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www.brantjeswijn.nl

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809win mooie 
prijzen!

DEZE WEEK

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

Tro
Ts 

va
n d

e k
eur

sla
ger Varkens-

oesters
4 stuks

7.99
Expositie in het raadhuis van Heemstede

Fijnschilder Gabe de Vries:
“Ik reproduceer wat was”

“Mijn eerste schilderij maakte ik 
in mijn jeugd in 1947, toen ik 14 
jaar was”, vertelt Gabe de Vries. 
“Ik heb toen het ‘Straatje van 
Vermeer’ geschilderd. Dit schil-
derij heb ik nog steeds. In mijn 
werkzame leven was ik werk-
zaam in de bouwmaterialen. Het 
fijn schilderen is altijd mijn ont-
spanning geweest. Het vormt de 
rode draad in mijn leven. Toen ik 
7 jaar was kwam ik naar Benne-
broek in de oorlog. Na de oor-
log ontmoette ik mijn vrouw op 
de Glip in Heemstede waar zij 
woonde. Ik ben toen de omge-
ving van de Glip gaan schilde-
ren. Mede door Hans Krol en 
Cees Peper werd ik warm voor 

Werk van Gabe de Vries: ‘De Oude Kerk bij Van Schagen in de winter’.

de nostalgie van Heemstede en 
Bennebroek. Cees Peeper maak-
te de boekjes met oude zwart/
wit ansichtkaarten van Heem-
stede en Bennebroek. Ik schil-
der mijn taferelen in kleur van-
uit deze zwart/wit ansichtkaar-
ten of beelden uit historische 
tijdschriften, zoals die van de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek. Laatst heb-
ben ze in hun tijdschrift Heerlijk- 
heden in een artikel mijn werk 
onder de aandacht gebracht. 
Omdat ik vanuit zwart/wit pren-
ten schilder, controleer ik de 
kleuren, zoals het geweest zou 
moeten zijn. Ik reproduceer wat 
was. De dakpannen bijvoor-

Heemstede – Fijnschilder Gabe de Vries weet als geen 
ander de historie van Heemstede en Bennebroek op het 
doek te vangen met de beelden van hoe het ooit was. 
Tafereeltjes van alle seizoenen, buitenplaatsen en gebouwen 
die er wel of niet meer zijn vereeuwigt hij gedetailleerd met 
olieverf in een schilderij. Deze prachtige nostalgie is tot en met 
eind maart te zien in het raadhuis van Heemstede. 

beeld: zijn ze grijs of rood ge-
weest. Waarschijnlijk waren 
grijze pannen vroeger duur-
der en voor de gegoede burge-
rij: je ziet dat vooral de daken 
van buitenplaatsen hiermee be-
dekt werden. De rode pannetjes 
werden voornamelijk voor de 
huizen van de burgerbevolking 
gebruikt. Mijn omgeving is mijn 
leefgebied: ik vind alles mooi 
om te schilderen en te verbeel-
den wat er was. Als ik met zo’n 
schilderij bezig ben, zit ik he-
lemaal in die tijd: de sfeer van 
deze tijd komt helemaal tot 
leven. Zo blijft een stukje histo-
rie bewaard. Mijn eerste exposi-
tie in het raadhuis was in 2000. 
Ik had toen een bordje erbij ge-
hangen waarop stond: ‘Met dank 
aan de vooruitgang en heimwee 
wat was’.

En ik maak ook op verzoek 
schilderijen met een plaat-
je uit het verleden voor dege-
nen die daar interesse in heb-
ben. Er is toch veel belang-
stelling voor, omdat sommige 
zaken in de loop van tijd zijn 
verdwenen en niet meer be-
staan”, aldus Gabe de Vries.
Bart Jonker
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Raadhuisstraat 6 • 2101 hg heemstede
Telefoon 023 - 54 77 105

www@bikes4all.nl
Bikes4All fietsplezier voor iedereen

inclusief gratis krat t.w.v. e25.- (kleur naar keus)
Wij leveren al een Cortina v.a. e299.-

Cortina U4

van e529.- voor e449.-
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Heemstede - Zondag 15 fe-
bruari, mw. ds. G.W. de Jong. 
Aanvang 10.00 uur. Kom in de 
Kring en Jeugdviering.
   

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 15 fe-
bruari, Oude Kerk: ds. P.I.C. 
Terpstra, dienst van Schrift 
en Tafel. Aanv.ang 10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderkring voor kinderen van 
4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 15 februari, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Zondag 22 februari, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. R. 
van den Beld (Baarn)

Zondag 1 maart, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Verdwenen Heemstede in kleur (1)

In verband met een fraaie ten-
toonstelling in het Raadhuis 
stappen we voor vijf weken even 
af van de winkeltjesartikelen. 
Wees gerust, die worden ver-
volgd.
Ze zijn zwart-wit, de foto’s die 
we hebben van Heemstede van 
1880 tot 1920. Daardoor is ons 
beeld van die tijd ook zwart-
wit. Maar hoe zou het Heemste-
de van toen er in kleur hebben 
uitgezien? De groene buiten-
plaatsen, de zanderige wegge-
tjes langs de bollenvelden, in het 
voorjaar in bloei, de kleine boer-
derijtjes met hun rode pannen-

daken, de vaarten met hun brug-
getjes en bomen erlangs?
Gabe de Vries (82) uit de Meer 
en Boslaan schildert al sinds zijn 
vijftiende, en vooral Heemstede 
en Bennebroek zoals het vroe-
ger was. Hij maakt van zwart-wit 
ansichten en foto’s dorpsgezich-
ten in kleur. In februari en maart 
exposeert Gabe in het Raadhuis 
van Heemstede. We laten de ko-
mende weken wat voorbeelden 

zien, maar er is veel meer. Ga 
eens langs, om in kleur het in-
middels verdwenen Heemstede 
en Bennebroek van rond 1900 
te zien.
Het Zandvaartpad, ook wel 
Vaartkantje genoemd, een nu 
gedempte zijtak van de Zand-
vaart. We kijken recht op de brug 
over de Zandvaart, met rechts 
slagerij van de familie de Reus, 
ter hoogte van waar nu onge-

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 15 februari, dienst 
om 10.00 uur met mevr. Y. El-
bers. Thema: Haggaï verwoord 
God’s verlangen.

www.rafael-nehemia.nl

veer De Gouden Schaar aan 
de Kerklaan zit. Recht voor ons 
een allang verdwenen wasserij-
schoorsteen. Totaal verdwenen 
Heemstede.

Juf Nelly Geerlings neemt 
afscheid van ‘De Ark’
Heemstede - Na 44 jaar als leer-
kracht werkzaam te zijn geweest 
op de Monica-kleuterschool in 
Haarlem, de Antonius en De Ark 
in Heemstede heeft juf (Nelly) 
Geerlings besloten om van haar 
pensioen te gaan genieten. Haar 
collega’s van RK Basisschool De 
Ark organiseren voor haar een 
afscheidsreceptie op donderdag 
19 februari in het schoolgebouw. 
Alle kinderen, ouders en (oud-)
collega’s zijn van harte welkom. 
Het zou natuurlijk fi jn zijn als juf 
Geerlings verrast wordt met het 
terugzien van veel kinderen, ou-
ders en oud-collega’s! Wie haar 
graag een bezoekje brengt op 
de receptie wordt gevraagd een 
A4-tje met een leuke herinnering 
aan juf Geerlings. Hiermee wordt 
een boek vol herinneringen aan 
44 schooljaren gemaakt. Als u 
komt kunt u deze A4 afgeven bij 
binnenkomst bij de receptie. De 
receptie duurt van 15.30 tot 17.30 
uur en het adres van De Ark is 
Van der Waalslaan 37. 

In 2011 verscheen er nog een 

verhaal over juf Nelly Geerlings 
in de Heemsteder, geschreven 
door Ton van den Brink. Zij was 
toen 40 jaar kleuterjuf. Hij be-
schreef dat toen Nelly werd ge-
boren met vuurrood haar, een 
half jaar later een dahlia naar 
haar werd vernoemd. Vader was 
kweker aan de Kadijk en doopte 
deze dahlia ‘Nelly Geerlings’. 
Juf Nelly is het kleuteronderwijs 
altijd trouw gebleven. “De kin-
deren zijn op de mooiste leef-
tijd, die willen altijd alles leren. 
Ze maken veel mee, hun soci-
ale ontwikkeling, vriendjes ma-
ken, functioneren in een gro-
te groep. Ontdekken wat com-
municatie is, gaan werken met
lettertjes en cijfertjes”, vertelde 
ze aan Ton. 

Nelly ontving op haar 40-jarig ju-
bileum een aubade van 240 kin-
deren die een pittig en vrolijk 
lied hadden ingestudeerd. Na de 
huldiging kreeg de juf 60 rozen. 
Bovendien kreeg ze een lunch 
aangeboden en na schooltijd 
werd de vergadering feestelijk 

door de champagne. Het stuk 
dat Ton schreef werd afgesloten 
met: Ze gaat nog minstens drie 
jaar voluit. Dat werden er vier! 
Hulde aan juf Geerlings.

Heemstede - Flip is een bruin hangoorkonijntje (mannetje).
Het dier is dinsdag 3 februari uit een tuin aan de M. Vaumont-
laan 14 ontsnapt. De kinderen des huizes zijn er erg verdrietig 
om. Als u in de nabije omgeving woont, kijkt u dan in uw tuin, 
schuur of garage?
U kunt bellen naar tel. nr. 06-53577314 of 06-55775826.
De vinder van Flip kan rekenen op 100 euro.

Konijn Flip ontsnapt
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Zo maar wat cijfers over Heemstede
Heemstede - Verschillende 
bronnen komen met enige regel-
maat met cijfers. De meest be-
trouwbare komen van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek, 
maar ook de media zijn con-
stant op zoek naar cijfers. Cijfers 
die de stand van zaken weerge-
ven of een bepaalde trend signa-
leren. Zo publiceert RTL onder-
zoeken en cijfers over uiteenlo-
pende onderwerpen. Hoe vaak 
passeerde er een trein het sta-
tion zonder te stoppen? Nou in 
Heemstede is dat de afgelopen 
vijf jaar maar zeven keer voorge-
komen. Niet een cijfer om echt 
ongerust over te worden. 

In 2012 zijn 75 mensen in Heem-
stede gescheiden. Precies 8 per 
duizend gehuwden. Het percen-
tage lag 14 % onder het landelij-
ke gemiddelde. Momenteel wo-
nen 2.094 gescheiden personen 

in Heemstede. Er vonden in 2013 
188 huwelijken plaats, maar 
slechts 49 van de stelletjes had-
den een binding met Heemste-
de. Van onze medebewoners zijn 
11.308 ongehuwd en 11.162 zijn 
wel getrouwd of hebben die sta-
tus. 1.880 personen zijn weduwe 
of weduwnaar. Het aantal WW-
uitkeringen bedraagt 496 wat wil 
zeggen dat 4,8 % van onze inwo-
ners zonder baan zit. Dit is sinds 
2013 flink gestegen. Verontrus-
tend is het aantal jongeren dat 
geen opleiding volgt en ook niet 
werkt. Het percentage is met 10,7 
% hoog. Het betreft 300 jonge-
ren, waarvan er slechts 100 een 
uitkering ontvangen. De overige 
200 wonen kennelijk, nog zonder 
inkomen, bij hun ouders. In deze 
regio (Haarlem/Amsterdam e.o.) 
zijn de huizenprijzen met onge-
veer 9% gestegen. Ultimo 2014, 
ontvingen 2490 mannen en 3580 

vrouwen een AOW-uitkering. In 
het schooljaar 2013/2014 volg-
den 632 leerlingen het VWO en 
studeerden 771 aan een univer-
siteit (was een jaar eerder 299!) 
en 703 studenten bevolkten het 
HBO. Het totale aantal inwoners 
van Heemstede was op 1 januari 
26.364 waarvan 12.359 mannen 
en 14.005 vrouwen. Twintig pro-
cent is jonger dan 20 jaar. 2.756 
mannen zijn ouder dan 65 en de 
dames zijn ook hier in de meer-
derheid en vormen met 3.929 
een grote groep. De zorgkosten 
voor gemiddelde Heemstede-
naar bedroegen 2.170 euro. Wat 
hier opvalt, is dat de kosten voor 
mondzorg met 32% zijn afgeno-
men. Een inwoner van Heemste-
de geeft 33 euro per jaar uit aan 
mondzorg. De tweedelijnszorg 
GGZ nam met 19% af tot 147 
euro per inwoner.
Eric van Westerloo

