www.brantjeswijn.nl
Tel. 023-8200170
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Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u
www.mandarin-heemstede.nl

Ponytrack weer in Groenendaal
Heemstede - Kinderen kunnen
straks weer een ritje maken op
de pony’s in wandelbos Groenendaal. Vrijdagmiddag tekende
wethouder Pieter van de Stadt
met de eigenaar van de Ponytrack, Eric Geels, een overeenkomst.
De Shetland-IJsland pony Lenny
en nog twee pony’s kunnen een
heel mooi seizoen elke woensdag, zaterdag en zondag weer
kinderen op hun rug meenemen
voor een leuk ritje bij de grote
zandbak tegenover de kinderboerderij. Als vanouds!
Want elke Heemstedenaar is
eigenlijk opgegroeid met de
Ponytrack, het paard en de
wagen van de familie Holland.
Waar vroeger de paarden rust en
voedsel vonden op het Paarden-

landje, waar nu de Brandweer
de kazerne heeft, kunnen de pony’s nu terecht voor rust, water
en voer op de kwekerij van de
gemeente waar ook de Schotse Hooglanders wel eens komen buurten. Paard en koe zijn
de beste maatjes, ze groeten op
hun manier elkaar, als welopgevoede dieren. Mevrouw Geels en
dochter horen ze wel eens op
hun manier chatten.
De paardentram wordt weer getrokken door vermoedelijk een
fjordenpaard, daar is Eric echter
nog niet helemaal zeker van.
De paardentram was altijd de
grote publiekstrekker, maar kinderen en vooral meisjes, maken
liever een ritje op de rug van een
pony in plaats van het wat minder actieve meerijden op een

paardentram. Meisjes van ongeveer 12 jaar kunnen zich ook
opgeven om te werken met de
pony’s. Kijk maar even op de
website: www.ponytrack.nl. De
Oude pony’s, een enkele is al
tegen de veertig jaar, genieten
van hun rust op een stukje grond
bij ‘Mach’, het racecircuit van de
Model Auto Club Heemstede.
Ook zie je ze wel eens lopen op
het weiland bij de Cruquiusbrug.
De papieren zijn getekend, de
paardjes goed verzorgd de winter doorgekomen. Ze staan al te
trappelen om op de woensdag,
zaterdag en zondag van 13.0017.00 weer te gaan wandelen in
het Groenendaalse Bos. Vinden
ze leuk en het lopen met kinderen houdt de pony’s jong.
Ton van den Brink

Expositie door Dolly Ann Joustra in de Luifel

Heemstede - De wanden van
de foyer in de Luifel werken zeer
uitnodigend om kunst te exposeren. U kunt hier werk bezichtigen van steeds andere kunstenaars. Iedere zes weken stelt
een kunstenaar hier zijn of haar
kunstwerken tentoon.
Van maandag 3 maart t/m zondag 4 mei is er in de foyer van de
Luifel een expositie van kunstenaar Dolly Ann Joustra.
Het werk van Dolly Ann
Joustra(1925-2012), een altijd
in de luwte gebleven kunstenares, kun je scharen bij de naïeven
in de voetsporen van de Franse
schilder Theodore Rousseau. Ook

de intensiteit van haar werk sluit
aan bij de heersende gedachte van de nieuwe natuurbeleving,
uitgaande van de emotionele betekenis van de natuur (de school
van Barbizon – 1830-1860).
Dolly Joustra heeft jarenlang
gewerkt op het atelier van de
Heemsteedse kunstenaar Ger
Daniëls en daar haar eigen weg
gevonden. Bij de zestiende editie van ‘Uit de Kunst’ op 23 oktober 1999 won zij met haar pasteltekening “de Jungle” de eerste prijs.
De tentoonstellingsmaker Max
Koning heeft dit postuum geëxposeerde werk nauwkeurig ge-

selecteerd uit de nalatenschap
van Dolly Joustra. Het werk bestaat voornamelijk uit pasteltekeningen en acrylschilderijen.
De expositie is tot en met zondag
4 mei bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede en te bezichtigen tijdens openingsuren.

Cursussen
aankondigen
in deze krant?
Mail:
aanlever@heemsteder.nl

**

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

TroTs van de keurslager
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0132890
70x41
Weekaanbieding VP

Runderhamburgers

4e
GRATIS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**

Wie is de meest
duurzame partij?
Heemstede - GroenLinks neemt tijdens vergaderingen van de
gemeentelijke commissies en raad steevast het woord ‘duurzaamheid’ in de mond. Ook landelijk hamert de partij op dat
punt.
Nadat de Klankbordgroep Duurzaamheid, een door de gemeente in het leven geroepen praatgroep, de verschillende partijprogramma’s heeft doorgespit, blijkt D66 net zo hoog te scoren
als Groen Links. De PvdA volgt met een klein verschil als goede tweede. De VVD en het CDA denken exact in dezelfde richting en hebben het onderwerp ‘duurzaamheid’ beduidend minder opgenomen in hun programma’s. De lokale partij HBB bestrijkt het midden.
Speelde bij eerdere verkiezingen duurzaamheid als thema niet
zo erg mee, nu hebben alle partijen aan dit onderwerp een deel
van hun programma gewijd. Had voorheen GroenLinks vrijwel
het alleenrecht op milieu, energiebesparing, afvalvermindering,
fijnstof en investeren in deze onderdelen, nu gaan ook andere
partijen hiermee aan de haal. D66 gaat daarin het verst en komt
op gelijke hoogte met GroenLinks. De democraten hebben daarmee hun aandachtsgebied verlegd.
Of het onderwerp echt leeft binnen Heemstede en het de kiezers aanspreekt, zal blijken tijdens de verkiezingen op 19 maart.
Eric van Westerloo
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Onfrisse en onhygiënische
situatie bij station
Heemstede - Tijdens de laatste
officiële raadsvergadering van
de gemeenteraad in oude samenstelling zorgde GroenLinks
voor enig vuurwerk. Aan het einde van een zittingsperiode van
de raad zijn de vergaderpunten op de vingers van een hand
te tellen. Worden de raadsleden
jarenlang bestookt met notities,
rapporten, nieuw beleid en actuele zaken, tegen het einde van
hun zittingsperiode en met verkiezingen voor de deur wil niemand zijn of haar handen nog
branden aan heikele onderwerpen. Het collegeprogramma is
goeddeels uitgevoerd dus ook
vanuit het college weinig aansprekende onderwerpen. De
agenda was op 20 februari dan
ook zo goed als leeg. GroenLinks
bracht een actueel punt in. Aan
de ventweg onder het station
wordt gewerkt constateerde Ida
Sabelis (GL). Volgens haar werd
er een diepe kuil gegraven en

het fietspad verdiept aangelegd.
Er zou in haar visie een gevaarlijke situatie ontstaan voor deze
categorie weggebruikers. Daarbij wist de raad niets van enig
werk op die plek en zij vroeg zich
af wat er allemaal aan de hand is
en wie voor de kosten opdraait.
Verkeerswethouder Christa Kuiper verschafte helderheid. Treinreizigers doen hun behoefte ook
als de trein stil staat op het station. Wat zij daarbij produceren
loopt via via op het trottoir en het
fietspad. Een onfrisse en onhygienische situatie.
ProRail kwam op het idee de
rommel af te voeren via grote ondergrondse bakken. Deze bakken worden nu ingegraven en gelijktijdig herstelt de
gemeente het wegdek omdat
dat na een eerdere renovatie
toch moest worden opgeknapt.
Probleem is dat ook het autoverkeer gebruik mag maken van
dit stukje (vent)weg. Een van de

bedrijven, nabij het station, maakt gebruik van een type vrachtwagen dat in de nieuwe situatie niet meer onder het
station zou passen. Om die reden worden de bakken en de rijweg verdiept aangelegd. De kosten zijn deels voor ProRail deels
voor de gemeente. Het hoort
bij het reguliere onderhoud dus
is er geen toestemming van de
raad nodig vond de wethouder.
Meer raadsleden gingen zich ermee bemoeien. Leenders (VVD)
vroeg zich af waarom er niet
over de gehele breedte was gekozen de weg te verlagen. Ates
(HBB) wilde het nu direct opgelost hebben en het werk moest
maar stoppen totdat er duidelijkheid was over de veiligheid. Het
werk blijkt al nagenoeg klaar dus
dat kon niet meer.
De wethouder beloofde snel
naar de veiligheidsaspecten te
kijken en met een oplossing te
komen als blijkt dat het inderdaad gevaarlijker is geworden.
Ook naar de afwatering wordt
gekeken. Moet er iets veranderen is dat een klusje voor de
nieuwe gemeenteraad.
Eric van Westerloo

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 2 maart aanvang 10:00
uur, voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge
Zondag 9 maart aanvang 10:00
uur, voorganger Ds. M.A.
Smalbrugge

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (7)
Opnieuw een verdwenen winkel- hebben zij hun eigen melk- en
tje, alleen al in de Indische Buurt levensmiddelenwinkel kunnen
zijn er rond de 30 geweest.
opstarten. Nadat de winkel en de
woning, qua ruimte, al gauw te
Deze week Meerweg 23. De fo- klein bleken, is mijn ouders toen
to van toen is uit 1967, met dank de mogelijkheid geboden om
aan Elly Visser-Koot en haar het pand met winkel Lomboksmoeder. Deel 1 van deze rubriek traat 22 over te nemen van famiging ook over de familie Koot. lie de Groot en daar hebben zij
Een tijdlang hebben ze ook een tot 1996 toen hun melkzaak gewinkeltje gehad op de Meerweg. had. Van de tijd dat Meerweg
Elly vertelde ons: “Alleen mijn 23 een winkeltje was is nu niets
ouders hebben daar een winkel meer te zien, kijk maar op de
gerund in de periode juni 1960 foto van Harry Opheikens van
tot december 1969. Mijn vader januari 2014.
Aad Koot nam ca.1958 de melkwijk over van familie Lubeck, die Heeft u meer informatie over debewoonde Meerweg 23 tot 1960. ze winkel of foto’s van vroeger?
Dit pand was toen woonhuis. Of heeft u nog een foto van een
Nadat mijn ouders, Aad en Jean- winkel die vroeger in Heemstede
ne Koot dit woonhuis gekocht was en die u wilt laten zien aan
hadden, werd de voorkamer ver- de lezers van De Heemsteder?
bouwd tot winkel. In juni 1960 Mail hem naar de Historische

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

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 – In het Trefpunt, Akonietenplein 1 te Bennebroek
wordt zondag 2 maart een
viering gehouden met ds. C.
van der Kooi (Driebergen).
De dienst gaat van start om
10.00 uur. Tevens Kindercafé.
Meer info op: www.pkntrefpunt.nl.

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

Meerweg 23, 11 juni 1967.

Meerweg 23, 29 januari 2014.
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Alzheimer Café
bij Welzijn
Ouderen

Valkenburgschool speelt
Musical Mozes met 140 leerlingen
Heemstede – “Wat gaat er nu
weer gebeuren!!” Donderdagochtend in de gymzaal van de
Basisschool Valkenburg gonsde het onder de leerlingen bij de
uitleg over de opvoering van de
musical Mozes. Hoe leer je 140
leerlingen de nodige liedjes, de
gebaren en loopjes. Hoe laat je
ze zelf de kleding maken van
spulletjes die je op zolder vind of
in de kleerkast van mama. Donderdagavond kwam het lange en
oude verhaal weer tot leven. Over
een volk dat als slaaf in Egypte
leeft. Waar de wrede farao hen
dwingt om elke dag in de hete
zon te werken, stenen sjouwen,
door de jongens knap in scene
gezet met beschilderde dozen.
Het volk houdt vast aan Gods
belofte: Hij heeft beloofd om hen
te bevrijden. Maar dat duurt al zo
lang. Kilometers verder zit een
man in de woestijn, hij is een
Egyptische prins én een slaaf.
Mozes. Hij is bang en terecht,
want hij wordt gezocht als een

beruchte crimineel. Dan ziet hij
iets bijzonders. Hij ontmoet God.
Mozes wordt door God gekozen
om bevrijder te worden van het
slavenvolk. Mozes durft, kan en
wil het niet, maar hij gaat toch.
Samen met zijn broer Aäron én
met God aan hun zijde gebeuren de meest bijzondere wonderen. Wat Mozes nooit had verwacht, wordt werkelijkheid: het
volk wordt bevrijd van slavernij.
Daarom is het feest.
Vliegende speeldoos
Op een nieuwe manier de Bijbelverhalen vertellen aan kinderen, dat was twintig jaar geleden
het doel van een aantal christenen die hun kunstopleiding hadden afgerond. Laat kinderen niet
alleen kijken naar een voorstelling, maar laat ze meedoen en
meespelen. De vijf professionals
kwamen donderdag al vroeg op
school en namen alle 140 kinderen op sleeptouw en stoomden ze klaar voor de voorstel-

ling. Voor de diverse rollen werd
er geknutseld en kostuums gemaakt. De reizigers in wit, de
plaaggeesten in groen/bruin, het
hofpersoneel in zwart met Egyptische kragen van wc rollen in
felle kleuren. De nachtwachters
in zwart met een sterrenhoedje.
De zee in blauwe spijkerbroek
en witte top of hemdje en armbanden van touw, uitgerafeld tot
slierten. Kettinkjes voor de hofdames en de slaven hadden dozen beschilderd als stenen voor
de slaven. Zo leverde elke klas
een bijdrage aan de uitvoering
die in de avonduren werd gehouden voor de ouders, de opa`s
en oma`s. Een volle OLV Hemelvaartkerk en bij het slot klonk er
een daverend applaus voor de
professionele
hoofdrolspelers
en hun artiesten voor één dag,
de kinderen van de Valkenburgschool, die de opvoering van deze musical altijd zal bijblijven.
Dat was precies de bedoeling!
Ton van den Brink

Heemstede - Op dinsdag 4
maart vindt een Alzheimer Café
plaats met als thema: Veranderingen in de zorg, wat zijn voor u
de consequenties?
Er treedt een verschuiving in financiering op; van centrale overheid (AWBZ) naar gemeenten
(WMO). Daarbij moet er fors bezuinigd worden. Dit treft vooral
voorzieningen zoals dagopvang
en ontmoetingsgroep. De gemeente gaat hierin een belangrijke rol spelen maar is zij daar
op voorbereid? Wat zijn de consequenties voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?
We gaan erover in gesprek met
Jur Botter, wethouder volksgezondheid van Heemstede.
Plaats: Gebouw Stichting Welzijn Ouderen, Lieven de Keylaan
24,te Heemstede.
Inloop vanaf 19 uur, het programma start om 19.30 uur. De
toegang is gratis inclusief de
koffie

Vermiste man
terecht dankzij
Burgernet
Heemstede - In verband met
de vermissing van een 69-jarige man vanaf de omgeving
Von Brucken Focklaan werd
op woensdag 19 februari rond
8.30 uur Burgernet opgestart.
910 deelnemers van Burgernet werden bereikt en dankzij
3 goede tips kon na een klein
half uur gemeld worden dat
de man weer terecht was.
Waaruit maar weer is gebleken dat Burgernet echt werkt!

