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www.brantjeswijn.nl

Heemstede - De Generatietuin van stichting ‘Kom 
in Mijn Tuin’ heeft nieuwe bankjes! Ze zijn 100% 
van Heemsteeds hout, gemaakt uit bomen ge-
schonken door gemeente Heemstede. Het gaat om 
eiken van de begraafplaats uit Heemstede even-
als bomen die werden geschonken door Landgoed 
Ipenrode. Stadshout Kennemerland heeft de ‘bos-
zitmeubels’ donderdag 27 februari geplaatst. Zo te 
zien zijn de kinderen er erg tevreden mee! 

WWW.DEOOSTEINDE.NL

OPEN

ZONDAG 
9 MAART

VAN 12.00 - 17.00 UUR

Bomen worden banken
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Attentie, buurtpreventie!
Heemstede – Heemstede is een 
graag gezien dorp bij het die-
vengilde. Drie jaar geleden ken-
de de wijk oostelijk van wandel-
bos Groenendaal een inbraak-
golf. De bewoners van deze wijk 
kenden elkaar al goed van de 
jaarlijkse barbecues en vanuit 
die gemeenschap kwam het ini-
tiatief om in hun buurt een net-

werk op te richten om elkaar bij 
onraad te kunnen waarschuwen. 
Sinds eind 2010 houden ze el-
kaar op de hoogte via een sms 
community, inmiddels een What-
sapp groep waarin ook de poli-
tie deelneemt. De buurtbewo-
ners lopen op roulatiebasis een 
rondje door de wijk  en kunnen 
in verdachte situaties direct de 

politie waarschuwen. Dit bewo-
nerscollectief heeft zich inmid-
dels al bewezen. Op een geza-
menlijke website kunnen bewo-
ners informatie over veiligheid  
en de groepsalert vinden, maar 
ook de gezamenlijke activiteiten 
die georganiseerd worden. 

Hesjes en borden
Dinsdagochtend kreeg dit buurt 
initiatief ondersteuning van de 
gemeente met het aanbieden 
van groene hesjes voor de be-
woners en buurtpreventieborden 
voor de ingangen van de buurt. 
Burgemeester Marianne Heere-
mans bood de oprichter en co-
ordinator van dit veiligheidsini-
tiatief, bewoner van de Toren-
laan, Koos Kooren de hesjes aan 
en een bord met de tekst buurt-
preventie, met een felicitatie van 
de burgemeester en de wijk-
agenten, Chantal Bunker en Bob 
van der Kolk. Heeremans memo-
reerde nog de avonden die de 
gemeente had georganiseerd, 
waarin voormalig beroepsinbre-
ker Evert Jansen het publiek at-
tendeerde op preventie maatre-

gelen die iedereen in zijn buurt 
kan nemen om het inbrekers niet 
te gemakkelijk te maken. Men-
sen van het buurtpreventieteam 
van Groenendaalkwartier waren 
de enige in Heemstede die Evert 
op zijn gangen door de wijk had 
opgemerkt vanwege opmerke-
lijk gedrag. De gemeente wil de-
ze buurtpreventie aanpak blij-
ven ondersteunen zonder ver-
dere initiatieven te ondernemen. 

Het is uw initiatief en dat moet 
het blijven, wij als gemeente wil-
len graag deze burgerparticipa-
tie blijven ondersteunen.
De tien vertegenwoordigers van 
Groenendaalkwartier die de 
hesjes in ontvangst namen, zul-
len met hun medebewoners de 
ogen en oren van de buurt zijn 
en inbrekers ver uit hun buurt 
houden.
Ton van den Brink 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Vieringen in 
het Trefpunt
Regio – Bij Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek wordt zondag 9 
maart om 10.00 uur een vie-
ring gehouden met ds. J.E.Th. 
Nak- Visser. Het is een                                                  
dienst van Schrift en Tafel, 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Addy 
Alberts. Er is ook Kindercafé. 
Info op: www.pkntrefpunt.nl.

Kerkdiensten

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 9 maart, 
aanvang 10:00 uur, voorgan-
ger Ds. M.A. Smalbrugge

Zondag 16 maart, 
aanvang 10:00 uur, voorganger 
Ds. D. van Ruiten (Leeuwarden)

Zondag 23 maart, 
aanvang 10:00 uur, voorgan-
ger Ds. M.A. Smalbrugge

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (8)

Opnieuw een verdwenen winkel-
tje, alleen al in de Indische Buurt 
zijn er rond de 30 geweest. Ze 
zijn vrijwel allemaal omgebouwd 
tot woonhuis. Kent u ze nog? 
We zaten eerder in deze rubriek 
al op Madoerastraat 3. Uit reac-
ties weten we inmiddels dat het 
eerst boekhandel van Deursen 
was, daarna woningstoffeerde-
rij Bos, die zijn werkplaats in de 
winkel had en tot slot had de fa-
milie. Joop Teeuwen er snackbar 
“De Lekkerbek”. Daarna is het 
een woonhuis geworden. 
In de dezelfde straat en in de-
zelfde portiek zat op nummer 2 
sigarenzaak Oudakker. Ook dat 

is inmiddels een woonhuis ge-
worden, zoals de foto van janua-
ri 2014 van Harry Opheikens laat 
zien.
Heeft u meer informatie over de-
ze winkel of foto’s van vroeger? 
Of heeft u nog een foto van een 
winkel die vroeger in Heemstede 
was en die u wilt laten zien aan 
de lezers van De Heemsteder? 
Mail hem naar de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek (webmaster@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 ande-
re lezers wel aanvullingen. Ook 
kunt u de winkeltjes volgen op 
Facebook via “Ik ben een Heem-
stedenaar….”. 
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 vra-
gen stellen.

