derland lopen tijdens deze wedstrijd een ronde van 4,2 km 
over het uitdagende racecircuit. De start is vanuit de Pitstraat, 
waarna de teams van vijf jongens of vijf meisjes door de be-
roemde Tarzanbocht ‘racen’  en tenslotte finishen voor de ere-
tribune op het circuit. De vier beste tijden van elk team tellen 
mee voor het klassement, waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen de verschillende leeftijdscategorieën.

De afgelopen zes edities stond 
College Hageveld maar liefst 
vijf keer op het podium. In 2013 
met een nummer één notering 
in maar liefst alle drie de leef-
tijdscategorieën bij de jongens. 
Het snelste jongensteam over-
all kwam uit de derde en vier-
de klas, met een totaaltijd van 
1.00.57. De vier snelste meis-
jes kwamen in 2013 ook van het 
College Hageveld, het team uit 
de derde en vierde klas noteer-
de 1.10.24.

Het Scholenkampioenschap 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door het Haarlems Dagblad en 
Saucony. Inschrijven is tot en 
met 16 maart mogelijk op www.
zandvoortcircuitrun.nl.

Knutselclub
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. Heel veel kinderen zijn gek 
op knutselen. Samen met knut-
seljuf Renate maken jongens én 
meisjes prachtige en origine-
le dingen. Er wordt gewerkt met 
hout, stof, papier, verf, kralen etc. 
Een placemat is eigenlijk een 
klein tafelkleedje voor jou al-

leen. De kinderen ontwerpen op 
woensdag 12 februari een place-
mat en kleuren hem in met tex-
tielverf. Dat staat superleuk op 
tafel! De Knutselclub (5-10 jaar) 
is elke woensdag van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 

Bloemencorso Bollenstreek 
in teken van ‘Energie!’

Gerard de Wagt, verantwoorde-
lijk voor de deelnemende praal-
wagens en luxe wagens, over 
deze bijzondere manier van 
deelname aan het corso: “Klei-
nere bedrijven willen ook graag 
deelnemen aan het bloemencor-
so en dan is een praalwagen net 
even te groot. Met een luxe wa-
gen mee rijden is dan een goed 
alternatief. We merken dat be-
drijven graag van deze bijzon-
dere manier van promotie ge-
bruik willen maken. De combina-
tie praalwagens-luxe wagens en 
muziek tijdens het bloemencorso 
maakt ons evenement heel bij-
zonder. De  honderdduizenden 
bezoekers waarderen het bloe-
mencorso. We zijn het grootste 
gratis evenement in Nederland.  
Voorzitter Leo van der Zon ver-
volgt: “Vanaf eind maart is de 
Bollenstreek zeer in trek bij toe-
risten uit binnen- en buitenland. 
Het corsobestuur vindt het be-
langrijk om aan de promotie van 
de Bollenstreek mee te werken 
en probeert jaarlijks verdere ver-
nieuwing aan het bloemencorso 
te geven. Inmiddels is het evene-
ment verder uitgebouwd en kun-
nen bezoekers vanaf woensdag 
30 april in de Klinkenberghal in 
Sassenheim met eigen ogen zien 
hoe een paar miljoen worden 
verwerkt op praalwagens en luxe 
wagens. Daarnaast is het corso 
vanaf vrijdagmiddag te bezichti-
gen in Noordwijkerhout en rijdt 
het vrijdagavond verlicht door 
Noordwijkerhout om nog meer 

bezoekers te laten genieten van 
de pracht van de Bollenstreek. 
Een verruiming dus van promo-
tie van de streek en dus voor be-
drijven. Alle reden voor bedrijven 
om mee te doen aan dit prachti-
ge bloemencorso.”
Gerard de Wagt, Danielle Beijs-
sens zijn verantwoordelijk voor 
de deelnemende bedrijven aan 
het bloemencorso. Zij beschik-
ken over veel kennis van praal-
wagens en luxe wagens en advi-
seren de bedrijven in welke vorm 
zij het beste zich kunnen pre-
senteren. Het team bezoekt de 
bedrijven en begeleidt hen ook. 
Voor vragen of informatie over 
deelname aan het bloemencorso 
kan men zich melden via deelna-
me@bloemencorso.info.

Thema 2014
Het bloemencorso staat dit 
jaar in het teken van het the-
ma “Energie!”. Tijdens het corso 
op vrijdagavond 2 mei in Noord-
wijkerhout en op zaterdag 3 mei 
van Noordwijk naar Haarlem zal 
weer blijken, dat dit “gezicht van 
de lente” een positieve invloed 
uitoefent op de regio.

Regio - Het bloemencorso biedt aan bedrijven in de regio een 
bijzondere manier om hun onderneming te promoten tijdens 
het bloemencorso van 30 april – 4 mei 2014. Luxe wagens 
worden versierd met prachtige bloemarrangementen. De au-
to’s of bijzondere voertuigen rijden tussen de praalwagens.

023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.





broedende weidevogels verdwij-
nen, tenzij de plannen worden 
aangepast. De schade aan al-
le andere soorten vogels die als 
doortrekker, zomer- of winter-
gast gebruikmaken van deze bij-
zondere polder is nog buiten be-
schouwing gelaten. Het gaat hier 
jaarlijks om vele duizenden vo-
gels, waarvan 17 behoren tot de 
in Nederland ernstig bedreigde 
soorten (soorten die op de zoge-
naamde Rode Lijst staan).

