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Feestelijke opening drie Heemsteedse orkesten

‘Heemstede Tutti’ in concertzaal Pinksterkerk
Heemstede - Een feestelijke opening voor genodigden afgelopen zondag in een afgeladen Pinksterkerk door de drie orkesten waar Heemstede zo trots op is: de Harmonie St. Michaël, het Symfonisch Blaasorkest Heemstede en het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Onder anderen burgemeester
mevrouw Heeremans en wethouders Christa Kuiper-Kuijpers
en Jur Botter woonden de opening bij.
De zonnestralen door het prachtige glas-in-lood deden nog
even een extra duit in het zakje om de feestvreugde een glanzend tintje te geven. Maar het
was vooral de duit die alle drie
de orkesten zelf in het zakje deden om de akoestische aanpassingen in de Pinksterkerk te realiseren, aangevuld door financiële bijdragen van enkele subsidiefondsen en de gemeente
Heemstede. De akoestische adviezen zijn gegeven door specialist Rob Metkemeijer, die tevens
akoestisch adviseur voor het
Concertgebouw in Amsterdam
en de Royal Albert Hall in Londen was. De Pinksterkerk: een
rijksmonument dat is omgetoverd tot een multifunctionele en
akoestische ruimte. Heemsteeds
eigen prachtige concertzaal die
menig oor streelt. Voor dit soort
orkesten een uitmuntend podium en tevens een uitstekende ruimte om te repeteren. En
dat werd muzikaal bewezen. De
Harmonie St. Michaël onder leiding van John Brouwer, mocht
het spits afbijten. Zij speelde onder andere ‘Trimbeka’ van Carl
Wittrock en ‘Lux Aurumque’ van
Eric Whitacre. Het publiek genoot zichtbaar. Daarna was het
Symfonisch Blaasorkest onder
leiding van dirigent Leon Bosch
aan de beurt, met onder ande-

re een stuk uit ‘First Suite in Eb
Chaconne’ van Gustav Holst onder arrangement van Colin Matthews. Hele hoge ogen gooide
het Symfonisch Blaasorkest met
een indrukwekkend ‘Cole Porter
Spectacular’, waarover het publiek nog enthousiast napraatte
in de pauze daarna. De drie orkesten trakteerden in de pauze
het publiek op een gratis kopje
koffie met divers heerlijk eigengemaakt gebak, gebakken door
diverse orkestleden die thuis
hun koksmuts hadden opgezet.
Na de pauze sprak wethouder
Jur Botter zijn respect en waardering uit voor het burgerinitiatief van drie prachtige orkesten
en het bestuur van de Pinksterkerk, die de akoestische aanpassingen voor het overgrote deel
zelf bekostigd hebben. “Na de
leukste winkelstraat van Nederland te zijn in Heemstede, hoop
ik dat we straks ook de leukste
concertzaal van Nederland zijn”,
sprak de trotse wethouder.
Vervolgens het Heemsteeds Philharmonisch Orkest onder leiding van Dick Verhoef, met onder meer de prachtige prelude uit Gabriel Fauré’s ‘Pélleas
et Mélisande’. Mooi en ontroerend: prachtig uitgevoerd. Het finalestuk ‘Tango Apasionado’ van
Astor Piazzolla werd uitgevoerd
door ‘Heemstede Tutti’: de drie

orkesten gezamenlijk op de bühne, onder leiding van de drie dirigenten. Met wat passen en meten lukte het zowaar de drie orkesten op het podium te krijgen.
Het enthousiasme straalde ervan af en het publiek klapte bevlogen op de hartstochtelijke
klanken mee. Een onvergetelijke
middag met van alles en met z’n
allen, oftewel ‘Tutti’!
Bart Jonker
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Noorderlingen op Leyduin
Heemstede - Op buitenplaats
Leyduin kunt nu u vogels tegenkomen die er in andere jaargetijden niet te vinden zijn. Binnenkort vertrekken ze weer naar het
noorden om er te broeden. Boswachter Peter de Jong van Landschap Noord-Holland laat ze op
zondag 23 februari van 10.0011.30 uur graag zien en vertelt
er over.
Op de buitenplaats Leyduin kan
de wandelaar nu noorderlingen
tegen komen. Het zijn meestal
vogels uit Scandinavië en Rusland die hier de winter doorbrengen. De temperatuur is hier
een stuk aangenamer. En dankzij bessen en ander fruit is hier
genoeg voedsel voor ze te vinden. Het gaat om soorten zoals
kramsvogel en koperwiek. Ook
de keep is een echte wintergast.
Die lijkt veel op de vink en is dol
op beukenbootjes. Vroeger was
deze omgeving een gevaarlijke
plek voor ze. Met duizenden tegelijk werden ze door vogelvan-

gers gelokt, onder een net gevangen en voor consumptie verkocht. Gelukkig kunnen ze hier
tegenwoordig in alle rust de winter doorbrengen.
Kosten: 7,- euro, kinderen tot 12
jaar 3,- euro. Beschermers betalen 4,- euro en hun kinderen tot
12 jaar mogen gratis mee. Aanmelden is noodzakelijk en kan
via www.gaatumee.nl Bel voor
meer informatie 088-0064455
(tijdens kantooruren).
Vertrekpunt:
Leidsevaartweg
tussen nummer 49 en 51, Heemstede. Neem de afslag over het
spoor. Vanaf het parkeerterrein is het 5 minuten lopen naar
het huis Leyduin. De route staat
aangegeven. Huis Leyduin is een
half uur voor de excursie open.
U wordt daar opgehaald door de
excursieleider. Er is koffie, thee
en limonade te koop.
Zondag 23 februari
Excursie Landschap N-H op Leyduin, ‘vogels uit Scandinavië en

Kramsvogel. Fotograaf:
Wil Doorn-Meyne.
Rusland’. Met boswachter Peter
de Jong, 10.00-11.30 uur. Kosten:
7,- euro, kinderen tot 12 jaar 3,euro. Beschermers 4,- euro en
hun kinderen tot 12 jaar mogen
gratis mee. Aanmelden noodzakelijk via www.gaatumee.nl Info: 088-0064455 (tijdens kantooruren).
Vertrekpunt:
Leidsevaartweg
tussen nummer 49 en 51, Heemstede. Huis Leyduin is een half
uur voor de excursie open. U
wordt daar opgehaald door de
excursieleider. Er is koffie, thee
en limonade te koop.
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COLOFON
Voor de tuinliefhebbers…

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Schaduwtuin

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

Hosta Halcyon.

Heeft u een donkere tuin waar
niets wil groeien en bloeien? Er
zijn meer planten dan u denkt,
die het prima doen en zelfs beter groeien en bloeien in de
schaduw. De grond moet wel
een goed doorlaatbare structuur
hebben want op dichtgeslagen
verzuurde grond groeit voornamelijk mos.
Donkere tuinen hebben ook een
voordeel. De vaste planten en
struiken met groot blad doen
het meestal beter in de schaduw
dan in de zon. Hoe meer zon, hoe
kleiner het blad.
Bondbladige planten lichten op
in de schaduw, bijvoorbeeld de
bonte klimop: Hedera Colchica
“Sulphur Heart”. Ook in de winter valt het blad niet af.

of rose bloemen. Ook de Wolfsmelk Euphorbia (geel) bloeit dan.
In de periode april-juni komt
de Dicentra Spectabilis alba, of
wel het gebroken witte hartje in
bloei. Dan is er nog de vaste Judaspenning Lunaria
En wat dacht u van de Schildpadbloem Chelone (kan wel
woekeren). Deze bloeit van juli
tot en met september.
Ook de laatbloeiende duizendknoop Persicaria bloeit overal. Is
alleen niet lichtgevend.
Lichte tegels en een spiegel of
een glazen bol in uw tuin kunnen
uw tuin verlichten of vergroten.
Veel plezier met uw donkere
tuin!!!
Groei & Bloei
Zuid-kennemerland

Diverse bontbladige hosta’s
doen het heel goed in de schaduw onder andere “Hosta Halcyon” en het gele Japanse bosgras
“Hakonechloa”.
Een makkelijk groeiende struik
is een geelbladige Liguster. Veel
varens zijn dankbaar voor weinig zon.
In het voorjaar, als alles nog kaal
is, heb je veel plezier van crocussen, sneeuwklokjes, cyclamen, Anemona blanda, daslook, hondstand (geel) en blauwe Scilla’s. De Van Merlenlaan
staat er eind maart/begin april
vol mee. Echt een plaatje!
Nu nog wat bloeiende planten
voor iets later in het seizoen:
In april/mei bloeit de Phlox Stolonifera met laagbloeiende witte

Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

Kerkdiensten

tijd, achterom konden lopen om
alsnog een pakje sigaretten te
halen. Ook zien we het gemak
van de brievenbus op deze hoek
terug. Op de ‘nufoto’ van Harry Opheikens van januari 2014
heeft het pand een woonfunctie
en voor het gemak van de Post
zien we de brievenbus niet meer
terug. De HVHB is nieuwsgierig
naar wanneer de winkel is begonnen en geëindigd.

Hoek Sumatrastraat Lombokstraat 22 januari 2014.

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

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

is uit 1984 en wederom van Johan van Schie. We zien de sigarenwinkel van de familie de
Bruin. Er zijn mensen, die zich
herinneren dat ze, na sluitings-

Hoek Sumatrastraat Lombokstraat, ca 1984 sigarenwinkel.

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (6)
Opnieuw een verdwenen winkeltje, zoals er zo veel zijn geweest
in Heemstede.
Deze week hoek SumatrastraatLombokstraat. De foto van toen

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

Heeft u meer informatie over deze winkel of foto’s van vroeger?
Of heeft u nog een foto van een
winkel die vroeger in Heemstede
was en die u wilt laten zien aan
de lezers van De Heemsteder?
Mail hem naar de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek (communicatie@hv-hb.nl)
of lever de foto in bij het kantoor
van De Heemsteder, Camplaan
35. Wij zorgen er dan voor dat de
foto gescand wordt, u krijgt het
origineel terug. Vertel uw verhaal
erbij en misschien hebben andere lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze
website www.hv-hb.nl Hier kunt
u ook – als u die heeft – uw vragen stellen.

Viering
Trefpunt
Bennebroek
Regio – Bij Trefpunt aan het
Akonietenplein 1 te Bennebroek gaat op zondag 23 februari ds. J.E.Th. Nak-Visser
de dienst voor.
Het betreeft ditmaal een gezamenlijke dienst met PKN
Heemstede. Er is ook Kindercafé. Om 10.00 uur vangt de
viering aan.

Geen baby’s
Heemstede – De burgerlijke stand van gemeente
Heemstede publiceert nagenoeg wekelijks de geborenen alsook de gesloten
huwelijken binnen haar gemeente.
Ditmaal (tussen 7 en 13 februari) geen enkele geboorte; wel een huwelijk en wel
dat van Maarten J. Meijer en
Anneke Bakker.
Gefeliciteerd!

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 reageren 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, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Casca 20 jaar jong!