Madoerastraat 2, 22 januari 2014.Madoerastraat 2, slijterij en tabakswinkel.

Wat is het ieder jaar weer heer-
lijk, als je na een lange winter 
bij je rondje door de tuin, ein-
delijk de langverwachte punti-
ge blaadjes ziet van het sneeuw-
klokje !  
Met het zichtbaar worden van 
deze tere puntjes wordt niet al-
leen het voorjaar aangekon-
digd, maar ook het begin van 
een nieuw tuinseizoen. Als de 
hele natuur nog in diepe rust 
lijkt, staan zij heel fi er, in weer 
en wind. Is dat de reden dat er 
zoveel mensen lyrisch worden 
bij het zien van deze dappere 
voorjaarsbode? Bestaat daarom 
de vereniging van Galanthofi e-
len (liefhebbers van Galanthus, 
ofwel sneeuwklokje)? Of is het 
toch hun elegante uiterlijk wat 
zoveel mensen trekt? 
Rond 1500 moet de schoonheid 
in ieder geval al opgevallen zijn, 
want toen zijn de eerste sneeuw-
klokjes vanuit Zuid-Europa naar 

Nederland gehaald en aange-
plant op landgoederen en bij 
kloosters. Daar zie je nu hele wit-
te tapijten van deze witte klok-
jes. Sindsdien hebben ze zich 
door heel Nederland weten te 
verspreiden. De vermeerdering 
gaat zowel vegetatief als via de 
bijen. Als u de bloempjes plukt 
en binnen even op laat warmen 
zult u merken dat ze heerlijk naar 
honing geuren. In de warmere 
landen waar het sneeuwklokje 
vandaan komt, zullen de bijtjes 
in een lekker zonnetje wel be-
reid zijn hun werk te doen in het 
vroege voorjaar, maar in Neder-
land zal dat een stuk minder zijn.

Wilt u ook graag sneeuwklok-
jes in uw tuin, en het liefst heel 
snel, heel veel, dan kunt u ze het 
best kopen ‘in het groen’. Dat wil 
zeggen als de bloemetjes (bij-
na) zijn uitgebloeid en er alleen 
nog blad aan de bolletjes zit. De 

kans op succes is dan groter dan 
wanneer u droge bolletjes uit 
een zakje plant. De bolletjes uit 
een zakje zijn namelijk gevoe-
lig voor uitdroging. Op internet 
komt u verschillende adressen 
tegen waar u de bolletjes in het 
groen kunt aanschaffen. Plant ze 
met 5 à 6 bij elkaar, ongeveer 8 
cm diep. Als er nog aarde aan zit, 
plant die dan lekker mee, dat is 
goed voor het bodemleven. Bij 
droog weer een beetje water ge-
ven. Sneeuwklokjes willen tij-
dens de bloei graag wat zon en 
gedurende de rust schaduw. Een 
plekje onder bladverliezende bo-
men of struiken is heel geschikt. 
Het eerste jaar na de aanplant 
zal het plantje misschien nog 
wat schuchter zijn, maar u zal 
zien dat de sneeuwklokjes daar-
na de witte tapijten gaan vormen 
waar u zo naar uit kijkt.
Groei & Bloei
Zuid-kennemerland

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

Voor de tuinliefhebbers…
Sneeuwklokjes in het groen
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Even voorstellen:
“Ik ben Johan Maas, lijsttrekker 
voor de PvdA in Heemstede. Ik 
woon in de Bloemenbuurt, sa-
men met Esther en onze dochter 
Vera. Mijn zoon Steven studeert 
inmiddels in Amsterdam. We zijn 
twintig jaar geleden komen wo-
nen in Heemstede. De kinderen 
zijn hier opgegroeid en in de af-
gelopen jaren zijn we actief in 
het maatschappelijk leven rond-
om Heemstede: politiek, onder-
wijs en welzijnswerk.” 

Levensmotto:
”Boven mijn bed hing vroeger 
altijd een vaantje met de tekst van 
Guido Gazelle: ‘Denkt aleer gij 
doende zijt, en doende denkt dan 
nog!’. Goed te gebruiken omdat de 
lokale politiek er voor de bewo-
ners is en niet andersom.”

Wat was de aanleiding om 
te kiezen voor de politiek?                                      
”Hoewel Heemstede een welva-
rend dorp is, zijn er ook bewo-
ners die minder kansen hebben 
in hun leven, ouderen en jon-
geren. Dan voel ik me geroepen 
om hen een steuntje in de rug 
te geven, zodat ze die kansen 
wel kunnen pakken. Of dat nu is 
door het beschikbaar stellen van 
sociale voorzieningen, een star-
tersregeling voor toegang tot de 
woningmarkt, of hen de zorg te 
geven die ze toekomt. Immers: 
Iedereen telt!.” 