Behoud de Polders heeft daarom 
een bezwaarschrift ingediend 
tegen de gebiedsinrichting  van 
de Vosse- en Weerlanerpolder, 
om de dreigende schade door 
de geplande paden dwars door 
het broedgebied te beperken. 
Omdat de gemeente al vóór het 
broedseizoen met de werkzaam-
heden wil beginnen was Behoud 
de Polders ook genoodzaakt om 
bij de rechter een voorlopige 
voorziening aan te vragen, om 
de werkzaamheden voorlopig te 
schorsen.

De vereniging hoopt in overleg  
met de gemeente te kunnen be-
reiken dat de polder als weide-
vogelgebied behouden blijft.
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Uitnodiging 
om te 

exposeren
Regio - Stichting Tentoonstellin-
gen Bennebroek biedt een plat-
form voor amateurkunstenaars 
en semiprofessioneel werken-
den. Daartoe worden er jaarlijks 
ongeveer acht tentoonstellingen 
georganiseerd in het voormalige 
Gemeentehuis van Bennebroek. 
Kijk op www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl voor de mogelijk-
heden tot exposeren. Geïnteres-
seerden kunnen zich aanmelden 
door het sturen van drie of meer 
foto’s van het te exposeren werk. 
Het verzoek is te zenden aan het 
secretariaat, ter attentie van de 
heer H. Holt, Gierstraat 25, 2011 
GA in Haarlem of e-mail: hans-
holt@upcmail.nl.

‘Plannen Vosse- en Weerlanerpolder 
desastreuze gevolgen voor weidevogels’

Foto: Mario Penaat (natuurfoto-
graaf vereniging Behoud de Pol-
ders).

In de gemeentelijke plannen 
worden wandel-, ruiter- en fiets-
paden dwars door deze bijzonder 
vogelrijke polder aangelegd. Ook 
wil de gemeente de grootschali-
ge Manege Hillegom uitplaatsen 
naar de Vosse- en Weerlanerpol-
der. Behoud de Polders en Vo-
gelwerkgroep Zuid-Kennemer-
land hebben het wetenschap-
pelijke bureau Alterra Wagenin-
gen-UR gevraagd om in een on-
afhankelijk onderzoek de effec-
ten van deze plannen op de na-
tuur in beeld te brengen.

Alterra laat in haar rapport we-
ten dat volgens de nieuwste in-
zichten rekening moet worden 
gehouden met veel meer ver-
storing dan de gemeente tot nu 
veronderstelt. Door de komst 
van wandelaars, ruiters, fietsers 
en honden tijdens het broedsei-
zoen zullen 57 tot 63% van alle 
weidevogelnesten - zoals Grut-

to, Tureluur, Kievit en Scholek-
ster - als verloren moeten wor-
den beschouwd. Er is zelfs een 
reëel risico dat op den duur alle 

Regio - De gemeente Hillegom wil spoedig beginnen met 
de recreatieve inrichting van de Vosse- en Weerlanerpolder. 
Recent onderzoek van het wetenschappelijke bureau Alter-
ra Wageningen-UR toont nu aan dat de plannen desastreuze 
gevolgen hebben voor de natuur. Het broedgebied van de wei-
devogels moet vrijwel als verloren worden beschouwd, als de 
gemeente Hillegom haar plannen ongewijzigd uitvoert. 

Paddenwerkgroepen zoeken 
nieuwe vrijwilligers
Regio - Tussen half februari en 
eind maart beginnen de padden 
met de jaarlijkse trek naar hun 
voortplantingswateren. Hierbij 
steken de dieren vaak verkeers-
wegen over . Om te voorkomen 
dat er duizenden worden dood-
gereden, zijn er in Noord-Hol-
land veertien vrijwilligersgroe-
pen actief. Ondersteund door 
Landschap Noord-Holland red-
den de paddenwerkgroepen dui-
zenden levens. Heeft u toevallig 
een avond of ochtend in de week 
vrij om te helpen padden veilig 
over te zetten? Of een zaterdag-
ochtend om de schermen te on-
derhouden? Meld u dan aan bij 
een paddenwerkgroep bij u in 
de buurt.

Elk jaar is de paddentrek een in-
drukwekkend verschijnsel. Vanaf 
februari, afhankelijk van de tem-
peratuur, ontwaken de padden 
uit hun winterslaap. Zij trekken 
’s avonds en ’s nachts bij voch-
tig weer van hun winterslaap-
plaats in duin, bos of tuin naar 
een sloot, poel of vijver om zich 
daar voor te planten. Afgelo-
pen herfst hebben ze zich inge-
graven in de grond om de win-
ter te overleven. Amfibieën zijn 
koudbloedig en als de tempera-
tuur in het vroege voorjaar hoger 
wordt dan 6 °C kunnen ze zich 
weer bewegen. Om bij het water 
te komen moeten ze helaas vaak 

een weg oversteken en de kans 
is groot dat ze dat niet overle-
ven. Verkeerswegen doorkruisen 
vaak de route en de koudbloedi-
ge pad is net ontwaakt en daar-
om nog erg traag. 