Herinneringen aan Heemstede
Job Cohen in het Oude Slot
Heemstede – Oud-burgemees-
ter van Amsterdam en politicus 
Job Cohen komt op 18 februa-
ri in het Oude Slot. Heemstede 
is voor hem geen onbekend ter-
rein: maar een soort ‘thuiswed-
strijd’. Job Cohen: een begena-
digd verteller die het toehorend 
publiek op het puntje van de 
stoel houdt.
“Ik heb een sterke band met 
Heemstede omdat ik daar mijn 
hele jeugd heb doorgebracht.  
Ik ben geboren in Haarlem aan 
de Johann de Wittlaan en met 
mijn ouders op mijn tweede of 
derde jaar naar Heemstede ver-
huisd naar de P.C. Boutenska-
de. Dat huis staat er nog steeds 
erg florissant bij, precies zoals 
het was. Ik zie dat huis nog iede-
re keer als ik met de trein langs-
rijd van Amsterdam naar Den 
Haag. Met die mooie windvaan 
in de vorm van een trompet op 
het dak. Ik ben denk ik een jaar 
geleden nog met mijn broer in 
dat huis geweest en ben toen ui-
terst gastvrij ontvangen door de 
huidige bewoner, degene die het 
huis gekocht heeft, toen mijn 
ouders in 1969 verhuisden naar 
Oegstgeest. Heemstede is een 
heerlijk dorp en ik heb een heer-
lijke jeugd daar gehad. Je moet 
het zien als een buitenwijk van 
Haarlem zoals Haarlem een bui-

tenwijk van Amsterdam is. Wij 
woonden op de hoek van de 
P.C. Boutenskade – Herman He-
ijermanslaan. Als kind riep ik na 
het eten: - Ik ga naar de ‘straat’ - 
dit was de Heijermanslaan. Daar 
speelde ik dan met vriendjes sa-
men. Ik zie nog steeds met gro-
te regelmaat een vriend van mij 
toen: Alexander van Beelaerts 
Blokland die advocaat is gewor-
den en nu nog raadsheer in het 
Hof van Den Haag is. Mijn lage-
re schooltijd bracht ik door aan 
de Crayenesterschool. Een  jaar 
geleden ben ik daar nog bij een 
reünie geweest. Nu kom ik naar 
het Oude Slot. Mijn moeder heeft 
vroeger nog in de Heemsteed-
se gemeenteraad gezeten en 
zich nog met het Oude Slot be-
ziggehouden en ervoor gezorgd 
dat het opgestoten zou worden 
in het vaart der volkeren. Ik ben 
daar dus de 18e en ik laat aan 
het publiek over waar ze het met 
mij over willen hebben. Het kan 
over Heemstede gaan, hoe mijn 
carrière in elkaar heeft gezeten, 
waar ik nu mee bezig ben. Kort-
om er zijn allerlei mogelijkheden. 
Ik ben onlangs voor een dag in 
de week hoogleraar in Leiden 
geworden, op de zogenaamde 
Thorbecke leerstoel, waar ik mij 
bezig houd met lagere overhe-
den zoals gemeentes en provin-

cies. Daarnaast heb ik nog een 
aantal andere functies. Zo ben ik 
voorzitter van de branchevereni-
ging voor sociale werkvoorzie-
ning, , voorzitter van de Raad van 
Toezicht van de Universiteit van 
Wageningen en van de Openba-
re Bibliotheek van Amsterdam. 
Tevens zit ik in het Amsterdam-
se 4 en 5 mei Comité. Ik  ben ook 
voorzitter van UAF: een stichting 
die zich inzet voor vluchtelin-
gen die willen studeren. Deze is 
ooit ontstaan door de komst van 
Hongaarse vluchtelingen na de 
opstand van 1956. Allemaal mooi 
werk”, aldus Job Cohen.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten 17,- 
euro via www.podiaheemstede.
nl, aan de kassa van de Luifel of 
voorafgaand aan de voorstelling.
Bart Jonker

Heemstede - Afgelopen zater-
dag 7 februari ging D66 in heel 
Nederland de straat op om in 
gesprek te gaan met inwoners. 
Ook de raads- en bestuursle-
den van D66 Heemstede waren, 
met de witgroene caravan, op de 
Binnenweg te vinden. Fractie-
voorzitter Bert van der Linden: 
“Wij  gaan graag met onze in-
woners in gesprek om te horen 
waar zorgen zitten en waar ver-
beteringen mogelijk zijn.”
 
Verbeterpunten
De gesprekken gingen over het 
prettige winkelaanbod, waarvoor 
veel mensen van buiten Heem-
stede naar ons toe komen. Het 
feit dat hier winkels zitten ‘die 

je niet overal vindt’ maakt dat 
de Binnenweg winkelend pu-
bliek blijft trekken. Onze inwo-
ners zijn overwegend blij met 
onze gemeente, al waren er en-
kele verbeterpunten: meer be-
taalbare woningen voor ouderen 
en meer aandacht voor inbraak-
preventie. Andere opmerkingen 
waren: verhoog de parkeertarie-
ven in het centrum, hou de bibli-
otheek open en zorg voor bete-
re thuiszorg.  
 
Ideeën op website
De opmerkingen werden op een 
kaart geschreven, gefotogra-
feerd en getwitterd. Op de web-
site www.gesprekmetnederland.
nl zijn alle ideeën terug te zien. 

D66 in gesprek met Heemstede

Werken met een Android Tablet
Heemstede - Veel mensen heb-
ben geen iPad maar een An-
droid-tablet. De betere (en 
duurdere) zijn van het merk 
Samsung, Sony, Acer of Lenovo. 
Maar er zijn ook minder beken-
de merken te koop. In de cursus 
op 9 maart staat het besturings- 
systeem Android van Goog-

le centraal. Om te kunnen mee 
doen hebt u minimaal nodig 
Android versie 4.1 of hoger no-
dig. De onderwerpen die docent 
Monica Nelissen behandelt zijn: 
startscherm en bureaublad aan-
passen, uw tablet instellen voor 
gebruik en voor Internet en e-
mail, software installeren vanaf 

de Play Store,  beveiliging, be-
standen beheren, handige func-
ties, handige apps.

Na deze cursus is werken met 
uw tablet een stuk eenvoudiger! 
De 6 lessen zijn op maandag van 
13.00-15.00 uur vanaf 9 maart. 
De cursus is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan via www.cas-
ca.nl of telefonisch op werk- 
dagen tussen 9.00 en 12.00 uur: 
tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Scouting WABO start met 
nieuwe leeftijdsgroep
Heemstede – Op 1 januari is het 
nieuwe jaar bij Scouting WABO 
gestart met een nieuwe leeftijds-
groep: de Roverscouts. De mei-
den van 18 t/m 21 jaar komen 
voortaan iedere vrijdagavond 
van 19.00 tot 22.00 uur samen. 
“We hebben al allemaal leuke 
activiteiten bedacht. Vooral ons 
plan om naar het buitenland op 
kamp te gaan hebben we zin in!“ 
Aldus de Roverscouts.
Gedurende het komende sei-
zoen worden er door de vrijwil-
lige leidinggevenden ook leuke 
activiteiten georganiseerd voor 
de andere leeftijdsgroepen. De 
activiteiten zijn heel divers. Van 

het organiseren van kookwed-
strijden tot het lopen van een 
spannende natuurtocht. Maar 
ook primitief wijze pizza’s bak-
ken in op het kampvuur, abseilen 
en weekendkampen staan op 
het programma. Met als kers op 
de taart het zomerkamp naar het 
internationale kamp de Haarlem 
Jamborette.
Kom eens kijken in het Groenen-
daalse bos (over de brug bij de 
Ritzema Boskade) in Heemste-
de. Je mag vier keer gratis ko-
men kijken. Kijk voor meer in-
formatie ook eens op: www.wa-
boscouting.nl & facebook.com/
scoutingwabo.
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Heemstede - Waar velen van 
ons bang voor waren is werke-
lijkheid geworden. Met de tran-
sitie van de zorg uit de AWBZ 
naar de Wmo en de ingevoerde 
bezuinigingen is per 2015 veel 
veranderd in de thuiszorg voor 
senioren. Gemeenten heb-
ben hun organisatie nog niet 
goed op orde, de zogenaamde 
keukentafelgesprekken waar-
in moet worden uitgelegd wat 
er gaat veranderen en hoeveel 
recht op zorg iemand voortaan 
nog heeft, zijn niet of slecht ge-
voerd. En thuiszorginstellingen 
voeren ingrijpende verande-
ringen door zonder vooraf hun 
medewerkers en hun klanten 
hiervan op de hoogte te stel-
len waardoor velen, met name 
senioren, in grote onzekerheid 
verkeren. Jarenlange relaties 
tussen senioren en hun hulpen 
worden zonder enig overleg en 
zonder pardon uit elkaar ge-
haald.  Senioren moeten maar 
afwachten of ze de hulp, die ze 
nodig hebben nog wel krijgen 
en wie hun die hulp komt ge-
ven. Er zijn schrijnende voor-
beelden in de pers te lezen. 

Maar gelukkig is het ook na 1 
januari nog steeds mogelijk om 
de zorg, die u nodig heeft wel 
zodanig te organiseren zoals u 

dat zelf wilt. Wanneer u recht 
heeft op zorg en ondersteuning 
bent u niet verplicht om deze 
zorg als door de gemeente ge-
contracteerde zorg te moeten 
accepteren. U kunt er namelijk 
ook voor kiezen om een per-
soonsgebonden budget, een 
pgb, aan te vragen. Wanneer u 
of uw naasten in staat zijn om 
weloverwogen te kiezen voor 
een pgb en daarmee verant-
woorde zorg en ondersteuning 
in te kopen, mag de gemeente 
dit verzoek niet weigeren.
Het grote verschil van een pgb 
ten opzichte van door de ge-
meente gecontracteerde zorg 
en ondersteuning is dat u met 

een pgb de volledige vrijheid 
hebt uw zorg en ondersteu-
ning zo in te  richten zoals u 
dat wilt, op tijden die u wilt en 
kunt u ook zelf kiezen wie u de 
zorg verleent. Wilt u meer we-
ten over het pgb en de moge-
lijkheid om zelf de regie over 
uw zorg en ondersteuning te 
voeren, neem dan contact op 
met Home Instead Thuisservice 
Heemstede via telefoonnum-
mer 023-8200392 of kijk op  de 
website www.homeinstead.nl.
U bent ook welkom op de infor-
matiebijeenkomst op maandag 
23 februari in De Nieuwe Kring, 
Oscar Mendliklaan 3 Aerden-
hout.

Home Instead Thuisservice
Baas over eigen zorg, kies voor een Pgb!

‘Gezond op 
leeftijd’

Heemstede - Woensdag 4 
maart organiseert Welzijn Ou-
deren Heemstede in samen-
werking met Casca en De 
Pauwehof een themabijeen-
komst. Het thema is ‘gezond 
op leeftijd’.
Schrijver, arts en hoogleraar, 
Ivan Wolffers geeft een lezing 
over ‘het gezonde lifestyle-
boek’. Hij vertelt wat we eigen-
lijk wel weten over leefstijlver-
andering en geeft zinvolle tips 
en praktische adviezen. Het 
boek maakt je bewust van de 
situatie waarin we nu leven en 
roept vragen op. Na de lezing 
is er voldoende tijd voor het 
stellen van deze vragen. 
De lezing duurt van 14.00 tot 
16.00 uur en vindt plaats in de 
Luifel van Casca, Herenweg 
96 in Heemstede. Toegang is 
3,50 (inclusief koffie of thee) 
en het kaartje kunt u kopen/
reserveren bij Welzijn Oude-
ren Heemstede en Casca.
Een vertegenwoordiger van 
de bibliotheek is aanwe-
zig met een literatuurta-
fel over dit onderwerp. Voor 
informatie belt u met Wel-
zijn Ouderen Heemstede, 
telefoon 023 -528 85 10.

VEW beperkt schade 
tegen EDO

Heemstede - VEW verloor afge-
lopen zaterdag tegen de koplo-
per in de 3de klasse B. Maar de 
schade viel erg mee. Slecht drie 
tegengoals moest VEW keeper 
Freek Bouten incasseren.
Hoewel VEW met veel enthou-
siasme van start ging, was het 
klasse verschil in de eerste helft 
al duidelijk. Vooral voorin be-
schikte de gedoodverfde kam-
pioen over enkele sterke spelers.  
Deze klasse etaleerde zich voor-
al bij de tweede goal die VEW te-
gen kreeg.  Na een voorzet werd 
de bal door de spits op de borst 
aangenomen. Deze bal ver-
dween daarna zonder de grond 
te hebben geraakt van buiten 
de 16 meterlijn strak in de bo-
venhoek. VEW kreeg in de eer-
ste helft wel wat kansjes maar 
bracht EDO echter geen mo-
ment aan het wankelen. VEW 
miste ook enkele gangmakers 
op het middenveld. Zowel spe-
ler De Gier(schorsing) als ook 
Van Marsbergen (schouder uit 
de kom) waren en zijn voorlopig 
niet inzetbaar. Omdat EDO aan-
staande woensdag alweer moet  
voetballen, speelden de gasten 
uit Haarlem in de tweede helft 
enigszins met de rem er op. Ook 
VEW trainer Hamann hechte niet 
veel waarde aan deze wedstrijd. 
De focus voor VEW moet liggen 
op de komende twee wedstrij-
den. Eerst zal VEW op 21 februari 

het op gaan nemen tegen naas-
te concurrent RKAVIC en een 
week later speelt VEW thuis te-
gen NFC. Dan moeten de brood-
nodige punten binnen worden 
gesleept. 