Mijn h obby’s z ijn:                                                                                                      
“Ik loop twee keer in de week 
hard, ik fitness fanatiek en in de 
zomer speel ik tennis. Daarnaast 
kan ik me verliezen in geschie-
denisboeken en films.”

Veel taken worden overgehe-
veld naar de gemeente: zorg 
of uitdaging?
“Natuurlijk een uitdaging. Wij 
zijn in Heemstede in samenwer-
king met omringende gemeen-
ten goed in staat zorg dichtbij de 
mensen te organiseren, waar-
bij voor de PvdA kwaliteit boven 
prijs gaat. We moeten die uitda-
ging met elkaar aangaan. Ge-
meente en inwoners moeten sa-
men hun verantwoordelijkheid 
daartoe nemen.”

Wat moet er zeker niet veran-
deren in Heemstede? 
“Het dorpse karakter van Heem-
stede. Niet alleen van de woon- 
en winkelomgeving, maar vooral 
in de onderlinge band van de be-
woners, die versterkt wordt door 
goede (sociale) voorzieningen.”

Wat is je dierbaarste bezit?
“Natuurlijk mijn familie en vrien-
den en hun gezondheid.”

Wat is voor jou het voornaam-
ste punt uit het partijpro-
gramma?
”De PvdA biedt het sociale al-
ternatief tegen het afbraak- 

beleid van dit college. Door te 
kiezen voor behoud van voor- 
zieningen en goede zorg voor 
oud en jong.
We staan voor veiligheid op 
straat en bovenal voor verster-
king van de werkgelegenheid  
bij lokale bedrijven en op de Bin-
nenweg.”

Ik heb bewondering voor:
”Mijn bewondering gaat uit naar 
al die mensen die zich inzetten 
voor hun medemens.
Zowel in de kerk als in het 
vrijwilligerswerk voor ouderen 
en hulpbehoevenden,  op de 
sportvelden of voor het behoud 
van onze natuur. Het zijn de-
ze mensen die een dorp karak- 
ter geven en onze steun verdie-
nen.“

Wat moet er beter in Heem-
stede?
“Het leven in Heemstede is goed, 
zeker als je het vergelijkt met 
ons omringende steden. Daarom 
moeten we blijven opletten ons 
dorp leefbaar te houden.
Door een beroep te doen op 
haar bewoners om anderen te 
helpen.
Door ons niet alleen te richten 
op bezuinigingen, maar juist ook 
op investeringen, in onze woon-, 
winkel- en werkomgeving. Bij 
voorkeur op een duurzame wij-
ze.“
Mirjam Goossens

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 kandi-
daten 10 vragen voor.

DIT KEER:
Johan Maas van de PvdA

10 vragen aan de PvdA

Duurzaam appeltje van winkeliers
Heemstede – In de Leukste 
straat van Nederland worden de 
leukste cadeautjes gekocht in 
een opwelling. Spontaan kreeg 
CDA wethouder Christa Kuiper 
zaterdagochtend na de opening 
van haar CDA winkel in de Raad-
huisstraat CDA groene appeltjes 
aangeboden van de Winkeliers-
vereniging. Arno Koek van Boek-
handel Blokker en secretaris 
René Janus boden wethouder 
Kuiper en de CDA raadsleden 
een groen appeltje aan en beten 
zelf de spits af. Dat smaakt naar 
meer CDA! Ook de Heemsteed-
se oud staatssecretaris Marlies 
Veldhuizen van Zanten kon de 
kwaliteit waarderen.
CDA tweede kamerlid Michel 
Rog noemde het CDA de groot-
ste lokale partij en was met zijn 
nog kleine kinderen even langs-
gekomen. De kinderen vermaak-
ten zich al snel in de CDA win-
kel waar in een kinderhoekje de 
moeder van Heemstede, Tiny 
Nijboer, zich ontfermde over de 
kinderen. Echt CDA.
Willem Meuwese sprak over de 
plannen die het CDA heeft voor 
Heemstede. Ambitieus de haven 
aanpakken. Laten we er een le-
vendige haven van maken met 
bootjes en sloepen, horecavoor-
zieningen en gezellige terras-
jes met zich op het water. Zie je 
voor je? In juni bij 25 graden aan 
het havenfront op een terrasje, 
glaasje witte wijn, daar hoef je 
geen CDA`er voor te zijn. Moet 
voor alle Heemstedenaren kun-
nen.  