INGEZONDEN

HBC/Overbos G1 – WSV G1 3 – 1:

Aanhaken of afhaken...
In navolging van de grootste voetbal filosoof, Johan Cruyff, zijn er in het voetbal heel veel prachtige uitspraken te horen of te lezen. Bovenstaande
is er ook zo een. Als er weer eens een wedstrijd
voor de bovenste plaatsen gespeeld wordt, dan
wordt die uitspraak door spelers, trainers, journalisten of commentatoren uit de kast gehaald. Voor
HBC was er dit weekend ook zo een wedstrijd.
Door een wat warrig competitie verloop staat
WSV met 2 punten meer boven HBC. Winnen is
van plek wisselen, verliezen is op achterstand raken. We gaan dus haken! Aan of af; dat is het onderwerp in het praatje van de coach.
In de vertrouwde 3-3-1 opstelling, met Jeroen in
de spits, begon HBC fel tegen WSV. Dat gaf zich
echter niet zomaar gewonnen, dus een leuke strijd
ontspon zich. WSV, en dan met name de keeper,
hanteerde wat meer de lange trap. HBC zocht het
wat meer in de combinaties. Zo werd Jeroen vrij
gespeeld en die verraste de keeper, met links, in
de korte hoek. 1-0. HBC combineerde rustig door
en uit een van de vele aanvallen was het weer
raak. Gelukkig lette de scheidsrechter wat beter
op dan sommige spelers en zag daardoor Mar-

tijn precies het gat tussen de paal en de grabbelende keeper benutten. Omdat Sebastiaan tussendoor nog weer een van zijn fabelachtige reddingen
verrichtte werd de ruststand 2-0.
Jan zijn waarschuwingen kwamen in de 2e helft
helaas uit. De tegenstander kon HBC wel hebben, maar HBC maakt het zichzelf soms zo moeilijk. Als de spelers individueel gaan opereren dan
is HBC echt zwakker dan dat ze als team spelen.
En ja, dan kan het zomaar gebeuren dat er een tegendoelpunt valt. En dan wordt het nog billen knijpen. Thomas, Denzel en Liban moeten dan alles
uit de kast halen om stand te houden. Van de kansen die er nog ontstonden, Gertjan via zijn knieën
naast, Rick met afstandschoten en Ashwin na verschillende rushes, wist alleen Jeroen er een te benutten. Vlak voor tijd bracht hij, ook deze met links,
de marge weer op twee.
De wedstrijd werd daarna professioneel afgemaakt en HBC had aangehaakt. En nu? Heel
zachtjes hoor je hier en daar al dat HBC kampioen kan worden.........
Leo Holdorp

Leren bridgen
bij Casca

Heemstede - Heeft u de succesvolle bridgecursus ‘Iedereen
kan bridgen’ bij omroep MAX
gevolgd, of heeft u dit gemist
maar bent u wel geïnteresseerd
in deze uitdagende denksport?
Het district Kennemerland van
de Nederlandse bridgebond organiseert bridgecursussen voor
iedereen die daar belangstelling
voor heeft.
De cursussen worden georganiseerd in Heemstede bij Casca, Herenweg 198 en bij denksportcentrum ’t Spaerne aan de
Spaarndamseweg 415 in Haarlem.
Datum en tijdstip worden vastgesteld aan de hand van de
voorkeur van de deelnemers.
Wilt u nadere informatie of wilt
u zich opgeven, neem dan contact op met Niek Roderkerk,
telefoon 06-54392623 of via
n.roderkerk@snelnet.net.

Diplomazwemmen

22 februari 2014
Zaterdag 22 februari was het
weer diplomazwemmen bij
SportPlaza Groenendaal. De
volgende kinderen hebben
hun zwemdiploma A, B, of C
gehaald.
Diploma A
Zara Ashraf, Jack Avis, Tariq
Boughmari,Rick van Brummelen, Félice Buitenhuis, Fabe Dekker, Raul van der Ent
Braat, Hannah ter Haar, Souren Haidari, Joris van der
Hoeven, Ivan Holdorp, Take
van der Hulst, Ilias Jalloh, Eva
Kaandorp, Jenny Li Kerkhoven, Sophie Kooning, Costijn Kroese, Suzie de Meij,
Mathijs Meiland, Bart Möllmann, Fiene Oosterom, Noa
Stuit, Philippe Thiescheffer,
Annick Tonen, Nina Vastenhouw, Mitch Veira, Carlijne de
Vogel, Rosa van de Wetering,
Alexander Witteman.
Diploma B
Fem Andela, Julius Beek,
Chiara ten Bosch, Reinier
Brinck,Barbara Burgers, Anne Captijn,Linus Folkerts, Tomas de Haas, Djoeke Idema,
Françoise Kok, Famke Kromhout, Caitlin Marwitz, Julia Nederstigt, Julius Netten,
Evie van Praag Sigaar, Jesse Raaphorst, Senn Romein,
Eva Rustenburg, Lucas Rustenburg, Sophie Rustenburg,
Charlotte Schravendijk, Olivier Stollenwerk, Evy Terstal,
Robin Terstal, Stan Visscher,
Suzanne van Wijngaarden,
Sofie van Willigen, Kayne van
der Zon.
Diploma C
Anna Bot, Niels Herman, Jennay Kortekaas, Max Kousbroek, Rosa van der Meché,
Joshill Pillay,
Aiden Steenkist.
Alle kinderen van harte gefeliciteerd!
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Middag vol politiek voor ouderen

INGEZONDEN

Wat u moet weten voor u gaat stemmen
Heemstede – Senioren van
Heemstede kunnen op woensdag 5 maart in de Burgerzaal
van het Raadhuis discussiëren met de lijsttrekkers van alle
politieke partijen. Alle 55 plussers zijn welkom op uitnodiging
van het Cosbo, Centraal Orgaan
Samenwerkende Bonden Ouderen. ANBO Algemene Bond
van Ouderen, PCOB Protestants Christelijke Bond van
Ouderen en KBO Katholieke
Bond van Ouderen, de Stichting Welzijn Ouderen en Casca,
Sociaal Cultureel Werk Heemstede. Zij zijn niet alleen de
organisaties die leuke dingen
organiseren als busuitjes en
bingo, maar staan ook voor de
belangenbehartiging van ouderen in Heemstede. Hoe gaat
het straks met de AWBZ, de uitvoering van de WMO? Je hoort
berichten over de bibliotheek,
een nieuwe Vomar. Wat wordt
straks het beleid voor wonen,
vervoer en veiligheid? Bij binnenkomst in de Burgerzaal vindt
u op uw plaats een briefje waarop u vragen kunt stellen. Die
worden gebundeld en zoveel
mogelijk al direct beantwoord.
Tot vier uur worden de vragen
behandeld en daarna volgt een

Reactie verkiezingsbord
zonder GroenLinks
In de krant van 19 februari staat een foto van het verkiezingsbord
bij het gemeentehuis waarop de poster van GroenLinks ontbreekt
met als prangende vraag ‘waar is GroenLinks?’
Niet duidelijk is wanneer deze foto genomen is en vanwaar het
bijgevoegde commentaar. Wat is namelijk het geval. Op 1 februari
is de verkiezingscampagne officieel van start gegaan met het beplakken van de verkiezingsborden; ook met een poster van GroenLinks op het verkiezingsbord getuige de foto in de Heemsteder
krant van 5 februari. Die regenachtige dag en de stormachtige
nacht in combinatie met de slecht hechtende ondergrond van de
verkiezingsborden hebben ertoe geleid dat veel posters de volgende dag los hingen of over de grond dwarrelden. Om aan dat
rommelige geheel een einde te maken heeft de gemeente aangeboden alle verkiezingsborden opnieuw van partijposters te voorzien; ook met een poster van GroenLinks zoals op bijgaande foto
te zien is. Waarom dan GroenLinks op deze manier onder de aandacht van de kiezers brengen? We zijn erg benieuwd naar wat de
redactie heeft bewogen.
Co Leuven, Fazantenlaan 2, Heemstede.

Dagvoorzitter Paula Ineke.
politiek café. Nu hebt u de kans
om vast uw stem te laten horen,
nog voordat u echt gaat stemmen. Mooier kunnen ouderenbonden het niet maken, wel
makkelijker om uw stem te bepalen. Kom dus woensdagmiddag 5 maart 14.00 uur naar het
Raadhuis waar u in de Burger-

zaal ontvangen wordt door de
ouderenbonden en de fractievoorzitters van de politieke partijen, mevrouw Maartje de Jong,
voorzitter van de PCOB, zal de
politieke middag openen en mevrouw Paula Ineke, voorzitter
KBO, uw dagvoorzitter zal zijn.
Ton van den Brink

Aanslag Gemeentelijke Belastingen en
nieuwe WOZ-beschikking in aantocht
Heemstede - Eind februari valt de aanslag gemeentelijke
belastingen 2014, inclusief de nieuwe WOZ beschikking, bij
u in de bus. Op het aanslagbiljet staan de diverse gemeentelijke heffingen vermeld zoals: onroerende zaakbelastingen,
rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting, en ook
dus de nieuwe WOZ waarde van uw woning of bedrijf. De
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) werkt
namens de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Waardepeildatum
De WOZ-waarde van uw bedrijf
of woning in 2014 is vastgesteld
op basis van het waardeniveau
op 1 januari 2013. Dit is de waardepeildatum. Daarbij worden
gerealiseerde verkoopcijfers van
vergelijkbare typen woningen in
uw buurt of gemeente rond deze waardepeildatum met elkaar
vergeleken.
WOZ-waarde is geen
verkoopwaarde
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen ten opzichte van vorig jaar is gedaald, zo
blijkt uit landelijke verkoopcijfers. Dit komt door de dalende verkoopprijzen als gevolg
van de nog steeds voortdurende
crisis in de woningmarkt. De bepaling van de WOZ-waarde van
uw woning is afhankelijk van
het type en de locatie van uw
woning en de tendens in uw
gemeente. Inmiddels zijn vanaf 1 januari 2013, de waardepeildatum voor de komende
WOZ-beschikking, de werkelij-

ke verkoopprijzen van woningen mogelijk nog verder gedaald. Het is dus mogelijk dat de
WOZ waarde die nu op uw beschikking staat, hoger is dan de
werkelijke verkoopprijs op dit
moment.
Taxatieverslag
De gegevens die GBKZ heeft gebruikt bij de waardering van woningen en bedrijven staan vermeld in een taxatieverslag. Als
eigenaar van een woning kunt
u vanaf 1 maart 2014 het taxatieverslag met behulp van DigiD
raadplegen via de website www.
gbkz.nl of via www.mijnoverheid.
nl.
Hulp bij vragen
GBKZ verzoekt u bij vragen altijd contact op te nemen met
GBKZ via telefoonnummer 0235126066. De medewerkers kunnen u direct persoonlijk informeren hoe de WOZ waarde van uw
woning is bepaald. Het kan zijn
dat, bij nader inzien, een correctie plaats moet vinden. Dit wordt

dan meteen in overleg geregeld,
zonder dat u bezwaar hoeft in te
dienen. Dit scheelt tijd en vooral
extra kosten.
Bezwaar via ‘no cure no pay’
bureaus
In de pers verschijnen regelmatig berichten over bureaus en
makelaars die zich opwerpen als
belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling
Wet waardering onroerende zaken. Zij claimen kostenloos (no
cure no pay) voor u de bezwaarprocedure te begeleiden. Hier
kleven echter voor de gemeente extra kosten aan. Hoewel
een eventuele bijsturing van uw
WOZ-waarde voor u geringe vermindering van uw aanslag oplevert, verhaalt het bureau of de
makelaar vervolgens 728,- euro
aan proceskostenvergoeding bij
de gemeente.
Deze vergoedingen moeten betaald worden uit de belastingopbrengsten, waardoor uiteindelijk alle belastingbetalers hieraan meebetalen. De GBKZ verzoekt u dan ook graag rechtstreeks contact op te nemen via
telefoonnummer 023-5126066.
Meer informatie over de aanslag
en de Wet WOZ kunt u vinden op
de website van GBKZ: www.gbkz.nl of de website van uw gemeente.

Journalisten, correspondenten, redacteuren en fotografen signaleren. Aan hen de taak om opmerkelijke, leuke of minder leuke zaken die in een gemeente spelen aan de orde te laten komen of
in beeld te brengen in de krant. Vorige week signaleerde een redactielid het verkiezingsbord voor het raadhuis, druk beplakt met
partijposters, echter zonder die van GroenLinks. Opmerkelijk. Dus
daarom in beeld gebracht, met ludiek tekstje. Reageren mag altijd,
door eenieder. Dank dus voor de reactie, GroenLinks.
Redactie van de Heemsteder

Verspreiding verkiezingsfolder
Heemstede - In deze periode worden de stempassen en kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart
verspreid. Net als bij de vorige verkiezingen voor de gemeenteraad ontvangen stemgerechtigden daarbij ook een folder waarin de politieke partijen in Heemstede duidelijk maken waar zij
voor staan.
Layar
Nieuw is dat de folder is voorzien van ‘Layar’: een extra ‘laag’
waarin filmpjes van de lijsttrekkers kunnen worden bekeken.
Door de pagina te scannen met de ‘Layar-app’ wordt het filmpje
direct afgespeeld op de smartphone of tablet.
Daarnaast zijn de filmpjes ook te zien via www.heemstede.nl/verkiezingen2014. Daar vindt u ook nog meer nieuws over de verkiezingen.
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10 vragen aan HBB
Heemstede – Op woensdag 19 maart gaan we stemmen voor
de nieuwe gemeenteraad. In Heemstede kunnen de inwoners
kiezen uit 6 partijen. De Heemsteder legt enkele van de kandidaten 10 vragen voor.

DEZE WEEK:
Remco Ates en Annelies van der Have
van HBB – Heemsteeds Burger Belang

“GroenLinks plakt duurzaam
en doortastend door”
Heemstede – De foto vorige
week met het GroenLinks-loze politieke posterbord deed
stof opwaaien. Trudy van Drie
(nummer 9 op de kandidatenlijst) liet zich niet onbetuigd:
“De affiches van GroenLinks
zijn zo geliefd dat zij telkens
van de borden verdwijnen. Het
zou een mooie taakstraf zijn om

ze als legpuzzel weer samen te
voegen en opnieuw op te plakken.
Helaas, degenen die zo veel van
GroenLinks houden dat ze zelfs
de affiches meenemen zijn
door de politie nog niet achterhaald. Maar we plakken duurzaam en doortastend door.”