Voetbalclinic op VEW 
Op 11 maart  start er op VEW 
een unieke voetbalclinic. Elke 
woensdag, uitgezonderd 2 x in 
de meivakantie, tot aan 27 mei 
zijn alle 4 tot 12 jarige kinde-
ren welkom. Onder leiding van 
Michael Roesler, ex profspeler 
van Heerenveen, kan uw zoon 
of dochter kennismaken met de 
voetbalsport. Meer informatie op 
www.vewheemstede.nl.

Heemstede – Waar in het ver-
leden de Kamer van Koophan-
del de belangen van de winke-
lier behartigde, is het nu MKB 
Nederland die winkeliersver-
enigingen informeert en onder-
steunt. MKB, Midden en Klein-
bedrijf Nederland bereikt al jaren 
hun individuele leden, branches 
en ondernemersverenigingen. 
Met alle decentralisaties van-
uit de verschillende overheden 
en het daarmee veranderende 
speelveld wordt er vandaag de 
dag veel meer verwacht en ge-
vraagd van lokale winkeliers en 
ondernemersverenigingen, zoals  
WCH, WinkelCentrum Heemste-
de, dat de belangen van de Bin-
nenweg en Raadhuisstraat voor-
staat. WCH, geleid door bestuur-
ders die dit naast hun eigen be-
drijfsuitvoering doen. De be-
stuurders zijn voorzitter Peter 
van Limburg reisbureau, vice-
voorzitter Arno Koek boekhan-
del Blokker, marktmeester Wil-
lem van Dam chocolaterie, In-
ge Houweling Vershop groen-
te en fruit en Alexander Men-
gerink de Roos Vulpenspeciaal-
zaak met als secretaris René Ja-
nus. Eigenaren van zelfstandi-
ge winkels die met hun specia-
lismen een belangrijke stempel 
drukken op die Leukste Straat 
van Nederland. Dat deze `adel 
verplicht` is hun grootste moti-

vatie om naast hun dagelijkse 
zorg om de consument, het win-
kelcentrum zo aantrekkelijk mo-
gelijk te maken en te houden. De 
kroon op hun werk was de uit-
verkiezing leukste Straat van Ne-
derland 2014! Op dinsdagavond 
3 februari 2015 tekenden voor-
zitter Peter van Limburg (WCH) 
en Fabian Nagtzaam (MKB) een 
contract, zodat winkelcentrum 
Raadhuisstraat & Binnenweg het 
exclusieve Heemsteedse part-
nerschap met lokaal-MKB ver-
werft. Nagtzaam, regiodirec-
teur MKB, is geen onbekende 
in de Heemsteedse winkelcen-
tra en gaf bij de ondertekening 
met een ‘Caran d’Ache pen Ivan-
hoe’ van de Vulpenspecialist aan, 
dat hij juist voor Heemstede mo-
gelijkheden tot verbetering zag. 
Alleen al als je kijkt naar de be-
reikbaarheid van het centrum, 
de noordkant Binnenweg en de 
parkeergelegenheid, de parkeer-
tarieven en de zaterdagse druk-
te. Zaken die bespreekbaar ge-
maakt moeten worden bij de po-
litiek.  
Het MKB zit regelmatig met de 
burgemeester aan tafel in het 
Regionaal Economisch Over-
leg, daar wordt deze proble-
matiek dan ook aangekaart. De 
komende tijd zal er gewerkt 
worden aan een economische 
visie vanuit de gemeente en 

Leukste winkelstraat van Nederland blijft verrassen

middels participatie zal er ook 
een MKB-vriendelijke beleid 
uit moeten rollen met oog voor 
lokale en regionale problematie-
ken. Na de ondertekening kwam 
heel informeel nog ter spra-
ke hoe goed de winkelstand er-
bij staat. Weinig leegstand. Dat 
het publiek er anders tegenaan 
kijkt, horen winkeliers nog wel 
eens. Staan er ergens even twee 
panden naast elkaar leeg dan 
denkt het publiek al snel dat het 
slecht gaat met de middenstand. 
Dat slechts drie procent leeg 
staat, is erg laag waar zes toch 
acht procent aanvaardbaar is. 
De kracht van dit winkelcentrum 

is dan ook de verscheidenheid 
van winkels met hun eigena-
ren achter de toonbank en hun 
specialiteiten. Veel aantrekkelij-
ker dan de winkelcentra met de 
bekende grootheden naaste el-
kaar, die ieder centrum op elkaar 
doet lijken. Binnenweg Raad-
huisstraat, authentiek en altijd 
verrassend. 
Ton van den Brink
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Instituut Fysiotherapie heeft
nieuwe praktijk in ‘t Sorghbosch
Heemstede - Het Instituut 
Fysiotherapie in Heemstede is 
verhuisd. Op maandag 2 fe-
bruari zeiden de therapeuten 
en hun secretaresses het oude 
pand aan de Burgemeester van 
Lennepweg 1 definitief vaarwel. 
De nieuwe locatie bevindt zich 
iets verderop in de straat, op de 
Burgemeester van Lennepweg 
39. Ook het logo van het Insti-
tuut is veranderd.

De nieuwe behandellocatie is 
gelegen in het gezondheids-
centrum `t Sorghbosch, op de 
begane grond van het nieu-
we Overbos. Birgitta de Gruijter 
en Anjo Oostveen, twee van de 
dertien fysiotherapeuten, ver-
tellen vol enthousiasme over 
de nieuwe praktijk, waar naast 
zeven gloednieuwe behandel-
kamers ook plaats is voor een 

moderne oefenruimte. “De ver-
huizing voelt als een nieuwe stap 
waar veel nieuwe energie bij vrij-
komt”, aldus het duo.  
“Nu is namelijk dé kans om de 
praktijk opnieuw in te delen”, 
zeggen ze. In  het oude pand, dat 
vanaf 1977 in gebruik was als 
praktijk voor fysiotherapie, was 
het altijd puzzelen met de ruimte. 
In de jaren ‘90 barstte de prak-
tijk bijna uit haar voegen. Een 

speciale aanbouw bood in 1995 
verlichting. Hierdoor kwamen 
er ook ruime behandelkamers 
op de begane grond. De oefen-
zaal zat echter nog steeds boven. 
“Daar kon niet iedereen komen”, 
zegt De Gruijter. “Dat was soms 
best onhandig.”
In de nieuwe oefenruimte is het 
beweegtoestel Omnia8 neer- 
gezet om de behandeling een 

stuk leuker te maken. “Dat toe-
stel is geplaatst om niet al-
leen maar apparaten te gebrui-
ken waarbij je iedere keer de-
zelfde oefening doet. Bij de Om-
nia zijn de oefenmogelijkheden 
eindeloos. Zo wordt revalideren 
nog leuk ook.”
“De werkwijze van het instituut 
blijft onveranderd”, zegt Oost-
veen. Alle therapeuten blijven, 
de behandelmethodes ook. Het 
Instituut Fysiotherapie biedt pa-
tiënten een breed scala aan be-
handelingen. Naast kinderfysio-
therapie kunt u er terecht voor 
sportblessures of ouderdoms-
problemen. “Op de nieuwe lo-
catie zal bovendien veel samen-
werking worden gezocht met 
verschillende huisartsen en een 
kinderpsycholoog, die ook hun 
prakijken in het gezondheids-
centrum hebben”, zegt Oost-
veen. “Dat is een groot voordeel 
van deze plek. We kunnen geza-
menlijke zorgprogramma’s aan-
bieden waar de fysiotherapeut, 
de huisarts en de kinderpsycho-
loog deel van uitmaken. Op de-
ze manier kunnen we patiënten 
veel beter begeleiden en helpen.”
 Een deel van de therapeuten van 
het Instituut zal nog blijven be-
handelen in zorgcentrum ZOED 
aan de Frieslandlaan. De ande-
re dependance van het Instituut, 
praktijk de Heemhaven, zal niet 
langer in gebruik zijn als prak-
tijk voor fysiotherapie. De the-
rapeuten blijven wel in buiten-
dienst actief. Als de praktijk in `t 
Sorghbosch wat langer in bedrijf 
is, krijgen geïnteresseerden de 
mogelijkheid om binnen te lopen 
tijdens een open dag.

Winterfoto:

zelfs voor honden te koud!
Heemstede - Vrijdagmorgen schoot Marenka Groenhuijzen deze mooie foto. Het was goed 
koud, het vroor nog een beetje. Maar de kou kwam door de wind; het voelde als 6 graden 
onder nul. Hier aan de Ritzema Boskade, Herenweg, gaan vaak honden even het water in. 
Na waren de viervoeters hier niet te zien. Zelfs honden vonden het deze ochtend te koud! 

Ergernis fietsers op wandelpad
Vorig jaar werd ons als bewoners van de Geleerdenwijk in Heem-
stede gevraagd of wij in het kader van de wijkschouw verbeterpun-
ten wilden aangeven. Ik was blij dat ik eindelijk eens werk kon ma-
ken van de mijn dagelijkse ergernis: fietsers op voetpaden in de 
wijk. Iedere dag  loop ik met de hond door de Geleerdenwijk. In het 
deel tussen de Van der Waalslaan en de Leidsevaart, waar zich ook 
de veelbesproken Huizingalaan bevindt,  is het als voetganger uit-
kijken. Volgens de verkeersborden loop je op een voetpad maar ’s 
ochtends en vanaf  17.30 uur rijdt menig fietser met hoge snelheid 
over de voetpaden vanaf de Geniebrug richting Van der Waalslaan. 
Sommige delen van de voetpaden, zoals het pad dat parallel loopt 
aan de Leidsevaart, zijn slecht verlicht. Wanneer een fietser  vaak 
ook nog zonder licht  je tegemoet racet, is het uitkijken geblazen. 
Wanneer je wat van dit gedrag zegt, wordt gezegd dat iedereen dit 
doet, of dat het een fietspad is, of word je uitgekafferd en moet je 
maar een lampje aan de hondenriem bevestigen om beter gezien 
te kunnen worden. Uitgebreid heb ik hierover mijn beklag gedaan 
ten behoeve van de wijkschouw in het volste vertrouwen dat de ge-
meente dit ook een ongewenste situatie zal vinden.
In de zomer kreeg ik een keurige mail dat de gemeente graag op 
de klachten wilde reageren maar zoveel klachten tijdens de wijk-
schouw had ontvangen dat er pas in september 2014 gereageerd 
zou  kunnen worden. Ik vond dat netjes en wachtte de reactie van 
de gemeente rustig af. Begin dit jaar vond ik het toch wel lang du-
ren en heb ik  nog maar eens een mail naar de gemeente gestuurd. 
Helaas heb ik daar ook nog steeds geen antwoord op gehad. Ik zou 
het prettig vinden als de gemeente duidelijkheid verschaft. Haal de 
verkeersborden die aangeven dat het voetpaden zijn weg, als je 
vindt dat er ook fietsers mogen rijden. Als die borden blijven staan, 
zorg dan ook voor een veilige situatie voor de voetganger, oud en 
jong. Voor de fietser is er een legale route om vanaf de Geniebrug 
bij de Van der Waalslaan te komen, namelijk gewoon via de Eijk-
manlaan.
Brigitte Snoeks, Van der Waalslaan 22, Heemstede.

INGEZONDEN

Kleurrijk de grens over
Heemstede - Jasper de Zwart, trotse eigenaar van verfhandel 
Ree aan de Binnenweg 89, hoefde niet lang  na te denken toen 
er twee mooie dames de winkel in stapten met de vraag of hij er 
voor ‘in’ was om verf te sponsoren voor hun auto die toen nog 
oud, vies en wit was. Wat stoer en wat een uitdaging om sneeuw, 
kou en het donker te trotseren om binnen 5 dagen Nederland, 
Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen te doorkruisen. 
De moeilijke bijkomstigheid is dat de auto niet jonger mag zijn 
dan uit bouwjaar 1998 en dat hij max 500,- euro mocht kosten. 
Bij de race gaat het er niet om wie het snelst is, maar om han-
digheid, creativiteit, avontuur en de lol. Elke dag ontvangen zij 
nog extra opdrachten waarmee ze ook nog extra punten kun-
nen verdienen.
“Ik vind het belangrijk als middenstander om daar waar ik lokale 
initiatieven kan steunen mensen op weg te kunnen helpen naar 
hun doel. Hiermee probeer ik de samenhorigheid in ons dorp te 
stimuleren. Samen zijn we 1 in een dorp sta je niet alleen. Spend 
Local, Eat Local, Shop Local  en Enjoy Local!”
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Wethouder Christa Kuiper 
onderwerp vastgoedonderzoek

De feiten 
In 2013 kocht de wethouder een 
appartement in het complex. Het 
bewuste appartement stond als 
casco al zeven jaar leeg. De oor-
spronkelijke vraagprijs bedroeg 
in 2006 rond de negen ton. De 
prijs zakte in de loop der jaren 

naar 650.000 euro. De ontwik-
kelaar wilde om tal van rede-
nen van het appartement af. De 
wethouder en haar man toon-
den interesse, doch het appar-
tement (casco) moest nog hele-
maal worden verbouwd. De ver- 
bouwkosten werden geschat op 
ongeveer 200.000 euro. De echt-
genoot van de wethouder bracht 
de verkopende makelaar op de 
hoogte van de interesse, maar 
wilde de bouwkosten daarbij be-
trekken. Na scherp onderhande-
len werd het appartement voor 
450.000 euro k.k. verkocht. Tot 
zover de zakelijke transactie.