CDA winkel
Aan de Raadhuisstraat in het 
voormalige pand van makelaar 
Peter Graijer sloeg CDA wethou-
der Christa Kuiper met een har-
de slag de verkiezings poster 
stuk en opende daarmee haar 
tijdelijke winkel. In het  opvallen-
de CDA groen kan tijdens de za-
terdagen iedere Heemstedenaar 
binnenlopen voor een  gesprekje 
met de wethouder of een zittend 
of aspirant raadslid. Kopje koffie 
w-erbij, een koekje en kom maar 
op met je wensen. Nu ging het 
om de winkeliers te ontvangen. 
De winkeliersvereniging was er. 
Enkele winkeliers verlieten hun 
zaken om  toch even een hand-
je schudden. Toch leuk dat CDA 
voorman Sybrand Buma even  
binnenliep. Volgende zaterdag, 8 

maart, is het thema `ontmoeten`, 
Met onderwerpen als de biblio-
theek, de haven, de dorpspomp 
met horeca, ontmoetingsplekken 
in Heemstede. Hoe ontwikkel je 
goede ideeën.

Zaterdag 15 maart komt de 
ZORG aan de beurt en daar 
heeft raadslid Boudi van Vlijmen 
echt mooie plannen hoe men dat  
in Heemstede kan invullen, on-
danks de grote onzekerheid over 
hoeveel geld Den Haag ter be-
schikking stelt. Kom deze zater-
dagen gewoon meepraten met 
uw vertegenwoordigers. U zit er 
droog met een drankje en hapje. 
Op de website www.cdaheem-
stede.nl  ziet u het volledige ver-
kiezingsprogramma. 
Ton vanden Brink 

’Plak’ambtenaren
Heemstede - Medewerkers 
van de gemeente Heemstede 
houden zich plotsklaps bezig 
met het inrichten van de ver-
kiezingsborden die her en der 
in de gemeente staan. Zoals 
bekend, zijn het sinds men-
senheugenis de politieke par-
tijen zelf die verantwoorde-
lijk worden geacht hun verkie-
zingsposters op de borden te 
plakken. 1 februari jl. zijn de 
partijen dan ook vol enthou-
siasme begonnen met plak-
ken. In eerste instantie vielen 
de poster er sneller af dan dat 
zij waren geplakt. De gebruik-
te lijm bleek de kostbare pos-
ters niet vast te kunnen hou-
den. Ras zorgde de gemeente 
voor een nieuwe lijmsoort die 
wel stand hield. Tot daar aan 
toe alles volgens de gangba-
re spelregels. Nadat alle par-
tijen hun posters hadden aan-
gebracht, waren het medewer-
kers van de gemeente die het 
nodig vonden orde op zaken te 
stellen en de borden een wat 
netter aanzien te geven. Ove-
rigens, naar aanleiding van di-
verse (terechte) klachten van 
inwoners over afbladderende 
posters. Het college gaf aan 
de ‘plak’ambtenaren richtlij-
nen mee hoe vaak een pos-
ter op de borden aanwezig be-
hoorde te zijn. In de ijver ver-
wijderden de ambtenaren pos-
ters van Heemsteeds Burger 
Belang (HBB) of plakten over 

de aangebrachte verkiezings-
leuzen van HBB heen. Een 
vreemde gang van zaken vindt 
lijsttrekker Remco Ates. Hij liet 
weten dat het bijhouden van 
de borden van oudsher een 
taak en verantwoordelijkheid 
van de politieke partijen zelf 
is. Als een partij geen tijd vrij 
kan maken om zijn posters te 
onderhouden dan is dat jam-
mer voor die partij. Om de-
ze taken uit te besteden aan 
het ambtenarenapparaat zo-
als VVD, D66, CDA en Groen-
Links hebben gedaan, is ei-
genlijk een beetje van de zot-
te. Daar waar het groenonder-
houd en het onderhoud aan 
stoepen en wegen onvoldoen-
de is, vindt Ates het geen pas 
geven dat gemeentelijk perso-
neel zich met zaken bemoeit 
waar zij hun tijd beter kun-
nen besteden. Op kosten van 
de gemeenschap doen zij nu 
werk waar niemand om heeft 
gevraagd.

Ates vindt dan ook dat de poli-
tieke partijen weer hun verant-
woordelijkheid moeten nemen 
en zelf het plakken en bijhou-
den van de borden ter hand 
moeten nemen. Dan hebben 
de ambtenaren weer tijd om 
nuttige dingen doen. Hij roept 
de andere partijen op om zelf 
weer de ladder en kwast ter 
hand te nemen.
Eric van Westerloo
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LaDress Boutique komt 
weer naar Heemstede!

Heemstede - LaDress biedt het perfecte jurkje voor elke gele-
genheid. De combinatie van een ideale pasvorm en mooie stoffen 
creëren keer op keer geschikte jurkjes voor zowel een belangrij-
ke businessmeeting, als een chic diner of avondje uit. Op dinsdag 
11 maart komt LaDress met hun Boutiqueconcept naar Landgoed 
Groenendaal. Het is dé mogelijkheid om de collectie van LaDress 
in het echt te zien, te voelen en te passen. Normaal gesproken 
wordt de collectie alleen online aangeboden.
Voor meer informatie: www.LaDress.com. Het event is van 12.00 
tot 21.0 uur, en iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.