Ouderenwerk in Heemstede
met Katinka Verdonk
Heemstede – Sport, muziek, cultuur, internet, cursussen voor ouderen. Al veel langer dan twintig jaar te vinden bij
Casca. Katinka Verdonk, twaalf
jaar betrokken bij het seniorenwerk in Heemstede, vertelt over
de veranderingen die zich ook
hier in korte tijd hebben voorgedaan. Was je vroeger senior met
50, nu is dat 55 jaar en dit staat
weer ter discussie. Vooral de rol
van de vrouw is veranderd. Velen
werken nu tot hun pensioenleeftijd. Ze hebben meer zeggenschap over wat hoort en wat ze
willen. Vergelijk hun huidige kleding eens met foto`s uit een verder of nabij verleden waar zwart
en beige standaard waren. Nu
sporten ouderen, gaan zelfbewust met de computer om of leren ermee om te gaan bij Casca.
Krijgen ze chronische ziekten,
willen ze wel zelfstandig blijven
wonen, maar kunnen niet altijd meer aan de gewone maatschappelijke activiteiten deelnemen. Casca haalt hen binnen,
ongeacht hun situatie, voor wat
ze nog wel zelf willen en kunnen.
Veelal met hulp van veel vrijwilligers. De grote groep vrijwilligers
is van belang voor de vele activiteiten, maar ook als klankbord.
Ze zijn de thermometer van de

groep want ze komen er zelf uit.
Ze brengen een schat aan ervaring in en verrijken hun sociale
contacten en kennis.
Bij Casca zie je alle leeftijden,
goed voor elke groep om elkaar
te respecteren. Wel merkt Katinka dat veranderingen sneller gaan. Neem alleen al de digitale opmars, welke oudere was
tien jaar geleden te bereiken via
e-mail. Straks iedereen, die ontwikkeling gaat razend snel. Vergelijk het aanbod van mogelijkheden bij het seniorenwerk
van `t Oude Posthuis, Centrum

111, Princehof en Het Honk van
twintig jaar geleden eens met
het huidige Casca. Niet te geloven! Met een creatief club,
Casca`s Huisorkest, schaken en
klaverjassen, bewegen van Zumba, dans, koersbal, fietsen, wandelen tot Nordic Walking. Casca Nova met een cultureel aanbod met excursies, museumgroep en Trefpunt. Dat vraagt om
een feestje en Casca wil dat vieren met alle bekenden van vroeger en nu op 13 maart in de Luifel aan de Herenweg 96.
Ton van den Brink

Van der Have baalt van
massale bebouwing
Heemstede - Al acht jaar draait
ze mee in de Heemsteedse politiek als één van de jongere
raadsleden van de gemeenteraad voor de lokale partij Heemsteeds Burger Belang (HBB).
Annelies van der Have (37) weet
wat er speelt in haar dorp en wil
ook de volgende 4 jaar een positieve bijdrage leveren aan de
ruimtelijke kwaliteit van Heemstede.
Annelies van der Have is opgegroeid in Heemstede en heeft
gezien hoe haar dorp veranderde doordat lege plekken vaak
werden opgevuld met forse
bouwwerken. Ze pleit in de gemeenteraad dan ook al jaren tegen het volbouwen van Heemstede en vooral tegen de hoogbouw en massale bebouwing.
Van der Have: ”Dat er op braakliggende stukken iets nieuws
moet komen, of dat er gebouwen vervangen moeten worden
is niet zo’n punt. Het probleem is
dat het allemaal zeer fors wordt,
zowel in de hoogte en breedte
en niet passend in de omgeving.
Dat zie je hier bij Nieuw Overbos,
maar ook bij het Spaarne Ziekenhuis en aan de Dreef bij de
haven, waar bij die laatste vooral
het massale karakter zo indringend is.”

Als nummer 2 op de lijst van
HBB hoopt ze zich ook de komende vier jaren in te kunnen
zetten voor de ruimtelijke kwaliteit van Heemstede. Vastberaden
zegt Van der Have: “We moeten het karakter van ruimte en
groen in ons dorp beschermen.
Wat je nieuw bouwt moet vooral
een completering van Heemstede zijn en zich kunnen inmengen
met de omgeving.” Het is overigens een misverstand als men
zou denken dat HBB zich alleen
maar hard maakt om villa’s te
bouwen. Van der Have vindt de
diversiteit juist een pre, waardoor Heemstede zo aantrekkelijk is. Ze juicht het toe als er
iets neergezet wordt in het middensegment, als daar plek voor
is. “Die richting lijken we gelukkig wel bij het gebied rond het
oude Zilveren Kruisgebouw aan
de haven bij de Dreef in te gaan,
hoewel nog steeds behoorlijk
geprijsd, maar er moet dan toch
ook weer een hele hoge toren
in komen, zonde!“ zegt van der
Have.
Ze wil het nog één keer benadrukken: “Heemstede is een
prachtig dorp en we zijn allemaal een beetje bevoorrecht dat
we hier kunnen wonen. We moeten daar echt zuinig op zijn.”

Chineese Nieuwjaarsviering
voor leerlingen TaiChi/Chi Kung

Heemstede - Het drukbezochte nieuwjaarsfeest
werd door gastheer Kam Tai van Chinees Restaurant Tong Fa in Amsterdam in goede banen geleid.
Met een drankje en menu, rekening houdend met
het jaar van het Paard, werd afgelopen zaterdag

op niveau heerlijk Chinees gegeten door leerlingen vanuit Stichting Casca die lessen Tai Chi/Chi
Kung volgen. De dames en heren, jong en oud, zaten gezellig door elkaar heen in de sfeervolle zaak
en beleefden samen een gezellig nieuwjaarsfeest.

Annelies van der Have bij het bouwterrein van Nieuw Overbos.
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‘Overlast autovernieling flink teruggebracht’

PvdA Heemstede bezoekt Indische Buurt
Heemstede - De PvdA bezoekt
gedurende het jaar verschillende
buurten in Heemstede om met
de bewoners te spreken over
hun woonomgeving. Dit weekend bezochten enkele (kandidaats)raadsleden de Indische
buurt. Een klein buurtonderzoek
rondom de Timorstraat leverde veel waardering op over de
buurt, maar er waren ook aandachtspunten.
Veel bewoners zijn tevreden over
hun woonomgeving. Het is een
rustige, sociale buurt met een
dorps karakter en met een geringe mobiliteit. Veel mensen wonen er langer dan 20 jaar. Jonge ouders zijn redelijk te spreken over de speelvoorzieningen,
hoewel een schommel wel werd
gemist. Men prijst de aanwezigheid van sportvoorzieningen en
ook het wandelbos Groenendaal
is dichtbij. Er is veel overlast geweest van autovernieling, maar
nu de gemeente camera’s heeft
geplaatst is de overlast flink teruggebracht.
Aandachtspunten zijn het onderhoud van het openbaar
groen, het parkeren, het ontbreken van goed openbaar vervoer en buurtwinkels vooral voor
oudere bewoners, fietsonveiligheid en er zijn er zorgen over het
voorzieningenniveau. Zo vindt

Heemstede - Winkeliers en
horecaondernemers zijn belangrijk voor de leefbaarheid
van ons dorp. Lijsttrekker Jur
Botter wil ze de komende jaren daarom volop steun geven:
“Als je ondernemers de ruimte
biedt en een handje helpt met
marketing van winkelgebieden,
dan komen er vanzelf creatieve oplossingen om de crisis te
bezweren”.

een aantal bewoners dat bomen
sterker teruggesnoeid moeten
worden, dode bomen vervangen
moeten worden. Soms komt het
trottoir door de wortels omhoog.
Er wordt soms te hard gereden
in de buurt. Door het verkleinen
van de boomspiegels zouden
meer parkeerplekken gewonnen
kunnen worden. Bewoners zien
tot hun genoegen dat de gemeente nu eindelijk gaat investeren in het Wilhelminaplein.
Een aantal van de bewoners
vraagt aandacht voor de fietsonveiligheid op de Binnenweg/
Raadhuisstraat en de oversteek

Camplaan/Glipperweg. Tot slot
zijn er veel zorgen over het voorzieningenniveau en de nieuwe
(jeugd)zorgtaken als er straks
nog meer bezuinigd moet worden. Men pleit voor behoud van
het zwembad vooral voor zwemlessen voor de jeugd en de bibliotheek.
De PvdA zal de genoemde aandachtspunten aankaarten bij de
gemeente en is van plan om in
de komende weken ook de Glip,
de Provinciënbuurt, de bomenbuurt, omgeving van de Vomar
en de geleerdenwijk te bezoeken.

Intussen,
op Meermond

Foto: Joke van der Zee.

Waar is
GroenLinks?

Heemstede – Het bord is duidelijk aanwezig, op een strategische plek geplaatst: pal voor
het Raadhuis. Ook de kruising
Raadhuisstraat/Van Merlenlaan/Camplaan is een plek om
op te vallen. Hoeveel (benen-)
wagens en fietsen passeren
hier niet? Dus om op te vallen,
plak je je partijposter gewoon
pontificaal op de daarvoor bestemde borden. Als je het niet
doet, word je ook niet gezien.
Dus… GroenLinks, waar blijft
uw partij?

D66: ondernemers om
trots op te zijn

Heemstede – Winters weer…
kil, een beetje donker ook al is
het midden op de dag. Grauw
ook, struiken en bomen die
geen enkel blad nog dragen.
Tja, dat is februari. Nog lang
geen lente maar de staart van
de winter. Wie de schoonheid
in kleine dingen weet te zien,
ziet ook in grijze situaties nog
kleur. Zoals hier, vlakbij park
Meermond een doorkijkje
naar het Spaarne. Best mooi,
die winterse taferelen!

Eigen kracht
Dat dit mogelijk is, daar is de
D66 voorman van overtuigd.
Recent is de Raadhuisstraat/
Binnenweg uitgeroepen tot
leukste winkelstraat van Nederland. Maar ook de ondernemers op ons industrieterrein,
en de winkeliers rond de Jan
van Goyenstraat en de Zandvoortselaan verdienen onze
steun aldus Jur Botter. Steeds
meer ondernemers sluiten aan
bij het duurzaamheidsbeleid,
ook dat is vaak een manier om
de weg omhoog weer te vinden.

Taart voor
betrokken
ondernemer

Heemstede - Op vrijdag 14 februari – Valentijnsdag – hebben
VVD-Statenleden van NoordHolland vele taarten uitgedeeld
aan personen en organisaties die
iets bijzonders voor de gemeenschap hebben gedaan. In Heemstede is de plaatselijke horecaondernemer Bob Divendal van
Bob’s Place in het zonnetje gezet. Bob bood Heemstedenaren
die het financieel wat moeilijker
hebben een gratis kerstdiner aan.
Een heerlijke ontspannen avond
met een verrukkelijke feestmaaltijd zonder je zorgen hoeft te maken over hoeveel dat zal gaan
kosten… Wat een feest voor de
gasten, en wat een geweldige inzet van vrijwilligers en sponsors.

Winkelgebieden versterken
De gemeente kan winkeliers
ondersteunen bij de marketing van de winkelgebieden.
Ook kan de gemeente actief
contacten leggen tussen initiatiefnemers en verhuurders zodat leegstaande panden beter
verhuurd worden. D66 is in dat
kader bereid om de bestemmingsplannen aan te passen
zodat panden (tijdelijk) een andere functie kunnen krijgen.
ZZP’ers
Maar Heemstede kent ook vele zelfstandige ondernemers
die eigen baas zijn. D66 ziet
graag dat de netwerkvorming
van ZZP’ers versterkt wordt.
Zo is er afgelopen jaar een begin gemaakt met het opzetten van gezamenlijke activiteiten die het voeren van een eigen bedrijf makkelijker maken.
Dat soort initiatieven vanuit de
gemeente moeten voortgezet
worden, zodat Heemstede trots
kan blijven op de kracht van
haar ondernemers.