Even voorstellen:
Remco: “Ik ben Remco Ates 54
jaar oud, getrouwd en vader van
2 kinderen. Sinds mijn 18de jaar
woon ik in Heemstede. Vanaf
2006 zit ik in de gemeenteraad
voor HBB. Ik ben een levensgenieter, maar ook betrokken bij alles wat er om me heen gebeurt.
Ik heb heel veel aan sport gedaan, maar met twee heupprotheses gaat dat nu wat moeilijker. Varen met mijn bootje kan
ik wel.”
Annelies: “Ik ben Annelies van
der Have, 37 jaar oud, getrouwd
en moeder van 3 kinderen. Acht
jaar geleden was ik in de raad
echt een jonkie tussen doorgewinterde politici. Ik ben geboren in Nigeria en heb overal in
de wereld gewoond, vanwege
het feit dat mijn vader bij de Shell
werkte. Heemstede was daarin
de basis, want daar stond het ouderlijk huis. Ik hou van knutselen,
hockey en taarten bakken.”
Wat was de aanleiding om te
kiezen voor de politiek?
Annelies: ”Mijn vader, Walter
van der Have, was in een vroeg
stadium al actief voor HBB, dus
er werd thuis veel over gesproken. Hij gaf de aanzet en mijn interesse voor de lokale politiek is
gebleven. Je kan echt iets betekenen voor je omgeving, denk
ik.”
Remco: “Bij mij was het mijn
moeder die politiek betrokken
was. Zij was journalist die de
raadsvergaderingen versloeg in
het AD en de plaatselijke krant
in Alphen aan den Rijn. Later schreef ze over de politiek
in Heemstede en Zandvoort. Ze
vroeg me soms om voor haar
in te vallen. Toen HBB me erbij
vroeg moest ik wel even nadenken, want je steekt er veel tijd in,
vooral als je betrokken bent bij
verschillende commissies.”
Het schijnt dat raadsleden
moeilijk te vinden zijn.
Hoe komt dat?
Annelies: “Ik vind het zonde,
want juist de gemeentepolitiek is
zo tastbaar en dichtbij. Je moet
wel een standpunt innemen en
voor je mening durven uitkomen.
Misschien vindt men dat lastig.
Het ligt er natuurlijk ook aan in
welke gemeenteraad je stapt. In
Heemstede heerst een prettige
sfeer. Als je hoort van andere gemeenteraden waar ze rollebollend over straat gaan, dan zou ik
ook eerder afhaken, denk ik.”
Remco: ”We kunnen weliswaar
een stevige woordenwisseling
hebben in de raad, maar wel met
respect naar elkaar. We zijn alle-

maal met Heemstede bezig. Dat
kan je ook zeggen van de inwoners, zij reageren ook met respect.”
Annelies: “De sociale media zijn
hier nog niet geheel losgebarsten. Vanuit die anonieme bronnen komt vaak de negativiteit.”
Wat moet er zeker niet
veranderen in Heemstede?
Remco: “Het dorpse karakter
moet blijven. Mensen hebben
daar bewust voor gekozen als
ze hier komen wonen. De sfeer
is er gemoedelijk en de stad is
dichtbij.”
Annelies: ”Ik krijg regelmatig
te horen dat bewoners van het
stukje Haarlem-Zuid nabij de
Jan van Goyenstraat weer graag
bij Heemstede zouden willen horen. De sfeer van die buurt past
beter bij die van ons.”
Levensmotto:
Annelies: ”Sta af en toe stil en
kijk wat je hebt. Het hoeft niet altijd meer en beter.”
Remco: “Vergeet niet te genieten, ook van de kleine dingen.”
Wat is voor jou het
voornaamste punt uit het
partijprogramma?
Remco: ”Als je het dorpse karakter doorvertaalt, kom ik uit bij
het beteugelen van hoogbouw
en het behoud van de groenvoorziening. Wat je ziet is dat
projectontwikkelaars meer de
vrije hand krijgen. Die ruimere kaders geven minder garantie voor buurtbewoners, bijvoorbeeld die van de wijk rond het
Spaarne ziekenhuis.”
Annelies: “De economische crisis wordt vaker aangewend ten
faveure van de bouwpannen van
ontwikkelaars.”
Remco: “Over de komst van
de Vomar op het terrein tussen
de Binnenweg en de Eikenlaan
zie je dat ook. Er wordt gezegd
dat de middenstand het moeilijk
heeft en de komst van de Vomar
de Binnenweg moet redden. Dan
kijk je eigenlijk maar naar één
aspect. Als het nou zou gaan om
een lokale kleine ondernemer
die daar iets wil beginnen, maar
het is nogal een kolosaal bouwwerk waar het om gaat, afgezien
van alle verkeersproblematiek
eromheen.”
Annelies: “Ik moet er niet aan
denken wat er kan gebeuren
als ze daar eenmaal diep in de
grond gaan met machines. Krijgen we dan Noord-Zuidlijnachtige problemen?”
Wat vind je verder van belang
voor Heemstede?

Remco: “Het behoud van voorzieningen als Casca en het Welzijn Ouderen is voor HBB belangrijk. Dat kost geld. Wij zijn
niet voor het verhogen van belastingen, maar we kunnen wel
kijken naar efficiëntie door middel van samenwerking met andere gemeenten.”
Annelies: “Het beleid ten aanzien van de minima moet gehandhaafd blijven, net als de
zorg voor ouderen, een relatief
grote groep in Heemstede. De
bezuinigingen moeten niet ten
koste gaan van hen. We hebben
prachtige voorzieningen voor
kunst, cultuur en sport. Voor het
voortbestaan kan je best een hogere eigen bijdrage vragen aan
de mensen.”
Wat is je dierbaarste bezit?
Remco: “Mijn twee kinderen,
ik geniet sowieso van kinderen,
daarom zit ik in het onderwijs.
De dag dat ik vader werd vond ik
de meest indrukwekkende dag
van mijn leven.”
Annelies: “Dat vond ik vooral een pijnlijke dag, haha! Maar
natuurlijk zijn ze mij zeer dierbaar.”
Ik heb bewondering voor:
Remco: ”Voor mensen die alles opzij zetten om hun doel te
bereiken. Actueel zijn de topsporters die de medailles hebben binnengehaald op de Olympische Spelen.”
Annelies: “Ik heb enorm veel
bewondering voor mijn vader.
Om wie hij is: een weloverwogen man, goedaardig en vreselijk lief met kinderen. Ik vind het
ook knap hoe hij verder gaat na
het overlijden van mijn moeder
en hoe hij omgaat met de ziekte van parkinson. Je hoort hem
nooit klagen.“
Waarom stemmen op
19 maart?
Remco: “Stemmen op Heemsteeds Burger Belang moeten mensen vooral doen omdat
we er specifiek voor Heemstede zijn. Wij houden ons niet bezig met landelijke politiek. Er komen steeds meer taken bij vanuit
de overheid, zoals de jeugdzorg.
Door te stemmen heb je invloed
op wat daarmee gebeurt.”
Annelies: “Je zou juist voor de
gemeenteraad moeten gaan
stemmen, omdat het om je eigen
omgeving gaat. Als je de keus
hebt gemaakt om in Heemstede te wonen, kies dan ook wat
je belangrijk vindt, welke kant
het op moet met deze mooie gemeente.”
Mirjam Goossens

Lezing sociale omgangsvormen bij kinderen
Heemstede – Op woensdag 5 maart wordt een
lezing gehouden over sociale omgangsvormen
bij kinderen. Die vindt plaats naar aanleiding van
de de publicatie ‘Wat heb jij leuke kinderen’ door
Marga Akkerman (Heemstede) en Magda Berman. U kunt de lezing bijwonen bij boekhandel
Blokker aan de Binnenweg 138. Kinderpsycholoog Marga Akkerman en etiquettecoach Mag-

da Berman geven een lezing over het bijbrengen
van sociale manieren op kinderen. Stap voor stap
nemen zij de opgangsvormen door voor verschillende leeftijdsgroepen tussen 0 en 12 jaar. Voor
iedere ouder/opvoeder.
Aanvang: 10.30 uur. Toegang vrij. Boekhandel Blokker is telefonisch bereikbaar via 0235282472.
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D66: Heemstede moet groene
uitstraling behouden
De historische buitenplaatsen, de parken en het overige
groen bepalen voor een belangrijk deel de charme van ons
dorp en zijn medebepalend voor ons prettige leefklimaat.
Lijsttrekker Jur Botter ziet de groene en rustieke uitstraling
van Heemstede als hét visitekaartje van ons dorp. Goed onderhouden groen draagt bij aan een stabiele waardeontwikkeling van de eigen woning.
Geen verstening
D66 wil geen natuur opofferen voor nieuwbouwprojecten. Bouwprojecten moeten daarom bij voorkeur opknapbeurten zijn van bestaand bewoond gebied. En als er toch natuur dreigt te verdwijnen
omdat dat nodig is voor bouwprojecten, dan vindt D66 dat op een
andere plek eenzelfde hoeveelheid groen moet worden aangelegd.
Dat is de enige manier om geleidelijke verstening van Heemstede
tegen te gaan.
Ambities
Voor de komende vier jaar wil de D66 lijsttrekker het groenbeheer
gaan verbeteren. Zo zou er geen gebruik meer gemaakt moeten
worden van chemische bestrijdingsmiddelen en moet Heemstede
de diversiteit en kwaliteit van het bomenbestand versterken. Daarbij ziet Botter mogelijkheden om inwoners, verenigingen, bedrijven
en vrijwilligers te betrekken. Het zou geweldig zijn indien burgers
meer mogelijkheden krijgen om het openbaar groen in hun straat
zelf te beheren. Ook ziet hij graag uitbreiding van de groepen vrijwilligers die helpen bij het beheer van het Wandelbos Groenendaal
en Park Meermond.
Herplanten dode bomen
Het herplanten van dode bomen is een bezuinigingsmaatregel die
D66 recentelijk teruggedraaid heeft. Wat lijsttrekker Botter betreft,
zal deze maatregel permanent moeten worden hersteld. Anders raken we op den duur onze groene uitstraling kwijt, en dat willen we
dit dorp niet aandoen. Op tal van plekken in het dorp worden op dit
moment weer nieuwe bomen geplant.

INGEZONDEN

Opening CDA pop-up store in Heemstede
in de leukste winkelstraat van Nederland
op zaterdag 1 maart om 11.00 uur (Raadhuisstraat 67)
Eigen CDA-winkel
Op zaterdag 1 maart om 11 uur zal wethouder
Christa Kuiper de openingshandeling verrichten
van de CDA pop-up store. Ook Tweede kamerlid
Michel Rog is daarbij aanwezig. Daarna is ieder
welkom om er een kop koffie te drinken en met
(kandidaats-) raadsleden van gedachten te wisselen over de plaatselijke politiek.
De winkel is zaterdag 1, 8 en 15 maart van 11.00
tot 17.00 uur geopend.
Een maand geleden werd de Binnenweg – Raadhuisstraat in Heemstede uitgeroepen tot leukste
winkelstraat van Nederland.
Met ingang van 1 maart wordt deze straat met de
nieuwe winkel dus nog leuker!
CDA-uw-HDA
CDA-uw-HDA (Heemsteeds Democratisch Appel), dat is het campagne-logo van het CDA in
Heemstede. Hiermee geeft zij aan dat de partij er
is voor alle Heemstedenaren en dat het met name
gaat om de lokale thema’s. Zoals de bibliotheek,
de haven, het zorgbeleid, de befaamde kinderboerderij en natuurlijk het winkelen in Heemstede.
Opvallende CDA-auto
Niet alleen in de leukste winkelstraat van Nederland maar ook in de rest van Heemstede zal het
CDA-uw-HDA de drie zaterdagen voorafgaand
aan de gemeenteraadsverkiezingen opvallend
aanwezig zijn. Zo rijdt er een speciale CDA-au-

to met (kandidaat-)raadsleden door het dorp. Op
verschillende stopplaatsen kunnen de inwoners
met deze mensen in gesprek gaan.
Hart voor winkelhart
Elke zaterdag staat in de CDA-winkel een ander
thema centraal. Op zaterdag 1 maart is dat – hoe
kan het ook anders! – het winkelen in Heemstede.
Het CDA-uw-HDA steekt de lokale economie een
hart onder de riem en komt in haar verkiezingsprogramma op voor de belangen van de middenstand en het winkelend publiek.
Ieder is van harte welkom in de pop-up store op
zaterdag 1, 8 en 15 maart van 11.00 tot 17.00 uur.
Vanaf 16.30 uur is er happy hour.

Verlate Valentijnsactie
Heemstede - Het is inmiddels
een traditie. Op Valentijnsdag
zetten veel afdelingen van D66
vrijwilligers en/ of vrijwilligersorganisaties in de bloemen. Ook in
Heemstede zijn in het verleden
veel vrijwilligers op deze manier
in het zonnetje gezet.
Dit jaar heeft D66 aan twee vrijwilligers bloemen en taart uitgedeeld.

Foto’s: Bert van der Linden

D66 zet “bijenman” Pim Lemmers in de bloemetjes (dak Raadhuis).

Vrijwilligers Heemgames laten deze zomer opnieuw van zich horen.