Heemstede - Ongemerkt wor-
den we dagelijks blootgesteld 
aan luchtvervuiling en voedsel-
vervuiling. In onze maatschappij, 
waarin er steeds meer van ons
verwacht wordt, schieten een 
evenwichtige voeding, voldoen-
de nachtrust en lichaamsbewe-
ging er vaak bij in. Daarbij drin-
ken velen van ons te veel koffie
en alcohol. Na verloop van tijd 
stapelen gifstoffen zich op in on-
ze darmen en andere organen. 
Er ontstaan dan vage klachten 
zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, 
hoofdpijn, gewrichtsklachten, 
slijmvorming en eczeem.
Voor lichaam en geest is het 
daarom belangrijk om af en toe 
te ontgiften en vooral het voor 
en najaar zijn hiervoor geschik-
te tijden.
De Detoxspa-behandeling is een 
eenvoudige manier voor het li-
chaam om zich van afvalstof-
fen te ontdoen. Deze behande-
ling duurt 30 minuten waarbij de 
voeten in een bad met warm wa-
ter en wat zout geplaatst wor-
den. Een klein stroompje stimu-
leert het bio-energetisch veld 

van het lichaam. Dit veld zorgt 
ervoor dat de doorbloeding ver-
betert en de lymfeklieren worden
gestimuleerd om afvalstoffen te 
gaan uitscheiden. Het water ver-
kleurt naar oranje tot donker 
bruin. Dit is een indicatie van de 
reiniging.
Eén behandeling zal al een ge-
voel van ontspanning en energie 
geven. Aangeraden wordt een 
kuur van acht à tien keer om het 
lichaam weer in balans te krij-
gen. Daarnaast zijn een gezond 
voedingspatroon, het drinken 
van veel water om het lichaam te 
zuiveren en een gezonde leefwij-
ze aan te raden. Tijdelijk is er een 
aanbieding van vijf keer, waarbij 
ook meerdere adviezen worden 
gegeven over inwendige en uit-
wendige reiniging. Heeft u ook 
goede voornemens om in het 
voorjaar wat kilootjes kwijt te ra-
ken of zich wat fitter te voelen, 
bel dan voor informatie of een 
afspraak: Anneke Versteeg-van 
Kersen, telefoon: 023 5470811. 
Kijk ook op: www.annekever-
steeg.nl. Adres: Jo Vincentlaan 7, 
Heemstede.

Detoxspa-behandeling brengt 
je lichaam weer in balans

Een kinderhuid en hoofdhuid 
produceren dagelijks tot vijf 
keer minder talg dan de huid 
van een volwassene. Daar-
door is de kinderhuid tot vijf 
keer dunner en droger. eco.kid 
is speciaal ontwikkeld voor het 
haar, de hoofdhuid en de huid 
van kinderen in de leeftijd van 
3 tot 12 jaar oud. De producten 
zijn in staat om de specifieke 
problemen van deze leeftijds-
groep aan te pakken.

Alle eco.kid producten bevat-
ten grondstoffen die 100% vol-
doen aan de normen van Eco-
cert, de Europese standaard 
voor ecologische en biologi-
sche cosmetica. Daarnaast zijn 
ze ook biologisch gecertificeerd 
door COSMEBIO, USDA NOP 
en door de Australian Certi-

fied Organic Standard. De eco.
kid productrange bevat het eni-
ge biologisch gecertificeerde 
anti-hoofdluis product ter we-
reld! Het voorkomen én bestrij-
den van hoofdluis, daar zijn de 
eco.kid haarproducten voor. De 
naam eco.kid is een bewuste 
keuze. Want dat is precies wat 
de producten zijn: natuurlijk, bi-
ologisch, gifvrij én speciaal ont-
wikkeld voor kinderen.

eco.kid is gemaakt in Austra-
lië en wordt geproduceerd met 
behulp van Australische in-
heemse plantenextracten in 
combinatie met oude plant-
aardige wijsheden van de we-
reld. Vanuit de verre uithoeken 
van de Amazone jungle tot aan 
de regenwouden van Azië. De 
producten voor het haar ruiken 

lekker voor ons, alleen niet voor 
luizen!

Lice bomb is speciaal ontwik-
keld om die griezels van je 
hoofd af te krijgen. Wel op een 
natuurlijke manier, want we 
willen niet onaardig zijn tegen 
hoofdluizen… we zijn aardige 
mensen…we houden er alleen 
niet van als luizen een loop-
je met ons nemen. Lice Bomb 
is gemaakt van pure plantaar-
dige extracten die uitzonderlijk 
zacht zijn voor kinderen. Het is 
een uitgebalanceerde eco-for-
mule die helpt bij het verwijde-
ren van hoofdluizen en neten.

eco.kid … verkrijgbaar bij 
Apotheek Groenendaal
De wereldwijde zoektocht van 
bewuste ouders naar hoog-
waardige en gezondere pro-
ducten voor hun kinderen heeft 
ervoor gezorgd dat eco.kid we-
reldwijd een succes is gewor-
den. De producten worden in-
middels op alle continenten 
en in ruim 20 landen verkocht. 
Nu ook verkrijgbaar in Heem-
stede, Apotheek Groenendaal, 
Valkenburgerlaan 50 te Heem-
stede. Apotheek Groenendaal 
helpt u graag verder!