Gelukkig zijn er mensen die zich 
inzetten voor deze dieren en 
daarmee populaties padden, kik-
kers en salamanders redden van 
uitsterven. Zij doen dit langs we-
gen waar nog geen amfibieën-
tunnels liggen. Zo sluiten ze spe-
ciale slagbomen, brengen gaas 
aan en graven emmers in om 
zo de trekkende amfibieën op te 
vangen en over de weg te zet-
ten. Op drukke trekroutes zonder 
gaas wordt ’s avonds met lam-
pen gezocht. De padden en kik-
kers worden van de weg gehaald 
en aan de overkant van de weg 
gezet. Steeds meer gemeenten 
passen de straatkolken aan om 
de padden, kikkers en salaman-
ders tijdens de trek niet in deze 
putten te laten vallen.

Wilt u meer informatie of een 
van de groepen komen verster-
ken? Neem dan contact op met 
de plaatselijke paddenwerk-
groep. Op www.padden.nu vindt 
u de contactpersonen van pad-
denwerkgroepen in Noord-Hol-
land. U kunt ook bellen naar 
Landschap Noord-Holland 088-
0064400.

Dag handschoen!
Heemstede – Moederziel alleen 
ligt deze handschoen op straat. 
Nietsvermoedend uit een jaszak 
van een fietser gevallen of mis-
schien verloren door een hardlo-
per die het bij nader inzien toch 
niet koud genoeg vond voor een 
handschoen? Het kledingstuk 
is van een sportieve man/vrouw 
want er prijkt een heel bekend 
Amerikaans sportmerk op. Het 
ligt eenzaam half op de stoep-
rand pal voor het Raadhuis dus 
misschien moet een van de amb-
tenaren eens tasten in jaszak of 
er een zwarte handschoen ont-
breekt?

Als je lang genoeg in de zon 
loopt…

Heemstede – Een grappige vaststelling van fotografe Marenka 
Groenhuijzen. “Als je maar lang genoeg in de zon loopt, krijg je 
lange benen!” Als het zó makkelijk ging, zou ieder die best wat 
langere benen wil hebben, dit foefje toepassen. 
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Woensdag 5 februari tot 
en met zondag 9 februari
Waag-expositie ‘Gewoon 
Goed’ als hommage aan 
het dagelijks leven. Werk 
van Francis van der Meer 
uit Heemstede en Cora Ver-
hoog uit Bloemendaal. Te be-
zichtigen in Galerie De Waag  
Spaarne 30 te Haarlem. (Ope-
ningstijden: 13.00 – 17.00 
uur). Op zondag 26 janua-
ri om 15.00 uur vindt de ope-
ning van deze tentoonstel-
ling plaats.
Zie ook www.francisvander-
meer.nl, www.coraverhoog.nl 
en www.kzod.nl.

Woensdag 5 februari 
t/m zondag 2 maart 

Expositie professioneel fo-
tograaf Geek Zwetsloot 
‘paarden’ bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, te bezichtigen tijdens 
openingsuren. Zie voor meer 
informatie: http://geekzwet-
sloot.tumblr.com.

Woensdag 5 februari
tot en met 25 maart 

Pieter van der Es exposeert 
zijn schilderijen in de Bi-
bliotheek Haarlem Noord 
(Planetenlaan 170). Stadsge-
zichten langs Het Spaarne, 
stillevens en portretten. De 
tentoonstelling is gratis te be-
zichtigen tijdens openings-
uren van de Bibliotheek. 

Woensdag 5 februari
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 

niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688,
www.hetdolhuys.nl.

Woensdag 5 februari
t/m eind maart

Fototentoonstelling ‘Wijk-
zuster/broeder op een 
voetstuk’. In Publiekshal 
raadhuis Heemstede. Haar-
lemse fotograaf portretteer-
de voor Zorgbalans 12 ver-
pleegkundigen. Gratis te be-
zoeken. Openingstijden: ma 
t/m woe: 8.30 - 17.00 uur, do: 
8.30 - 19.30 uur, vrij: 8.30 - 
16.00 uur.

Woensdag 5 februari 
tot vrijdag 10 april

Gosia Bolwijn Wiese 
(Haarlem) exposeert in het 
Inloophuis Kennemerland. 
Voor deze expositie kiest zij 
naast een aantal bloemen-
schilderijen voor even kleur-
rijke abstracten die zijn geba-
seerd op bijzondere levens-
vormen onder water. 
Openingstijden: dinsdag van 
09.30 tot 16.30 uur, donder-
dag en vrijdag van 09.30 tot 
12.30 uur. Wulverderlaan 51, 
Santpoort-Noord.
www.inloophuiskennemer-
land.nl.

Woensdag 5 februari 
tot vrijdag 11 april
Expositie Marij Cranen, 
zeefdrukken en acryldoe-
ken, gemengde technie-
ken. Figuratief, niet per se re-
alistisch. Bloedbank Sanquin 
in het Boerhaavegebouw, 
Boerhaavelaan 32/c te Haar-
lem (3e etage).

Open: di t/m vrij van 11.15–
12.00 uur en ma/di/do van 
20.15 -21.00 uur. Info: marij.
cranen@upcmail.nl.