Omdat in verband met het overlijden van oud D66-minister Els
Borst geen campagneactiviteiten plaatsvonden op 14 februari, werd de activiteit uitgesteld
naar afgelopen woensdag en
vrijdag.
“Geloof me. Ook dit jaar was het
weer heel moeilijk om een organisatie uit kiezen. Ook al hadden we twee mogelijkheden,
het aanbod van organisaties en
personen is groot in ons dorp.”
Aldus Jur Botter, lijsttrekker
voor D66 Heemstede bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voor de categorie vrijwilliger, heeft D66 Heemstede
gekozen voor een man die zich
al jaren inzet voor de bij. Inmiddels heeft hij heel Nederland
in de greep. Bij veel bekende
Nederlanders en organisaties
heeft Pim bijenvolken geplaatst.
Al meer dan 30 jaar is Pim Lemmers in de weer met bijen. Hij is
regelmatig op de radio bij Giel
Beelen en in het programma
Vroege vogels. Zijn werk is belangrijk omdat de afgelopen jaren de bijenstand achteruit is
gegaan. Pim wil dit een halt toe
roepen en vraagt iedereen die
het horen wil om hem te helpen
en de bij te ondersteunen. Zo
staan ook bij de Tweede Kamer,
het Catshuis, ons Raadhuis, het
Provinciehuis etc een bijenvolk/

kast. Het is niet alleen leuk om
zo’n volk in de buurt te hebben
of voor de honing, Bijen zijn belangrijk voor de bevruchting van
planten en gewassen.
“Het is dan ook met heel veel
plezier dat we Pim Lemmers een
mooie bos bloemen en een ‘bijentaart’ aanbieden. Zijn inspanningen houden ons allemaal bij
de les”, zegt Jur Botter.
Voor de categorie vrijwilligersorganisatie gaan de bloemen,
taart en felicitaties naar de jongeren die de afgelopen jaren de
Heemgames hebben georganiseerd. “Het is ongelooflijk wat
deze jongeren doen voor andere jongeren. Niet alleen twee
keer een heel geslaagde jongerenmanifestatie voor het Raadhuis, maar ook activiteiten tijdens Koninginnedag.
Veel van de jongeren zijn ook
actief bij jeugdactiviteiten die bij
en door Casca worden georganiseerd.” Volgens Botter dragen
deze activiteiten ook bij tot een
positieve beeldvorming over de
jeugd in Heemstede. Ook is het
belangrijk dat we ons realiseren
dat het fijn is dat er jongeren
zijn die zich als vrijwilliger inzetten. Immers, de vrijwilligers van
nu zijn vaak ook de vrijwilligers
van de toekomst. Ook hier geldt
namelijk: jong geleerd, oud gedaan.
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Winnaar patisserie bij Tummers Passionelle
Heemstede – Zit het nou in de
opleiding die ze op school krijgen
of in de zorg van kampioenen
bij Tummers die zich bekommeren om de ontwikkeling van
leerling banketbakkers?
Nu is Saar van der Velde trots
op haar eerst gewonnen beker
bij de Jeugdwedstrijden van het
ROC Amsterdam, afdeling banketbakken. Daar haalde Saar
donderdag de tweede prijs van
de Stichting Jeugdvakwedstrijden Banketbakken. Ze maakte een heerlijke zoete desserttaart, waarin noten waren verwerkt met fruitige smaakjes, een
echte desserttaart zoals en desserttaart hoort te zijn. Ze vond
het wel moeilijk om te maken
omdat ze nog weinig ervaring
heeft en helemaal niet in wedstrijdverband, maar meedoen
is belangrijker. Ze krijgt in haar
werk bij Tummers alle gelegenheid om zich te ontplooien en
krijgt adviezen van Daniel Jongsma, Nederlands kampioen patisserie en van Ronald van Haarlem, Wereldkampioen patisserie.
Met die mensen achter je heb je
de beste steun die je kan wensen. Ze stimuleren je ook om je
verder te bekwamen en ze weten inmiddels hoe ze een klein
meisje groot kunnen maken.
Saar is zo blij dat ze bij Tummers
na een sollicitatie werd aangenomen, ze wilde het altijd al. In
maart moet ze haar eerste exa-

Baard laten staan voor KWF

men doen, maar met dit succesje slaapt ze toch wat makkelijker
en moet het lukken. Haar grote motivatie is mensen gelukkig
maken. Dat merkte ze al toen
ze na de Havo de koksopleiding
in Haarlem volgde en ontdekte dat je dat met banketbakken
leuk kan invullen. In het ROC

Vogelpark… Poeppark

Amsterdam kan ze het patisserie vak leren en veel praktijk opdoen bij de kampioenen van Patisserie PassionelleTummers aan
de Binnenweg, de Leukste straat
van Nederland. Saar vindt dat ze
de leukste baan van Nederland
heeft bij Tummers.
Ton van den Brink

INGEZONDEN

Je blijft je verbazen hoe asociaal mensen kunnen
zijn. Ook in Heemstede, ook in het Vogelpark waar
bewoners- en vermoedelijk ook bewoners uit de
onmiddellijke omgeving- hun honden uitlaten en
vervolgens ongegeneerd de poep laten liggen.
‘Hondenliefhebbers’- de goeden niet te na gesproken natuurlijk, maar deze zijn in de minderheid- fietsen, wandelen met hun loslopende hond
die vervolgens hun vaak niet geringe hoop ergens
deponeert. Of deze zogenaamde liefhebbers laten
hun hond uit door hun kinderen die ook ‘vergeten’
de rommel op te ruimen.

Je blijft je verbazen hoe onzorgvuldig de gemeente hier mee omgaat.
Van handhaving is niet of nauwelijks sprake. Als
er al iemand bekeurd wordt is het juist diegene
die altijd zorgvuldig met zijn dier omgaat- de rommel netjes opruimt- maar juist als betrokkene zijn
hond het laatste stukje naar huis de vrije teugels
geeft, een afstand van nog geen 50 meter, betrapt wordt en een bon van 90,- euro aan de broek
krijgt.
De notoire overtreders, degenen die de omgeving
vervuilen, gaan vrijuit.

Vaak gebeurt dit ’s avonds; ziet lekker niemand
het.
Dit gebeurt vooral aan het Zeekoetpad. De oogst
in de berm aldaar is te smerig voor woorden.
Het bezit van een hond schept verplichtingen.
Het is toch een kleine moeite om het voor iedereen een beetje prettig te houden en gewoon je
sociale plicht te doen? Maar nee hoor, wanneer
je –ogenschijnlijk keurige- mensen daar op aan
spreekt kun je een grote mond krijgen.

Je blijft je verbazen… over de gemeente, die op
een schriftelijk verzoek van een van de omwonenden om meer afvalbakken en opruimzakjes helemaal niets van zich laat horen. Niet eens een ontvangstbevestiging, laat staan een inhoudelijke reactie.
Een beroep op alle hondenliefhebbers: Zet uzelf
niet voor schut; ruim die rommel op!
W. van der Meer, Heemstede.

Heemstede - 5 meesters van de Voorwegschool laten 2 maanden hun baard staan voor KWF kankerbestrijding. Deze actie
is 9 februari begonnen. Meester Harcko, de bedenker van deze actie, doet voor de 3e keer mee aan de Alpe d’HuZes. Dit jaar
gaat hij fietsend en rennend de berg op. Dit vindt plaats op 5 juni 2014.
Er zijn al verschillende acties op de Voorwegschool geweest. 2
jaar geleden was er een sponsorloop waar de hele school aan
mee deed en heeft meester Harcko zich kaal laten scheren door
Bobbie van Ernst en Bobbie. Dit jaar doet meester Harcko mee
met team Chris. Team Chris bestaat uit 6 leden. Het is voor Christina, die op 16 december 2013 op 7-jarige leeftijd is overleden
aan kanker. Wilt u team Chris steunen? Ga dan naar http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/teams/team-chris/
Door: Erin en Wies uit groep 8B

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Maart
Jij magerste van de maanden
met je kwade inborst
heimelijk de winter nog strelend
huichelachtig het voorjaar vrijend
is er even warmte van een bleke lentezon
berg ik borstrokken juichend in de kast
komt opeens de al vergeten winter terug
weer die sneeuwpop met een wortelneus
weer warme wijn en erwtensoep
maart je bent geen leuke maand
jij bedrieger van de lente
ik ruil je in voor een later seizoen
voor de herfst met warme geuren
Fekke Bijlsma

In gesprek over geheugenklachten
Heemstede - Geheugenklachten zijn een bekend
probleem bij de ouder wordende mens.
Hoe heet die ook al weer? Heb ik dat al verteld?
Het zijn niet alleen de zeventig- en tachtig jarigen
die met dergelijke klachten kampen. Er zijn vijftig plussers die hier last van hebben. ContactZorg
is een thuiszorgorganisatie in Heemstede (Havenstraat 87) die ontmoetingen tussen mensen met
geheugenklachten graag wil stimuleren en faciliteren. Bij voldoende belangstelling wil deze or-

ganisatie op vier vrijdagen in april, onder het genot van een kop koffie of thee en onder leiding
van een deskundige gespreksleider vanuit ContactZorg, bijeenkomsten organiseren.
Deze gesprekken zijn gepland voor de vrijdagen
4, 11, 18 en 25 april van 10.00 - 12.00 uur. De kosten zijn 4,- euro per bijeenkomst inclusief koffie
of thee.
Belangstellenden mailen naar: contact@contactzorg.nl of bellen 023-7114494 / 06-15016764.

Burgerlijke Stand
Heemstede
(14 t/m 20 februari 2014)

Huwelijken:
Alexander W.C.J. Bonnet &
Esther den Hartog
Geboorteaangiften: geen.

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

februari 2014

Het geheim van
de uilenbal

Lees de in deze krant opgenomen 50 pLus-Wijzer
via de aparte Link op deze site.

Of ga naar www.50pluswijzer.nl

Vegetarische
schapenvachten?

Win

leuk

prijz

e

en

Oud worden
zonder
het te
zijn
The BEAST
komt naar Den Haag
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Jazz in Zandvoort met
deze keer twee optredens!

Pedicure Patrice Odijk bij Ariane Inden
Heemstede – Jarenlang werkte
ze als bedrijfsleider in een interieurzaak. Werken met kleur en
klanten. Maar die passie voor
voeten bleef. Als klein kind al
verzorgde ze de voeten van haar
moeder en een jonger zusje. Tot
tevredenheid, misschien ook omdat ze het zelf zo leuk vond. Voor
jezelf beginnen, het leek een
droom. Toch volgde ze haar hart
en begon in september 2012 met
de studie pedicure in de avonduren. Toen ze eenmaal haar diploma had was het echt: “Dit
is het helemaal“. Ze woont op
een van de mooiste plekjes van
Haarlem aan het Spaarne, echter
de ruimte is beperkt. Geen ruimte voor een eigen praktijk, maar
schoonheidssalon Ariane Inden
aan de Binnenweg 13 had achter
in de zaak een mooie ruimte beschikbaar, waar ze nu haar pedicure praktijk kan uitoefenen. Ze

begon met een dag in de week,
maar dat bleek al snel veel te
weinig. Zo snel gaat dat, dus nu
van dinsdag tot en met de vrijdag. Pedicure betekent voor haar
“Liefde voor de voet”. Voeten zijn
het fundament van uw lichaam.
U loopt en staat erop. Gezonde
voeten maken het leven een stuk
plezieriger. Haar jarenlange interesse en passie voor het pedicurevak maken dat ze al heel wat
voeten heeft behandeld. Heeft
u last van likdoorns, een ingegroeide teennagel, kloven of eelt,
dan bent u bij Patrice in goede
handen. Ook voor een ontspannen voetmassage of een mooie
gellak op de nagels kunt u bij
Patrice terecht. Ze werkt volgens
de HAM code, Hygiëne, Arbo en
Milieu, waar kwaliteit en hygiëne
hoog in het vaandel staan. Een
standaard behandeling bestaat
uit het desinfecteren van de

voeten, het knippen en verzorgen van de nagels en de nagelomgeving, eelt en likdoorns
verwijderen en een lichte massage met een verfrissende crème.
Een scrubbehandeling is een
weldaad voor de (droge) voet.
Patricia kan een gellak aanbrengen. Door het uitharden van de
gellak middels een uv-lamp blijft
de lak ongeveer 3 weken zitten.
U kunt kiezen uit diverse kleuren. Het losweken van de gellak, de nagels vijlen en polijsten
kunt u ook gerust aan Patrice
overlaten. Ook diabetici kunnen
goed terecht bij Patrice, want zij
is sinds mei 2013 gediplomeerd,
bij de behandeling geeft dat toch
een toegevoegde waarde.
Voor een behandeling op afspraak kunt u bellen 0622153633 of via Ariane Inden,
tel.nr: 023 54766080.
Ton van den Brink

Regio - In Theater de Krocht aan
de Grote Krocht 41, te Zandvoort
organiseert Jazz in Zandvoort
binnenkort twee optredens. Op
maandag 3 maart (aanvang
20.30 uur) kunt u luisteren naar
Howard Alden (USA) op gitaar.
Howard speelt met Martien Oster - gitaar, Eric Timmermansbas en Frits Landesbergen slagwerk. Toegang bedraagt 15
euro. Op zondag 9 maart (aanvang 14.30 uur) betreedt Andre
Vrolijk met accordeon het podium, bijgestaan door Jean Louis
van Dam- piano, Eric Timmermans- bas en Jeroen de Rijkpercussie. Toegang bedraagt
ook dan 15 euro.
Het optreden op maandag 3
maart is een extra concert met
de Amerikaanse meestergitarist
Howard Alden. ‘He may be the
best of his generation’ schreef
Owen Cordle in JazzTimes. ‘The
most impressive and creative
member of a new generation of
jazz guitarists’ aldus Chip Deffaa
van de New York Post. Kortom…
een jazzsolist van mondiale klasse die op uitnodiging van de Nederlandse gitarist Martien Oster
enkele dagen in Nederland is en
op maandag 3 maart in Zandvoort te beluisteren is.
Geboren in 1958 in California begint Howard op 10-jarige leeftijd
met gitaarspelen. In 1979 vertekt
hij naar Atlantic City om in 1982
naar New York te vertrekken alwaar hij opnamen maakte met
o.a. Joe Bushkin, Joe Williams,
Warren Vaché en Woody Herman. Hij werkte ook samen met
Benny Carter, Clark Terry, Dizzy
Gillespie, Scott Hamilton en Ken
Peplowski.
Op zondag 9 maart is het dan
de beurt aan accordeonist Andre Vrolijk. Geboren in 1962 en de
vierde generatie die beroepsma-

Howard Alden.
tig accordeon speelt. Na les te
hebben gehad van de befaamde Coen van Orsouw studeert
hij aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. Sinds
1993 is hij beroepsmusicus en hij
speelde o.a. in het Danny Malando Orkest. In 2003 verschijnt zijn
CD ‘Getting Sentimental.’
Organisator van deze concerten is de Haarlemse bassist Eric
Timmermans. Van meet af aan
is de doelstelling van deze concerten geweest dat de liefhebber van jazzmuziek op concertmatige wijze van kwalitatief
hoogwaardige jazz kan genieten. De jazzconcerten in Theater
De Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De musici komen
maar al te graag concerteren in
de prachtige theaterzaal die over
een uitzonderlijke akoestiek beschikt.
Reserveren voor een van de concerten? Dat kan per email via info@jazzinzandvoort.nl of telefonisch op 023 5310631. Kijk ook
op www.facebook.com/jazzinzandvoort en de website www.
jazzinzandvoort.nl.

Helpt ú kinderen bewust te maken van dierenwelzijn?