Heemstede - Na het wereldwijde succes van eco.kid, zijn de 
puurste kinderproducten nu ook in Heemstede verkrijgbaar. 
eco.kid is een unieke biologisch gecertificeerde productlijn 
speciaal gericht op kinderen vanaf 3 jaar. De producten rich-
ten zich op specifieke problemen zoals berg, huidirritatie en 
hoofdluis. De haarproductenrange is gericht op het voor-
komen én bestrijden van hoofdluis. Deze productrange be-
vat zelfs het enige biologisch gecertificeerde anti-hoofdluis 
product ter wereld, Licebomb!eco.kid is ecologisch verant-
woord en kindvriendelijk. Het is een gezondere keuze voor 
onze kinderen en de planeet.

Eco.kid biologische productlijn
tegen hoofdluis bij kinderen

Heemstede - Vanaf 10 maart 
staan de beide Albert Heijn win-
kels in Heemstede volledig in het 
teken van het Aziatisch Wokken. 
Speciaal voor dit thema is daar-
om, alléén in Heemstede, een 
unieke spaaractie ontwikkeld! Bij 
een volle spaarkaart ontvangt u 
bij Restaurant Mandarin (Raad-
huisstraat 2-4) óf Asian Delights 
(Roemer Visscherplein 25) het 2e 
menu helemaal gratis! 

Een volle spaarkaart bestaat uit 
5 zegels, bij iedere 15,- euro be-
steding bij één van de Albert 
Heijn winkels in Heemstede ont-
vangt u 1 zegel. Dus bij een be-
steding van 75,- euro heeft u al 
een volle spaarkaart die u kunt 

gebruiken voor het gratis menu 
bij één van de Chinese Restau-
rants. U kunt zoveel spaarkaar-
ten vol maken als u wilt, de ze-
gels worden uitgegeven van 
10 tot en met 23 maart. U kunt 
de kaarten verzilveren tot 1 ju-
li 2014. 

Behalve deze spaaractie is er 
tijdens de Aziatisch wokken the-
ma nog veel meer te doen in 
de winkels. Zo is er allerlei extra 
Aziatisch assortiment, is de nieu-
we Allerhande verkrijgbaar vol 
met Aziatische inspiratie en zijn 
er op 14,15 en 21 en 22 maart 
diverse proeverijen. U kunt dan 
kennis maken met bijvoorbeeld 
onze Beef Teriyaki, een run-

derham die geschikt is voor op 
brood of in salades en Noodle-
salade kip. 
Heeft u overigens de volledig 
vernieuwde Allerhande al ge-
zien? Of de kookvideo’s? Daar-
in stap voor stap uitleg over hoe 
gerechten te bereiden zijn, er zijn 
inmiddels al meer dan 400 kook-
video’s met recepten beschik-
baar! 

Graag tot ziens in Albert Heijn 
Blekersvaartweg of Albert Heijn 
Zandvoortselaan voor deze unie-
ke spaaractie in samenwerking 
met Restaurant Mandarin en 
Restaurant Asian Delights! 
Aziatisch wokken en sparen van 
10 tot en met 23 maart. 

Unieke spaaractie bij AH Blekersvaartweg
en AH Zandvoortselaan:

2e menu Asian Delights of Mandarin gratis!

Boekenweekgeschenk bij 
Boekhandel Blokker

Heemstede - De boekenweek is 
van 8 tot en met 16 maart. Zon-
dag 16 maart is het op vertoon 
van het boekenweekgeschenk 
gratis reizen met de trein.
Dan is er nog het boekenweek-
geschenk Een mooie jonge 
vrouw, geschreven door Tom-

my Wieringa. U krijgt het bij aan-
koop van 12,50 euro cadeau. Het 
essay Arctisch Dagboek kost 
2,50 euro en is van Jelle Brandt 
Corstius.
U bent welkom bij  Boekhan-
del Blokker,  Binnenweg 138,  
Heemstede. Tel.  023 – 5282472.

KO-Bustochtjes bij Welzijn Ouderen Heemstede
Heemstede - Van april t/m sep-
tember heeft WOH een geva-
rieerd programma voor tocht-
jes meestal op de woensdag-
middag. Laat u dit jaar verrassen 
door bekende tochtjes, maar ook 
weer een aantal nieuwe tochtjes 
met leuke bestemmingen.
In april o.a. mooie tochtjes door 

de bloeiende bollenvelden en op 
30 april een nieuw tochtje naar 
het Java Eiland Amsterdam. Kos-
ten zijn 20,00 euro per persoon 
inclusief koffie en gebak.
Vanaf 12.30 uur wordt men thuis 
opgehaald en rond 17.00 uur 
weer thuisgebracht.
In de bus is plaats voor 7 per-