Donderdag 6 februari
Lezing voor volwassenen 
‘Van leren praten tot leren 
lezen’. Over taalontwikkeling 
en de rol van het voorlezen. 
Gratis toegang. 20.00-22.00 
uur. Reserveren: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Wetenschapsjournalist Go-
vert Schilling gaat in het 
Oude Slot op verkenning 
door het heelal. De lezing 
begint om 20.15 uur. Entree: 
17,00.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

H. Dekker, deskundig en 
werkzaam jurist voor en 
met ouderen, komt bij 
Vrouwennetwerk om uitleg 
te geven over thema’s als 
telebankieren, kopen via 
internet, twitteren etc. In 
gebouw Onder de Poort, Out-
gert Pieterslaan 2 te Haarlem. 
Tijd: 14.00 uur, zaal open van-
af 13.45 uur. Leden gratis, in-
troducé 2,50 euro. Tel. 023-
5477486 of www.nvvh.nl.

Govert Schilling: Over de 
kosmos. Wetenschapsjour-
nalist Govert Schilling neemt 
u mee op een verkennings-
tocht door het heelal, van de 
eerste ideeën over leven op 
andere planeten in ons eigen 
zonnestelsel tot de ontdek-
king van exoplaneten bij an-
dere sterren.
Podium Oude Slot - aanvang: 
20.15 uur - 17,00 euro.

Vrijdag 7 februari 
Fred Omvlee vertelt in het 
Trefpuntcafé in Benne-
broek over hoe hij geïnspi-
reerd is door Elvis Presley. 
Elvis is een cultuur-icoon met 
een rol in de wereld van zin-
geving, genot en geluk. Fred 
Omvlee is een veelzijdige, 
moderne voorganger, die in 
Elvis gelooft. Verder is Om-
vlee in het dagelijks leven in-
ternetpastor (www.mijnkerk.
nl) en begeleidt hij via Defen-
sie militairen op uitzending of 
op zee. 
De zaal is open om 20.00 uur. 

Akonietenplein 1 te Benne-
broek.

Vrijdag 7 februari
t/m dinsdag 15 april

In voormalig gemeentehuis 
van Bennebroek aan de 
Bennebroekerlaan 5 wor-
den schilderijen van Anne-
miek Loof  tentoongesteld. 
Vooral Franse landschappen, 
maar er zijn ook schilderijen 
te zien met een onderwerp uit 
eigen land. Opening donder-
dag 6 februari om 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 19.45 uur. 
Openingstijden van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur en op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Zondag 9 februari

Gallery Odyssey houdt tus-
sen 14.00 en 17.00 een 
expositie met Cubaan-
se kunst. Kunstenaars: Car-
los Casas, Julio Fleitas, Ma-
nuel. Adres: Pelikaanlaan 3 te 
Heemstede.

Rosalía Gómez Lasheras.
Rosalía Gómez Lasheras heeft 
de fi nale gewonnen van de 
YPF Piano Competition 2013. 
Het muziekminnend publiek
in Kennemerland kan nu al 
kennis maken met deze 
19-jarige pianiste.
Podium Oude Slot - aanvang: 
12.00 uur - koffi e met taart: 
11.15 uur - 17,00 euro.

Taxatiemiddag in de Biblio-
theek Heemstede met Poe-
kelien Lingbeek, gecertifi -
ceerd taxateur in kunst en 
antiek. Julianaplein 1, van 13 
tot 16 uur. 
Poekelien is gespecialiseerd 
in Afrikaanse, Oceanische en 
Chinese kunst en heeft inmid-
dels een eigen kunsthandel.

Snuffelmarkt in sportcen-
trum Groenendaal, Sport-
parklaan 16 Heemstede. Van 
9.30 tot 16.30 uur, 2,50 euro 
toegang. Kinderen t/m 11 jaar 
onder begeleiding hebben 

gratis toegang. Informatie
of reserveringen: organi-
satieburo MIKKI, 0229-
244739/244649 en www.mik-
ki.nl.

Dinsdag 11 februari

Taxatiemiddag van oude 
boeken, bijbels, ansicht-
kaarten in de theeschen-
kerij van Het Oude Slot van 
Heemstede.                             
Toegankelijk van 13.00 – 16.00 
uur.
Taxatie gebeurt zo mogelijk 
aan de hand van bewijsma-
teriaal uit recent verschenen 
veilingcatalogi. 
Taxatie: 5 euro ongeacht het 
aantal te beoordelen boeken. 
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. 
Molendijk. Tel 010-4667164 of 
06-51950097 info@molendijk-
boeken.nl (niet voor taxaties).

‘Ons aller belang: een ge-
zonde bodem’. Bessie 
Schadee houdt een lezing 
voor Groei en Bloei over 
het belang van een gezon-
de bodem, werldwijd maar 
ook in onze eigen tuin. Lo-
katie: De Blinkert, zaal De 
Duinpan, Rockaertshof 66 te 
Haarlem. Aanvang: 20.00 uur. 
Entree: gratis.