De voormalige directeur van de 
projectontwikkelaar (Synchroon) 
de heer Meuwese bevestigde 
dat hij geen enkele bemoeienis 
met de verkoop heeft gehad. Hij 

is al zes jaar weg bij de ontwik-
kelaar. “Dacht u dat de commis-
sarissen of de nieuwe directie 
mij zouden toestaan een opzetje 
te maken ten gunste van de wet-
houder”, was zijn verweer.
Synchroon, bij monde van hun 
huidige directeur de heer Van 

Breukelen liet een soortgelijk 
geluid horen.”Ik wil inhoudelijk 
niet reageren. In dit stadium zou 
dat een onderzoek bemoeilijken. 
Ja, we hebben het appartement 
afgewaardeerd. Soms moet je 
als ontwikkelaar de pijn nemen. 
Na zeven jaar leegstand was het 
moment daar.”  

Wat willen de briefschrijvers?
De twee briefschrijvers vragen 
de gemeente om een onafhan-
kelijk onderzoek. Zij willen on-
derzocht hebben of er hier spra-
ke is van eventuele belangenver-
strengeling of financiële bevoor-
deling. 
Een van hen geeft aan deze 
krant een uitgebreide toelichting 
op de zaak. Hij is blij dat er een 
onafhankelijk onderzoek is toe-
gezegd, maar vreest dat de rij-

Heemstede - De burgemeester werd afgelopen week schrifte-
lijk benaderd door twee bewoners van het Hageveldcomplex. 
In twee brieven werd de wethouder in een kwaad daglicht 
gesteld. 

en zich sluiten. “Als de ontwikke-
laar van het appartement had af-
gewild, dan had hij het desnoods 
kunnen veilen”, merkt hij op. De 
ex-bestuursleden van de Ver-
eniging van Eigenaren hebben 
processen gevoerd en die heb-
ben de bewoners veel geld ge-
kost. Omgekeerd beschuldigen 
zij de ontwikkelaar en de heer 
Meuwese op tal van punten. De 
spanningen binnen Hageveld lo-
pen hoog op.

Te goeder trouw
Wethouder Kuiper staat bekend 
als een integer persoon. Zij kent 
het gegeven dat je als bestuur-
der voorzichtig moet manoeu-
vreren en iedere schijn van be-
langenverstrengeling moet voor-
komen. Haar partij (CDA) bij 
monde van voorzitter Tiny Nij-
boer steunt haar volledig in deze 
zaak. In een toelichting verklaart 
wethouder Kuiper “Ik neem de-
ze situatie uiterst serieus, omdat 
ik mijn publieke functie alleen 
op basis van vertrouwen en inte-
griteit kan uitoefenen. Ik kan mij 
op geen enkele wijze herkennen 
in de insinuaties die hier wor-
den gedaan.” Wethouder Kuiper 
heeft ruimtelijke ordening nooit 
in haar portefeuille gehad, maar 
is als collegelid wel bekend met 
de materie. 

Vervolgstappen
De burgemeester heeft op dins-
dag 3 februari de fractievoorzit-
ter geïnformeerd. Op woensdag 
is zij met Christa Kuiper op be-
zoek geweest bij de Commissa-
ris van de Koning, Johan Rem-
kes. Op donderdag werd de 
pers door de burgemeester en 
de wethouder op de hoogte ge-
bracht. Besloten is om een ge-
heel onafhankelijke partij te la-
ten onderzoeken of de aantijgin-
gen enige grond van waarheid 
bevatten. Hoe, wanneer en door 
wie is op het moment van schrij-
ven nog niet bekend. Wethouder 
Kuiper ziet het onderzoek, waar-
aan zij en haar echtgenoot de 
volledige medewerking verlenen, 
met veel vertrouwen tegemoet. 
Ook de heer Meuwese en Syn-
chroon zeggen toe hun volledige 
medewerking te verlenen.
Eric van Westerloo

Sneeuw vegen
Misschien zijn bijgeleverde foto en tekst zinnig om te plaatsen in 
de Heemsteder. Als we dit niet opmerken blijft de gemeente op 
een vreemde manier omgaan met ons geld.

Vanmorgen (donderdag 5 feb. red.), na het zien van de verse laag 
sneeuw heb ik meteen mijn  wandelschoenen aangetrokken. Zo 
veel mogelijk door verse sneeuw door de binnenstraatjes richting 
Groenendaal.
Overal lág nog verse sneeuw, bij de Vrijheidsdreef aangekomen 
was een borstelmachine druk bezig de wandelpaden schoon te 
vegen. Ik kwam daar juist voor de sneeuw en verbaasde me nog-
al over deze aktie. Heel Groenendaal schoon voor 10.00 uur, bij 
thuiskomst om 13.00 uur was de woonwijk nog glad en glibberig.

Waar liggen de prioriteiten bij de gemeente?
Els de Jong, Heemstede.

INGEZONDEN

In Heemstede wordt gestrooid 
en sneeuw geruimd volgens 
het gladheidbestrijdingsplan. 
De belangrijke doorgaande 
routes en ontsluitingswegen 
en –fietspaden worden aange-
pakt door Meerlanden. Inder-
daad wordt niet op alle stra-
ten en wegen in Heemstede 
gestrooid omdat dit zeer hoge 
kosten met zich zou meebren-
gen. Voor woonwijken geldt dat 
meestal alleen wijkontsluitings-
wegen worden gestrooid.
Als goed ‘gastheer’ maken me-
dewerkers van de gemeen-
te de omgeving van het wan-
delbos Groenendaal en de be-
graafplaats goed begaanbaar 
voor alle bezoekers (bijvoor-
beeld ook mensen die minder 
goed ter been zijn). Een ser-
vice vergelijkbaar met winke-
liers die de stoep voor hun win-
kel schoon vegen, of inwoners 
die het trottoir voor hun huis 
schoonmaken.
Overigens kunnen de bos-
medewerkers dit werk doen 
in de tijd die vrijkomt doordat 
zij andere klussen bij vorst en 
sneeuw niet kunnen uitvoeren.
Het gladheidbestrijdingsplan is 
te downloaden via www.heem-
stede.nl > Wonen > Leefbaar-
heid > Gladheidbestrijding. Dit 
plan wordt jaarlijks vastgesteld 
door het college van B&W. In-
woners die aanpassingen in het 
plan willen kunnen dit melden 
bij de gemeente; dan wordt dit 
meegenomen bi j de ev aluatie.     

Reactie 
gemeente:

Disco-
dansavond 

in teken van 
Carnaval

Heemstede - Het is weer tijd 
voor de Carnavals Mix-it Disco!
Zet een hoedje op of een kleu-
rige pruik! Mix-it is dé Dance-
avond bij Casca in de Prince-
hof, Glipperweg 57 n Heemste-
de. Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixt, ook het publiek van 
deze avond is een mix tussen 
mensen mét en mensen zonder 
verstandelijke beperking. Kom jij 
op zaterdag 21 februari ook lek-
ker dansen of wat drinken en 
praten met vrienden en vriendin-
nen? Iedereen is van harte wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur. De 
entree, inclusief twee frisdrank-
jes is 6,50 euro. 
Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via: www.casca.nl.

Nieuw boek van Heemsteedse ‘Verhalenfee’
Heemstede – Van ‘De Verhalen-
fee’ oftewel Chantêlle Pickee uit 
Heemstede is een nieuw boek 
verschenen.
Het boek met als titel ‘Juf Eline 
droomt over superhelden, prin-
sessen en...’ is sinds kort in de 
verkoop. 
Juf Eline droomt over superhel-
den, prinsessen en... is een kin-
derboek vol hilarische voorlees-
verhalen die een volwassen per-
soon niet had kunnen bedenken. 

Een co-creatie van De Verhalen-
fee én 32 kleuters.
De Verhalenfee leest voor over 
juf Eline die in slaap valt en de 
kinderen fantaseren samen door. 
Hun kinderfantasie levert bouw-
stenen op. Door een leuke inter-
actieve setting voegen de kin-
deren kleuren toe aan elkaars 
bouwstenen en vullen ze aan 
waar het kan. Met deze fantas-
tische bouwstenen gaat De Ver-
halenfee aan de slag en ze puz-

zelt en bouwt er iets moois van: 
een voorleesverhaal waar de 
kinderen hun eigen inbreng in 
herkennen. Juf Eline belandt el-
ke keer in een lastige situatie.
Gelukkig zijn de kleuters super-
helden en prinsessen en door 
hun heldhaftig optreden komt 
het altijd goed met juf Eline.
Het boek is een uitgave van 
Boekscout (ISBN: 978-94-0221-
467-3) en kost 13,95 euro. 
Info op: http://boekscout.nl.
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Groen rondom Belvedère en Leybeek op 
Buitenplaats Leyduin wordt opgeknapt
Heemstede - In februari voert 
Landschap Noord-Holland 
werkzaamheden uit op Buiten-
plaats Leyduin. Rondom de re-
cent gerestaureerde Belvedère 
kapt het Landschap de spontaan 
opgekomen bomen en plant zes 
nieuwe eiken. Rondom de Ley-
beek worden bijzondere bomen 
zichtbaar gemaakt en bloeiende 
struiken aangeplant. Alle maat-
regelen hebben het doel de cul-
tuurhistorische waarden van de 

buitenplaats veilig te stellen en 
te versterken.
Om de natuur- en cultuurwaar-
den van de buitenplaats te be-
houden en waar mogelijk te ver-
sterken is onderhoud aan het 
parkbos noodzakelijk. Op twee 
locaties op Leyduin zal in de ko-
mende weken worden gewerkt. 
In de omgeving van de gerestau-
reerde Belvedère wordt gewerkt 
aan betere zichtbaarheid van de 
koepel. Landschap Noord-Hol-

land wil de toegankelijkheid van 
de heuvel verbeteren en spon-
taan opgekomen bomen verwij-
deren. Op de zes hoeken worden 
nieuwe eiken aangeplant zoals 
er ook in het verleden gestaan 
hebben. Langs de oevers van de 
Leybeek worden oude bomen 
vrijgesteld en worden nieuwe 
bomen en verschillende bloei-
ende struikgroepen aangeplant. 
Een wandeling langs de Leybeek 
wordt hierdoor aantrekkelijker.

Angela Groothuizen opnieuw 
naar Theater de Luifel

Heemstede - Zangeres, zang-
coach, presentatrice en boeg-
beeld van veel liefdadigheids-
werk: Angela Groothuizen kun je 
met recht een vakvrouw uit dui-
zenden noemen. Met haar nieu-
we succesvolle theatershow 
Eeuwige jeugd toert zij door heel 
Nederland en komt zij terug in 
Heemstede. Samen met het pu-
bliek gaat zij op zoek naar die 
eeuwige jeugd en het geheim 
van het oud worden. En dat doet 
ze op vrijdag 20 februari op re-
prise in Theater de Luifel.

Angela Groothuizen is van heel 
veel markten thuis: tv, thea-
ter, muziek, coaching, zij doet 
en kan het allemaal. Tegenover 
journalist Bart Jonker, die haar 
interviewde voor de jaarbrochu-
re van Podia Heemstede sprak 
zij over haar succesvoorstelling: 
“Twee jaar geleden kwam de ti-
tel Eeuwige jeugd bij me op, een 
titel waaraan je veel kunt ophan-
gen. Dit thema zette me aan het 
denken. Het is een actueel the-
ma dat iedereen beweegt: kijk 
maar naar de grote populariteit 
van super voeding zoals bijvoor-
beeld tarwegras. Ik ben zelf 54 
en eeuwige jeugd is in de hui-
dige samenleving veel dichterbij 
gekomen. Iedereen wil oud wor-
den, maar het niet zijn.”

Vroeg doodgaan
“De jeugd heeft de toekomst, 
maar jeugd moet niet eeuwig 
duren. Kom op zeg… daar moet 
je niet naar willen streven. Alle 
stress die dat oplevert zorgt vast 
voor vroegtijdige veroudering. 
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Iedereen wil oud worden, maar 
natuurlijk niet zijn. Als je jong 
wilt blijven moet je vroeg dood-
gaan. De pop- en filmsterren 
die te jong sterven worden nooit 
oud. Ze blijven eeuwig jong.”
Sommige liedjes hebben de eeu-
wige jeugd. Angela gaat samen 
met Nico Brandsen op zoek naar 
de mooiste liedjes die over de 
jeugd en ouder worden gaan. 
Natuurlijk worden er ook spik-
splinternieuwe liedjes gebracht 
en zorgt zij voor een mooi ver-
haal. Eind januari verscheen 
haar nieuwe CD die ook de titel 
Eeuwige Jeugd meekreeg.