ANWB
Streetwise
bij
Basisschool
De Ark
Heemstede – Het spannende verkeersprogramma
‘ANWB Streetwise’ is maandag 3 maart bij Basisschool
De Ark in de Geleerdenwijk.
ANWB Streetwise leert alle
kinderen van de basisschool
beter om te gaan met het verkeer.
De Ark vindt het belangrijk
die ‘straatwijsheid’ mee te
geven en biedt de kinderen
graag het programma ANWB
Streetwise aan.
Alvorens ANWB Streetwise
op school komt voor de praktijklessen ontvangt de school
voor elke groep een digitale
voorbereidings- en een evaluatieles voor op het digibord.
Op de praktijkdag leren de
kinderen o.a. over het gebruik
van autogordels, autostoeltje,
verkeersgeluiden,
oversteken, de remweg en de invloed
van de reactietijd op de totale remweg. Er zijn vier onderdelen. Telkens komt een leeftijdsgroep aan bod, van 1-jarigen tot de hoogste groepen.
Kijk voor meer informatie
over ANWB Streetwise op
www.anwb.nl/streetwise.
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Mogelijkheden rond het laatste afscheid

De afscheidsbijeenkomst (3)
“Er mogen drie stukken muziek gedraaid worden, nietwaar?” Uit de vragen die
sommige mensen stellen,
blijkt dat men gewend is aan
een standaard invulling van
een uitvaart. Ons antwoord
is steevast: “Dat mag u zelf
beslissen.”
Bij een crematie bijvoorbeeld
bespreken wij samen met de
familie of het voldoende is
als de aula de standaard tijd
tot hun beschikking staat of
dat ze liever een kwartier of
een half uur erbij willen. Belangrijk uitgangspunt is dat
er voldoende tijd en ruimte is
om de afscheidsbijeenkomst
een eigen invulling te geven.

Fotokeuzes raadsleden als spraakmakende
start van verkiezingscampagnes Heemstede
Heemstede – Van 17 februari
tot en met 31 maart is in de Burgerzaal van het raadhuis de fotoexpositie ‘Thuis in Heemstede’ te
bezichtigen. In de aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezingen
brengt de expositie op een andere manier in beeld wat (kandidaats)raadsleden verbindt met
Heemstede.
Een spraakmakende start van de
verkiezingscampagnes die inmiddels in volle gang zijn. Een
foto lijkt op het eerste gezicht
eerder uit Zuid-Spanje gemaakt
te zijn, maar is in werkelijkheid
genomen op Park Meermond, de
vroegere vuilstort, waar kinderen een speelbos mede ontworpen hebben, de foto laat ruïneachtige hutten zien. Burgemeester Marianne Heeremans opende de expositie. “Dit zijn de gezichten van de partijen die in
Heemstede meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen op
woensdag 19 maart 2014. Wat
u hier ziet, zijn foto’s van locaties in Heemstede die voor onze
toekomstige raadsleden symbool
staan voor ‘Thuis in Heemstede’.
Waarom juist die plek op de foto, staat beschreven in de tekst
op de kaartjes eronder. Wat hen
bindt met Heemstede in woord
en beeld. De ‘kunst’ zit ‘m in het

verhaal. Het verhaal achter de
foto, het persoonlijke verhaal van
het – toekomstig - raadslid. Slaat
u daarom bij het kijken naar de
foto’s vooral de teksten niet over.
Daarin staat juist wat deze mensen raakt, waarom de gekozen
locatie voor hen zo bijzonder is.
De politiek moet de verbinding
met de samenleving houden, de
buitenwereld binnen halen. Met
deze expositie gebeurt dat letterlijk: we zien het Wilhelminaplein,
de woensdagmarkt, het station,
de winkelgebieden, hier in de
burgerzaal. Leuk om de raadsleden zo te leren kennen. Inwoners
van Heemstede kunnen zich
identificeren met hun volksvertegenwoordigers. Een mooie aanvulling in de campagnetijd; het
maakt de kandidaten bekend en
benaderbaar. De verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn te
vinden op de gemeentesite van
Heemstede:
www.heemstede.
nl, inclusief filmpjes van de lijsttrekkers. Daarnaast verschijnt er
binnenkort een huis-aan-huis
brochure waarin elke partij beschrijft waar zij voor staat. Ik
wens alle kiezers veel succes bij
het maken van een keuze.”
Knuffel die heldhaftigen
Marieke Stellinga schrijft in het

NRC van afgelopen zaterdag dat
degene die zich hebben aangemeld als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk allemaal een nominatie voor
een lintje moeten krijgen. “Want”,
zo zegt ze, “man man man, wat
een onaantrekkelijke taak ligt er
voor hun klaar. Meer geld, meer
taken, minder autonomie. Het resultaat voorspel ik vast: gemeenten worden een Kop van Jut voor
de landelijke politiek. Vergelijkbaar met de ervaring van overheidsdiensten als de Belastingdienst en het UWV. Die moeten
met steeds minder mensen beleid uitvoeren dat om de haverklap drastisch van koers verandert. Als het goed is, hoor je niemand, als het misgaat word je
publiekelijk terechtgesteld. En
aan het eind van de dag loop je
over straat en hoor je de burger
voor wie je het doet zakkenvuller sissen. Overdreven? “Ik ben
het met haar eens dat als wij in
onze gemeente een professionele man of vrouw hebben die zich
kandidaat stelt deze een schouderklop verdient. “Knuffel die
heldhaftigen”, zo citeer ik en heb
ze lief”, aldus de burgemeester.
De expositie is tot en met 31
maart te bezichtigen.
Ton van den Brink

Spirituele beurs in Sportcomplex Heemskerk
Heemskerk - Zondag 23 februari wordt er een
spirituele beurs gepresenteerd in Sportcomplex
Heemskerk aan Kerkweg 221. De beurs is open
van 11.00 tot 17.00 uur.
Op deze huiselijke en gezellige beurs kan men
kennismaken met diverse disciplines in de spirituele wereld. Naast paragnosten, helderzienden,
mediums en kaartlegsters zijn er mensen die
zich toeleggen op aurafotografie, reiki en psychometrie. Ook zijn er kramen met edelstenen,
boeddha’s, wellnessproducten enzovoorts.
Deze spirituele beurs heeft alles voor lichaam
en geest. Zo kan men een gratis vetmeting la-

ten uitvoeren en een deskundig voedingsadvies krijgen. Ook kan men een gratis consult op
sterrenbeeld aan de hand van edelstenen vragen. Bij een van de kramen wordt ingezameld
voor Straatkinderen van Kathmandu in Nepal, zie
hiervoor www.straatkinderenvankathmandu.nl.
De toegang voor de beurs bedraagt 5 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee naar binnen.
En voor iedere 25ste bezoeker is er een gratis
consult.
Deze beurs wordt georganiseerd door Pracht en
Kracht van het Licht. Voor meer informatie: 0614164152.

Aanknopingspunten
Hoe geef je het afscheid in
de aula vorm? Voor een overledene kan muziek zeer belangrijk zijn geweest. Hij of zij
was bijvoorbeeld lid van een
koor. Dan zou het koor uitgenodigd kunnen worden een
lied te zingen.
Of misschien is er iemand in
de familie- of kennissenkring
die zelf iets ten gehore kan
brengen met zang of muziekinstrumenten. De meeste
aula’s hebben een piano,
vleugel of orgel. Het zelf een
instrument bespelen of zelf
zingen kan emotioneel zijn
en tegelijkertijd kracht geven.
Het moet bij je passen dit te
doen. Het kan uw manier zijn
als u spreken te lastig vindt.
U kunt er ook voor kiezen
niet zelf te spelen of te zingen, maar het over te laten
aan een ‘buitenstaander’. De
uitvaartleidster kan u informeren over mogelijkheden.
Misschien hebt u zelf uw
contacten.

Het kan zijn dat u een specifiek lied of muziekstuk wilt
laten horen dat door een
bepaalde artiest gezongen
of gespeeld wordt. Dan ligt
de CD voor de hand. U kunt
uit uw eigen collectie kiezen,
want daar ligt uw voorkeur
zeer waarschijnlijk. Laatst
koos een echtgenoot enkele
nummers van een cd die zijn
overleden echtgenote als
laatste had gedraaid, want
die lag in de cd-speler. Dan
weet je zeker dat je muziek
kiest waar de ander van hield.
De muziek kan samengaan
met de presentatie van foto’s
uit het leven van de overledene. Wij kunnen u helpen bij
het samenstellen hiervan.
Tijdens de uitvaart luistert
ieder naar muziek en de
woorden van familie en vrienden. In een kerkdienst wordt
er vaak ook gezongen. Dit
zingen zorgt ervoor dat alle
aanwezigen actief bijdragen
aan de afscheidsbijeenkomst.
Vaak geeft het aanwezigen
een gevoel van verbondenheid met elkaar en daarmee
troost aan de nabestaanden.
Misschien zijn er manieren
om ook in een niet-kerkelijke
afscheidsbijeenkomst
vormen te vinden voor dit samen
zingen. Een enkele keer hebben we dit in onze praktijk
meegemaakt. Er ontstond
een mooie sfeer.

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Dampende 10-koppige Rhythm
& Blues band in de 1ste Aanleg

Crusade and friends

Heemstede - Als er dan één optreden absoluut de moeite waard
is om naar te gaan kijken dan is
het zeker de superband ‘Crusade and friends’. Zaterdag 22 februari te zien en horen in Café
de 1ste aanleg.
De band bestaat uit 10 vaste leden en vele muzikale vrienden,
die graag met deze formatie wel
eens willen optreden of dit al
hebben gedaan. De leden hebben stuk voor stuk een rijk muzikaal verleden en spelen soms
ook nog in andere formaties.
Democratisch worden door de
bandleden stukken uitgezocht,
waar op muzikaal gebied voor
hen een uitdaging ligt. Hierdoor
breidt het repertoire steeds verder uit.
Het enthousiasme en de saam-

horigheid in de band is van buitengewone klasse. Dit enthousiasme slaat tijdens de optredens duidelijk over op het publiek. Een veelgehoorde kreet is:
“Waar Crusade speelt, gaat het
dak er af”.
Het repertoire van Crusade &
Friends bestaat voornamelijk uit
bewerkte bluesnummers en aanverwante songs die soms neigen
naar de rock & roll, soul en funk.
Ook andere stijlen worden ‘aangeraakt’, zoals salsa en jazz.
De optredens staan voor kwaliteit en een beetje humor, kortom;
een avondje Crusade vergeet je
nooit meer. De toegang is gratis en de band begint om 21 uur.
Café de 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103.
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Internationale ondernemersprijs voor
Heemsteedse Wendy van Ierschot
Heemstede – Ze is enkele minuten te laat op haar afspraak,
overkomt haar nooit, maar op
Valentijnsdag een bezoekje
brengen aan een 102-jarige gast
van de Zonnebloem om haar een
bloemetje te geven: het is een
prachtig excuus. Wendy van Ierschot, partner in personeelswerk
in alle vormen, heeft in enkele
jaren het bedrijf HR Consultancy & Co-sourcingbedrijf Van Ierschot BV uit de grond gestampt.
Simpel zegt ze: we doen adviesklussen op HR-gebied. Dienstverlening voor het Menselijke Kapitaal van een onderneming. Liefst in het Midden en
Kleinbedrijf voor bedrijven met
50 tot 100 medewerkers, want
daar bereik je doelen sneller, is
van politiek geen sprake en bespreek je in het managementteam: morgen doen en het gebeurt! Je geeft niet alleen advies, co-sourcing is; samen de
was doen, outsourcing is; de was
de deur uit doen. Voor de medewerkers van Van Ierschot is het
makkelijker om gesprekken te