Dinsdagen 11 februari
en 18 februari

Gepreksavonden PKN 
Heemstede: Schuld en 
boete, vergelding en straf: 
iedereen heeft er wel een me-
ning over. Maar hoe komt 
zo’n straf tot stand, hoe voelt 
het om een straf te onder-
gaan, hoe help je gestraf-
ten terug in de maatschappij. 
Daarover organiseert Bezin-
ning en Verdieping twee ge-
spreksavonden. Gast 11 feb: 
strafrechter Philie Burgers uit 
Haarlem.
Op 18 februari: Wat doet straf 
met een mens? Met gast Hel-
mine Pronk- de Graaff, pas-
tor in dienst bij het Diaco-
naal Centrum voor Gevan-
genispastoraat te Haarlem. 
Aanv. Avonden om 20.00 uur, 
in de Pauwehof achter de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein Heemstede. Toegang p. 
avond: vijf euro.

Woensdag 12 februari
Puzzelruilbeurs bij Sint Ja-
cob in de Hout. Van 13.30 

AgendA



tot 15.00 uur in het Grand Ca-
fé van Sint Jacob in de Hout, 
Zuiderhoutlaan 1 in Haarlem. 
Info bij de receptie: telefoon 
023 - 8927900.

Lezing Rudi Westendorp 
over Oud worden zonder 
het te zijn - over vitaliteit 
en veroudering bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Tel. 023-5282472. 
Aanv. 20.00 uur. Toegang: 5,-/

Zondag 16 februari
Cinefile Matinee met Erik 
van Zuylen en Joyce Rood-
nat.
Filmmaker Erik van Zuylen 
was al twee keer eerder in het 
Oude Slot, om de lezing van 
zijn echtgenote Joyce Rood-
nat technisch te ondersteu-
nen. Nu zijn de rollen omge-
draaid: Roodnat ondersteunt 
zijn verhaal met vragen en 
opmerkingen.
Podium Oude Slot - aanvang: 

15.00 uur - 17,00 euro;  39,50 
euro met maaltijdarrange-
ment en filmvertoning ‘Het 
mysterie van de Sardine’.

In de Oude kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heem-
stede is een uur ‘onversne-
den’ jazz te horen.
The Harbour Jazzband uit 
Rotterdam treedt op, New Or-
leans en Dixieland repertoire.
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis met deurcollecte.
Na afloop thee, koffie en ge-
bak in de Pauwehof.

Maandag 17 februari
t/m maandag 31 maart
Foto-expositie ‘Thuis in 
Heemstede’, in de Burger-
zaal v/h Raadhuis te Heem-
stede. Wat verbindt (kandi-
daat) raadsleden met Heem-
stede?
Opening vrijdag 14 februari
om 16.00 uur. door burge-
meester mevrouw Heere-
mans. 

Vrijdag 21 februari
Marijn Brouwers - Beste 
Meneer Halsema. Fantasti-
sche zanger zingt liedjes van 
Frans Halsema. En hoe!
Theater de Luifel - aanvang: 
20.15 uur - 18,50 euro.
 
Zaterdag 22 februari
Calefax. De vijf rietblazers 
van Calefax koppelen uitzon-
derlijke speelkwaliteiten aan 
een doordachte, veelzijdige
programmering en onge-
dwongen presentatie.
Podium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 21,50 euro.

Links Marco Uitendaal, rechts Menno Vreeburg.

Gastkok Menno Vreeburg 
kookt in Nurks in de Hout
Regio - Alweer een ruim half jaar geleden zijn ondernemers 
Marco en Mandy Uitendaal van Pannenkoekenhuis De Konij-
nenberg ook neergestreken in de Haarlemmer Hout. Midden in 
dit stadspark tegenover de Hertenkamp ligt het pittoreske eet-
huisje.
Nurks in de Hout vernoemd naar Robertus Nurks, een van de fi-
guren uit het boek Camera Obscura. Geschreven door Nicolaas 
Beets onder pseudoniem Hildebrand.
Naast de pannenkoeken en wraps op de kaart, serveert Nurks 
een goede dag hap die kan variëren van risotto met visfilet, een 
jagerspotje met dikke frieten en gegrilde groenten tot een vega-
schotel van quinoa met een gevulde portobello.
Vast op de kaart staan een Angus Beef Burger een Sate van de 
Haas en goed gevulde maaltijdsalades. Als enige in Haarlem en 
Heemstede serveert Nurks, The Dutch Weed Burger, een vega-
nistische burger met een topping van zeewier.
Lekkere ambachtelijk gebakken pannenkoeken komen er na-
tuurlijk ook uit de keuken. Pannenkoek Nurks met geitenkaas, 
rucola en spekjes is inmiddels een klassieker.

Nurks is open van woensdag t/m zondag van 12:00-20:30 uur 
met de a la carte kaart.
Maar Nurks is gek op feestjes! 1 x in de maand wordt er een 
gastkok uitgenodigd te komen koken in het eethuisje. Na een 
aantal edities kun je stellen dit zijn echte ‘nurkse eet feestjes’ 
geworden.
Op maandagen en dinsdagen komt een gastkok met zijn of haar 
specialiteit een thema verrassings menu koken, waar je voor 
kunt reserveren.
Er wordt een 3-gangen verassingsmenu geserveerd met een 
amuse voor 24,50.
Eigenaar Marco Uitendaal selecteert hier prachtige wijnen bij. 
De aanvang is altijd 18.30 uur.
10 februari en 11 februari kookt Heemstedenaar Menno Vree-
burg in Nurks.
Menno is bekend van de ambachtelijke slager Vreeburg op de 
Camplaan in Heemstede. Wat veel mensen niet weten is dat 
Menno chefkok is en ook creatieve caterings vanuit zijn winkel 
doet. Hij heeft o.a. gewerkt bij Zwetheul, Lambermons en Duin 
en Kruidberg.