Vacature Top 3 Vrijwilligerswerk
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert
haar vacature Top 3. Staat er een
leuke functie voor u bij, neem
dan contact op met één van de
medewerkers van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Heemstede, bereikbaar van dinsdag t/m donderdag tussen 9-12 uur: 023 –
5483824.
Op www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u nog veel meer
leuke vacatures vinden!
Administratieve Duizendpoot
Voor de afdeling Vrije Tijd en
Vrijwilligers van een organisatie
in de gehandicaptenzorg zoekt
het steunpunt voor 1 á 1,5 dag
per week een administratieve
duizendpoot. Het moet gaan om
een vrijwilliger die bekend is met
administratieve processen, goed

kan werken met Excel en de organisatie wil ondersteunen bij de
implementatie van Beaufort (een
systeem om vrijwilligers te registreren). Ook helpt u bij het inschrijven van nieuwe vrijwilligers, maakt vrijwilligersovereenkomsten op, zorgt ervoor dat de
dossiers op orde zijn en het vrijwilligersbestand nauwkeurig bijgehouden wordt. Voor de activiteiten die de afdeling Vrije Tijd en
Vrijwilligers organiseren, ondersteunt u de ledenadministratie,
verwerkt aanmeldingen voor activiteiten en zorgt ervoor dat alle
gebruikers maandelijks een programma ontvangen.
Hulp bij maaltijden
Voor verschillende verzorgingstehuizen worden dringend vrijwilligers gezocht die willen hel-

pen bij de maaltijden op de verpleegafdeling. Het kan gaan
om zowel het ontbijt, de warme
maaltijden tussen de middag als
de broodmaaltijden in de avonden. Heeft u een paar uur per
week over dan zullen de bewoners u zeer erkentelijk zijn voor
uw hulp!
Scholenvoorlichter
Dierenbescherming
De Dierenbescherming in deze regio is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die voorlichtingslessen willen geven aan
basisschoolleerlingen (4 t/m 12
jaar). Het gaat er vooral om kinderen bewust te maken van dierenwelzijn, aan de hand van diverse thema’s. Er zijn goede programma’s ontwikkeld waarmee
u aan de slag kunt!

Primera de Pijp in mahjongstijl
Heemstede - Kantoorboekhandel Primera de Pijp in ’s lands
populairste winkelstraat - de
Raadhuisstraat/Binnenweg
–
heeft sinds vrijdag een bijzondere etalage. Leden van de plaatselijke mahjongclub Bamboe
Acht richtten een uitstalraam in
met mahjongspellen en aanverwante artikelen, zodat deze een
Chinese sfeer ademt.
Aanleiding is de demonstratie
van het mahjongspel die aanstaande zaterdag in de zaak zal
plaatsvinden. Het winkelpubliek

kan kennismaken met dit traditierijke, intrigerende denkspel
dat wordt gespeeld met 144 stenen. Niet voor niets wordt mahjong ‘het spel der 1000 wonderen’ genoemd. Er zijn namelijk
talloze manieren waarop men
zijn drie tegenspelers kan verslaan. Daarbij zijn berekening,
strategie en geluk de bepalende factoren.
Is uw nieuwsgierigheid gewekt?
Loop dan op 1 maart binnen aan
Raadhuisstraat 30 en maak kennis met het spel en de club.
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Knutselclub
(5 -10 jaar)
Schattig popje
of beestje
maken

Huisartsen en apotheek
te Bennebroek:

“Veel mensen krijgen te
weinig vitamine D binnen”
Regio - Vitamine D is van belang voor een goede botopbouw en voor uw spieren. Met
goed onderzoek is aangetoond dat vitamine D het risico
op botbreuken verkleint. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat
vitamine D kan beschermen
bij o.a. diabetes, hart- en vaatziekten en infectieziekten.
Vitamine D komt voor in bepaalde voedingsmiddelen en
de huid kan het tussen maart
en november bij voldoende
zon zelf aanmaken. In de praktijk krijgen echter veel mensen
te weinig vitamine D binnen.
De Gezondheidsraad beveelt
daarom aan om vitamine D zelf
aan te vullen, o.a. als volgt:
• Iedereen vanaf 70 jaar: vul
aan met 20 microgram per dag
(ofwel 800 I.E.).
• Alle vrouwen tussen 50 en 70
jaar: vul aan met 10 microgram
per dag (ofwel 400 I.E.).

• Iedereen die weinig buiten
komt (zoals veel mensen met
een volledige baan): vul aan
met 10 microgram per dag (ofwel 400 I.E.).
De huisartsen en apotheek in
Bennebroek vragen voor dit
advies uw aandacht, ten behoeve van uw eigen gezondheid. Er zijn daarbij verschillende producten te verkrijgen,
dus vraag gerust om advies.
Zij kunnen u ook informeren
over de voorwaarden van uw
verzekering.
Waarom dit initiatief? De huisartsen en apotheker te Bennebroek komen al jarenlang regelmatig bijeen. Ze bespreken
dan de nieuwste inzichten op
medisch en farmaceutisch gebied. Dit overleg heet het F.T.O.
(farmacotherapieoverleg). Het
onderwerp “vitamine D” leende zich goed voor directe communicatie met u als cliënt!

GSV Heemstede
is een omnisportvereniging
met vele takken van sport voor jong
tot oud.
De vereniging kent diverse
oefenlocaties om de
verschillende soorten sport te
beoefenen in Heemstede en
Hillegom. U vindt de locaties
gespreid over de hele gemeente.
Raadpleeg voor tijden de website
of vraag informatie bij de
contactpersonen.
Gymnastiek:
Jos Holdorp - 023-5324160
gsvgymnastiek@hotmail.com
Volleybal
Leo van der Prijt - 023-5287039
leosr@vanderprijt.com
Tafeltennis
Dick ter Heijden - 023-5716511
Badminton
Verenigingssecretariaat - 023-5291244
leni.belien@telfort.nl
Denksport
Chris van Beek - 0637197608
GSVomnisport@gmail.com
Nordic Walking

Heemstede - Woensdagmiddag
is knutselmiddag, voor meisjes
én jongens van 5 tot en met 10
jaar.
Heel veel kinderen zijn gek op
knutselen. Samen met knutseljuf
Renate maken jongens én meisjes prachtige en originele dingen. Er wordt gewerkt met hout,
stof, papier, verf, kralen etc.
Op woensdag 5 maart gaan de
kinderen een schattig popje of
beestje helemaal naar hun eigen
idee beschilderen.
De Knutselclub (5-10 jaar) is elke woensdag van 13.30 tot 15.15
uur in activiteitencentrum de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede.
Kosten per keer zijn: 4,00 euro,
een kaart voor 10 keer kost 35,00
euro.
Kinderen graag per keer van te
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1. (op werkdagen tussen 9 en 12 uur). Kinderen die zich van te voren hebben aangemeld gaan voor. Voor
meer informatie: www.casca.nl.

GSV CENTRUM
Fr. Schubertlaan 37 Heemstede

Peuter-oudergym - Kleutergym
Turnen jeugd

Dans en jeugdballet - Zumba - Pilates
- Callenetics - Tai Chi Chuan - Bewegen
voor Senioren - Werelddansen + Aerobic/
bodyshape 55+ - Conditioneel Bewegen
Senioren - Aerobics - Hatha Yoga - Tafeltennis - Bridgen - Klaverjassen

SPORTZAAL
GUiDO GEZELLESCHOOL
Guido Gezellelaan 3c - Hillegom
Volleybal recreatief

SPORTHAL GROENENDAAL
Sportparklaan 16 - Heemstede
Conditie-gym - Volleybal jeugd en senioren - Badminton
SPORTZAAL DE EVENAAR
van der Waalslaan 33 - Heemstede
Turnen jeugd - Wedstrijdturnen - Conditie-gym - Body en mindfitness - Volleybal
recreatief
SPORTZAAL
HAEMSTEDER BARGER
Koediefslaan 69 - Heemstede
Turnen jeugd - GYMNASTIEK 50+
Body Fit
SPORTZAAL
“DE SPAARNEBORGH”
Offenbachlaan 1 - Heemstede
Ouder en kind-gym. - Turnen jeugd
SPORTZAAL VOORWEGSCHOOL
Voorweg 24 - Heemstede
Ouder en kind-gym. - Turnen jeug
SPORTZAAL
VALkENBURGSCHOOL
Cruquiusweg 42, - Heemstede

SPAARNEHAL
Fie Carelsenplein 1 - Haarlem
Volleybalcompetie
WANDELBOS GROENENDAAL
WATERLEiDiNGDUiNEN
Nordic Walking
BRiDGE
GSV CENTRUM
Fr. Schubertlaan 37 Heemstede
Progr. VOLLEYBAL maart 2014
5 maart 2014
19.00 Spaarnehal Haarlem
Gsv H’stede MC2 – VVV Amsterd. MC2
Gsv H’stede MC1 – Spaarnestad MC2
Gsv H’stede MA1 – Smash.Velsen MA2
19.15 FBK Hal Hoofddorp
VCH DS6 - Gsv H’stede DS1
20.00 de OLM Zwanenburg
SV Christovoor HS1 - Gsv H’stede H2
7 maart 2014
20.30 Zeewijk Ijmuiden
Smash.Velsen H2 - Gsv H’stede HS3
19.00 Spaarnehal Haarlem
Gsv H’stede MC2 – vv Jonas MC3
20.30 Spaarnehal Haarlem
Gsv H’stede HS2 – I.D.E.E. HS1
21.00 Spaarnehal Haarlem
Gsv H’stede HS3 – Scarabee HS1
14 maart 2014
18.30 De Karakiet Purmerend
VIP MC2 - Gsv H’stede MC1
15 maart 2014
15.00 FBK-Hal Hoofddorp

INGEZONDEN

HBB: thuis in Heemstede!
Het is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart lekker rustig in Den Haag. Veel nieuws zal er de komende
weken ook niet zijn uit Den Haag. Waarom? Een flink deel van de
Haagse politici trekt door het land als echte circusartiesten, met
petjes op, folders en pepermuntjes uitdelend en glühwein schenkend. Staatssecretarissen, 2e -kamerleden en ministers gaan in
buurthuizen en talkshows in debat over landelijke thema’s. Hiermee willen ze zoveel mogelijk stemmen trekken voor hun lokale afdelingen. Niet dat de Haagse politici veel begrijpen van de lokale problematiek, maar dat mag de pret niet drukken. Het geeft
de lokale leden van de landelijke partijen de mogelijkheid om zich
te profileren voor verdere landelijke politieke ambities. Het circus
draait volop.
Heemsteeds Burger Belang (HBB) is blij dat wij het zonder steun
van landelijk actieve politici mogen doen. Wij worden niet gesteund door staatsecretarissen, fractievoorzitters en partijdeskundigen uit Den Haag. We krijgen ook geen centen uit de landelijke (met belastinggeld) gesubsidieerde partijkas om de Haagse standpunten na te papegaaien. Wij zijn hier uitermate blij mee.
HBB wordt gedragen door mensen die in Heemstede wonen.
Mensen die de problematiek van Heemstede kennen en zeer betrokken zijn bij het leven en welzijn in Heemstede en hier graag in
investeren. Dat betekent dat de afstand tussen de raadsleden van
Heemsteeds Burger Belang en de inwoners zo klein mogelijk is.
U als kiezer kunt onze (kandidaat) raadsleden aanspreken op alles wat ons dorp bezig houdt. Dit geeft HBB de mogelijkheid om
aan de inwoners van Heemstede sociaal, maatschappelijk en bestuurlijk maatwerk te leveren. Wij kunnen recht doen aan de wensen en ideeën van de inwoners van Heemstede zonder dat er landelijke ideologieën meewegen. Stem daarom 19 maart op Heemstede. Stem HBB!
Remco Ates, fractievoorzitter HBB

VCH MA2 - Gsv H’stede MA1
24 maart 2014
19.00 Beyeneshal Haarlem
Spaarnestad MC4 – Gsv H’stede MC1
19.00 Spaarnehal Haarlem
Gsv H’stede MC2 – Amstelveen MC3
21.00 Beyeneshal Haarlem
EersteVatDag H1 – Gsv H’stede HS3
26 maart 2014
19.00 Beyeneshal Haarlem
Spaarnestad MA2 – Gsv H’stede MA1
19.30 Bindelwijk Oudekerk
VV Oudekerk - Gsv H’stede DS1
27 maart 2014
19.30 de Scheg Uithoorn
SAS’70 HS4 - Gsv H’stede HS1
31 maart 2014
19.30 Spaarnehal Haarlem
Gsv H’stede HS2 – SAS’70 HS4
21.00 Spaarnehal Haarlem
Gsv H’stede HS3 – VHZ HS4
Gsv H’stede HS1 – Scarabee HS2
Gsv H’stede DS1 – vv Nederhorst DS1

WEDSTRiJDTURNEN

SCHOOLVOLLEYBALTOERNOOi

Hierdoor komt het aantal op 25 stuks te
staan. Iedereen mag twee toestellen kiezen die zij het leukst vindt. De nieuwelingen komen uit in de D2, dat is twee klassen hoger dan de recreanten.

Zaterdag 29 maart organiseert de sectie
volleybal voor het 5e jaar het basisscholen Cool Moves Volley toernooi. Cool
Moves Volley is de beginnende variant
van het mooie volleybalspel. Vanaf 6 jaar
kunnen kinderen kennis maken met de
eerste beginselen van het volleybalspel.
Hey toernooi wordt gehouden in Sporthal
Groenendaal aan de Sportparklaan in
Heemstede en duurt van 10.00 uur tot
17.00 uur.

In de week van 24 t/m 31 maart vinden
de onderlinge wedstrijden plaats. De Offenbachzaal start op 24 maart gevolgd
door de lessen in de Haemstede Barger
op donderdag 27 maart.
Op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart
sluiten de Voorweg en Valkenburgschool
de week af met tenslotte de lessen in
de Evenaar op maandag 31 maart. Alle
wedstrijden worden op het eigen lesuur
gehouden in de eigen zaal.
Uiteraard zijn alle supporters van harte
welkom.
TOESTELkAMPiOENSCHAPPEN
Op zondag 2 maart vinden in Beverwijk
de toestelkampioenschappen plaats. Hier
doet de gehele wedstrijdgroep aan mee
aangevuld met 7 meisjes, die maar een
keer extra trainen in de week.

Vanaf 09.00 uur laten de kinderen onder
leiding van Monique 6 balkoefeningen,
14 brugoefeningen, 17 vloeroefeningen
en 13 sprongen zien . Al met al een lange
dag turnen in de Sporthal “De Walvis” in
Beverwijk.

Website: www.gsv-heemstede.nl
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Casca 20 jaar jong!