voeren die de medewerkers van
het betreffende bedrijf niet kunnen voeren, maar die wel noodzakelijk zijn. Ze heeft inmiddels
dertien man in dienst die eens
per maand naar haar thuis op de
Mozartkade komen voor de sociale binding, groepsdynamiek en
efficiëntie. Ze zoeken een plaatsje boven of beneden in de keuken, woon of zitkamer. Een duur
kantoor is niet nodig, een gouden dame doet de nodige huishoudelijke werkjes. De mensen
die bij de bedrijven werken, zijn
van alle HR-markten thuis. Meedenken over nieuw aan te nemen mensen, de salarisadministratie, arbeidscontracten opstellen, ziekte en verzuim bijhouden, sollicitatieprocedures begeleiden. Wendy levert de bekwaamheid om dat deel van de
bedrijfsvoering gladjes te laten
verlopen. Een bedrijf van enige
omvang, tot zo`n 150 man dat wil
werken volgens moderne managementinzichten, heeft human resources management nodig en die kan ze op maat leve-

ren. Inmiddels heeft ze vooral in
de regio’s Rotterdam, Den Haag
en Delft een aantal bedrijven in
diverse branches. Soms pakt ze
ook grotere adviesklussen aan
bij grotere bedrijven, de middelgrote blijven haar favorieten. Er
zijn negenduizend bedrijven met
tussen de 50 en honderdvijftig medewerkers. Als ze daar nu
eens 10 procent van krijgt, dan
zijn dat er negenhonderd. Enorme mogelijkheden, vandaar de
groei van haar bedrijf, dat jaarlijks 20 procent groeit.
The Enterprise Woman
of the World Award
Op 4 maart krijgt Wendy in Sarasota bij Tampa in Florida in
de VS de Internationale zakenprijs van Enterprising Woman, de
meest prestigieuze prijs voor ondernemende vrouwen,
uitgereikt tijdens een groot gala. Stel
je voor, een immens groot resort
waar de winnaars van alle categorieën uit landen als VS, Canada ,Engeland, Egypte en Ghana
bijeenkomen, Wendy in de cate-

gorie omzet tussen een en twee
miljoen dollar. Een award winnen
met zakendoen is daar een geweldige topper, die internationaal
zeer gewaardeerd wordt. Daarnaast kan Wendy deelnemen aan
twee dagen workshops met andere winnaressen, met als thema’s hoe kan je bedrijf groeien en
hoe kan je een bedrijf gas geven.
Wel heel spannend om een galadiner mee te maken en op het
podium geroepen te worden. Ze

praat er nog nuchter over. Net zoals ze zich inspant om bij de Zonnebloem eenzame mensen regelmatig te bezoeken, zo is ze bezig
met goede doelen. Komt er een
nieuw personeelslid in haar bedrijf dan gaat een deel van de opbrengst van haar onderneming
naar India, waarvan een kind naar
school kan gaan. Net zo spannend voor het kind als voor het
nieuwe personeelslid.
Ton van den Brink

aardig mee. Gemiddeld wisten
de deelnemers 19% op stroom en
15% op gas te besparen. Omgerekend naar geld is dat ongeveer
400 euro per huishouden en voor
dat geld kun je veel leuke dingen
doen. Wethouder Jur Botter, die
zich inspant om Heemstede mee
te nemen in zijn duurzaamheidsbeleid, nam zelf ook deel aan

de wedstrijd en bespaarde met
zijn gezin 20%. Het werd duidelijk dat vooral waterkokers grootverbruikers zijn van stroom. De
familie Van den Ende kwam tot
de grootste besparing. Zij kregen naast de complimenten en
applaus van de aanwezigen een
rugzak met zonnepaneel waarmee kleine apparaten zoals Ipads
en telefoons kunnen worden opgeladen.
De gemeente gaat door met acties om het energieverbruik in
Heemstede verder te laten afnemen. De bewustwording om zuiniger om te gaan met energie
wordt steeds groter en de resultaten zijn navenant.
Eric van Westerloo

Waterkokers vooral grootverbruikers

Sacha en Tom van den Ende winnen
Energy Battle in Heemstede
Heemstede - Deelnemers van
de Energy Battle waren woensdag 12 februari uitgenodigd op
het gemeentehuis om de einduitslag van de wedstrijd in energiebesparen mee te maken. Onder
leiding van projectleidster Mireile Middendorp van de gemeente
waren drie groepen in competitie met elkaar. In tien gemeenten
in Nederland zijn 219 families bezig geweest hun energiegebruik

naar beneden te krijgen. Dat lukte prima, waardoor er gezamenlijk net zoveel werd bespaard
als 40 huishoudens per jaar aan
energie gebruiken. Heemstede bleek een goede middenmoter maar de eerste prijs ging naar
Schiedam.
“Mijn moeder heeft minder de
stofzuiger gebruikt”, zei een van
de aanwezige kinderen. “Wij
hebben een droogrek gekocht

voor de was om zo de droger
minder te gebruiken”, zei een ander. Zo hadden alle deelnemers
wel iets aangepast zoals het iets
lager zetten van de thermostaat.
Één deelnemer ging zover dat zij
met een plaid om en sloffen aan
in de huiskamer zat. Raar maar
waar: deze deelnemer gebruikte juist méér energie. Met twee
zesde plaatsen en éénmaal de
achtste plaats deed Heemstede

Osteopathie Heemstede opent tweede vestiging:

Krachten gebundeld met fysiotherapiepraktijk Allroundsportcare
Heemstede
Osteopathie
Heemstede breidt uit! Er is al een
vestiging in Praktijk de Lente, de
praktijk voor complementaire
geneeswijzen op de Valkenburgerlaan in Heemstede. En nu is
er dus een tweede vestiging voor
de osteopathiepraktijk.
In september 2012 zijn Arjen Germans en Gaby Sol gestart met hun osteopathiepraktijk in Heemstede. Zij kozen ervoor hun praktijk te starten in
praktijk de Lente. Dit omdat er
in de Lente andere disciplines
werkzaam. Volgens Gaby kun je
de klant veel beter helpen als je
weet waar je grenzen liggen en
je krachten versterkt met die van

andere therapeuten. Dit is voor
de twee sympathieke osteopaten
ook de belangrijkste reden geweest om hun krachten te bundelen met fysiotherapiepraktijk
Allroundsportcare van Christian
van Leeuwen. Steeds meer mensen weten de weg naar Osteopathie Heemstede te vinden en
daarom was de stap om niet alleen met Allroundsportcare samen te werken, maar tevens inpandig een extra locatie te openen een logische. “Fysiotherapie en osteopathie versterken elkaar als het gaat om de zorg van
een lichamelijke klacht”, aldus
Arjen Germans. “Wanneer iemand bij een fysiotherapeut te-

gen een “plafond” aanzit wat betreft het resultaat van de behandeling, is het raadzaam om ook
eens bij een osteopaat langs te
gaan. Na 1 tot 3 behandeling(en)
heeft een klant meer zekerheid
hoe verder te gaan en weet iemand ook welke verdere stappen er eventueel genomen kunnen worden.” Osteopathie onderzoekt het lichaam van top tot
teen op de beweeglijkheid van
vrijwel alle structuren. Alle weefsels in het lichaam hebben een
bepaalde bewegingsvrijheid nodig om goed te kunnen functioneren. De gevonden bewegingsverminderingen worden vervolgens getest op hun onderlinge

Links op de foto Arjen Germans, in het midden Christian van Leeuwen
en rechts Gaby Sol.
verbanden en zo kan de oorzaak
van de klacht gevonden en opgelost worden. Dan kun je ook
kijken naar hoe je de klacht in
de toekomst voorkomen kunt. En
daar kan de preventieve aanpak
van Allroundsportcare de osteopatische behandeling versterken.

Voor een consult bij de fysiotherapeut of osteopaat is geen verwijzing nodig van uw huisarts.
U kunt dus altijd een afspraak
maken voor advies.
Tel.nr.:
Arjen Germans: 06-50206285,
Gaby Sol: 06-38330248. www.
osteopathie-heemstede.nl.
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Albasten jubileum huisconcerten
Heemstede – Met een zaterdagavond en een zondagmiddag matinee vierde Loek van
der Meer zijn 75ste huisconcert
met een jubileumconcert, waarin klassieke uitvoeringen uitblonken in passie, veelzijdigheid en ontspannen sfeer. Moet
ook wel met gasten die langzamerhand weten hoe Loek een
muziekmiddag moet invullen.
Graag met harpmuziek, viool en
klassieke zang, steeds begeleid op piano door Loek van der
Meer. Harpiste Colet Nierop wist
met haar soms hemelse klanken
de harten en soms een traantje te stelen met haar serenade
en een tijdreisje dat speciaal bewerkt was voor de harp. Later in
het concert klonk er klassieke
jazz met de Sweet Blues en vurige tonen in de Firedance die opzwepend werkten. Tussen haar
optredens verduidelijkte ze de
werking van de harp en de-grote
verbetering die het oudste muziekinstrument kreeg met de uitvinding om pedalen zoals de piano die kent ook op de harp toe
te passen. Vandaar de soms ‘hemelse’ klanken.
De Haarlemse violiste, Loeki
Poncin, liet de wind door haar
750 jaar oude viool blazen in Romance opus.1 een liefdeslied aan
de bries. Later speelde ze op dit
eerbiedwaardige instrument een
jazzy Romance op.23 uit de vorige eeuw van Amy Beach. Onbekend in Europa, maar onbekend
werd al snel bemind. Moeiteloos doorstond de viool ook deze lichte aanslag op de snaren.
Marije Roos, sopraan, amper
24 jaar, stal alle harten met haar
lieftallige verschijning en haar
volle stem. Zij zong Schuberts

Regio - Zaterdag 22 en zondag 23 februari is voor de 35ste keer
in 15 jaar weer een spirituele beurs van Nicky’s Place in Haarlem. Op zondag kan men meedoen met de gratis meditatie en
lezing.
Er zullen ruim 30 stands zijn: een kwaliteitsteam aan medewerkers met talenten zoals mediums, tarot, pendelen, zielscontact,
engelenhealing, handlezen, babyfluisteren, stoelmassage, numerologie en veel leuke cadeaus.
Toegang voor een dag kost 6 euro, voor twee dagen 9 euro. Er
is een kinderkorting en 65-plus korting. Consulten kosten maximaal 10 euro. De beurs is beide dagen open van 12.00 tot 17.00
uur. Parkeren kan op zaterdag gratis op het parkeerveld van Albert Heijn aan Westergracht 72 en zondag is parkeren gratis.
Adres: Steunpunt voor ouderen, van Oosten de Bruynstraat 60,
2014 VS Haarlem, vlakbij de Bavo Basiliek op de Leidsevaart.
Contactpersoon is Nicole van Olderen, telefoonnummer 0641041509. Zie ook de website www.nickysplace.nl.