Eeuwige Jeugd begint om 20.15 
uur. Entree: 20,- euro.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Emilio Guzman als ‘Socialio’ 
naar Theater de Luifel
Heemstede - Een dunne dek-
mantel is de tweede avondvul-
lende voorstelling van Emilio 
Guzman. Zijn tournee startte in 
september van het vorige jaar 
en brengt hem op 21 februari in 
Theater de Luifel.
Emilio wordt ook wel ‘Socia-
lio’ genoemd. Hij is vriendelijk, 
verbindend en bovenal conflict 
vermijdend. Maar zelfs in een 

Quatro Ventos en Maria de Fatima.

Quatro Ventos in Oude Kerk
Swing mondt uit in Portugese blues… fado
Heemstede - A vida do Fado is 
de titel van het nieuwe program-
ma van het fadokwartet Qua-
tro Ventos. De innemende zan-
ger/gitarist Emanuel Pessanha 
is sinds 1996 de voorman van dit 
ensemble. Als speciale gast ver-
welkomt Quatro Ventos op zater-
dag 21 februari in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein Heem-
stede de prachtige fado-zange-
res Maria de Fátima.
Quatro Ventos  (Vier Windstre-
ken) leunt op de meeslepen-
de stem van Emanuel Pessan-
ha en de uitmuntende begelei-
ding van zijn musici. De muziek 
van Quatro Ventos speelt met 
elementen uit de Portugese po-
pulaire muziek, deint mee op de 
golven van de swing om uitein-
delijk uit te monden in de Portu-
gese blues… de Fado. Pessanha 
wordt op het podium vergezeld 
door Rafael Fraga op Portugees 
en Spaans gitaar, violiste en pi-
aniste Aili Deiwiks en contrabas-
sist Lucien Matheeuwsen.

Maria de Fátima
Fado-zangeres Maria de Fátima 
werd in 1961 geboren in Lissa-

bon en nam al op haar 12e haar 
eerste fado-album op, waarna er 
nog vele zouden volgen. In Por-
tugal deelt Maria de Fátima het 
podium met de grootste fado-
artiesten als Amália Rodrigues 
en Camané. Na een aantal jaren 
vooral in het Portugese circuit te 
hebben opgetreden heeft ze de 
sprong gemaakt naar de Neder-
landse theater- en festivalpodia. 
Ook internationaal laat ze zich 

niet onbetuigd door optredens 
in onder meer Frankrijk, België, 
Luxemburg en Duitsland.

Aanvang van de voorstelling om 
20.15 uur. Entree: 19,- euro.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

sprookjeswereld komen er con-
flicten voor. In de echte wereld 
krijgen mensen een steeds dik-
kere huid, wordt kwetsbaarheid 
wegbezuinigd en is schaamte-
loosheid goed te verkopen. In 
een tijd rijp voor revoluties slaagt 
in Nederland geen protest. Guz-
man heeft geen zin meer om ge-
laten toe te kijken. Socialio is 
boos! Maar hij voelt zich iemand 
die protesteert zonder protest. 
Emilio heeft dus eindelijk een 
conflict... al is het dan met zich-
zelf. Emilio sleepte in 2010 de 
publieksprijs in de wacht van 
het Leids Cabaret Festival, waar-
na hij vanaf 2011 met zijn eerste 
avondvullende voorstelling Doen 
en laten twee seizoenen door het 
land toerde.
Aanvang van het programma 
op zaterdag 21 februari in The-
ater de Luifel: 20.15 uur; entree: 
18,50 euro.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.Fo
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Unieke kunstwerken te zien in 
activiteitencentrum ‘de Molenwerf’
Heemstede - Van maandag 16 
februari tot en met vrijdag 20 
maart is bij Casca een expositie 
van de cursisten van Jeanette de 
Bruin, van haar cursus Tekenen 
& schilderen en van Ietje Rijns-
burger, van haar cursus Open 
Atelier.

Tekenen & schilderen
Met tekenen en schilderen be-
zig zijn vanuit een stevige ba-
sis. Concrete en speelse op-
drachten dagen de deelnemers 
uit om te kijken naar kleur, vorm 
en ruimte en compositie. Uiteen-
lopende onderwerpen geven de 
ruimte om met diverse stijlen en 
technieken bezig te zijn en zo uw 
voorkeur uit te bouwen. De mo-
gelijkheid bestaat om zowel naar 
opdracht te werken als eigen 
ideeën te verwezenlijken. Er is 

veel aandacht gericht op de per-
soonlijke creatieve ontwikkeling. 
Er wordt met verschillende mate-
rialen gewerkt al naar gelang het 
onderwerp.

Open Atelier
Het Open Atelier geeft de mo-
gelijkheid om je verder te ver-
diepen in vaardigheden, beeld-
aspecten, materialen, technie-
ken en inspiratie-bronnen. Een 
cursus op maat met ruimte voor 
de persoonlijke belangstelling 
en het herkennen van het eigen 
handschrift in expressie binnen 
de groepslessen, evenals tijdens 
het zelfstandig tekenen en schil-
deren. Gastlessen, museumbe-
zoek en tekenen/schilderen naar 
waarneming, maken onderdeel 
uit van het aanbod..
Er zijn weer veel unieke kunst-

werken te zien in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede tijdens 
openingsuren. (van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 
van 13.00-17.00 uur). 
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Langer zelfstandig met 
hulp vanThuisbest

Volgens Jan Loogman sluit de 
wens de oude dag door te bren-
gen in de vertrouwde omgeving 
naadloos aan bij het beleid van 
de overheid. 
Maar hoe doe je dat dan als de 
tuin een te grote klus wordt, de 
boodschappen te zwaar zijn en 
de afstandsbediening van de te-
levisie niet meer werkt? “Daar 
loopt het al vaak spaak”, vertelt 
hij, “de kinderen wonen niet al-
tijd in de buurt en als dat wel het 
geval is wil je ze niet voor iedere 
calamiteit lastig vallen. Zij heb-

ben ook hun eigen, vaak druk-
ke leven. Zo ontstond het plan 
om brede zorg aan te bieden, 
24 uur per dag en 7 dagen in de 
week. Ik ben sinds 2006 dage-
lijks werkzaam met 65 plussers. 
Dat ouderen zo lang mogelijk 
gezond en gelukkig zelfstandig 
willen blijven is ook mijn erva-
ring. Het klinkt zo logisch, maar 
is helaas niet altijd haalbaar. Ik 
weet hoe belangrijk het is om 
aandacht te hebben voor men-
sen. Middels de juiste hulp en 
zorg kan volgens mij veel bereikt 

Heemstede – Comfortabel en zorgeloos zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen is de wens van veel ouderen. Het team 
van Thuisbest.nu biedt mogelijkheden die verder gaan dan 
de diensten van de meeste zorgaanbieders. Het zijn bekende 
gezichten die schuilen achter de initiatiefnemers van Thuis-
best.nu. Drs. Maarten Thans en Lisette Thans zijn de spil van 
De Praktijk Heemstede en Jan Loogman brengt een jarenlan-
ge ervaring mee in de sport, wellness en fitnessbranche.

worden, juist voor ouderen die 
waarde hechten aan betrokken-
heid en ervaring.” Het team van 
Thuisbest.nu kan een groot scala 
van diensten leveren. Van nacht-
zorg en medische vragen tot ver-
stopte putjes, zaken betreffende 
veiligheid  en aanpassingen bin-
nen en buiten het huis.
“Wij hebben een netwerk om ons 
heen gebouwd van ons bekende, 
gediplomeerde  professionals”, 
zegt Maarten Thans. “Maar wij 
drieën zijn en blijven het centrale 
aanspreekpunt en wij zorgen dat 
de juiste mensen aan elkaar ge-
koppeld worden. Het kan gaan 
om een eenmalige hulpvraag of 
een terugkerende dienstverle-
ning. Of om samen aan de slag 
te gaan. Hoe leuk is het  om sa-
men met onze tuinman een  mid-
dag in de eigen tuin te werken. 
Je hoeft niet alles uit handen te 
geven, want ieders behoefte is 
weer anders. Belangrijk is dat 
het vertrouwd is en die garantie 
geven we.”
Informatie: www.thuisbest.nu. 
Mirjam Goossens

Chantal van Dijk (links) en Saskia Post (rechts).

Bakkerij Van Dijk en Post Verkade Cruises
steken samen van wal:

Sparen en varen op een
high tea cruise op het Spaarne
Heemstede – Wegens enorm 
succes geprolongeerd:  voor het 
tweede achtereenvolgende jaar 
is begin februari is de spaarac-
tie ingegaan voor een high tea 
cruise op het Spaarne.  Chantal 
van Dijk van bakkerij Th. van Dijk 
en Saskia Post van Post Verkade 
Groep  kiezen samen weer voor 
het ruime sop en steken van wal.
Op 26 april vaart de loungeboot 
Adriaan Pauw van Post Verka-
de Cruises af van de haven van 
Heemstede. Vanaf deze opstap-
plaats vaart de boot langs Ha-
geveld, pittoreske buitenplaat-
sen en villa’s het Spaarne op 

richting Haarlem waar het on-
der meer vaart langs de Waag en 
het Teylers museum. Een prach-
tige tocht die ongeveer twee 
duurt, onder het genot van een 
high tea met  heerlijke zoetig-
heden en snoeperijen van bak-
kerij Th. van Dijk. Alle geneug-
ten des levens komen op deze 
cruise tezamen. Via een spaar-
actie bij bakkerij Th. van Dijk 
kun je sparen voor deze gratis 
cruise, die normaal 20,- euro per 
persoon kost.  Chantal van Dijk: 
“Bij ons in de winkel kun je zo’n 
spaarkaart halen. Bij iedere be-
steding van 7,50 euro ontvang je 

een stempel. Bij 20 stempels heb 
je de gratis cruise bij elkaar ge-
spaard. Maar je kunt ook samen 
met een vriend of vriendin deze 
stempelkaart ‘halveren’ en ieder 
10 stempels sparen en 10 eu-
ro per persoon bijbetalen. Wil je 
niet sparen? Dan kun je bij ons 
in de winkel je aanmelden en de 
cruise reserveren voor 20 euro. 
Wat dat betreft is alles mogelijk. 
Zelfs op zondag kun je sparen, 
want sinds kort is onze bakkerij 
tussen 8-12 uur iedere zondag 
geopend. Alles is op zondag vers 
gebakken: de kwaliteitsbakker 
gaat sinds 1944 al voor Heem-

stede aan de slag. De klanten 
reageren heel enthousiast met: 
“Wat een vakantiegevoel!”
Saskia Post : “Een loungeboot 
van Post Verkade vult ook dit va-
kantiegevoel aan. Niet alleen de-
ze high tea cuise: we varen so-
wieso in de weekenden en vanaf 
1 april de gehele week ieder uur 
af vanaf 12 uur. De opstapplaats 
is tegenover het Teylers museum 
in Haarlem. Reserveren is wel 

gewenst. Je kunt zelfs een privé-
boot huren met tal van mogelijk-
heden, zoals een barbecueboot, 
een tapasboot of een borrelboot 
vanaf 55 euro per persoon.” 
Meer informatie op www.post-
verkadegroep.nl, tel. 023-
5470496 of bij Bakkerij Th. van 
Dijk, Raadhuisstraat 79 /81, tel. 
023 528 2374. Tevens staan bei-
de bedrijven op Facebook.
Bart Jonker

Workshop ‘Journaling’,
doet u mee?