Reserveringen kunnen alleen telefonisch bij Nurks van woens-
dag t/m zondag van 12.00-20.20 uur op 023-5313166.
Kijk voor meer informatie op www.nurksindehout.nl.

Bijzonder exclusief pilsje van 
houten vat in 1ste Aanleg
Heemstede - De oervader van 
alle pils, pilsner Urquell, al ja-
ren op de tap in de 1ste Aan-
leg,  komt met enkele bijzonder 
exclusieve houten vaten onge-
filterd en ongepasteuriseerd pils 
naar Nederland. Direct uit de im-
posante kelders van brouwerij 
Urquell, Tjechïe en per gekoelde 
snel koerier vervoerd.
Op 10 plaatsen in Nederland 
worden deze vaten aangebo-
den. Op zaterdag 8 februari om 
17 uur zal Aanleguitbater Kees 
Heger één van deze mooie va-
ten met een grote houten ha-
mer aanslaan. Voor u een unieke 
kans om dit ‘verse’ pils te komen 
proeven zoals het maar zelden 
aangeboden wordt. Alle pils op 
vat en fles wordt altijd gefilterd 
en gepasteuriseerd, alleen de-
ze keer kunt u het vers proeven. 
Alsof u uw gehele leven houdba-
re melk heeft gedronken en ein-
delijk kennis maakt met dagver-
se melk, maar dan in biertermen.
Dat bier al door de Germanen 
gedronken werd dat weet ieder-
een. Minder bekend is het dat 
het goudblonde pils wat in grote 
hoeveelheden over de hele we-

reld door de kelen stroomt een 
product is waarvan de geboorte 
nog door onze bet betovergroot-
ouders is meegemaakt. Nadat in 
1840 het complete jaarvoorraad 
bier van het Tsjechische plaats-
je Pilzen bedorven was kon de 
bevolking daar niet om lachen 
en nam het gemeente bestuur 
van Pilzen drastische maatrege-
len om herhaling van deze ramp 
te voorkomen. De Duitse brouw-
meester Joseph Groll (die overi-
gens niets te maken heeft met 

Golsch pils) werd gevraagd een 
procedé te ontwikkelen waar-
mee altijd een stabiel product 
gegarandeerd werd. In oktober 
1842 werd het eerste, enige en 
echte pilsner voor het eerst bij 
Urquell gedronken. 

Nu is het uw kans kennis te ma-
ken met pils zoals het door de 
ontwikkelaar ervan ooit bedoeld 
is te proeven. Het houten 30 li-
ter vat zal om 17 uur op zaterdag 
8 februari worden aangeslagen. 
Een mooi kristallen glas van 0,3 
liter tegen de normale prijs 3,50. 
Café de 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103, hoek Kerklaan/Raad-
huisstraat.

Kinderdisco 
met thema 
Carnaval

Heemstede - Het is bijna Car-
naval en dan mag je natuurlijk 
verkleed komen! Of je nu als een 
dier komt, als een diva, een pi-
raat of popster…. Of gewoon 
als jezelf…. Je kunt altijd lekker 
dansen, rennen en springen bij 
de Kinderdisco van Casca!
Er zijn danswedstrijdjes en lim-
bodansen, een zakje snoepjes, 
limonade en de leukste lied-
jes van het moment. Dat maakt 
het de leukste kinderdisco die 
je je kunt voorstellen! Een echte 
DJ staat aan de draaitafel en de 
discoverlichting maakt het he-
lemaal af. Ouders mogen in het 
begin van de avond even mee 
naar binnen, maar gaan daar-
na weg. Zij kunnen in de foyer 
van Luifel een kopje koffie drin-
ken of even naar huis gaan. Al-
le disco-bezoekertjes krijgen 
een kaartje. Hiermee kunnen 
zij twee keer een bekertje limo-
nade halen en 1 keer een zakje 
snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuistelefoonnummer en hun 
naam te staan, mocht er wat zijn 
dan kunnen de jeugdwerkers het 
thuisfront altijd bereiken. 
De kinderdisco (6-10 jaar) is op 
zaterdag 8 februari van 19.00-
21.00 uur in de jongerenruimte 
Plexat bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Entree: 
3,- (inclusief limonade en 1x zak-
je snoep). 
De volgende kinderdisco met 
thema ‘Neon’ is op zaterdag 8 
maart, zet ‘m vast in je agenda!
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
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

Ex-inbreker geeft 
anti-inbraaktips

In deze uitgave:
- Doe mee met Burgernet!
- Workshop Positief Opvoeden
- Raadsbesluiten

Foto-expositie ‘Thuis in Heemstede’
Van 17 februari tot en met 31 maart is in de 
Burgerzaal van het raadhuis de foto-expositie 
‘Thuis in Heemstede’ te bezichtigen. In de 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 
brengt de expositie op een andere manier in 
beeld wat (kandidaat) raadsleden verbindt 
met Heemstede. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 
19 maart 2014. De verkiezingscampagnes zijn 
inmiddels in volle gang. Met de expositie geven 
beoogd raadsleden antwoord op de vraag: ‘Welke 
plek symboliseert voor u ‘Thuis in Heemstede?’.