Mike Doodeman van Casca:

“Ik zie mezelf als een soort sociale makelaar”
Heemstede – Mike Doodeman
is 15 jaar werkzaam als sociaal
cultureel en ambulant jongerenwerker bij Casca. Tijdens een
tour door de woonwijken van
Heemstede, vertelt hij iets over
zijn vak.
“Mijn associatie met Heemstede
was aanvankelijk anders”, lacht
Mike. “Ik kom zelf oorspronkelijk
uit de kop van Noord-Holland
uit het dorp Blokker, waar het
dorpsgevoel nog steeds waart
en iedereen elkaar groet. Of je
elkaar nu kent of niet. Toen ik in
Heemstede kwam was mijn eerste indruk dat het hier ongelooflijk groen en ruim opgezet was.
Maar het viel me ook op dat de
mensen in Heemstede meer op
zichzelf zijn in vergelijking met
het dorp waar ik vandaan kom.
Heemstede is in dat opzicht echt
een forensengemeente. Ik dacht
na hoe ik het dorpsgevoel weer
terug kon brengen. De bewoners, jong en oud met elkaar
kon verbinden. In de samenleving draait het allemaal om verbinding. Vanuit Casca organiseren we verschillende projecten in de wijken van Heemstede.
Dit gaat gepaard met allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld een
wijkfeest of straatspeelactiviteiten. Soms komen buurtbewoners door een wijkfeest pas goed
met elkaar in contact. Of dit te
wijten is aan een toename van
individualisering? Nee, dat denk
ik niet: ik vind dit wel meevallen. Niet iedereen in Heemstede
woont hier van oudsher, zoals dit
vaak in mijn oude dorp Blokker
wel het geval is. En daarnaast is
de demografische verdeling van
ouderen, jongeren en gezinnen
per wijk verschillend. Als ik zelf
bewoners in de wijk spreek, blijken de mensen best wel goede

Wegens succes nieuw
Buurtzorg plus team geopend

initiatieven te hebben en juist
heel welwillend te zijn om samen iets sociaals te ondernemen en te organiseren. Mijn rol
is juist om deze eigen initiatieven
van de bewoners helpen te ontplooien. Ik geef het juiste duwtje in de rug en zie mezelf als
een soort sociale makelaar. Het
is een mooie rol om ‘welzijnsintermediair’ te zijn en mensen,
jong en oud, nader tot elkaar te
brengen. Jongerenwerk is daarom ook een belangrijke pijler.
Ik spreek vaak jongeren als ik
door de wijken rijd. Dat contact
is meestal lekker ontspannen en
zo hoor ik wat ze beweegt. Daar
kun je dan als welzijnswerker op
inspringen. Casca organiseert
sowieso veel activiteiten voor
jongeren via Plexat. Voor jongeren en door jongeren. De smartphone met whats app en de sociale media zoals Facebook en
Twitter hebben er aan bijgedragen dat jongeren sneller onderling communiceren. Zo hebben
we wekelijks vaste activiteiten
als het Jongeren eethuis, Plexat
inloop en sport inloop ISW sport

support. Welzijnswerk is saamhorigheid bevorderen en kijken
naar de samenleving als geheel.
Het heeft als hoofddoel de sociale cohesie te versterken: ook in
het geval van speelplekken, veiligheid en overlast. Met dit werk
sta je midden in de samenleving
die jezelf moet opzoeken, zonder beperkingen. Mensen prikkelen om iets sociaals te ondernemen, iets wat ze zelf creëren.
Dat leidt tot zogenaamde ‘zelfredzaamheid’. Velen kennen mij
inmiddels. Zo maak ik een regelmatig een praatje met de bewoners, of zwaai ik naar ze als ik
langsrijd. Ik vang dan nog steeds
de enthousiaste reacties op van
plaatsgevonden wijkfeesten of
activiteiten. En dat voelt goed”,
aldus Mike Doodeman.
Meer informatie en een blik op
de komende activiteiten? Kijk op
www.casca.nl of neem contact
op met Mike: tel. 023 - 548 38 47
Per e-mail naar plexat@casca.
nl. Plexat heeft een eigen Facebookpagina: Plexat.Casca. Ook
op twitter: PlexatHeemstede.
Bart Jonker

Heemstede - Door de voorspoedige groei van het in 2010
gestarte Buurtzorg team in
Heemstede, werd het tijd een
2e team te starten. Het “oude
team” Buurtzorg Heemstede
aan de Herenweg werkt momenteel vanuit het Wiekenplein 8A en beslaat het noordelijke deel van Heemstede.
Het nieuw gestarte 2e team
heeft haar standplaats op de
Glipperweg 53, voorheen de
peuterspeelzaal, vlakbij Prinsenhof van Casca, het zuidelijke deel van Heemstede.
Buurtzorg Nederland is een
thuiszorgorganisatie
die
veel weg heeft van de vroegere wijkverpleging. Thuiszorg zoals het vroeger was. Er
wordt door een klein, zelfsturend team zorg op maat geleverd aan de mensen thuis die
verpleging of verzorging nodig hebben. Persoonlijke benadering, kleinschaligheid en
bevordering van de zelfredzaamheid staan daarbij voorop. We werken met kleine
teams waardoor er nooit veel
verschillende mensen over
de vloer komen. U kunt bij dit
team terecht voor alle vormen
van zorg en verpleging. Voor
bijvoorbeeld hulp met wassen,
aan- en uitkleden en aanreiken van medicatie.
Buurtzorgmedewerkers
doen meer!
Buurtzorg vindt dat u zo lang
mogelijk zelf moet kunnen beslissen wat nodig is en bij u

past. Als cliënt van Buurtzorg
krijgt u een eigen persoonlijk
begeleider die kennis heeft
van de gevolgen van het ouder worden, uw ziekte, handicaps en alles wat daarbij komt
kijken. Zij verdiept zich in wat
voor u belangrijk is en sluit aan
bij u manier van leven. Zo kan
zij goede adviezen geven over
het aanvragen van hulpmiddelen en de gang van zaken
rondom een ziekenhuis opname. Zij heeft samen met u,
of namens u, regelmatig contact met andere zorgverlener
(bijv. uw huisarts). Buurtzorg
zo zorg op maat. Ook verricht
Buurtzorg handelingen op verzoek van uw arts of specialist,
zoals insuline spuiten, wondzorg, zwachtelen en bestrijden van pijn. Tevens verlenen
de teamleden zorg in de laatste levensfase.
“Omdat we zelf zaken doen als
planning en het aanvragen van
indicaties kunnen we de zorg
efficiënt laten verlopen. We
zijn 24 uur per dag bereikbaar,
de telefoon wordt opgenomen
door dezelfde medewerker als
degene die ook bij u de zorg
levert. Verder is er een samenwerkingsverband met fysiotherapie praktijk Deen”, zo laat
het Buurtzorgteam weten.
Wie kennis wil maken met het
kersverse Buurtzorg Heemstede2 team is van harte welkom
op donderdag 6 maart van
15.00 uur- 17.00 uur tijdens
het open huis aan de Glipperweg 53.

Meisjesvoetbal bij RCH
Heemstede - Vriendinnen, zusjes, nichtjes, alle meisjes zijn komende zaterdag 1 maart meer
dan welkom bij RCH en worden hierbij uitgenodigd voor een gezellig middagje. RCH heeft twee
damesteams in de A- en C-junioren en die hebben aanvulling nodig om volgend jaar ook weer in
de competitie te kunnen spelen.
In de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar kunnen de
meiden meedoen op deze kennismakings-dag.
Wat kun je zoal verwachten bij RCH?
• Een eigen Toernooi voor alle leeftijdsklassen
(R.C.H. Ladies Cup)
• Gezellige meiden om je heen

• Geen wachtlijst
• Goede begeleiding
• Mooie faciliteiten
Kom om 2 uur naar het R.C.H.-terrein aan de
Sportparklaan in Heemstede. Ook de ouders zijn
welkom om zo te weten te komen wat ze bij R.C.H.
kunnen verwachten.
Programma Vriendinnendag:
• 14:00 uur Ontvangst en indeling
• 14:30 uur Gezamenlijke Warming-up
• 14:45 uur Training en andere voetbalactiviteiten
• 16:00-17:30 uur Afsluiting in de kantine
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HFC maakt koppositie niet waar
Regio - Uit niets bleek, dat de
Kon. HFC zondag tegen De Dijk
koppositie waardig is. De machine draaide niet en ondanks
de brede selectie, werden basisspelers Haarmans en Key node gemist. Het duel werd door
de beide keepers beslist. Voor
de 1-0 was er een misverstand
nodig tussen doelman Van der
Werff en aanvoerder Opuku. Een
voorzet van rechts richting eerste paal werd door Opoku in zijn
eigen doel gewerkt waarbij de
doelman achter hem stond en de
bal gewoon kon oppakken gebeurde dit niet. Vervolgens ging
Van der Werff knullig in de fout
door met een zee van tijd te besluiten te gaan voetballen in zijn
strafschopgebied. El Aamrani

pakte hem de bal af en schoot in
het verlaten doel 2-0. Dat het in
blessuretijd door Chakib Tayeb
nog 3-0 werd, na een prima aanval van De Dijk, was een formaliteit. Kansen had HFC vooral in
de eerste helft maar de zuiverheid of geluk ontbrak. Alle acties van Linonel Frederik mislukten. Hij kon weinig betekenen
in de aanval. Ooit heeft hij laten
zien een tegenstander te kunnen
passeren. Bij balbezit ziet hij direct twee tegenstanders op zich
afkomen en dat blijkt steeds een
te veel. Bart Nelis was de zwakke schakel op het middenveld en
werd weinig in het spel betrokken. Hij werd dan ook gewisseld.
Een schot vlak langs de verkeerde kant van de paal was zijn eni-

ge wapenfeit. De gedreven spelende middenvelders Verdam en
Van den Ban waren positieve uitzonderingen. In de tweede helft
ging HFC op jacht naar doelpunten, daarbij was doelman
Van Kampen van De Dijk een
grote sta in de weg. Hij sleepte
zijn team er doorheen met een
paar knappe reddingen. Donny
Verdam bracht HFC terug in de
wedstrijd door uit een vrije trap
de afstand tot 2-1 te verkleinen.
Het was pompen of verzuipen en
met lange halen probeerde HFC
dicht bij doelman Van Kampen te
komen. Net als tijdens de bekerwedstrijd tegen De Dijk, eerder
deze maand, was ook nu weer de
grensrechter niet zo goed op de
hoogte van de spelregels. Herhaaldelijk stonden HFC spelers
volgens hem buitenspel terwijl
dat niet zo was. Jammer voor HFC
dat kansen op die wijze omzeep
werden geholpen. De Dijk kwam
over negentig minuten gezien
ook zelden tot goede aanvallen
maar met hulp van HFC pakten
zij toch de volle winst. HFC blijft
nog koploper al nadert Westlandia HFC op één punt. In de resterende wedstrijden zal HFC alle zeilen moeten bijzetten om de
koppositie te behouden. Volgende week wordt er niet gespeeld.
Op 9 maart speelt HFC thuis tegen het sterke De Zouaven.
Eric van Westerloo

Van Adele tot Fauré

Muziekavonden Coornhert Lyceum
Regio – De jaarlijkse muziekavonden die het Coornhert Lyseum organisert vinden plaats op
woensdag 12, donderdag 13 en
vrijdag 14 maart. Allerlei ensembles, instrumentaal en vocaal,
treden met veel enthousiasme
voor het voetlicht met een zeer
gevarieerd repertoire.
Het schoolorkest opent de avonden met de Ouverture uit de
Rockopera ‘Tommy’ en speelt
daarna een aantal bekende melodieën van Procol Harum, verwerkt in een symfonisch geheel.
Het Kamerkoor zingt met instrumentale begeleiding, uit de Cantata Mundi van Karl Jenkins het
sfeervolle ‘Elegia’. Het salonorkest neemt de toehoorder mee
naar de koffiehuizen aan het
begin van de 20e eeuw met de

sprookjesachtige Parade van de
tinnen soldaatjes. De Big Band
besluit de avond swingend met
‘Get Ready’, een song van Smokey Robinson.
Op het programma staat verder
muziek van Vanessa Mae, Robbie Williams en Chi Coltrane.
Verdeeld over drie avonden kunt
u ook nog luisteren naar muziek van Adele, Jason Mraz, John
Mayer en Otis Redding.
We gaan terug in de tijd met o.a.
The Eagles, Simon and Garfunkel, The Beach Boys, Crosby,
Stills, Nash and Young en Labi Siffre. Er is Jazzmuziek van
Esperanza Spalding. Nog wat
beroemde namen in het programma zijn o.a. Emeli Sandé,
Alison Krauss, Greenday, Matt
Corby, Linkin Park, Stevie Won-

der, Kate Perry en The Black
Keys. Er is klassieke muziek van
Glinka, Einaudi, Fauré, Tsjaikovsky en Guillaume de Machaut.
Soul, funk, jazz, rock, wereldmuziek, klassiek en ook een aantal eigen composities wisselen
elkaar in hoog tempo af en alles wordt live gespeeld door de
leerlingen van het Coornhert Lyceum.
Belangstellenden zijn uitgenodigd om één van de avonden
bij te wonen. De avonden gaan
19.30 uur van start. De kaarten kosten 2,50 euro per stuk
en kunnen worden besteld bij
de administratie van het Coornhert Lyceum via telefoonnummer
023-5121616 of via info@coornhert.nl.

Aanmelden voor vaartocht Rode Kruis
Regio - Het Rode Kruis Haarlem en Omstreken organiseert
op maandag 16, dinsdag 17 en
woensdag 18 juni drie vaardagen voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, wonende in de
gemeente Haarlem, Heemstede of Bloemendaal. De vaardagen zijn bestemd voor mensen
die niet meer of weinig op eigen
gelegenheid buitenshuis komen.
Dagelijks kunnen er maximaal 95 personen mee. Voor
de begeleiding en ondersteu-

ning van e deelnemers is dagelijks een team van 15 vrijwilligers
aan boord. Een gids van ’t Gilde
zal aan boord zijn en bijzonderheden vertellen over bezienswaardigheden langs de route.
Voor deelname aan een van deze
vaardagen vraagt het Rode Kruis
een eigen bijdrage van 15,00
per persoon. De prijs is inclusief
koffie/thee met gebak, een driegangen diner, drie drankjes en
een hartig hapje. Vertrek 10.00
uur, aankomst ca. 16.30 uur.
Deelnemers dienen het ver-

voer naar de boot (Conradkade, Waarderpolder) zelf te organiseren.
Wilt u deelnemen of heeft u nog
vragen?
Maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag kunt
u tussen 9.00 en 15.30 uur bellen met telefoonnummer 0235411612 of 023-5411615.
Inschrijfformulieren zijn te downloaden via de website www.
rodekruis.nl/haarlem.
Ook
kunt u schriftelijk of per email
(info@rodekruishaarlem.nl) een
inschrijfformulier aanvragen.