An die Nachtigal, Nacht und Traume en het Vorgebliches Ständchen van Brahms. Later volgde
Se Florindo e fedele van Scarlatti
waarin zij zich helemaal kon uitleven. Applaus van de ruim dertig bezoekers, Loek werd zelfs
even emotioneel, maar ook dat
kan in een intiem concert. Zelf
gaf Loek van der Meer enige
pianosolo`s, voor de pauze echt
klassiek met als hoogtepunt een
vertolking van Hadik óbester nótája, de kolonel van de Huzaren,
net zo bekend in Hongarije als
bij ons ooit Willem van Oranje,
vanwege zijn redding van Hongarije van de Habsburgers.
Na de pauze was er alle ruimte voor de klassieke jazz. De
harp kan hier letterlijk goed uit
de voeten met die pedalen die

voor zoveel mogelijkheden zorgen. Prachtige vertolking van de
vurige Firedance. Muziek van
Errol Gardner met viool en
piano speelden klassiekers als
Smoke get in yours eyes, Lady be good van Gershwin en
enkele ragtimes waar soms de
Honky Tonk doorheen klonk en
de driftge aanslag van Winifred
Atwell.
Bellcanto tot slot door Marije
Roos met de slaapwandelaarster
van Bellini en als toegift Que la
voce sua soave, moeiteloos naar
de hoge C. Wat een kunst om zo
je gasten te laten genieten. Dat
gold dus voor het hele concert.
Zou mooi zijn bij het honderdste
concert!
Ton van den Brink

Kon. HFC wint in mager duel
van hekkensluiter Boshuizen FC
Haarlem-Zuid - Het was zeker geen goede wedstrijd afgelopen zondagmiddag. Tegen een
ploeg die vecht tegen degradatie is het onvoorspelbaar wat er
op het veld gebeurt. Nu bleek
Boshuizen niet over een team
te beschikken die kost wat kost
voor de winst wilde gaan. Wouter Haarmans moest de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan
wegens een opgelopen blessure
tijdens de training. Juist hij had
HFC aanvallend wat meer kracht
kunnen geven. Na amper 20 minuten moest rechtsachter Kevin Key met een knieblessure het
veld verlaten. Zijn vervanger, Ilias Houda, moest even later ook
afhaken met een hoofdwond na
een botsing met zijn eigen aanvoerder Opoku. Het spel lag vijfminuten stil ook omdat ook Opoku niet helemaal ongeschonden
uit de botsing was gekomen.
HFC beschikt over een brede selectie waardoor dit soort tegenslagen eenvoudig worden opgevangen.

Spirituele beurs van
Nicky’s Place

Via een penalty was HFC op
een 1-0 voorsprong gekomen.
De grillige balgoochelaar Linonel Frederik werd in het strafschopgebied gehaakt. Aanvoerder Carlos Opoku voltrok het
vonnis. HFC schiep zich nog vele mogelijkheden echter te vaak
was er onvoldoende mankracht
voorin om het af te maken. HFC
voetbalde een groot deel van de
tijd vooral tegen zichzelf. Martijn
Tjon-A-Njoek kogelde een bal
recht op de doelman van Boshuizen en dat was een van de
beste kans van de eerste helft.
De aanval van Boshuizen is het
sterkste deel van de ploeg, dus
voor de HFC verdediging bleef
het opletten. Zo moest ook de
HFC doelman handelend optreden op een hard schot. Carlos
Opoku verkeek zich op een situatie en gaf zo aan Luciano Dompig de kans Boshuizen kort na
de rust langzij te brengen 1-1.
Zou Boshuizen toch nog met een
punt naar huis gaan net als in de
uitwedstrijd waar het 3-3- werd.

Dat was de gedachte onder de
ruim 200 toeschouwers. Na deze
tegenslag herpakte HFC zich en
liet er geen misverstand over bestaan wie de betere ploeg was.
Halverwege de tweedehelft liet
Jong-A-Njoek een voorzet van
Reggie Schaap slim aan zich
voorbijgaan en gaf zo de kans
aan de vrijstaande Frederik om
de hoek uit te kiezen 2-1.
Mike Van den Ban maakte aan
alle onzekerheid een einde door
met een afstandsschot de 3-1
op het scorebord te zetten. Hij
had daarvoor wel de hulp van de
doelman van Boshuizen nodig
die, zeg maar gerust, een blunder beging.
Zondag 23 februari gaat HFC
opnieuw de strijd aan met De
Dijk in Amsterdam. Een week
geleden moest HFC de winst laten aan De Dijk tijdens een bekerduel. Iets wat de ploeg van
Pieter Mulders zeker wil rechtzetten.
Eric van Westerloo

Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+)
‘De geschiedenis van
de Haarlemmermeer’
Anton Bruynis heeft 61 jaar gewoond aan de Rijnlanderweg
in de Haarlemmermeer, tussen
de Bennebroekerweg en de
Venneperweg in. Hij is er zelfs
geboren en heeft er 34 jaar geboerd. Toen verhuisde hij met
zijn vrouw naar Nieuw-Vennep.
Inmiddels geeft hij boeiende
rondleidingen in het Historisch
Museum Haarlemmermeer. Na
de drooglegging was de meer
een groot moeras met gemalen. In 1852 werd het Polderbestuur, het Waterschap Haarlemmermeer ingesteld. Drie
jaar later moest er een Burgemeester komen. Er werden wegen aangelegd en bruggen.
Midden op de kruising van
de Bennebroekerweg en de
Hoofdvaart mocht de gemeentesecretaris een huis bouwen
met daaraan een ruimte, waar
aangifte kon worden gedaan
bij de geboorte van een baby,
waar het huwelijk voltrokken
werd of een overlijden aangemeld. In 1868 werd het Raadhuis in Hoofddorp gebouwd en
in gebruik genomen.
De polder had erg te lijden onder arremoe, het leven was er
ongezond en er kwamen langs

de Ringvaart enkele cholera hospitalen. Anton weet, als
voormalig boer, ons ook veel te
vertellen over de landbouw. En
de komst van de eerste vliegtuigen!
Met filmfragmenten uit de film
Goud uit Schuim (gemaakt ter
ere van het 150-jarig bestaan
van de Haarlemmermeer).
De Trefpunt-Casca-lezing is
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op dinsdag 25 februari om 14.00 uur.
De entree is 4,00 euro. Telefoon
(023) 548 38 28 kies 1.
www.casca.nl.
Voor senioren
Casca’s Koersbaltoernooi
Op vrijdag 28 februari vindt het
jaarlijks terugkerend koersbaltoernooi plaats voor de leden
van de Casca Koersbalclubs
en andere clubs in de regio bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Leden krijgen
via hun club een uitnodiging
en kunnen zich ook via de eigen club opgeven. Bent u geen
lid van een club? Of bent u lid
van een club die niet meedoet?
Dan kunt u zich tóch aanmelden! Voor meer informatie kunt
u bellen met: Katinka Verdonk,
tel. 023-548 38 25.
Het Koersbaltoernooi is van
9.30 - 15.30 uur – entree leden
12,50 euro - niet-leden 15,00
euro. Opgeven kan telefonisch
tot uiterlijk vrijdag 20 februari,
tel. 023-548 38 28 kies 1.
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Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...
Heemstede – De leukste winkelstraat van Nederland ligt in
Heemstede, weten we sinds kort. Ook individuele winkels en
bedrijven scoren goed bij het publiek. Ondanks de economisch crisis lijken de meeste ondernemers zich staande te
houden. Of niet soms? Hoe is het ze vergaan? Zijn er nieuwe
uitdagingen? De Heemsteder maakt nader kennis met enkele
van hen en legt ze tien vragen voor.

DEZE WEEK:
RESTAURANT LANDGOED GROENENDAAL
Wie zijn jullie?
“Ik ben Hein Uitendaal, 35 jaar
oud en sinds 2010 eigenaar van
restaurant Landgoed Groenendaal. Het restaurant in het voormalig koetshuis is vanaf 1917 in
handen van de familie. Destijds
werd de basis gelegd door Joop
Uitendaal en de gebroeders Verdonschot. In 1942 namen zonen
Jan en Joop Uitendaal de zaak
over en zij werden in 1972 opgevolgd door Jan jr. en Hein, beiden zonen van Jan. Ik ben dus
een telg van de vierde generatie.”
Werd dat verwacht van je,
die opvolging?
“Mijn ouders hebben mij zeker
niet gedwongen. Wel hielp ik al
een tijd mee in het restaurant en
heb ik de hotelschool doorlopen.
Aangevuld met een opleiding
management, recht en economie
blijkt het de juiste basis om een
horecabedrijf te leiden. Begin januari 2010 was het moment van
overname aangebroken. Eerder

al is de zaak grondig verbouwd
en het terras door Dick Beijer
onder handen genomen.”
Wie zijn de klanten?
“Wij moeten het zakelijk gezien
van de partijen hebben. Het restaurant in de serre is een uitdaging. Het is per dag lastig te
voorspellen hoeveel gasten we
kunnen verwachten. Op een dag
als vandaag, Valentijnsdag, zitten we vol. Soms valt de bezetting weer tegen. Je moet je blijven vernieuwen, zoals met de
kreeftenproeverij en onze spareribs. Natuurlijk kunnen we niet
concurreren met de restaurants
in de stad. Anderzijds is de ligging in het bos uniek, vooral in
de zomer kan niemand daar tegenop.”
De mooie kant van mijn vak is:
“Dat ik gastheer kan zijn en het
mensen naar hun zin kan maken. Zowel de gasten die in de
serre eten als grote gezelschappen. Een trouwerij begint al vaak

een jaar eerder met de planning.
Niet zelden bouw je een relatie
op met het paar. Het is altijd onze intentie er een onvergetelijke
gebeurtenis van te maken. Een
aardig bedankje achteraf is belangrijker dan een goede tip.”
Zijn er lastige kanten?
”Mensen kunnen soms onredelijk zijn. Als je op het laatste
moment afbelt voor een gereserveerde zaal bijvoorbeeld. Dat
scheelt inkomsten, maar de onkosten zijn voor ons. Niemand
komt daar tevreden uit. ”
Wat hebben jullie gemerkt
van de recessie?
”De omzet was lager. We moesten terug in het aantal personeelsleden. Dat is een gevolg
van de crisis. Maar wij mogen
zeker niet klagen. We merken
weer een stijging van boekingen
van trouwerijen voor 2015. In alle opzichten gaat het beter dan
vorig jaar.”
Mijn dierbaarste bezit is……
“Het is vandaag Valentijnsdag,
dus zeg ik: mijn vriendin. Als ik
iets tastbaars zou moeten redden uit de brand, dan ga ik voor
herinneringen in de vorm van
foto’s. De rest is allemaal vervangbaar.”
Wat vind je van Heemstede?
“Onze gasten komen van ver
buiten Heemstede. Daarnaast
zijn er families in Heemstede die
alle hoogte- en dieptepunten
bij ons vieren, generaties lang.
Dat imago van een familieres-

“Onze behandeling is dé oplossing voor u”