Uitnodiging voor officiële opening
De expositie wordt op vrijdag 14 februari om 
16.00 uur geopend door burgemeester Marianne 
Heeremans. Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om bij deze opening aanwezig te zijn en onder het 

genot van een hapje en een drankje de expositie 
te bewonderen en in gesprek te gaan met de 
(kandidaat) raadsleden. De ontvangst is vanaf 15.45 
uur in het raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede.

Foto: Eric Gevaert

Raadhuisstraat & Binnenweg 
‘Leukste winkelstraat van Nederland’
Afgelopen vrijdag 31 januari is bekend 
gemaakt dat Winkelgebied Raadhuisstraat 
& Binnenweg zich een jaar lang ‘Leukste 
winkelstraat van Nederland’ mag noemen. 
Als gemeente Heemstede zijn wij natuurlijk 
ook heel trots op dit geweldige resultaat en we 
feliciteren de winkeliers dan ook van harte!

NLstreets (www.nlstreets.nl) nomineerde drie 
maanden geleden ruim 65 winkelstraten verspreid 
over heel Nederland. Criteria hierbij waren onder 
meer de diversiteit van het winkelaanbod, de sfeer 
en uitstraling van de straat, maar vooral ook de 
aanwezigheid van veel zelfstandige ondernemers. 
Het eindoordeel werd overgelaten aan het 
winkelend publiek.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. Wegens omstandigheden vindt de inloopochtend deze keer 
een week later plaats, namelijk op vrijdag 14 februari 2014 van 10.00 
tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 
14 februari



Werk mee aan de 
veiligheid in uw 
buurt
Werk samen met uw gemeente en politie aan 
veiligheid in uw buurt. Word deelnemer van 
Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet 
deelnemen, hoe groter de kans dat de politie snel 
een verdacht, of vermist persoon kan opsporen. Op 
dit moment wordt al 1 op de 10 Burgernetacties 
opgelost dankzij tips van deelnemers. Help ook mee 
en meld u vandaag nog aan via www.burgernet.nl.

Workshop Positief Opvoeden 
‘Tieners laten meewerken’
Op donderdag 20 februari organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
de Positief Opvoeden workshop ‘Tieners 
laten meewerken’. Ouders met kinderen in 
de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen zich 
hiervoor aanmelden. De workshop is van 19.45 
(inloop vanaf 19.30 uur) tot 21.45 uur op het 
CJG Heemstede aan de Lieven de Keylaan 7 te 
Heemstede. 

Als tieners de overgang maken van kind naar 
volwassene, ervaren veel ouders dat hun kind 
tegendraads wordt. Ze weigeren bijvoorbeeld te 
doen wat er gevraagd wordt, gaan overal over in 
discussie of maken hun eigen plan zonder zich af te 
vragen of hun ouders hiervoor toestemming geven. 
Voor ouders kan deze verandering verwarrend zijn 
en dit kan leiden tot conflicten tussen ouders en 
tieners.

In deze workshop wordt aandacht besteed aan 
enkele oorzaken van het niet willen meewerken 
van tieners. Waar lopen ouders precies tegenaan 
bij het gedrag van hun kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden kunnen ze hierbij gebruiken? 
Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen ouders hun 
kind stimuleren om mee te werken? Vervolgens 
worden een aantal tips voor ouders behandeld als 
hun kind toch dwars en opstandig blijft.
Ouders die interesse hebben voor deze workshop 
kunnen zich inschrijven via www.cjgheemstede.nl. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.

Ex-inbreker geeft anti-inbraak tips
Evert Jansen, bekend van de AVRO tv-serie 
‘De Inbreker’, was vroeger inbreker. Nu is 
hij actief als voorlichter voor de Stichting 
Veiligheid & Preventie. Donderdag 13 februari 
is hij in Heemstede om tips te geven over het 
voorkómen van woninginbraken. Dit doet 
hij op een unieke manier, ditmaal voor de 
bewoners van het Centrum en de Indische wijk. 

Als ervaringsdeskundige zal hij in deze buurt 
de beveiliging testen en beoordelen. De foto’s 

van de zwakke plekken laat hij zien op de 
voorlichtingsavond. Zo wordt u aan het denken 
gezet over hoe het met de beveiliging van uw huis 
is gesteld. 

Aanmelden
Stuur een e-mail naar postbusveiligheid@
heemstede.nl. Geef aan op welk adres u woont 
en met hoeveel personen u komt. Woont u in een 
andere wijk? U kunt zich gewoon aanmelden. U 
krijgt bericht als er nog plaatsen over zijn. Neem 

voor meer informatie 
contact op met de heer 
D. Nieuweboer van de 
gemeente Heemstede 
via telefoonnummer 
(023) 548 57 45. De 
informatieavond 
wordt gehouden in 
de Burgerzaal van het 
raadhuis en duurt van 
20.00 tot circa 21.45 uur (deur open vanaf 19.30 uur).