Heemstede – Deze woensdag 
(11 februari) start er een work-
shop bij JUUL op de Juliana-
laan voor jong en oud. Het gaat 
om de workshop ‘Journaling’. De 
aanvang is 19.30 uur. De work-
shop Journaling maakt inzich-
telijk hoe je komt van een ge-
schreven dagboek tot een ‘jour-
naling sketchbook’. De interes-
se voor deze workshop van het 
Heemsteedse publiek is mede 
gewekt door eerdere activiteiten 
van Juul & De Roos met de ‘inkt-
middag’ en de cursus ‘Koptisch 
boekbinden’.
De workshop bestaat uit 3 avon-
den van 19.30 tot 21.30 uur. De 
eerste avond gaat u aan de slag 
met tips en trucs om het teke-
nen weer op te pakken en wordt 
een kijkje genomen in de jour-
nals van anderen. De tweede 
avond gaan de cursisten materi-
alen uitproberen en leren hoe zij 
verschillende materialen kunnen 
combineren. Vanzelfsprekend 
is het ‘atelier’ van Juul hiervoor 
de aangewezen plaats in Heem-

stede! De derde avond wordt de 
layout behandeld: hoe maak je 
van je tekening ‘n leuke pagina?
De kosten voor deze workshop 
zijn 30,- euro inclusief materiaal-
gebruik tijdens de workshop.
De data voor deze eerste work-
shop zijn 11 en 18 februari en 
4 maart, allemaal op de woens-
dagavond van 19.30 tot 21.30uur.
Een tweede workshop is bij vol-
doende animo mogelijk op 11 en 
25 maart en 1 april.
Ervaring of hoogwaardige teken-
capaciteiten zijn zeer zeker niet 
vereist of noodzakelijk. Met goe-
de wil en enkele tips kan ieder-
een dit leren!
Vanaf 16 jaar of ouder ben je van 
harte welkom, vanzelfsprekend 
is de koffie inbegrepen.
De workshops worden gegeven 
door Gertie van der Weiden.
Voor een aantal boeken over 
dit onderwerp was Boekhandel 
Blokker zo vriendelijk om mate-
rialen in huis te halen. Uiteraard 
kunt u deze op de workshop-
avonden aanschaffen bij Juul!
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Lekker naar de zon?
Dan ligt dit particuliere huis in Konakli, aan de Zuidkust van Turkije 

op 300 meter van het strand, op u te wachten. 
Een zeer compleet zespersoons huis met een groot terras op de begane grond 

met direct toegang tot het zwembad en een groot dakterras. 
Voorzien van airconditioning in het hele huis, dus altijd lekker koel binnen. 

De rust van een klein villaparkje (totaal 30 huizen), de reuring vlak buiten de 
deur (supermarktje meteen buiten de entree) en op 13 kilometer afstand van 

het toeristische Alanya. 
Huurprijzen vanaf 350 euro per week. 

Mooi weer van april tot en met oktober!

Meer informatie? 

www.clubkonak.nl

Regio - Op vrijdag 13 februa-
ri delen VVD Statenleden van 
Noord-Holland persoonlijk ve-
le taarten uit aan personen en 
organisaties die iets bijzonders 
voor de gemeenschap hebben 
gedaan.
Met de VVD Taartenactie, die 
jaarlijks rondom Valentijnsdag 
wordt gehouden, worden men-
sen of organisaties in het zon-
netje gezet vanwege hun bijzon-
dere inzet voor de gemeenschap 
in hun buurt, wijk, dorp, stad, of 
regio. De VVD Taartenactie vindt 
dit jaar voor de negende keer 
plaats.

Inwoner van verdienste
De Noord-Hollandse inwoner 
van verdienste staat dit jaar cen-
traal. VVD wil graag aandacht 
schenken aan de Noord-Hol-
lander achter de schermen, de 
persoon die bergen werk ver-
zet voor anderen maar niet altijd 
zichtbaar is.

Vrijwilligers en professionals
Tijdens deze actie worden niet 
alleen vele vrijwilligers in het 
zonnetje gezet, maar ook diver-
se mensen die op professionele 
basis zich op een bijzondere ma-
nier inzetten voor een gemeen-

‘Stad van de muggenplaag Haarlems volkslied?’
Maestro Mikel en band in de Pletterij
Regio - Rapper Meaestro Mikel 
komt na een lange stilte terug 
met indrukwekkende liveshow. 
Zondag 15 februari geeft Maes-
tro Mikel met zijn band een con-
cert in de Pletterij te Haarlem. 
Het optreden wordt live geregi-
streerd om goed promotiemate-
riaal te verkrijgen.
Afgelopen jaar werkte Maestro 
Mikel samen met Erwin Benja-
mins aan nieuw repertoire. Na 
een aantal  succesvolle try-outs 
vindt hij zijn show rijp om de 
boer mee op te gaan. Het optre-
den in de Pletterij wordt profes-
sioneel vastgelegd. Hier is voor 

gekozen om de live-beleving van 
zijn muziek vast te kunnen leg-
gen. 

Haarlems volkslied
De nummers van Maestro Mi-
kel zijn zeer gevarieerd. Zowel 
kleine persoonlijke nummers als 
stevig pompende raptracks ko-
men voorbij. In de try-outs bleek 
dat het nummer ‘Stad van de 
muggenplaag’ weleens tot het 
volkslied van Haarlem uit zou 
kunnen groeien.

Het optreden van Maestro Mi-
kel is in de Pletterij aan de Lan-
ge Herenvest 122 te Haarlem. 
De zaal opent om 20.30 uur en 
de aanvang is 21.00 uur. Entree: 
gratis.

Bingo voor 
tournee koor
Regio – Op zondag 22 febru-
ari wordt een gezellige bingo-
middag georganiseerd door de 
koorleden van het Kathedrale 
Koor Haarlem. Deze bingo vindt 
plaats in de plebanie van de Ka-
thedrale Basiliek St. Bavo aan de 

Leidsevaart. Deelname bedraagt 
10 euro. Aanmelden kan via ro-
meinsebingo@hotmail.com of 
via tel: 06-37582570.
De opbrengst van de bingo komt 
ten goede aan de tournee naar 
Rome in mei 2015 van het Ka-
thedrale Koor. Aanvang: 14.00 
uur. Einde: 16.00 uur. Ingang bij 
het hek (open 13.30 uur) aan het 
Emmaplein. 

Expositie ‘Subtiele naakten’ 
van Saskia Minoli
Regio - Voor de tweede keer op 
rij is er een expositie in het Sein-
wezen. Deze maand zijn het de 
subtiele naakten van Saskia Mi-
noli. De Haarlemse beeldend 
kunstenaar schildert vooral fi-
guratief en met acryl, het liefst 
op groot formaat en steeds ex-
pressiever. Met de subtiele wer-
ken, waaronder Zittend Naakt en 
Vrouw in Rood wordt er een in-
tieme sfeer gecreëerd in de ex-
positiezaal. Minoli gebruikt ex-
pressieve kleuren. Wanneer je 
langer naar Vrouwen in spiegel-
beeld kijkt is er zelfs sprake van 
een ongrijpbare spanning. 
Als lid van Kunstkring De Acht 
tekent Minoli al meer dan tien 
jaar in De Waag naar levend mo-
del, meestal spontaan met riet-
pen en inkt. ’s Zomers schildert 
Saskia  buiten naar de natuur: 
de duinen en de zee. Daarnaast 
werkt Minoli ook in opdracht: 
paarden, honden en niet te ver-
geten portretten, vooral schrij-
versportretten. 
Het is overigens niet de eerste 
keer dat Seinwezen haar mu-
ren beschikbaar stelt voor kunst. 
De afgelopen maanden hingen 
er  fraaie vrouwenportretten van 
Bert Maurits. Daarvoor prijk-

ten er spannende schilderijen 
van George Heidweiller aan de 
wand. Met een maandelijks wis-
selende expositie biedt het Sein-
wezen ruimte aan kunstenaars 
uit Haarlem en omgeving. Deze  
maand vormt het industriële ka-
rakter van het pand een prachtig 
contrast met de subtiele naakten 
van Saskia Minoli.  
De expositie is nog te zien tot 
en met 2 maart. Openingstijden: 
9.00 tot 17.00 uur. Het Seinwezen 
vind je aan de Kinderhuissingel 1 
H, Haarlem
Meer info op: www.seinwezen.nl.

schap in Noord-Holland. De ac-
tie wordt georganiseerd door de 
VVD, maar de mensen die een 
taart ontvangen zijn veelal geen 
VVD-ers.

Noord-Hollanders zetten zich op 
vele terreinen in om veiligheid 
en betrokkenheid in hun directe 
omgeving te bevorderen.

3D-printen voor beginners
Regio - Ben je tussen de 10 en 
16 jaar, wil je kennismaken met 
3D-printen en zelf aan de slag? 
Kom dan naar deze basiswork-
shop. Je gaat aan de slag met de 
Ultimaker 3D-printer, de open-
source thuisprinter. Je leert hoe 
de printer en de software ervan 
werken en na afloop ga je trots 
naar huis met je eigen geprinte 
voorwerpen! De workshop wordt 
gegeven op dinsdag 24 februa-
ri, van 14 tot 16 uur, in de Bibli-
otheek Haarlem Oost, (Leonard 
Springerlaan 5). Om deel te ne-

men betalen leden 7,50 euro; de 
toegangsprijs voor niet-leden 
bedraagt 10,- euro. Graag van 
tevoren reserveren via www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl 

Een 3D-printer is een machi-
ne die van een 3D-tekening een 
driedimensionale afdruk in plas-
tic maakt. Met de printer kun 
je allerlei objecten printen, zo-
als een telefoonhoesje of speel-
goed. Docent Raymond Oomen 
is werkzaam bij Studio Van Pam-
pus sinds 2012 en sindsdien ac-

tief met 3D-printen in vele fa-
cetten. Tijdens deze beginners-
workshop laat hij de deelnemers 
alles zelf doen en ervaren, behal-
ve ontwerpen. Iedereen krijgt de 
beschikking over een ‘eigen’ 3D-
printer.

VVD reikt taart uit

Heel veel reacties op 
‘Valentijnstaartactie’

Heemstede – Via e-mail en per post bereikten de redactie di-
verse leuke en ontroerende inzendingen voor de ‘Valentijnstaart-
actie’ die Tummers in samenwerking met De Heemsteder orga-
niseert. Inwoners konden iemand voordragen die zij in aanmer-
king vinden komen voor een zalige taart. Dit om die ene persoon 
een hart onder de riem te steken. Een buurvrouw, een schoon-
dochter, een vrijwilliger… er zijn mooie verhalen binnengeko-
men. De jury zal het nog moeilijk krijgen om hier één brief uit te 
halen en de bewuste voorgedragen persoon met een Tummer-
staart te verblijden. De uiteindelijke winnaar of winnares wordt 
op de hoogte gesteld en krijgt zaterdag aanstaande de lekkere 
surprise! In de Heemsteder van volgende week meer aandacht 
voor deze liefdevolle actie. Happy Valentinesday!

Volgende week 
vlooienmarkt
Heemstede - Zondag 22 fe-
bruari kunt u een grote vlooi-
enmarkt bezoeken in sportcen-
trum Groenendaal aan de  Sport-
parklaan 16 in Heemstede. Met 
meer dan een halve kilometer 
lengte aan gebruikte goederen, 
verzamelobjecten, antieken cu-
riosa is deze markt een dagje-
uit voor het hele gezin. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.30 uur en 
de entreeprijs bedraagt 2,50 per 
persoon. Kinderen t/m 11 jaar en 
onder begeleiding hebben gra-
tis toegang tot de markt. Info:  
www.mikki.nl.
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Er zouden vierenzeventig paren komen bridgen in het GSV ge-
bouw aan de Frans Schubertlaan te Heemstede. Twintig in de A 
lijn, vierentwintig in de B lijn, zestien in de C lijn en veertien in 
de D lijn. Helaas bleef één paar weg, zodat de A lijn opgezadeld 
werd met een wachttafel altijd vervelend.  Dessa Ramic liet ver-
stek gaan en Wim Wonink ging de eerste plaats verdedigen met 
Hans v.d. Heijden. De behaalde 66,67% werd hersteld naar 55% 
omdat Hans geen deel uitmakt met de vaste zaterdagmiddag brid-
gers. Ondank deze vermindering bleven zij toch nog op de eerste 
plaats al komen Hedy Stegge en John Missaar akelig dichtbij. Het 
verschil is nog slechts een half % gemiddeld.  Liesbeth Groenewe-
gen en Gré Sellmeijer hebben slechts 1% achterstand. Dat kunnen 
nog twee spannende drives worden. De nummers 4, George Cer-
neüs en Jan Kleijn hebben een wat grotere achterstand, bijna 4% 
gemiddeld. Onderaan is het oppassen geblazen voor Bamby Bos-
sink en Henriëtte Heijdendaal. Zij staan stijf onderaan en hun score 
van deze middag (29,69%) deed daar geen goed aan. Voor Ineke 
Koremans en Ans Plomp is het doek ook al gevallen. Al drie keer 
niet geweest en met een gemiddelde van 43,69% ziet dat er droe-
vig uit.  Na een lange periode van afwezigheid (ziekte) waren Mia 
v. Eig en Ton v. Kampen weer samen aan de bridgetafel. Zij staan 
nu op de zesde plaats van onderen (degradatieplaats) met een 
gemiddelde van 46,42% maar zij hebben goede moed daar nog 
wel veranderingen in aan te  brengen. Carla en Hans Verdonkschot 
komen zeker weer naar de A. Zij hebben op plaats zeven (Mari-
anne Ligthart en Jan Visser) een voorsprong van 4%. De tweede 
plaats wordt ingenomen door Willy Grootendorst met Tineke v.d. 
Linden. Zij werden met 67,80% de winnaars van de B lijn. 55,68% 
behaalden Miep de Jong en Tony Ferrini en daarmede klommen zij 
naar plaats drie.  Ineke en Ben Jonkers moesten hun eerste plaats 
verruilen met plaats vier. Als je dan ook maar  42,99% haalt dat is 
dat duidelijk. In de C lijn ging de winst naar Ali en Hans Eric Frans 
met een score van 64,88% daarmede klommen zij op de ranglijst 
naar een plaats in de grote zaal. Ada Lohuis met Marianne Jansen 
werden tweede met 57,74%. Doetie v.d. Meulen en Greet v.d. Pie-
terman vielen terug naar de D lijn met een score van 39,29%. De 
winst in de D lijn gaan naar Susanne Schoute en Hans v.,d. Brink 
met 57,74% op de voet gevoeld (56,25%) door Bernice Tuitt en 
Renny Zegwaart. Er werd wel eens tijd dat de dames wat beter 
gingen score. Misschien is dit een begin van een goede eindscore.
Piet van den Raad