Luizenkliniek geopend in Aalsmeer
Regio - Sinds 1 februari 2014 is
in Aalsmeer een heuse ‘luizenkliniek’ geopend. Eigenaresse is
Wilma Heeren: “Heeft u al eens
te maken gehad met hoofdluis?
Dan weet u waarschijnlijk hoe
tijdrovend en kostbaar het is om
er vanaf te komen. Maar wist u
ook dat er steeds meer mensen
zijn die er, ondanks dagelijks
kammen en vele middeltjes, niet
van af kunnen komen?
Dit komt doordat de hoofdluis de
afgelopen jaren resistent is geworden voor de werkzame stoffen en doordat geen van deze
middelen, noch kammen effectief genoeg is tegen de neten.
‘Air Allé’ is de enige methode
waarvan aangetoond is dat het
100% van de neten doodt en luizen er niet resistent voor kunnen
raken. Als u garantie wilt dat alle
luizen en neten gedood worden,
dat het veilig is, en dat het snel
werkt…. Dan is onze behandeling dé oplossing voor u.”
Hoe werkt het?
Air allé apparaat is een klasse 1
medisch apparaat geïmporteerd
uit Amerika dat hoofdluizen en

neten uitdroogt. Deze dehydratatie methode is absoluut fataal
voor alle stadia van hoofdluis.
Als extra voordeel droogt de Air
Allé tevens de lijm uit waarmee
neten zijn vastgeplakt aan de haren. “Na de behandeling met Air
Allé gebruiken wij een unieke
nat kam methode waarmee we
de gedode luizen en neten uitkammen.
De behandeling duurt ongeveer
1.5 tot 2 uur en wij kunnen 100
% garantie geven dat u na onze
behandeling vrij bent van hoofdluis. Wij adviseren nog wel om na
deze behandeling 4x thuis de nat
kam methode toe te passen die
door ons uitgelegd wordt, met
als laatste keer exact 14 dagen
na de behandeling, dit om de
overgebleven dode neten uit te
kammen.
De effectiviteit van het Air Allé
apparaat is erkend door de FDA
en het RIVM, en wordt op dit
moment in 22 landen gebruikt
waarvan nu ook in Nederland.
Wij hanteren een streng behandel- en hygiëneprotocol. De Luizenkliniek werkt uitsluitend met
gecertificeerde
behandelaars.

Wij zijn specialisten op het gebied van hoofdluis en de behandeling ervan, werken discreet en
zijn begripvol. Voor een particuliere behandeling kunt u terecht
in Luizenkliniek Aalsmeer maar
we bieden tevens een Scholen
Service aan, waardoor hoofdluis
nu voorgoed onder controle kan
zijn op uw school.
Voor informatie of een afspraak
kunt u terecht op onze website: www.luizenkliniek.nl. Of mail
naar aalsmeer@luizenkliniek.nl
of bel met 06 48177609.”
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ONDERNEME

taurant kleeft aan ons. Als jonge
ondernemer heb ik daar weleens
moeite mee. Het kan allemaal
wat dynamischer. Mijn generatie zie ik ook graag bij ons eten.”
Ik heb bewondering voor:
“Ik heb bewondering voor mensen die onderaan de ladder beginnen en zich opwerken naar
de top. Ook verbaast het me dat
mensen in arme landen die niets
hebben soms zo blij kunnen zijn.
Dan vind ik Nederlanders best
zeurpieten.”

DAG

Ik zie voor ons in de toekomst:
“Ik heb altijd ideeën in mijn
hoofd. Als deze lastige economische periode voorbij is kunnen
we daar wat mee doen. Ik heb er
vertrouwen in. We hebben een
uitstekende keuken en goed en
gemotiveerd personeel. Door de
crisis zijn we allemaal wat creatiever geworden. Dat is de positieve kant geweest.”
Informatie:
www.Landgoedgroenendaal.nl.
Mirjam Goossens

INGEZONDEN

CDA wil lokale
ondernemers steunen
Als dochter van een Heemsteedse ondernemer voel ik me verbonden met onze winkeliers en draag ik ze een warm hart toe. Mijn
vader had een fietsenwinkel op de Binnenweg (waar nu kledingzaak Pauw zit) en runde ook nog een taxibedrijf. Dat was hard
werken en wat dat betreft is er vergeleken met nu niets veranderd.
Ondernemers, met name die van het middenbedrijf, zijn de motor
van een gezonde economie en het cement van de lokale samenleving. Daarom verdienen zij onze steun. Landelijk wil het CDA
de winstbelasting voor kleinere bedrijven halveren van 20 naar 10
procent en wil zij de plicht voor werkgevers om zieke werknemers
twee jaar door te betalen terugbrengen naar één jaar.
In Heemstede hebben de winkeliers altijd op de steun van het
CDA mogen rekenen. Dat zal het CDA blijven doen! ’s Morgens
voor 10 uur en ’s middags na 5 uur gratis parkeren op de Binnenweg / Raadhuisstraat is zo’n steunmaatregel die het CDA in petto
heeft. Dan kan iedereen voor of na het werk even snel een broodje of een kilo appels halen, zonder gedoe met de parkeermeter.
Het realiseren van een autovrij pleintje rond de pomp in de Raadhuisstraat staat al jaren op de agenda. Het CDA wil er nu echt
werk van maken, dat komt de horeca en de winkeliers daar ten
goede.
Zo heeft het CDA nog meer plannen om de winkeliers in Heemstede een steuntje in de rug te geven. En hebben ze zelf initiatieven, dan zal het CDA die toejuichen en – indien mogelijk – helpen uitvoeren.
Kortom: wie stemt op het CDA weet dat de belangen van onze lokale ondernemers in goede handen zijn.
Tiny Nijboer – Verdonschot,
Voorzitter bestuur CDA-Heemstede.
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Van RCH
naar Ajax
Heemstede - Je zal maar ’s
morgens nog aan een toernooi
deelnemen en ’s middags in de
Arena Amsterdam zitten bij de
wedstrijd Ajax-Heerenveen. Een
aantal jongens uit Heemstede overkwam dit door deel te
nemen aan het 1 vs 1 toernooi
van de voetbalschool New Skills
van RCH zondag 1 speler Omar
Mungambo. Tussen 9 en 13 uur
was het RCH-terrein de Arena, om half vijf was de wedstrijd
Ajax-Heerenveen, waar 2 kaartjes voor te winnen waren.
Het is de eerste keer dat dit toernooi georganiseerd werd. Dat
bleek uiteindelijk ook wel een
beetje aan de hoeveelheid inschrijvingen: 12 F-jongens, 6 Ejongens en 6 D-jongens. Overigens wel bij verschillende verenigingen vandaan. Uiteraard
RCH-spelers, maar ook van
Geel-Wit, DSS, DSK en zelfs uit
IJmuiden was er een deelnemer.
Omar bekende zelf ook dat hij
het jammer vond dat de opkomst laag was, maar dat maakte het wel extra spannend voor
de deelnemers. Weinig concurrentie, dus op het scherpst van
de snedes werd er gestreden
met de ene na de andere mooie
Skills. De spelletjes duurden
slechts 1,5 minuut, maar kosten
veel inspanning en dat was duidelijk te horen aan het geheig
van alleen de mannen, want helaas ontbraken er dames.
De heren scheidsrechters gaven
de mannen weinig tijd. In poultjes van drie moest je natuurlijk
weer snel aan de bak en dan ook
nog twee rondes. Uit die twee
rondes kwamen dan de nummers 1 en 2 en die streden dan
weer om een finaleplek. Geen
enkele deelnemer deed onder
voor de ander, maar er moest
wel gescoord worden om door
te kunnen.

Bridgekampioenen bij
GSV Heemstede

Bas van der Hulst, eerste bij de E-tjes.

Bas v.d. Hulst in de Arena.
De spanning en het fanatisme
waren van de koppies af te lezen. “Win ik die twee kaartjes of
niet”. Voor elke categorie waren
de kaartjes te winnen, de nummers twee uit de finale kregen
een fraaie beker en dan was
er ook nog een beker voor de
fraaiste actie (Skills). Omar, Tom
Noordhoff (A1-Ajax), Rubya Rugyamana (B1 Almere City) en Julian Krabbendam (EDO 1) waren
de scheidsrechters.
Omar is beslist van plan weer
zo’n toernooi te gaan houden bij
aanvang van het nieuwe seizoen

en hoopt dan uiteraard op een
grotere opkomst.
De winnaars van de F-categorie:
1e plaats: Senne de Bruijn
2e plaats: Daan Sprajc
Mooiste Actie: Boet van DIjk

Heemstede - Onlangs zijn bij
GSV Heemstede voor het eerst
in de geschiedenis kampioenschappen gehouden tussen de
winnaars van de verschillende
lijnen bridgers en de wedstrijdleiders van de diverse groepen.
Bij GSV Heemstede wordt door
velen de prachtige bridgesport
op verschillende niveaus beoefend. Bridge is onderdeel van de
sectie “Denksport” van de vereniging waartoe ook het klaverjassen behoort.
Er wordt op alle middagen en
avonden met uitzondering van
de vrijdagavond gespeeld. De
vrijdagavond is eens in de 14 dagen ingeruimd voor het oeroude
Hollandse klaverjassen.
Alle activiteiten vinden plaats in
het eigen verenigingsgebouw:
het GSV Centrum, Fr. Schubertlaan 37 Heemstede.
De bridgedrive, met als inzet het
clubkampioenschap van de vereniging, werd gekenmerkt door

een sportieve en vooral gezellige
sfeer, zoals te doen gebruikelijk
bij de vereniging. Na de koffie
werden in serene rust de diverse sessies gespeeld. De spanning, wie er uiteindelijk de winnaar zou worden, was aan alle
tafels voelbaar.
Na scherp gespeelde strijd konden als clubkampioen uiteindelijk Elly van Schaik en Hedy de
Graaf worden uitgeroepen en zij
kregen van Mickey de Beurs de
beker uitgereikt. Winnares van
de wedstrijdleiders werd Francoise Vogelenzang.
Alle deelnemers konden terug
zien op een uitermate gezellige,
goed georganiseerde en prima
verzorgde middag.
Informatie over bridgen kunt u
inwinnen Jaap Metselaar 0235330136 en over klaverjassen bij M. Meijer, telefoon 023
- 524 53 64. U kunt ook terecht
op de website van de vereniging:
www.gsv-heemstede.nl.

De winnaars van E-categorie:
1e plaats: Bas van der Hulst
2e plaats: Daan Doornbos
Mooiste Actie: Dirk Vugts
De winnaars van D-categorie:
1e plaats: Guilian Goese
2e plaats: Jesper Eindhoven
Mooiste Actie: Gijs van Dijk
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Overamstel G1 – HBC/Overbos G1 0 – 7:

Wat een verschil...

Het is half februari en de tweede wedstrijd van dit
jaar staat alweer op het programma. Een deel van
het team verzamelt zich op het prachtige thuiscomplex voor de reis naar het oude Amsterdam.
Betondorp, De Meer en, voor de schaatsliefhebbers, Jaap Eden zijn de namen die de senioren nog
wel iets zeggen. Bij aankomst is het oude verder
het enige wat de jongeren opvalt. Laten we zeggen dat het hele complex wat gedateerd aandoet.
Het clubgebouwtje, de kleedkamers, de douches,
de kantine, ja zelfs de medewerkers hebben de
beste jaren gehad. Wat een verschil, en wat zijn wij
als HBC-ers dan toch verwend!
Qua voetbal wordt er van Overamstel heel wat
verwacht. Verhalen over een geduchte tegenstander doen hardnekkig de ronde. Maar is dat ook
zo? Ze hebben weliswaar goede resultaten neer
gezet, maar dat heeft HBC ook. Het verschil is
dat HBC voetballend eigenlijk voor niemand bang
hoeft te zijn. Dan zie je dat je als coach schijnbaar

moeiteloos spelers tegen elkaar kunt uitwisselen.
Zo begint Ashwin als linkervleugelverdediger en
pakt dat dan gewoon goed op. En door de wedstrijd heen blijft dat systeem zich herhalen. Spelers verlaten hun “vaste” plek en de vervanger doet
het minstens net zo goed. De enige die niet gewisseld wordt is Sebastiaan. Met enkele fabelachtige reddingen laat hij zien dat hij als keeper onvervangbaar is.
Nog voor de rust wordt het verschil zichtbaar. 0-3
is voor de tweede helft een rustgevend uitgangspunt, maar nog lang niet genoeg voor deze hongerige ploeg. De werklust, de wil om de bal te willen
hebben, het oog hebben voor elkaar, het benutten
van elkaars kwaliteiten, het creëren en tenslotte
het ook afmaken van de kansen zorgen voor een
duidelijke 0-7 overwinning. Natuurlijk met dank
aan de doelpuntenmakers Martijn, Rick, Gertjan
en Davy, maar dit was toch weer echt een teamprestatie. Misschien is dat wel het verschil.........
Leo Holdorp

Familiefeest!