Verkiezing Gemeenteraad 2014
Ter inzage legging geldige kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de 
op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente 
Heemstede maakt bekend, dat de op vrijdag 7 
februari 2014 door het centraal stembureau geldige 
verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde 
in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter 
inzage zijn gelegd bij de Afdeling Publiekszaken, 
Raadhuisplein 1.

Zitting stembureau over beslissing geldigheid 
ingeleverde kandidatenlijsten en nummering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de 
op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente maakt, 
ingevolge artikel I 4 van de Kieswet bekend, dat dit 
bureau op vrijdag 7 februari 2014 om 16.00 uur in 
de raadzaal op het gemeentehuis in een openbare 
zitting zal beslissen over:
- de geldigheid van de ingeleverde 

kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende 

kandidaten;

- het handhaven van de daarboven geplaatste 
aanduiding van een politieke groepering

- de nummering van de geldig verklaarde lijsten;
- de geldigheid van de lijstencombinaties

Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Heemstede maakt bekend 
dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden 
van de raad van de gemeente Heemstede op 
woensdag 19 maart 2014 een kiezer is toegestaan 
bij volmacht te stemmen. Op www.heemstede.nl 
> Politiek en Organisatie > Verkiezingen leest u hier 
meer over.

Raadsbesluiten 30 januari 2014
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden 

De raad heeft besloten:
- Vaststelling duurzaamheidsverslag 2013
 unaniem vastgesteld
- Actualiseren Reglement van Orde van de 

gemeenteraad
 unaniem vastgesteld

- Verordening heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2014 (1e wijziging)

 unaniem vastgesteld
- Beheerverordening Algemene begraafplaats 

Heemstede 2014
 unaniem vastgesteld
- Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014

 unaniem vastgesteld
- Beleidskader nieuwe Wmo en Jeugdwet
 unaniem vastgesteld
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 28 november 2013
 De afdoening van de ingekomen stukken is 

unaniem vastgesteld met toevoegingen in de 
brieven onder #6 en #10.



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’.

Bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’, Heemstede
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ 
Heemstede, digitaal bekend onder IDN: 
NL.IMRO.0397.BPbedrijven-0201, met ingang van 20 
december 2013 onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling door de 
gemeenteraad van 26 september 2013 is 

geen beroep ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via 

www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op 
Heemstede, klik op ‘STRI2008/2012’, en klik 
vervolgens op de IDN van dit plan (NL.IMRO.0397.
BPbedrijven-0201).  

Het besluit met bijbehorende stukken zijn voorts 
in te zien in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te 
Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis 
vindt u op www.heemstede.nl.

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 30 januari 2014 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland uit de basisregistratie personen (BRP):

- De heer D.M. Janssen, geboren op 16-03-1983, 
p/a Mr. S. van Houtenstraat 9

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- H.W. Mesdaglaan 11 het kappen van 1 spar 

wabonummer 9760, ontvangen 19 januari 2014.
- Van der Horstlaan 58 het wijzigen van de 
 achter- en zijgevel wabonummer 9761, 

ontvangen 17 januari 2014. 
- Zandvoorter Allee 21 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 9842, ontvangen 21 januari 2014.
- Binnenweg 93-95 het wijzigen van de voorgevel 

wabonummer 9843, ontvangen 23 januari 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Lanckhorstlaan 42 ontheffing voor het gebruik 

van een synagoge wabonummer 9185, 
ontvangen 12 december 2013. 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) 
- Lanckhorstlaan 42 ontheffing voor gebruik van 

een synagoge wabonummer 9185, ontvangen 
12 december 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 9 het plaatsen van een tijdelijke 

erfafscheiding (maximaal 3 jaar) wabonummer 
9017, verzonden 27 januari 2014

- Laan van Dicklaan 3 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 9425, 

 verzonden 31 januari 2014. 
- Einthovenlaan 2 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 9231, 
verzonden 31 januari 2014. 

- Marisplein 7 het plaatsen van een erfafscheiding 
wabonummer 9424, verzonden 31 januari 2014. 

- Lanckhorstlaan 73 het doorbreken van een muur 
wabonummer 9065, verzonden 31 januari 2014. 

- Zomerlaan 18 het kappen van 3 hulstbomen 
 en 1 naaldboom wabonummer 9741, 
 verzonden 31 januari 2014. 
- Javalaan 26, Dr. Schaepmanlaan 23 het kappen 

van 4 loofbomen wabonummer 9746, 
 verzonden 31 januari 2014. 
- Bos op de Overplaats, Prinsenlaan en 

Prinsessenhof het kappen van 112 bomen 
wabonummer 9342, verzonden 31 januari 2014. 

- Binnenweg 72 B I het tijdelijk wijzigen 
van een kantoorbestemming naar een 
praktijkbestemming voor een periode van 5 jaar 
wabonummer 8656, verzonden 31 januari 2014. 

- Frederik van Eedenplein 8 het kappen van 
 1 conifeer wabonummer 9611, 
 verzonden 31 januari 2014. 
- Diepenbrocklaan 2 het kappen van 
 2 taxusbomen wabonummer 9579, 
 verzonden 31 januari 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.
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