Bel Air

INGEZONDEN

Gratis kabaaltje
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAALTjE. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Haarlemse Kon. HFC bindt ook OJC Rosmalen aan de zegekar
Regio - Makkelijk ging het alle-
maal niet op het prachtige sport-
complex van Rosmalen. HFC 
was over de 90 minuten zeker 
de sterkste ploeg en schiep de 
meeste kansen.
De overwinning was dan ook te-
recht. De ploeg van Pieter Mul-

ders liet duidelijk zien dat zij 
wilde vechten voor elke meter 
kunstgras.
Rosmalen kwam goed uit de 
startblokken, totdat HFC naar 
een klein kwartiertje het initia-
tief overnam. Exponent van de 
werklust was Kevin Key die voor-

op ging in de strijd en uitgroei-
de tot de beste man aan de zij-
de van HFC. Rosmalen beschikt 
over een degelijk team maar het 
scheppen van kansen bleek zon-
dagmiddag een probleem. Zo nu 
en dan een schot van afstand 
die meestal ver over of naast het 

doel verdwenen. HFC was steeds 
iets dichter bij het doel. De Haar-
lemmers kwamen beter tot uit-
gespeelde kansen. Tamerus, 
Castien en Yaakoubi waren dicht 
bij een treffer. Een vermeende 
handsbal van een Rosmalen ver-
dediger werd niet gezien. De rust 
ging in met de stand waarmee 
de wedstrijd ook was begon-
nen. Na rust een nog wilskrach-
tiger HFC. Rond de 58e minuut 
bracht een schitterende aanval 
de beloning. Vanuit een vrije trap 
kwam de bal bij de ingevallen 
Martijn Tjon-A-Njoek. Hij speel-
de de bal direct door naar de op-
gekomen vleugelverdediger Vin-
cent Volkert. Vanaf de achterlijn 
trok hij de bal voor het doel waar 

Rachid el Yaakubi fraai kon af-
ronden 0-1. Even nam HFC wat 
gas terug en Rosmalen deed er 
een schepje bovenop. Tien mi-
nuten verder trof een schot van-
af18 meter wel doel voor de Ros-
malenaars. Irey Sadal tekende 
voor deze gelijkmaker 1-1. Direct 
na de aftrap kwam HFC weer op 
voorsprong. El Yaakoubi dwong 
de verdediging van Roosendaal 
tot het maken van een fout. Een 
eigen doelpunt van Randy van 
Heijnsbergen was het gevolg 
1-2. HFC speelde de partij ge-
controleerd uit en gaf niet veel 
kansen weg. Doelman Van Ros-
sum kon de meest doelrijpe po-
ging nog net uit de kruising tik-
ken. HFC is opgeklommen tot 
plaats zes op de ranglijst. Zon-
dag a.s. komt HFC niet in actie. 
Eric van Westerloo



Dit is een detail van de Crayenesterbrug, gemaakt door Mari Andries-
sen. Mari Andriessen komt uit een kunstenaarsgeslacht, zijn vader was 
de musicus Nico Andriessen en zijn moeder de schilderes Gesina Ves-
ter. Hij heeft les gehad van de vermaarde professor Bronner en heeft 
na de bevrijding veel opdrachten gehad voor oorlogsmonumenten.
Dit beeld is van graniet en geplaatst in 1931.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Liefde bezongen in poëzie en muziek
Heemstede - Dichtkunst uitgevoerd in woor-
den en muziek. Boekhandel Blokker in Heemste-
de was hiervoor afgelopen woensdag even het 
lyrische podium dat veel publieke belangstelling 
genoot. In het kader van de landelijke Poëzieweek 
ging een delegatie van de Haarlemse Dichtlijn 
op tournee langs enkele boekhandels, met het 
thema ‘Met zingen is de liefde begonnen’.

De poëzie met of zonder muzikale noot werd on-
der meer uitgevoerd door Marten Janse, Carst 
Terhorst, André Rooijmans, Jeannine Winklaar, 

Fons Stam, Carin van Riessen en Lidwiene 
Vermeij. Jan Willem Reitsma deed Maria van 
Oorsouw en Ellen Alphenaar (compositie Eric 
J. Coolen) zong poëzie van Marten Janse. Eige-
naar Arno Koek van Boekhandel Blokker was 
erg blij dat zijn winkel het podium was voor de-
ze kunstzinnige poëtische en muzikale bijdragen. 
Hij noemde het geheel ‘onverstelbaar mooi’. 
Uit zijn handen ontving iedere deelnemer de cd 
‘Trouw’ met poëzie van Gerard Reve als dank 
voor zijn of haar voordracht.
Meer informatie op www.haarlemsedichtlijn.nl.

Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com

Spannende film in de
Theaterzaal
Op woensdag 18 februari 
draait er bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, een 
film in de Theaterzaal. Het is 
ditmaal een spannende thriller 
over een jonge vrouw (Rosa-
mund Pike) die verdwijnt. Alle 
aanwijzingen leiden naar één 
persoon: haar man (Ben Af-
fleck). Aanvang: 20.00 uur – 
entree 6,50 euro. Duur van de 
film: 145 minuten. Voor meer 
informatie over de titel of het 
onderwerp van de film of om 
te reserveren kunt u bellen op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1. Kijkt 
u ook eens op www.casca.nl 
voor het hele filmprogramma.

Smulmenu in
Eethuis de Luifel
Van maandag t/m donder-
dag wordt in Eethuis de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de een heerlijke verse maal-
tijd geserveerd. Op donderdag 
19 februari staat het smulme-
nu op het programma: trio van 
soesjes, broccoli, aardappel-
wedges, varkenshaaspuntjes 
met stroganoffsaus, gemeng-
de salade en als toetje een Ba-
nane Royale. U kunt aan tafel 
tussen 17.15 en 18.30 uur. Re-
serveren kan tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur. 
Bel: tel. 023-548 38 28 kies 1. 

De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. Voor mensen die 
alleen komen maar graag sa-
men willen eten, u kunt ook 
aanschuiven aan de stamtafel 
om 17.45 uur.
Het themadiner kost 9,75 euro.

Thema & lunch
‘Mijn opa raakt de weg
kwijt’ 
Deze ochtend wordt georga-
niseerd in samenwerking met 
Stichting Alzheimer Neder-
land: u kunt kijken naar een 
themafilm met nabespreking. 
In de film vertelt Charlotte (10) 
over haar opa die dementie 
heeft en bij hun in huis woont. 
Ze vertelt hoe haar opa veran-
dert en wat voor invloed dat 
heeft binnen het gezin. Een 
verhaal dat voor meer kinde-
ren, hun ouders en grootou-
ders interessant is. 
Na de film kunt u onder lei-
ding van een gespreksleider 
in gesprek met kleinkinde-
ren die een grootouder heb-
ben met dementie en vervol-
gens met de bezoekers in de 
zaal. Meer informatie: Katinka 
Verdonk, seniorenwerkster bij 
Casca: (023) 548 38 28.
Tijd: van 10.30 uur tot ± 13.15 
uur –  de ochtend is gratis - 
de kosten voor de lunch zijn 
nog niet bekend, maar kunt u 
navragen bij uw reservering. 
Reserveren in verband met de 
lunch kan tot uiterlijk maan-
dag 23 februari op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur: tel. (023) 
548 38 28 kies 1.

Regio - Op zondag 15 februari 
is de volgende Joostviering in het 
Trefpunt te Bennebroek, Akonie-
tenplein 1.  ‘Joost’ is anders dan 
een gewone kerkdienst. Joost 
is er elke derde zondag van de 
maand om 10.00 uur. 
Joost vraagt zich deze keer af of 
ons leven wel zo maakbaar is en 

of succes de maatstaf is. In de-
ze tijd is het credo dat je het zelf 
moet maken, je moet jezelf ma-
ken. Als je iets wilt en als je er 
echt voor gaat, dan kun je (bijna) 
alles bereiken. Maar als succes 
je eigen verdienste is, dan is het 
al snel je eigen schuld als je dat 
niet hebt. En voor je het weet heb 
je twee groepen: ‘mensen die het 
maken’ en ‘losers’. 
Voorganger is ds. Gerline de 
Jong. Zij is geestelijk verzorger 
bij GGZ inGeest. Van harte wel-
kom: Voor kinderen tot 15 jaar is 
er een apart programma. 

Joostviering 
‘is het leven 
maakbaar?’

Heemstede - Wil jouw kind ook over-
al op en over klimmen. En heeft hij of zij 
ook energie voor 10? Of heeft je kind-
je wat motorische prikkeling nodig? Dan 
is dit wat voor jullie. Kinderen tussen de 
2 en 4 jaar gaan samen met een ouder 
heerlijk bewegen. Op woensdagochtend 
wordt uw kind gestimuleerd in de mo-
torische ontwikkeling. Na een warming 
up worden de toestellen neergezet en kunnen de 
peuters klimmen, klauteren, balanceren, springen 
en rollen. Als afsluiting gaan we samen zingen en 
dansen. De lessen worden gegeven in de gymzaal 
van de Valkenburgschool, Cruquiusweg 42, Heem-
stede. Er zijn 2 groepen; van 9.30 tot 10.15 uur en 

van 10.30 tot 11.15 uur. We gymen in 
kleine groepen en vol=vol. De laatste 
les is op 3 juni. De kosten zijn slechts 
60 euro.
Vanaf dit seizoen is het ook mogelijk om 
een geregistreerd beweegdiploma te be-
halen. Om het bewegen van kleine kin-
deren te stimuleren worden in de lessen 
de basisvormen van bewegen op een 

juiste manier aangeleerd. Als een kind na een half 
jaar alle basisvaardigheden beheerst, wordt er tij-
dens de laatste les een diploma vanuit de KNGU 
afgegeven. Wil je hiervoor inschrijven of weten of 
er nog plaats is, meld je dan nu aan bij: monique@
marchandweb.nl.

Ouder en Kindgym bij GSV Heemstede

Knutselclub 
maakt een 
Lenteboom

Heemstede - Woensdagmiddag 
18 februari kunnen meisjes en 
jongens tussen 5 en 10 jaar oud 
naar de Casca knutselmiddag. 
Ditmaal gaat de Knutselclub een 
houten boom maken, een Lente-
boom! Het begint om 13.30 uur; 
de middag duurt tot 15.15 uur in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kosten per keer: 5,-, een 
kaart voor 10 keer kost 45,-. 
Kinderen graag per keer van te-
voren aanmelden: 023-548 38 28 
– kies 1. (op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur). Kinderen die 
zich van tevoren hebben aange-
meld gaan voor. Voor meer infor-
matie: www.casca.nl.
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Woensdag 11 februari
t/m 13 februari
Expositie van cursisten van 
Chris van Lieshout (teke-
nen en schilderen) en Jac-
queline Emmens (expres-
sief schilderen) bij Casca, 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur en 
van 13.00-17.00 uur). 

Woensdag 11 februari
t/m 15 februari

Kleurrijk werk van de 
Heemsteedse beeldend 

kunstenaar Griet Halberts-
ma in de Waag, Spaarne 30 
t Haarlem. (openingstijden: 
13.00 – 17.00 uur) Feestelij-
ke opening zondag 1 februa-
ri om 16.00 uur door haar col-
lega: de Groningse beeldend 
kunstenaar Mieke Clement. 
Zie ook www.griethalbertsma.
nl; www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel.

Woensdag 11 februari
t/m 3 maart

Foto-expositie van Ray-
mond Borghardt in Benne-
broek met thema’s als Het 

AgendA zuiden, zwart-wit, Elswout 
en religie. Locatie: voorma-
lig gemeentehuis van Benne-
broek, Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag 
van 8.30–12.30 en woensdag-
middag van 13.30- 16.30 uur.

Woensdag 11 februari
t/m 31 maart
Expositie fi jnschilder Ga-
be de Vries. Historische tafe-
relen van Heemstede en Ben-
nebroek. Locatie Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemste-
de. Vrije toegang.

Woensdag 11 februari
t/m 2 april
Foto’s van Edith Lamber-
mon, tentoongesteld in Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Gratis te bezich-
tigen. Info: www.edithlamber-
mon.nl.