Eethuis de Luifel: Internationale Themamaaltijd
Maandag 3 maart
Van maandag t/m donderdag
wordt in Eethuis de Luifel, Herenweg 96, Heemstede een
heerlijke maaltijd geserveerd,
vers bereid door onze koks. De
eerste maandag van de maand
is er een thema-driegangendiner met op maandag 3 maart
het thema: Internationaal.
Op het menu staat dan o.a.:
Lady Curzonsoep (namaakschildpadsoep met kerrie en
halfgeslagen room), kruiden
gehaktbrood met ui, champignons, paprika en spekjes, aardappel puree, roerbak spruitjes,
mix salade en Crêpe Romanoff
toe.
U kunt aan tafel tussen 17.15 en
18.30 uur. Reserveren kan telefonisch op werkdagen tussen 9
en 12 uur, tot uiterlijk 10.00 uur
op de dag zelf. Bel: tel. 023-548
38 28 kies 1. De tafel staat gedekt voor het aantal personen
waarvoor u reserveert. Het themadiner kost 9,75 euro.
Themamiddag voor senioren
Politieke Middag
Woensdag 5 maart
De politieke partijen hebben
nieuwe programma’s gemaakt.
Herkent u zich hierin? Wat
wordt het beleid voor wonen,
zorg, welzijn, vervoer en veiligheid? Welke speerpunten zijn

voor u als oudere inwoner van
Heemstede belangrijk?
Lijsttrekkers van alle politieke
partijen discussiëren op deze
politieke middag met senioren,
ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van
19 maart aanstaande.
De middag wordt geopend
door mw. M. de Jong, voorzitter van ouderenbond PCOB.
Dagvoorzitter is mw. P. Ineke, voorzitter van ouderenbond
KBO. Aansluitend is er een
‘Politiek Café’ .
Deze middag is georganiseerd
door Cosbo Heemstede, Stichting Welzijn Ouderen en Casca.
De politieke middag is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op woensdag 5
maart, aanvang 14.00 uur. De
entree is gratis. Opgeven kan
telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38
28 kies 1.
Woensdag avond: Filmavond
Casca Nova in de Theaterzaal
op groot doek
Bijna iedere week draait er bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, een film in de
Theaterzaal op het grote doek.
Op woensdag 5 maart is dat
een romantische dramafilm.
Aanvang: 20.00 uur – entree
6,00 euro. Duur van de film:
109 minuten. Voor meer informatie over de titel en/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.

Kinderdisco (6-10 jaar)
met thema Neon

Heemstede - Neonkleurtjes:
lekker fel en vrolijk! Doe ze in je
haar, op je shirt… of? Deze keer
heeft de kinderdisco het thema
Neon en natuurlijk mag je verkleed komen. Maar het hoeft
niet. Er zijn danswedstrijdjes en
limbodansen, een zakje snoepjes, limonade en de leukste liedjes van het moment. Dat maakt
het de leukste kinderdisco die
je je kunt voorstellen! Een echte
DJ staat aan de draaitafel en de
discoverlichting maakt het helemaal af. Ouders mogen in het
begin van de avond even mee
naar binnen, maar gaan daarna
weg. Zij kunnen een kopje koffie
drinken of even naar huis gaan.
Alle disco-bezoekertjes krijgen

een kaartje. Hiermee kunnen
zij twee keer een bekertje limonade halen en 1 keer een zakje
snoep. Op dit kaartje komt ook
het thuistelefoonnummer en hun
naam te staan, mocht er wat zijn
dan kunnen de jeugdwerkers het
thuisfront altijd bereiken.
De kinderdisco (6-10 jaar) is
op zaterdag 8 maart van 19.0021.00 uur in de jongerenruimte Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 3,-euro (inclusief limonade en 1x zakje snoep).
De volgende kinderdisco met
het thema ‘Tropisch’ is op zaterdag 5 april, zet ‘m vast in je
agenda!

Hoogbejaarde dame beroofd
Heemstede - Een wandeling,
afgelopen zondag, op het terrein
van de Hartekamp aan de Herenweg is voor een ruim 90-jarige dame uit Heemstede treurig
afgelopen. Zij werd rond vier uur
‘s middags aangesproken door
een tweetal vrouwen. Die vertelden haar iets over een goed

doel dat het voor dierenrechten
opneemt. Een van de vrouwen
dankte de dame op leeftijd voor
het luisteren door een knuffel te
geven. Eenmaal thuis merkte de
Heemsteedse dat haar gouden
slavenarmband weg was. Wie
meer inlichtingen heeft belt met
de politie: 0900-8844.
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Hier hebben we op gewacht
Heemstede – Je kunt er op wachten dat bij zacht weer en de
eerste voorzichtige warme zonnestralen de bollen de grond
uit schieten. Narcissen en krokussen zijn er vroeg bij deze
winter want lente is het nog niet. Alvast voorgenieten van
het nieuwe seizoen, met deze vrolijke bloeiers om en nabij
het Wipperplein en Valkenburgerplein.

SENIORENNIEUWS HEEMSTEDE
Wat eten we deze maand

Op 25 maart wordt er weer gegeten bij Welzijn Ouderen Heemstede. Deze keer maken de koks van Bosbeek er
een pannenkoekenfeestje van! De gastvrouwen serveren gebonden tomatensoep, 3 soorten pannenkoeken nl
appel, spek of naturel, en als dessert vruchten yoghurt. De kosten zijn, inclusief 2 glaasjes wijn of sinaasappelsap, € 12,00. U bent welkom vanaf 12.15 uur. Tot 18 maart, een week van tevoren, kunt u zich aanmelden.

Politieke middag voor senioren

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart a.s. hebben de politieke partijen van de
gemeente Heemstede een programma gemaakt. Wij zijn benieuwd of u zich daarin herkent. De lijsttrekkers zijn
uitgenodigd om te praten over de nieuwe programma’s en in het bijzonder over de gevolgen voor de senioren.
De organisatie is in handen van de Cosbo Heemstede (Centraal orgaan Samenwerkende bonden ouderen),
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede en Casca.

Tuinproject ‘Graag Gedaan’

Leerlingen van College Hageveld gaan van 31 maart tot en met 4 april hun maatschappelijke stage doen bij
Welzijn Ouderen Heemstede. Kunnen ze ook bij u thuis komen om uw tuin lente-klaar te maken.
Kunt u uw tuin niet meer zelf onderhouden omdat het u te zwaar wordt en wilt u éénmalig hulp van een paar
jongeren dan kunt u zich opgeven voor dit project!

Veranderingen in de zorg

Op 4 maart 2014 wordt door Alzheimer Café Heemstede een bijeenkomst georganiseerd met als thema:
Veranderingen in de zorg; wat zijn voor u de consequenties. Er treedt een verschuiving op in de ﬁnanciering van
AWBZ naar WMO. Er moet ook bezuinigd worden. Dit treft vooral voorzieningen als dagopvang en ontmoetingsgroep. De gemeente gaat hierin een grotere rol spelen. Wat betekent dit voor mensen met dementie en voor de
ﬁnanciële bijdrage? De avond is van 19.00 to 21.30 uur in het centrum aan de Lieven de Keylaan.

De Pauwehof / Cursus digitale fotograﬁe op maat

Een cursus bedoeld om uw eigen digitale camera beter te leren kennen. Iedere cursist neemt deel met zijn/haar
eigen camera en leert in een rustig tempo waar de meeste knoppen en menu’s voor bedoeld zijn en hoe u ze
moet bedienen. Daarnaast is er aandacht voor de basisprincipes van het fotograferen. En natuurlijk gaat u ook
zelf aan de slag. De cursus start op 10 maart a.s. Voor informatie en aanmelden: De Pauwehof, 023-5286022.

De informatie voor
deze rubriek wordt
verzorgd door de
stichting Welzijn
Ouderen Heemstede
(WOH).
Lieven de Keylaan
24, Heemstede, telefoon 023-528 85 10 op
maandag t/m donderdag van 09.00-17.00
uur en op vrijdag van
9.00 - 13.00 uur.

Op de website: www.
welzijnouderenheemstede.nl
is heel veel
informatie te vinden
over activiteiten en
dienstverlening door
en voor Ouderen in
Heemstede.
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AgendA
26

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.

26

februari
Woensdag
tot en met 25 maart

26

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.

26

februari
Woensdag
t/m dinsdag 15 april

t/m woe: 8.30 - 17.00 uur, do:
8.30 - 19.30 uur, vrij: 8.30 16.00 uur.

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.

26

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.

26

februari
Woensdag
t/m maandag 31 maart

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.
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februari
Woensdag
tot vrijdag 10 april

3

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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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

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.
Het Filiaal. Drie heren belanden in een onuitputtelijke
reeks onverklaarbare toestanden. Onbegrijpelijk theater!
Theater de Luifel - aanvang:
16.00 uur, 12,50 euro, leeftijd: 5+.
Zondag

‘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–

anist Camiel Boomsma in
het sociëteitsgebouw aan de
Zijlweg 1 in Haarlem. Zaal
open: 11.45 uur. Aanv. Concert: 12.30. Einde ± 14.30 uur.
Met o.a. werk van Bach/Siloti,
Haydn, Chopin, Wagner/Liszt
en Saint-Saens.
Tegemoetkoming in de kosten: 10,- euro. Kinderen hebben gratis toegang.
Laureaten Prinses Christina Concours. Het PCC heeft
met haar activiteiten en inzet voor jong talent bewezen
een perfecte aangever van
de sterren van de toekomst
te zijn.
Podium Oude Kerk, aanvang:
12.00 uur, koffie met taart:
11.15 uur, 17,00 euro.

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.

2 maart

Sociëteit Vereeniging presenteert een recital van pi-

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.
Concert in Theater de
Krocht, Grote Krocht 41 te
Zandvoort met Howard Alden (USA) op gitaar met
Martien Oster - gitaar, Eric
Timmermans- bas en Frits
Landesbergen - slagwerk.
Aanv. 20.30 uur. Toegang bedraagt 15 euro.
Kaarten reserveren: info@
jazzinzandvoort.nl of telefonisch op 023 5310631. Kijk
ook op www.facebook.com/
jazzinzandvoort en de website
www.jazzinzandvoort.nl.

3

maart
Maandag
t/m zondag 4 mei
Expositie Dolly Ann Joustra
(1925-2012). Pasteltekeningen en acrylschilderijen. Bij
Casca de Luifel, Herenweg 96
Heemstede.

5

maart
Woendag
Politieke middag voor senioren met lijsttrekkers partijen. Organisatie in handen
van Cosbo Heemstede (Centraal orgaan Samenwerkende
bonden ouderen), Stichting
Welzijn Ouderen Heemstede
en Casca.
Aanvang 14.00 uur.
Locatie: Raadhuis Heemstede.
Lezing over sociale omgangsvormen bij kinderen,
boekhandel Blokker, Binnenweg 138 Heemstede.
Naar aanleiding van de publicatie ‘Wat heb jij leuke kinderen’. Aanvang: 10.30 uur.
Toegang vrij.
Boekhandel Blokker is telefonisch bereikbaar via 0235282472.
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Woensdag
maart
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.

15

maart
Zaterdag
Rommelmarkt bij Scouting Brigitta, Eemstraat 56,
Haarlem-Noord. 10.00-15.00
uur. Inleveren spullen: vrijdag
14/3, 18.00 -21.00 uur. Zie
www.scoutingbrigitta.nl.
Valentina Lisitsa. Een getalenteerd pianiste die vóórdat zij op de grote podia haar
entree maakte al wereldwijd
een grote schare fans en volgers had opgebouwd in het
digitale domein. Podium Oude Kerk, aanvang: 20.15 uur,
21,50 euro.
Leids Cabaret Festival.
Benieuwd wie het VARA Leids
Cabaret Festival in 2014 gewonnen heeft en wie wellicht
dé nieuwe belofte is? De drie
finalisten doen de finaleavond
nog eens dunnetjes over in
ons theater.
Theater de Luifel, aanvang:
20.15 uur, 18,00 euro.

20

maart
Donderdag
Tommy Wieringa & Joost

Conijn. Joost Conijn is beeldend kunstenaar, maakt films
en schreef Piloot van goed en
kwaad, het verslag van zijn
adembenemende reisavonturen. Tommy Wieringa gaat
met hem in gesprek.
Podium Oude Slot, aanvang:
20.15 uur, 17,00 euro.
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maart
Woensdag
Oratoriumkoor Bennebroek
met het promenadeorkest
in de Jozefkerk, Kerklaan
9, Bennebroek. Zaal open:
19.45 uur. Aanv. 20.15 uur.
‘Paulus’ van Felix Mendelssohn. Kaarten a 20,- aan de
kassa voor aanvang v/h concert. Of: www.oratoriumkoorbennebroek.nl.

Heemstede - De titel van het
programma zegt al heel veel:
Zo plat als de wereld. Het absurdistische theater van Het Filiaal levert een uiterst vermakelijke voorstelling op die voor iedereen van 5 tot 105 onbegrijpelijk
is. Een onontkoombare aanprijzing voor de liefhebbers, jong én
oud. Zaterdag 1 maart in Theater
de Luifel. In Zo plat als de wereld
belanden drie heren in een onafzienbare reeks onverklaarbare
toestanden, vaak met de meest
alledaagse spullen. Hilarische situaties, liedjes, poëzie en energieke live muziek wisselen elkaar
in een hoog tempo af. Er wordt
geworsteld met de dingen, met
de zwaartekracht en soms ook
met elkaar. En zie je wel echt wat
je ziet? Probeer daar maar eens
een touw aan vast te knopen.
Wie houdt van de schilderijen
van Magritte, de sketches van
Monty Python, de speelfilms van
Jacques Tati en de muziek van
Bach zal zich kostelijk vermaken met de fratsen van Het Filiaal, drie mannen die op meeslepende wijze van niets iets weten
te maken.
Elk kind dat de voorstelling bezoekt ontvangt na afloop een spe-

Heemstede – Het is een echte evergreen, de cursus tuinverzorging. Al decennia lang organiseert
Groei & Bloei in Zuid-Kennemerland cursussen op
het gebied van tuinverzorging. Vorig jaar was dat
de basiscursus voor beginnende tuiniers Dit jaar
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ciale speelkaart die tot een fotolijstje verknipt kan worden. Daarin kan een situatie worden geënsceneerd met heel kleine mannetjes, waarin -in het verlengde van
de voorstelling- een voorwerp ineens een totaal andere betekenis
krijgt. De daarvan gemaakt foto
wordt naar Het Filiaal gemaild en
op de website van het gezelschap
gepubliceerd. De origineelste inzending wordt beloond met een
heuse ukelele.
Het Filiaal heeft al eerder getoerd met Zo plat als de wereld,
met groot succes bij pers en publiek. Zo schreef het AD: Zo Plat
Als De Wereld is bijzonder geraffineerd, Het Parool: Heerlijk onbegrijpelijk en de Volkskrant: Het
wonder van minimaal theater;
hoe je van niets iets kunt maken.
Regie: Monique Corvers; spel
& ukulele: Ramses Graus; spel,
marimba & accordeon: Rombout
Stoffers; spel & marimba: Gábor
Tarján.
Aanvang is 19.00 uur, Theater de
Luifel is gevestigd aan de Herenweg 96 te Heemstede. Entree: 12,50 euro. Leeftijd: 5+.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en
www.podiaheemstede.nl.

de vervolgcursus. Ook degenen die de basiscursus niet hebben gevolgd, maar zelf reeds voldoende opgedane basiskennis hebben, kunnen er aan
deelnemen.
Op 5 dinsdagavonden (theorie) en 3 zaterdagochtenden (praktijk) zullen de volgende onderwerpen
worden behandeld:
- bodem/bemesting; ziekten/aantastingen
- snoeien, gereedschap, vorm- en fruitsnoei; met
praktijkles (1)
- tuinontwerp maken
- vorm en kleur toepassen in de tuin
- beplantingsplan maken, kenmerken van planten
- bezoeken van tuinen-praktijklessen (2)
Cursusdagen: dinsdagavond: 18 maart, 25 maart,
1 april, 8 april en 15 april; zaterdagochtend:
29 maart, 12 april en 19 april.
Locatie: Tetterodehal, Tetterodeweg 15 te Overveen; (zaal: voorbij de bar linksaf).
Parkeren: parkeerterrein.
Aanvang: 19:30-21:30 uur, inclusief koffie/thee
Kosten: Groei & Bloei-lid 95 euro / niet-lid 115
euroover te maken naar NL86.INGB0.000475809,
t.n.v. Groei & Bloei Zuid-Kennemerland te Aerdenhout.
Aanmelding per telefoon:023-5257367, als u het
antwoordapparaat krijgt graag uw naam en telefoonnummer inspreken en vermelden ‘tuincursus’,
of via e-mail c_ruigrok@hotmail.com; Hierbij s.v.p.
ook uw telefoonnummer vermelden. Uw aanmelding wordt bevestigd.
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Minimaal theater van Het Filiaal
maakt van niets iets in de Luifel

41

Kom naar de cursus
tuinverzorging van Groei & Bloei!

maart
Vrijdag
Hans Aarsman. Met De
Aarsman Projectie maakte
Hans Aarsman -schrijver en
fotojournalist - zijn eerste theaterprogramma. Een bijzondere en avond die het midden
houdt tussen een lezing en
een conference.
Theater de Luifel, aanvang:
20.15 uur, 19,50 euro.
maart
Zondag
Jolande Withuis. Jolande
Withuis wijdt zich momenteel
aan een biografie over prinses/koningin Juliana. Na haar
optreden in 2012 in Zomergasten kreeg zij veel materiaal
toegestuurd dat een nieuw
licht werpt haar onderzoek.
Podium Oude Slot, aanvang:
15.00 uur, 17,00 euro.