25 records voor jeugd HPC

Heemstede - Onlangs vond
in Haarlem de derde ronde van
de KNZB Swimkick wedstrijden plaats. De 15 deelnemers
van HPC Heemstede mochten
met zeven podiumplaatsen heel
erg tevreden zijn. De begeleiders
Veerle, Luisa en Niels zagen debutante Elza Matthijsse de tweede plaats veroveren op de 25
meter schoolslag.
Ook op de 50 meter schoolslag
deden de HPC-zwemmers het
goed. Quinten en Roos Ravensteijn werden eerste bij respectievelijk de jongens en de meisjes. Broer Reinaert maakte het
familiefeest compleet door op

de derde plaats te eindigen.
Roos behaalde ook nog eens de
tweede plaats op de 50 meter
rugcrawl waarbij er ook nog derde plaatsen waren voor Quinten
en Lorenzo de Meij.
De estafetteploeg bestaande uit
Isa Blokpoel en de eerder genoemde Reinaert, Roos en Lorenzo werd nipt vierde. Voor de
broertjes Ben en Jake Foreman
was het hun debuutwedstrijd en
zij presteerden prima. Met een
totaal van 25 persoonlijke records konden de coaches niet
anders dan dik tevreden zijn over
deze enthousiaste groep jeugdzwemmers.
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AgendA
19

Woensdag
februari
t/m zaterdag 1 maart

Ineke Riem (poezie) naast
een muzikale omlijsting van
Peter Stam & Victor van Kampen (gitaar).
Zie ook www.galeriedeprovenier.nl en www.kzod.nl.

19

februari
Woensdag
tot en met 25 maart

19

februari
Woensdag
t/m zondag 2 maart

Expositie professioneel fotograaf Geek Zwetsloot
‘paarden’ bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, te bezichtigen tijdens
openingsuren. Zie voor meer
informatie: http://geekzwetsloot.tumblr.com.

19

februari
Woensdag
t/m dinsdag 15 april

Pieter van der Es exposeert
zijn schilderijen in de Bibliotheek Haarlem Noord
(Planetenlaan 170). Stadsgezichten langs Het Spaarne,
stillevens en portretten. De
tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens openingsuren van de Bibliotheek.

19

februari
Woensdag
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in
Haarlem presenteert een
tentoonstelling over het
thema ‘Van God Los? Je
geest in balans’. Terwijl de
traditionele kerken in Nederland leeglopen, groeit de belangstelling voor nieuwe vormen van spiritualiteit.
Aan de hand van kunstwerken, foto’s, films en documentaires wordt getoond wat we
doen als we niet zo lekker in
ons vel zitten. Schotersingel 2,
Haarlem. Tel. 023-5410688,
www.hetdolhuys.nl.

19

februari
Woensdag
t/m maandag 31 maart

17

American in Paris’.
In de Oude Kerk op het Wilhelminaplein, Heemstede
vanaf 20.15 uur. De entree
bedraagt 21,50 euro. Kaartverkoop: 023-548 38 38 en
www.podiaheemstede.nl.

23

februari
Zondag
Het Oratoriumkoor Bennebroek zingt in een viering
in Het Trefpunt, Akonietenplein 1. O.l.v. dirigent Frank
Hameleers worden delen gezongen uit het oratorium Paulus van Mendelssohn.
Aanv. 10.00 uur. Zie ook:
www.pkntrefpunt.nl.

t/m woe: 8.30 - 17.00 uur, do:
8.30 - 19.30 uur, vrij: 8.30 16.00 uur.
Foto-expositie ‘Thuis in
Heemstede’, in de Burgerzaal v/h Raadhuis te Heemstede. Wat verbindt (kandidaat) raadsleden met Heemstede? Opening vrijdag 14 februari om 16.00 uur. door burgemeester mevrouw Heeremans.
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Thomas de Klerk.
Nieuwe exposanten bij Het
Kunstbedrijf,
Raadhuisstraat 56a, Heemstede.
Thomas de Klerk - schilderijen; Marieke Verkerke - schilderijen; Charlot Terhaar sive
Droste - schilderijen en Emmy Gostelie - schilderijen.
Woensdag t/m zaterdag 13.00
- 17.30 uur. 023 5474499 /
0657195700.

12.00 uur en ma/di/do van
20.15 -21.00 uur. Info: marij.
cranen@upcmail.nl.

• de Heemsteder

februari
Woensdag
t/m vrijdag 4 april
Ruimtelijke ordening
structuren, rasters en patronen. Nieuwe expositie in
Provinciehuis aan de Dreef
3 te Haarlem. De tentoonstelling bestaat uit werk van
Jack Prins, Maartje Blans, Rita Kok en Tonneke Sengers.
Op werkdagen te bezichtigen
van 9.00 tot 17.00 uur.

19

februari
Woensdag
tot vrijdag 10 april
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In voormalig gemeentehuis
van Bennebroek aan de
Bennebroekerlaan 5 worden schilderijen van Annemiek Loof tentoongesteld.
Vooral Franse landschappen,
maar er zijn ook schilderijen
te zien met een onderwerp uit
eigen land. Opening donderdag 6 februari om 20.00 uur.
Zaal open vanaf 19.45 uur.
Openingstijden van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30
uur en op woensdagmiddag
van 13.30 tot 16.30 uur.
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februari
Vrijdag
Marijn Brouwers - Beste
Meneer Halsema. Fantastische zanger zingt liedjes van
Frans Halsema. En hoe!
Theater de Luifel - aanvang:
20.15 uur - 18,50 euro.
Gosia Bolwijn Wiese
(Haarlem) exposeert in het
Inloophuis Kennemerland.
Voor deze expositie kiest zij
naast een aantal bloemenschilderijen voor even kleurrijke abstracten die zijn gebaseerd op bijzondere levensvormen onder water.
Openingstijden: dinsdag van
09.30 tot 16.30 uur, donderdag en vrijdag van 09.30 tot
12.30 uur. Wulverderlaan 51,
Santpoort-Noord. www.inloophuiskennemerland.nl.
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februari
Woensdag
tot vrijdag 11 april

Lezing door Henny van der
Wilt over de Zuidkaap, een
fietstocht van 1200 km
langs de Zuid-Afrikaanse
kust. Het Trefpunt, Akonietenplein in Bennebroek, aanvang 20.00 uur. De entree is
gratis. Meer informatie: www.
bennebroek.groei.nl.
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februari
Zaterdag
Optreden Crusade and
friends bij café 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103.
Blues, rock & roll, soul en
funk. Aanv. 21.00 uur. Toegang gratis.
Rietblazerskwintet Calefax
in de Oude Kerk Heemstede met het programma ‘An

februari
Donderdag
Sopraan Maria Warenberg, pianiste Sophia Thoma en solist Mengjie Han
verzorgen een optreden in
De Kapel, Potgieterweg 4 in
Bloemendaal. Werk van o.a
Schubert, Schumann en
Debussy. Aanvang: 20.00 uur.
www.dekapel-bloemendaal.nl.

1

maart
Zaterdag
Absurdistisch theater van
Het Filiaal ‘Zo plat als de
wereld’, begint om 19.00 uur
in Theater de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede; entree:
12,50 euro.
Leeftijd: 5+.Kaartverkoop:
023-548 38 38 en www.podiaheemstede.nl.

3

maart
Maandag
Lezing Bibliotheek Haarlem Centrum: Moderne architectuur in Barcelona.
Architectuurhistoricus Suzanne Roelfs vertelt van 20 tot 22
uur over de moderne en recente architectuur in de stad.
Bijwonen kost 10,- euro (nietleden betalen 12,50 euro).
Kaartjes op de avond zelf
te koop, locatie: Gasthuisstraat 32.
Meer informatie: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
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maart
Woensdag
t/m vrijdag 14 maart
Muziekavonden Coornhert Lyseum Haarlem-Zuid.
Schoolorkest, big band kamerkoor, en salonorkest zorgen voor een heel divers aanbod muziek. Van klassiek naar
modern. De avonden gaan
19.30 uur van start. Kaarten a
2,50 euro via de administratie
van het lyceum: 023-5121616
of via info@coornhert.nl.

Kennismaken met St. Petersburg
‘Verbeelde emoties’ in
Waag-expositie. Werk van
Maurice Ploem. Hij schildert
indringende mensfiguren in
olieverf op doek. Galerie De
Waag Spaarne 30 te Haarlem. (13.00-17.00 uur) Feestelijke opening op zondag 16
februari, 15.00 uur met Sophia
Maria (dans-performance),

Fototentoonstelling ‘Wijkzuster/broeder op een
voetstuk’. In Publiekshal
raadhuis Heemstede. Haarlemse fotograaf portretteerde voor Zorgbalans 12 verpleegkundigen. Gratis te bezoeken. Openingstijden: ma

Expositie Marij Cranen,
zeefdrukken en acryldoeken, gemengde technieken. Figuratief, niet per se realistisch. Bloedbank Sanquin
in het Boerhaavegebouw,
Boerhaavelaan 32/c te Haarlem (3e etage).
Open: di t/m vrij van 11.15–

Heemstede - U gaat op een virtuele reis door de twee meest
opzienbarende steden in Rusland: de hoofdstad, het hart van
Rusland Moskou en zijn kleurrijke Kremlin, het historische
Rode Plein, de kerken, kloosters, musea en rijkelijk versierde metrostations en St. Petersburg en zijn Petrus- en Paulusvesting, de wereldbefaamde Hermitage, de Sint Isaac kathedraal en
vele andere prachtige bezienswaardigheden. Geschiedenis, culturele tradities, cyrillische alfabet, en allerlei bijzonderheden komen aan
bod. Deze cursus is bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede en start op maandag 10 maart van
19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via www.casca.nl of telefonisch
op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 19 februari 2014

Heemstede

Wegafsluitingen rond nucleaire top 24 en 25 maart

Advies “Ga niet de weg op”
Zoals waarschijnlijk bekend, komen op maandag
24 en dinsdag 25 maart de wereldleiders bijeen
tijdens de nucleaire top in Den Haag. Om
veiligheidsredenen zijn rond die dagen vele wegen
afgesloten. Dit heeft ook voor Heemstede grote
gevolgen, zoals:

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties
fiets en vaartuigen
- Nieuwe regelgeving

Volg ons op
Facebook en Twitter!
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00.
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

verkeer ontstaan. Het advies luidt daarom: ga als
het niet nodig is niet de weg op 24 en 25 maart.
Informatie over de afsluitingen vindt u ook op
www.vananaarbeter.nl.