Vrijdag 13 februari
Voorstelling Spinvis, ‘Al-
les is muziek’ in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Met multi-instrumenta-
liste Saartje van Camp.  Aanv. 
20.15 uur. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl, aan de 
kassa van de Luifel of vooraf-
gaand aan de voorstelling. 

Zondag 15 februari 
In de serie Theeconcer-
ten deze keer: Klezmer-
muziek van het ensemble 

Rozjinkes in de Oude Kerk 
Heemstede. Aanvang 15.00 
uur. Wilhelminaplein, toegang
gratis met deurcollecte. Na af-
loop: thee, koffi e en gebak in 
de naastgelegen Pauwehof.

Maandag 16 februari
t/m 20 maart
Expositie cursisten van do-
centen Jeannette de Bruin 
en Ietje Rijnsburger. Teke-
nen en schilderen. Molen-
werfslaan 11, tijdens ope-
ningsuren 9.00-12.00 uur en 
13.00-17.00 uur doordeweeks).

Woensdag 18 februari
Job Cohen in het Oude Slot 
Lezing. Aanvang 20.15 uur. 
Kaarten 17,- euro via www.po-
diaheemstede.nl, aan de kas-
sa van de Luifel of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Lezing ‘Moeten wij wel 
met pensioen?’ door Sy-
bren Kalkman bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Aanvang is 10.30 
uur, reserveren gewenst, toe-
gang vrij. 023-5282472. www.
boekhandelblokker.nl.

Vrijdag 20 februari
Angela Groothuizen op-
nieuw naar Theater de Lui-
fel met ‘Eeuwige Jeugd’. 
Aanvang 20.15 uur. Entree: 
20,-. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-

weg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Zaterdag 21 februari
Emilio Guzman als ‘Socia-
lio’ in Theater de Luifel, aanv.
ang20.15 uur. entree: 18,50 
euro. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Portugese blues van ‘Qua-
tro Ventos’ in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. 
Aanvang om 20.15 uur. Entree: 
19,- euro. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan 
de kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur of voorafgaand aan 
de voorstelling.

Woensdag 4 maart
Lezing ‘Gezond op leeftijd’ 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 14.00 - 16.00 
uur Toegang: 3,50 euro (inclu-
sief koffi e) Kaarten bij Welzijn 
Ouderen Heemstede en Cas-
ca. Een vertegenwoordiger 
van de bibliotheek is aanwe-
zig met een literatuurtafel over 
dit onderwerp. Info bij Welzijn 
Ouderen Heemstede: 023 -528 
85 10.

Boekhandel Blokker Heemstede
Lezing ‘Moeten wij wel 
met pensioen?’

Win kaarten bij de Heemsteder!

Groot Singlesfeest op Valentijnsdag 
in Claus in Hoofddorp

Regio - Ben jij ook zo allergisch voor die valen-
tijnsgekte? Vele singles wel. Zij vinden al die aan-
dacht voor Valentijn en de commerciële poespas 
eromheen echt ‘too much’. Uit onderzoek dat Re-
latieplanet onder haar leden deed, blijkt dat sin-
gles rond Valentijn vooral eenvoudig contact wil-
len leggen. Bovendien willen ze weten wie met 
hen contact zoekt. Anonieme liefdesbetuigingen 
worden slecht gewaardeerd.
Tijdens het Singlesfeest op 14 februari in Claus 
kunnen singles op een ongedwongen en ont-
spannen manier in contact komen met andere 
singles. 

Valentijnsdag wordt contactdag!
Relatieplanet zorgt in de periode voor Valen-
tijn op allerlei manieren dat de aangesloten sin-
gles hulp krijgen om makkelijker op iemand af 
te stappen in de dagen voor Valentijnsdag, zowel 
online als offl ine.

Tijdens het grote Singlesfeest op zaterdag 14 
februari in Claus in Hoofddorp worden de sin-
gles op vele manieren extra aangemoedigd om 
contact te leggen. Zo zullen alle singles natuur-
lijk fl ink in beweging komen op de muziek van 
The Voice of Holland-winnaar en publieksfavo-
riet O’G3NE. Al eerder op de avond kan daarvoor 
geoefend worden in de swingende salsa-work-
shops, waarbij door vaak te wisselen van dans-
partner al snel vele contacten worden gelegd.

Tijdens het speeddaten zal Cupido in razendsnel 
tempo zijn werk doen; op eerdere Singlesfeesten 
bleek al dat er hierdoor veel succesvolle contac-
ten worden gelegd. En tot slot zal er tijdens het 
feest nog een heel speciale contacten-verrassing 
zijn, die de singles helpt om die avond makkelij-
ker op een leuke-medebezoek(st)er af te stappen 
en met elkaar in gesprek te komen.

Zin om naar dit leuke feest te komen zaterdag 
14 februari? Het feest, in samenwerking met Re-
latieplanet, duurt van 21.00 tot 3.00 uur en kost 
15,- entree (online voorverkoop); 17,- aan de kas-
sa indien voorradig. Toegang members van Rela-
tieplanet.nl en niet-members.
Meer informatie op: www.relatieplanetsingles-
feest.nl Claus vind je aan de Bosweg 19 Hoofd-
dorp.

Win kaarten met de Heemsteder!
Maak gratis kans op toegangskaarten met de 
Heemsteder. Relatieplanet.nl stelt vijfmaal twee 
kaarten ter beschikking.
Wat je moet doen is vóór zaterdag 14 februari een 
mail sturen aan de redactie: redactie@heemste-
der.nl met jouw reden om naar dit singlesfeest 
te gaan. De leukste vijf redenen worden geho-
noreerd met twee toegangskaarten voor je bes-
te vriend(in).
Je krijgt zaterdagochtend via mail bericht of je de 
kaarten hebt gewonnen.

Heemstede - Op woensdag 
18 februari geeft Sybren Kalk-
man een lezing over zijn nieuw 
verschenen boek: ‘Moeten wij 
wel met pensioen?’ Dit doet hij 
bij Boekhandel Blokker, Binnen 
weg 138, Heemstede. Aanvang 
is 10.30 uur en reserveren ge-
wenst, toegang vrij.

Moeten wij wel met pensioen 
gaat onze oudedagsvoorziening 
en is essentieel voor ons vertrou-
wen in de toekomst. De schrijver 
stelt dat veel van de huidige dis-
cussie langs essentiële vragen 
heen gaat. We hebben het ten 
eerste over bedragen in geld, 
maar veel belangrijker voor ie-
mands welzijn is natuurlijk wat 
hij als hij met pensioen gaat met 
dat geld kan doen. De belang-
rijkste onzekerheid rond pensi-
oenen is dan ook niet welk be-
drag je in euro’s krijgt maar hoe 
de maatschappij er dan uitziet. 
En op dat punt geeft niemand je 
garanties. Vervolgens hebben we 
het over de verdeling van de be-
staande pot met geld over jong 
en oud. Eten ouderen de pot 
leeg of niet? Verder regelen we 
pensioenen gedetailleerd en is 
er streng toezicht. Dat is goed. 

Maar dat geldt maar voor de 60 
% van de Nederlanders die een 
redelijk pensioen hebben of mo-
gen verwachten. Is het niet veel 
essentiëler om aandacht te ge-
ven aan de 40 % die niet of nau-
welijks pensioen opbouwt?
Het is goed om te zien hoe je per-
spectief verandert als je denkt in 
goederen in plaats van in geld. 
Kijk om je heen. Alles wat je ziet 
zal door de levenden worden na-
gelaten aan wie langer leeft. Ook 
voor hen slechts tijdelijk, want 
ook zij zullen alles, gebouwen, 
wegen, grond, know how, kunst 
en literatuur, achter moeten la-
ten voor de generatie na hen.
De toekomst is onzeker, de 
schrijver legt ook uit waarom. Hij 
stelt daarom voor dat we gelei-
delijk met pensioen gaan en nog 
geheel of gedeeltelijk doorwer-
ken nadat we 65 of 67 zijn. Daar-
mee houden we onze economi-
sche en sociale kracht in stand: 
onze werkervaring, ons netwerk. 
En behouden we het vermogen 
om tegenvallers als kortingen op 
uitkeringen of economische ont-
wikkelingen op te vangen. Bo-
vendien is het veel gezonder om 
– ook economisch – actief te blij-
ven.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons via Facebook 
en Twitter!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Uitschrijving BRP
- Regelgeving

Alles over opvoeden en opgroeien 
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of 
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over 
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en 
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers 
weten de weg naar de juiste instantie en helpen u 
graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Tijdens de donkere dagen slaan veel inbrekers 
hun slag. Inbrekers hebben een hekel aan licht. 
Voorkom ongewenst bezoek door binnen een 
lamp te laten branden op een tijdschakelaar. 
Zorg ook voor goede buitenverlichting. 
Natuurlijk let de politie op vreemde en 
verdachte situaties in uw wijk. Daar kan de 
politie úw ogen en oren goed bij gebruiken.

Kijk voor meer informatie op www.politie.nl 
‘woninginbraak’.

Openingstijden
maandag, dinsdag, donderdag: 09.00 tot 12.00 uur
woensdag:14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten

Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar 

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

WT 11214024 Poster LICHT_A1.indd   1 29-10-14   14:45Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 februari 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
- 20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 

omgevingsvergunning voor het overkappen van 
autowasboxen - openbaar -

- 20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een 
urgentieverklaring - niet openbaar - 

- 21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde 
maatregel op grond van de Wet werk en bijstand 
- niet openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Geen vergadering gemeenteraad 
op 19 februari
De vergadering van de gemeenteraad op 
19 februari vervalt. Er zijn geen agendapunten.

Raadsbesluiten 29 januari 2015 - correctie
Vorige week is foutief vermeld dat het besluit voor 
wijziging van het kapbeleid niet unaniem vastgesteld 
zou zijn. 

Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden

- Wijziging kapbeleid
 Het besluit is unaniem vastgesteld.

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergaderingen



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 72A, B, Eikenlaan 41, nieuwbouw 

winkel en 3 bedrijfsruimten met parkeerterrein, 
wabonummer 19285, ontvangen 23 januari 2015

- Javalaan 40, een opbouw op de garage, 
wabonummer 19360, ontvangen 26 januari 2015

- Pieter de Hooghstraat 1, het plaatsen van 
een dakopbouw en vergroten dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19364, 
ontvangen 26 januari 2015

- Binnenweg 109, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 19470, ontvangen 26 januari 2015

- Laan van Rozenburg 11, het doorbreken van 
een muur, wabonummer 19473, ontvangen 26 
januari 2015

- Drieherenlaan 18, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 19478, ontvangen 27 
januari 2015

- Raadhuisstraat 38, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 19481, ontvangen 27 januari 2015

- Binnenweg 137, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 19484, ontvangen 29 januari 2015 

- Prinsenlaan 42, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonnummer 19485, 
ontvangen 28 januari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Clivialaan 9, het wijzigen van een dakkapel in een 

dakopbouw, wabonummer 19195, ontvangen 
 8 januari 2015. 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.

- Beethovenlaan 26, het uitbreiden van het 
woonhuis op de begane grond en 1e verdieping, 
verhogen kap, vervangen begane grondvloer 
en bouwen 2 erkers, ontvangen 15 januari 2015. 
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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Raadhuisplein 24, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 18055, verzonden 6 februari 2015
- Offenbachlaan 71 het vergroten van een 

bestaande deuropening in de bestaande 
draagwand van het appartementencomplex, 
wabonummer 18170, verzonden 6 februari 2015

- Glipper Dreef 189, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18050, 
verzonden 6 februari 2015

- Nijverheidsweg 10, het plaatsen van een 
wasstraat, open stofzuigplaatsen, open 
wasplaatsen en reclame, wabonummer 19093, 
verzonden 6 februari 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Regelgeving
Nieuwe regelgeving: Uitvoeringsprogramma 
integrale handhaving gemeente Heemstede 
2015
Op 6 januari 2015 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 
gemeente Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee 
komt het Uitvoeringsprogramma integrale 
handhaving gemeente Heemstede 2014 te 
vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl

Ingetrokken regelgeving: Verordening 
incidentele subsidie maatschappelijke stages
Op 29 januari 2015 heeft de raad de Verordening 
incidentele subsidie maatschappelijke stages 
ingetrokken. Deze Verordening is vanaf 1 februari 
2015 niet meer van kracht.

Nieuwe regelgeving: Verordening peuterwerk 
Heemstede 2015
Op 29 januari 2015 heeft de raad de Verordening 
peuterwerk Heemstede 2015 vastgesteld. 
Hiermee is de Verordening peuterwerk 
Heemstede 2013 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verwijdering boot aan de Linge
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:

- Een zeilboot met blauw zeil, in een zijtak van de 
Leidsevaart, aan de Linge, op ligplaats LIN 001.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 7 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 

met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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

Uitschrijving 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon / 
personen per 6 februari ambtshalve uit te schrijven 
uit Nederland:
- S.I. Lommerse geboren 04-12-1970, Linge 40.

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).

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’.
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