• de Heemsteder

Vervolgd…
Filmclub
PerPlex
Heemstede - Wordt vervolgd
namen de oprichters van de filmclub PerPlex, Mike Doodeman
en Simon Pruijn, wel erg serieus.
Na een succesvolle eerste editie start de unieke filmclub van
Plexat (Casca) haar vervolg.
Of je nog nooit een film gemaakt hebt, wilt leren acteren of
al wat ervaring hebt zo hier en
daar, PerPlex is er voor jou. Elke maandag van 19.00–21.00 komen de filmmakers bij elkaar in
Plexat (zij-ingang Casca Herenweg 96, Heemstede).
Er wordt een idee bedacht, daarna een script geschreven, verfilmd en uiteindelijk volgt een

Voor de opnames: Buiten bij slagerij Vreeburg.
grandioze première. Lol en plezier staan voorop.
“Het leuke aan PerPlex is dat we
zo’n diverse groep hebben. We
hebben kinderen van acht jaar
oud en mensen van boven de 65!

Uniek voor mij om die groepen
te verbinden.” Aldus Mike Doodeman, sociaal maatschappelijk
werker.
Simon: “Ik ben al vanaf dat ik 11
was bij Plexat aangestoken door
Mike in het maken van films. Het
is voor mij erg belangrijk dat iedereen alles kan doen wat hij of
zij wil bij PerPlex. Niets moet, alles mag is mijn motto.”
Op maandag 3 maart start de
PerPlex 2e editie. Elke maandag
19.00-21.00. Meedoen is geheel
gratis! Je krijgt zelfs nog een
drankje van het huis. Wil je weten of het iets voor je is? Kom
dan gewoon langs maandag. Je
mag ook altijd mailen naar filmen@outlook.com, bellen met
023-5483847 of je kunt kijken op
de website: perplexfilm.nl. Daar
staat ook de film van de eerste
editie: Buufbonje.
Gezelligheid staat voorop.
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Verspreiding verkiezingsfolder

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten 20 februari
- Nieuwe regelgeving
- Verkiezingen Gemeenteraad
2014

Lijsttrekkersdebat
10 maart, 19.30 uur
in het raadhuis
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

In deze periode worden de stempassen en kandidatenlijsten
voor de gemeenteraads-verkiezingen op 19 maart verspreid.
Daarbij ontvangt u ook een folder waarin de politieke partijen in
Heemstede duidelijk maken waar zij voor staan. En niet alleen op
papier stellen de partijen zich aan u voor. De folder is voorzien
van ‘Layar’: een extra ‘laag’ waarin u filmpjes van de lijsttrekkers
kunt bekijken. Wanneer u de pagina scant met de ‘Layar-app’
wordt het filmpje direct afgespeeld op uw smartphone of tablet.
Daarnaast kunt u de filmpjes bekijken via
www.heemstede.nl/verkiezingen2014. Daar vindt
u ook nog meer nieuws over de verkiezingen.

Vermiste terecht dankzij Burgernet
Dankzij 3 goede tips van deelnemers aan
Burgernet werd vorige week binnen een half
uur een vermiste 69-jarige man in Heemstede
gevonden. Hieruit blijkt maar weer dat Burgernet

echt werkt! Doe ook mee met Burgernet en meld
u aan via www.burgernet.nl.

Aanvragen reisdocumenten niet
mogelijk op 6, 7 en 8 maart
Op 9 maart wordt een nieuw model reisdocument ingevoerd en
gaat de geldigheid van paspoorten en identiteitskaarten voor
personen van 18 jaar en ouder van 5 jaar naar 10 jaar. In verband
met deze wijzigingen is het in het hele land niet mogelijk om van
6 t/m 8 maart een regulier reisdocument aan te vragen. Kijk voor
meer informatie op www.heemstede.nl bij Nieuws.

Inloopochtend burgemeester 7 maart
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse
inloopochtend langs te komen bij burgemeester
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt
plaats op vrijdag 7 maart 2014 van 10.00

tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden
bij de publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus
zonder afspraak, om van gedachten te wisselen
met de burgemeester over ontwikkelingen in
Heemstede.

Gemeente Heemstede zoekt

Leden en/of voorzitter commissie
voor bezwaarschriften
In Heemstede functioneert een onafhankelijke
commissie voor bezwaarschriften. De commissie
adviseert het college over de afhandeling van
bezwaarschriften.
Wij zoeken juristen met kennis en ervaring van het
bestuursrecht, waarbij specifieke kennis en ervaring
met deelgebieden als omgevingsrecht,
maatschappelijke ondersteuning en werk en bijstand
een pré kan zijn. Daarnaast worden kandidaten met
bestuurlijke ervaring en/of brede maatschappelijke
belangstelling uitgenodigd te solliciteren.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met
Annelies Hopman, afdelingshoofd Algemene &
Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 08.
Belangstelling?
Reageer voor 10 maart a.s. via
www.werkenbijheemstede.nl.
Hier vindt u ook uitgebreide
informatie over deze vacature.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 209 brandveiliggebruik voor
woonzorgcentrum Bosbeek wabonummer
10157, ontvangen 7 februari 2014.
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 4 het kappen van 1 esdoorn
wabonummer 10161, ontvangen 8 februari 2014.
- Torenlaan 1 constructieve wijzigingen in het
woonhuis wabonummer 10162, ontvangen 10
februari 2014.
- Drieherenlaan 5 het optrekken van de voorgevel
10227, ontvangen 11 februari 2014.
- Lindenlaan 67 het verhogen van het dak, het
maken van een erker en uitbreiden van een
woonhuis wabonummer 10228, ontvangen 12

februari 2014.
- Broeder Josephlaan 19 het plaatsen van
zonwering wabonummer 10230, ontvangen 12
februari 2014.
- Herenweg 39D het kappen van 3 bomen
wabonummer 10231, ontvangen 12 februari
2014.
- Lorentzlaan 34 en Zeekoetpad het kappen
van 1 els en 1 populier wabonummer 10240,
ontvangen 12 februari 2014.
- Binnenweg 16 het aanbrengen van een zebrapad
tegenover het parkeerterrein bij de supermarkt
wabonummer 10241, ontvangen 13 februari
2014.
Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Leidsevaartweg 15-17 het in werking hebben van

een aannemings-, handels-, boomverzorgings-,
en groenvoorzieningsbedrijf WABO-2012.340,
verzonden 21 februari 2014.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Zandvoorter Allee 18 het plaatsen van een
tuinkist wabonummer 8424, verzonden 21
februari 2014.
- Binnenweg 180 het plaatsen van lichtreclame
wabonummer 9421, verzonden 21 februari 2014.
- Johannes Verhulstlaan 9 het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
9684, verzonden 21 februari 2014.
- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging en
kappen van 1 els, 1 populier, 1 es en 1 haagbeuk
wabonummer 5150, verzonden 21 februari 2014.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit: gehandicaptenparkeerplaats
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het
appartement Meijerslaan 374 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de
bewoonster (verzonden: 21 februari 2014).

Het besluit ligt vanaf 27 februari 2014 zes weken ter
inzage.

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

Raadsbesluiten 20 februari 2014
Aanwezig waren 19 van de 21 raadsleden.
De raad heeft besloten:
- Verklaring van geen bedenkingen tbv
omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting
in Wandelbos Groenendaal
Unaniem vastgesteld

- Verordening werkzaamheden kabels en
leidingen 2014
Unaniem vastgesteld
- Aanpassen tarieven reisdocumenten in
Verordening Heffing en Invordering leges 2014
Unaniem vastgesteld

- Motie ‘Borgen publieke verantwoording bij
regionalisering’
Unaniem vastgesteld
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 20
februari 2014
De afdoening van de ingekomen stukken is
unaniem vastgesteld.

Nieuwe regelgeving
- Op 30 januari 2014 heeft de raad de
Beheerverordening Algemene begraafplaats
Heemstede 2014 vastgesteld en de
Beheerverordening Algemene Begraafplaats
Heemstede ingetrokken.
- Op 14 januari 2014 heeft het college van

burgemeester en wethouders het Intern Controle
Plan 2014 (ICP 2014) gemeente Heemstede
vastgesteld en het oude ICP ingetrokken.
- Op 30 januari 2014 heeft de raad het Reglement
van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad

vastgesteld en het oude Reglement van orde
ingetrokken.
Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via
www.officielebekendmakingen.nl.

Handhavingsacties
Aanhangwagen Meijerslaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben een
wit met blauw/groene, klein formaat, aanhangwagen
aangetroffen die langer dan drie achtereenvolgende
dagen is geplaatst op de Meijerslaan aan de zijde van
de Herenweg.
Het is verboden een voertuig dat voor recreatie,
dan wel uitsluitend of mede voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie
achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen
(artikel 5:6, eerste lid APV).
De eigenaar van deze aanhangwagen krijgt tot
en met 28 februari 2014 de gelegenheid om de
aanhangwagen van de weg te verwijderen. Indien de
aanhangwagen binnen deze termijn niet van de weg
is verwijderd, wordt de aanhangwagen in opdracht

van het college verwijderd (bestuursdwang). De
aanhangwagen wordt dan voor een periode van
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode
kan de eigenaar zijn aanhangwagen ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten.
Vaartuig Zandvaart ter hoogte van
Esdoornkade
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
een rood met wit vaartuig, met stuurhut en rood
dekzeil, aangetroffen in de Zandvaart ter hoogte van
de Esdoornkade, neergelegd in ligplaats EDK 013
en verplaatst naar EDK 014. Dit vaartuig is, zonder
vergunning, aangelegd aan grond dat in eigendom is
van de gemeente.
Het is verboden zonder vergunning op deze plaats

een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de
Verordening openbaar water Heemstede).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt
tot en met 5 maart 2014 de gelegenheid om zijn
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een
ligplaats in te nemen met waar dit aan openbare
grond met een vergunning wel is toegestaan. Indien
de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek,
wordt het vaartuig in opdracht van het college
verwijderd (bestuursdwang). Het vaartuig wordt
dan voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.
Neem voor vragen contact op met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Vergadering
commissie voor
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 6 maart 2014 in het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een
gehandicaptenparkeerkaart
(niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een
omgevingsvergunning voor het
vernieuwen van een erfafscheiding
(openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor een nieuw
te plaatsen bord bij park Meermond
(openbaar)
Dit 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.

Verkiezingen Gemeenteraad 2014
Adressen stemlokalen
De burgemeester van Heemstede maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van de raad van
de gemeente Heemstede op woensdag 19 maart 2014 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is
gevestigd.
Nr.

Aanduiding stembureau

Adres stembureau

1

Raadhuis

Raadhuisplein 1

2

Heemhaven

Von Brucken Focklaan 20

3

Nicolaas Beetsschool

Sportparklaan 1-3

4

Huize Bosbeek

Glipper Dreef 209

5

Princehof

Glipperweg 57

6

Schoolgebouw

Reggelaan 14

7

De Evenaar

Van der Waalslaan 33

8

De Luifel

Herenweg 96

9

Bibliotheek

Julianaplein 1

10

Zorgcentrum Kennemerduin

Herenweg 126

11

Crayenesterschool

Crayenestersingel 37

12

Bosch en Hovenschool

Adriaan Pauwlaan 19

13

Station

Roemer Visscherplein

14

Voorwegschool

Voorweg 24

15

Spaarne Ziekenhuis

Händellaan 2

16

Welzijn Ouderen Heemstede

Lieven de Keylaan 24

Alle locaties zijn toegankelijk voor rolstoelen. De stembureaus gemarkeerd met
scootmobielen en hebben een invalidenparkeerplaats.

Gemeente Heemstede
zoekt nog leden en/of
voorzitter commissie
voor bezwaarschriften.
Interesse? Kijk op
www.werkenbijheemstede.nl

zijn ook toegankelijk voor

Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat
stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt
identificeren mag u niet stemmen.
Alternatieve tellocaties
Het college heeft besloten om het stembureau Spaarne Ziekenhuis op het raadhuis de stemmen te laten
tellen. In verband met de inrichting van de burgerzaal voor de verkiezingsuitslag telt ook het stembureau
‘Raadhuis’ in een andere ruimte op het raadhuis.
Vervangende stempas
Als u uw stempas kwijtgeraakt bent, kunt u tot uiterlijk 18 maart 2014, 12.00 uur bij de afdeling
Publiekszaken een vervangende stempas aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet meer mogelijk. In
dat geval kunt u niet stemmen. Vergeet bij het stemmen niet uw stempas en uw identiteitsbewijs mee te
nemen! Zonder stempas én identiteitsbewijs, dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn, kunt u niet stemmen.
Neem voor meer informatie contact op met Afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 1, tel: 14 023.

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’.