- De op- en afritten van de A4 zijn afgesloten bij
Hoofddorp en Nieuw-Vennep
- Op de A4 richting Den Haag zijn maar 2 rijstroken
beschikbaar
- De A44 richting Den Haag is afgesloten
- De A5 is in beide richtingen afgesloten
- Op sommige momenten zijn ook de onder- en
overdoorgangen van de rijkswegen afgesloten.
Als gevolg van alle verkeersmaatregelen zal ook
op andere plaatsen veel hinder (file) voor het

10 maart vanaf 19.30 uur:

Lijsttrekkersdebat
In de aanloop naar de verkiezingen vindt op
maandag 10 maart het lijsttrekkersdebat plaats
in de Burgerzaal van het raadhuis. Zaal open
vanaf 19.30 uur, aanvang debat 20.00 uur. De
lijsttrekkers van de politieke partijen die in
Heemstede op 19 maart deelnemen aan de

verkiezingen, gaan dan in discussie met elkaar
over diverse thema’s. Binnenkort leest u meer
over het definitieve programma.
Zie voor verkiezingsnieuws ook
www.heemstede.nl/verkiezingen2014

Workshop Positief Opvoeden

Omgaan met emoties van tieners
Op donderdag 20 maart organiseert het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede
de Positief Opvoeden workshop ‘Omgaan met
emoties van tieners’. Ouders met kinderen
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen zich
hiervoor aanmelden. De workshop is van 19.45
(inloop vanaf 19.30 uur) tot 21.45 uur in het
CJG Heemstede aan de Lieven de Keylaan 7
te Heemstede.
Alle tieners ‘ploffen’ wel eens, uitbarstingen van
frustratie of nijd horen bij deze leeftijd. Als je als
ouders op zo’n moment ook boos wordt, is al snel
het huis te klein. Als er iets gebeurt waardoor tieners

van streek raken, is het van belang dat ze leren
zichzelf te kalmeren. Ouders kunnen hun tiener
helpen door de emotie te erkennen en de juiste
ondersteuning te bieden, zonder opdringerig te
zijn. In deze workshop worden een aantal factoren
besproken waardoor tieners emotioneel worden. Er
worden praktische suggesties gegeven over hoe je
als ouder je tiener kan leren omgaan met emoties.
Ouders die interesse hebben voor deze workshop
kunnen zich inschrijven via www.cjgheemstede.nl.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor
onze nieuwsbrief, de berichtenservice van
de gemeente. U ontvangt dan periodiek
een e-mail met nieuwsberichten over de

laatste ontwikkelingen binnen de gemeente
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen
of politiek nieuws.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Sportparklaan 25A het kappen van 1 berk
wabonummer 10055, ontvangen 4 februari 2014.
- Glipperweg 26 + 28 het kappen van 5 sparren
wabonummer 10061, ontvangen 4 februari 2014.
- Binnenweg 108 het vervangen van lichtreclame
wabonummer 10094, ontvangen 5 februari 2014.
- Jeroen Boschlaan 23 het wijzigen van

de voorgevel en verplaatsen binnentrap
wabonummer 10093, ontvangen 3 februari 2014.
- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van
lichtreclame wabonummer 10151, ontvangen 6
februari 2014.
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Glipperweg 66, 68, 70 het slopen van 2

woningen en 1 monument wabonummer 10042,
ontvangen 29 januari 2014.
- Verleende omgevingsvergunning (reguliere
procedure)
- Valkenburgerlaan 50 het plaatsen van een
medicijnuitgifteautomaat wabonummer 9757,
verzonden 14 februari 2014.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
Daghoreca Jan van Goyenstraat 2
4588 - het wijzigen van het gebruik van een winkel
naar een daghorecabedrijf Jan van Goyenstraat 2 en
het plaatsen van reclame
De afwijking van het bestemmingsplan betreft het
gebruik als daghorecabedrijf. De aangevraagde
reclame voldoet aan het bestemmingsplan. Het
bestemmingsplan “Woonwijken noordoost” laat
ter plaatse alleen horeca toe die ondergeschikt
is aan detailhandel. De aanvraag betreft horeca

die niet ondergeschikt is aan detailhandel.
De gehele begane grond wordt gebruikt ten
behoeve van horeca. Wij hebben het voornemen
de omgevingsvergunning te verlenen onder de
voorwaarde dat het een lunchroom betreft die
uitsluitend geopend mag zijn in de periode van 8.00
uur tot 18.00 uur.
Wij hebben eerder, bij besluit van 30 juli 2013, een
vergunning verleend voor dit plan. Hiertegen is
bezwaar gemaakt. Naar aanleiding van de bezwaren
hebben wij nu een nieuwe conceptvergunning

opgesteld met een gewijzigde motivering. Het
terras aan de zijkant van het gebouw maakt
niet langer deel uit van de aanvraag. Alvorens
het college beslist op de bezwaren wil het
belanghebbenden de gelegenheid geven
zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de
nieuwe conceptvergunning. Deze zienswijzen
worden meegewogen bij het besluit. De
gelegenheid tot het indienen van zienswijzen
bestaat van donderdag 20 februari tot en met
woensdag 5 maart 2014.

Verkiezing Europees Parlement
Registratie kiezers die onderdaan zijn van een
andere lidstaat van de Europese Unie
De burgemeester van Heemstede maakt bekend,
dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een
lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene
zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen
laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de
Nederlandse leden van het Europees Parlement.
U moet dan
- op dinsdag 8 april 2014, de dag van de
kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in

Nederland hebben;
- op donderdag 22 mei 2014, de dag van de
stemming, 18 jaar of ouder zijn en
- niet uitgesloten zijn van het kiesrecht in
Nederland of in een andere lidstaat van de
Europese Unie.
Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt
op u verzoek toegezonden.
De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon
blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is

ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het
verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/
zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij
uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik
zal maken. Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag
8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling te zijn
ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden
ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.
Nadere inlichtingen worden op het raadhuis
verstrekt door Afdeling Publiekszaken,
Raadhuisplein 1, tel: 5485647.

Verwijdering gezonken vaartuigen Leidsevaart en Houtvaart
De volgende gezonken vaartuigen zijn in opdracht
van het college van B en W gelicht:
- vaartuig, kleur aqua blauw/groen, gelegen in de
Leidsevaart ter hoogte van Kohnstammlaan 22;
- vaartuig, met gele bovenzijde, gelegen in de

Houtvaart ter hoogte van P.C. Hooftkade 9.
De vaartuigen worden tot en met 16 mei
2014 opgeslagen. Binnen deze periode kan de
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten. Indien het

vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college het
vaartuig vernietigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Jan van Goyensteraat 7.
De fiets wordt tot en met 8 mei 2014 opgeslagen.
Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten. Indien de fiets niet wordt opgehaald, zal het

college de fiets vernietigen of om niet overdragen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Verwijdering fiets
De volgende fiets, die niet in rijtechnische staat is, is
in opdracht van het college van B en W van de weg
verwijderd (bestuursdwang):
- witte Cumberland Classic met zwart
kunststofkrat (2 platte banden) ter hoogte van

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de
woning Res Novaplein 35 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van

de bewoner (verzonden: 14 februari 2014). Het
besluit ligt vanaf 20 februari 2014 zes weken ter
inzage.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt
u bezwaar maken. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren,
bezwaar maken’.

Nieuwe regelgeving
Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen
Op 30 januari 2014 heeft de raad de Verordening
gegevensverstrekking basisregistratie personen
Heemstede 2014 vastgesteld. De Verordening
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Heemstede 2009 en de Beheerregeling

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Heemstede 2012 zijn van rechtswege vervallen.
Verordening heffing en invordering van
parkeerbelasting
Op 30 januari 2014 heeft de raad de Verordening
heffing en invordering van parkeerbelasting 2014

gewijzigd vastgesteld.
Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via
www.officielebekendmakingen.nl.

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende personen
per 13 februari 2014 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
- P. Droszczak, geboren 08-09-1979,
Binnenweg 204
- S.I. Lommerse, geboren 04-12-1970,
p/a 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).
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende persoon per 30 december

2013 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- E.H. Dymny, geboren 04-10-1958,
Offenbachlaan 88
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van
een bezwaarschrift. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren,
bezwaar maken’.

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.

INGEZONDEN

Pluim voor een jongeman!
Woensdag 12 februari. Even voor 14.00 uur fiets ik door de Raadhuisstraat en kom bij de brug bij
de Zandvaartkade. Op een lantaarnpaal hangt een groot bord met daarop: RECHTS HEEFT VOORRANG! 3 auto’s komen er van rechts aan en ik stop. Naast mij komen 2 fietsers, een moeder in een
rode jas en haar ca. 11 jarige zoon. de moeder rijdt door terwijl ik roep dat rechts voorrang heeft. De
jongen blijft keurig wachten ook al roept z’n moeder nog achterom: “kom maar hoor.” Wát een slecht
voorbeeld van haar en daarom verdient die jongeman van mij een PLUIM! Zijn moeder kan van hem
nog veel leren.
Maar zij is lang niet de enige in de 2 leukste straten van Heemstede die zulk gedrag vertoont. Velen
stoppen niet als er een auto of fiets van rechts komt. Ik vraag me af waarom niet. Wat is het voor een
kleine moeite je aan de verkeersregels te houden. Zo ook met het oversteken op de Binnenweg. Er
staan borden dat de auto’s er te gast zijn. Wanneer ik wil oversteken, steek ik mijn hand naar voren
uit en maak ik zo kenbaar dat ik wil oversteken. Daardoor stoppen er wel automobilisten al kijken ze
me lang niet altijd even vriendelijk aan. Soms zeg ik dan dat ze meer op de borden moeten, dan hadden ze kunnen weten dat voetgangers en fietsers voorrang hebben.
Ik kan alleen maar hopen dat in deze straat iedere voetganger veilig naar de overkant kan komen en
dat automobilisten daar eens wat meer rekening mee gaan houden en voor hen stoppen.
Mevr. G. Behage, Lijsterbeslaan 3, Heemstede.

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’.

Workshop in de
Bibliotheek Heemstede

Maak je eigen fotoalbum
op de computer
Heemstede - In de Bibliotheek
Heemstede wordt op vrijdag 7
maart, van 9.30 tot 11.30 uur, een
workshop gegeven hoe je op je
computer een mooi fotoalbum
vormgeeft.
De workshop voor beginners
wordt gehouden in de Bibliotheek Heemstede aan het Julianaplein 1. In de Bibliotheek óf
op de website kun je een plek
reserveren voor 10 euro; niet-leden betalen 12,50 euro. Met je
digitale camera, je telefoon of
iPad maak je honderden mooie
foto’s van je vakanties, verjaardagen en (klein-)kinderen. Helaas blijven ze vaak op je computer staan en eigenlijk kijk je er

zelden of nooit naar. Maar dat
kan anders! Een fotoalbum maken is niet zo moeilijk. Alleen:
hoe doe je dat? Wat kies je? En
hoe stel je het album samen? Tijdens de workshop staan computers en mediacoaches voor
jou klaar om je stap voor stap te
helpen met het samenstellen en
vormgeven van een digitaal fotoalbum. Heb je de smaak te pakken, ga dan thuis aan de slag
met het gratis softwareprogramma en laat je fotoalbum afdrukken in de fotoshop.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