sonen, dus wie graag mee gaat 
wordt aangeraden snel te boe-
ken.
Opgave bij Welzijn Ouderen 
Heemstede (WOH), telefoon 
023 528 85 10. Betalingen gaan 
d.m.v. van een éénmalige mach-
tiging. De boekjes ‘KO-Bustocht-
jes 2012’ liggen klaar bij WOH!
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Even voorstellen:
“Ik ben Jur Botter, 49 jaar en ge-
trouwd met Ingrid die huisarts 
is in de regio. We hebben twee 
kinderen: zoon Noah van 16 en 
dochter Almaz van 14. Ruim 14 
jaar geleden zijn we in Heemste-
de komen wonen vanuit de Am-
sterdamse Rivierenbuurt. Mijn 
vrouw liep destijds coschappen 
in het Spaarne ziekenhuis en we 
gingen op zoek naar een huis in 
de buurt, maar in 1990 was dat 
geen eenvoudige zaak. We von-
den uiteindelijk een tussenhuis 
in de Componistenwijk en daar 
wonen we nog steeds met ple-
zier. Ik ben 24 jaar lid van D66 
en sinds 2010 wethouder hier in 
Heemstede.”
Wat verwachtte je van het 
wethouderschap?
“Het is best een omvangrijke 
portefeuille die ik heb: WMO. 
Volksgezondheid,  Onderwijs, 
Jeugd, Sport, Cultuur, Recrea-
tie, Paswerk, Reiniging en Duur-
zaamheid Door mijn vorige func-

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 kandi-
daten 10 vragen voor.

10 vragen aan D66

Te weinig fietsparkeerplaatsen?

Zaterdag 8 maart Open Dag bij “De Burghave”
Heemstede - Traditiegetrouw 
houdt Residentie “De Burghave” 
weer een open dag in het voor-
jaar. 
“De Burghave” is een serviceap-
partementencomplex voor vita-
le ouderen, die de zorg voor ei-
gen huis en tuin verruilen voor 
wonen in een comfortabel ap-
partement met service en zorg 
naar wens.
De open dagen in 2013 waren 
alle zeer succesvol. Ze leidden 
ertoe dat veel appartementen 
werden verhuurd of verkocht. 
Daarom heeft “De Burghave” 
nu voor de tweekamerwoningen 
een wachtlijst. Er zijn op dit mo-
ment ook geen appartementen 
meer te huur. Wel zijn een aan-

tal drie- en vierkamerapparte-
menten en een zeskamerappar-
tement te koop.
In Residentie “De Burghave” is 
het prettig en comfortabel wo-
nen voor vitale senioren. In de 
loop der tijd kan er bij bewoners 
behoefte ontstaan aan zorgver-
lening. Tot voor kort had “De 
Burghave” zelf zorgmedewer-
kers in dienst. “Ook nu is de zorg 
in “De Burghave” uitstekend ge-
regeld”, zegt Herman J. Schoen-
maker, voorzitter van het bestuur 
van de Vereniging van Eigena-
ren. “Per 1 januari jl. is “De Burg-
have” een intensieve samen-
werking aangegaan met thuis-
zorgorganisatie Zorgbalans. Een 
vast team van Zorgbalans le-

vert nu zorg aan Burghave-be-
woners die dat (tijdelijk) nodig 
hebben. Het thuiszorgteam heeft 
een kantoor in “De Burghave” en 
heeft zich in korte tijd al goed in-
gewerkt. De bewoners die zorg 
ontvangen zijn zeer positief over 
de prettige zorgmedewerkers en 
de kwalitatief goede zorg.”
“Er is veelvuldig contact tussen 
de zorgmedewerkers van Zorg-
balans en de medewerkers van 
“De Burghave”, waardoor er 
goed wordt ingespeeld op de 
wensen en behoeften van de be-
woners. Zodra een bewoner zorg 
nodig heeft, wordt het snel en 
adequaat geregeld.
Iedere bewoner heeft ook een 
eigen alarmeringsinstallatie in 
het appartement. Sinds 1 janu-
ari jl. is het opvolgen van deze 
alarmeringen overgedragen aan 
het team Acute Zorg van Zorg-
balans. Dit team bestaat uit goed 
opgeleide verpleegkundigen. Zij 
volgen 24 uur per dag de bin-
nenkomende alarmeringen in de 
regio op. Het bestuur is blij dat 
ook dit team zijn intrek genomen 
heeft in “De Burghave.”
Residentie “De Burghave” is een 
gebouwencomplex bestaan-
de uit vier woontorens, elk met 
30 appartementen (6 verdiepin-
gen). Aan de straatzijde (Pro-
vinciënlaan) liggen de gemeen-
schappelijke en algemene ruim-
ten, zoals de kantoren, de biblio-
theek, de keuken, het restaurant, 
de Wintertuin, de logeerkamers 
en studio’s, fitnessruimte, sport-

DIT KEER:

Jur Botter van D66

ties in het openbaar bestuur heb 
ik qua inhoud kunnen voortbor-
duren op mijn opgedane kennis. 
Alleen op het gebied van Reini-
ging en Duurzaamheid moest ik 
een inhaalslag maken. Nu pas 
ik duurzaamheid in mijn dage-
lijkse leven beter toe. Ik heb bij-
voorbeeld zonnepanelen op mijn 
dak. Wat ik er voor heb terugge-
kregen is het leukste werk dat je 
kan bedenken.”
Levensmotto:                                                                                                       
”Ik vind het motto van Youp van 
’t Hek wel goed: ‘Leef iedere dag 
alsof het je laatste is’. Maar aan 
de andere kant lijkt me dat ook 
wel erg vermoeiend. Ik denk dat 
ik het belangrijk vind dat ik me-
zelf elke avond in de spiegel 
recht kan aankijken. Met het ge-
voel integer gehandeld te heb-
ben. Door integriteit en betrok-
kenheid te tonen kan de kloof 
die is ontstaan tussen burger en 
politiek wat meer gedicht wor-
den.”
Wat was de aanleiding om te 
kiezen v oor d e p olitiek?                                      
”Na mijn opleiding Europese 
Studies kwam ik terecht bij het 
Ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen. Door mijn func-
tie raakte ik geïnteresseerd in 
de mechanismen van de poli-
tiek. Ik heb me gekandideerd 
voor het raadslidmaatschap en 
werd daarna wethouder voor het 
stadsdeel van de Rivierenbuurt 
waar ik woonde.” 
Mijn hobby’s zijn:
“Mijn grootste hobby is reizen. 

Verder hou ik van koken en tui-
nieren. Voor Heemsteedse be-
grippen is mijn tuin een postze-
gel, maar er is genoeg te doen. 
Onze katten, konijnen en hond 
houden ons ook lekker bezig.”
Wat moet er niet veranderen 
in Heemstede? 
“Ik denk dat we vooral van het 
groen moeten afblijven. Het is 
een van de belangrijkste visite-
kaartjes van ons dorp. Een an-
der aspect van Heemstede is de 
open bestuursstructuur die re-
delijk uniek is in de regio. Dat 
wil overigens niet zeggen dat 
we niet moeten blijven toetsen 
of iets nog werkt. Je moet alleen 
niet willen veranderen om het 
veranderen op zich.”
Wat is je dierbaarste bezit?
“Mijn gezin. Mijn dochter van 14 
staat momenteel in Noord-Ita-
lie op de ski’s. Het gaat toch re-
gelmatig door me heen hoe het 
daar is met haar, dat houdt me 
wel bezig.”
Wat is voor jou het voornaam-
ste punt uit het partijpro-
gramma?
”Ik denk dat de overheid te veel 
op de stoel is gaan zitten van 
de burger. Ook zonder de be-
zuinigingen die nodig zijn vin-
den wij ondersteuning en bevor-
deren van eigen initiatieven een 
belangrijke issue. Voorbeelden 
zijn het groenonderhoud van 
Park Meermond, het project van 
de Geleerdenwijk om kennis en 
diensten te delen met elkaar en 
de generatietuin van Mik van der 

Bor. Dat zijn stuk voor stuk initi-
atieven van burgers die met een 
minimale ondersteuning tot was-
dom zijn gekomen. Daarnaast 
staat duurzaamheid hoog op de 
agenda van D66. Denk aan de 
zonnepanelen op de werf en de 
diverse mogelijkheden om hui-
zen te isoleren.”
Ik heb bewondering voor:
 ”Als ik het dichtbij mijn eigen 
partij houd heb ik veel bewon-
dering voor iemand als Hans van 
Mierlo. Zijn manier van denken 
en de manier waarop hij de din-
gen verwoordde zijn een inspira-
tie voor mij. Ook de kracht en de 
flexibiliteit van Alexander Pech-
told  vind ik bewonderenswaar-
dig. Hij weet zich prima staan-
de te houden in de Kamer, on-
danks het grote verlies van ze-
tels bij de laatste verkiezingen. 
Als kind was ik een grote fan van 
ABBA, die waren toen mijn ech-
te idolen.“
Wat kan er beter in Heemste-
de?                                                                         
“We hebben veel voorzienin-
gen in Heemstede voor de bur-
ger, maar veel mensen zijn daar 
niet van op de hoogte, ondanks 
de gemeentegids en de website. 
We moeten dan toch gaan zoe-
ken naar andere communicatie-
middelen. Verder ben ik voor een 
burgerpanel dat meedenkt over 
de vraagstukken die in de maat-
schappij leven. Dan kunnen we 
beter inspelen op de wensen die 
er z ijn.“                                                                     
Mirjam Goossens

zaal, etc. Aan de achterzijde op 
het zuiden liggen de vier woon-
torens met alle appartementen 
aan een grote parktuin.
Op 8 maart a.s. van 11.00 tot 
14.00 uur gaat bij Provinciënlaan 
5 de rode loper uit voor ouderen 

die zich aan het oriënteren zijn 
en sfeer willen proeven. Mede-
werkers van “De Burghave” ge-
ven geïnteresseerden graag een 
rondleiding door een aantal ap-
partementen en de algemene 
ruimten.

Heemstede - “De verkeerssituatie op de Binnenweg is nijpend”, 
schrijft Ida Sabelis, fractievoorzitter van GroenLinks, bij deze fo-
to. “Er zijn domweg te weinig fietsparkeerplaatsen - en de plaat-
sen die er zijn, zijn slecht gekozen en uitgevoerd. Natuurlijk kun 
je fietsers vragen om het voetpad vrij te houden, maar waar moet 
je dan met je fiets heen? Regelmatig is er in commissie en raad 
gesproken over het onderwerp parkeren. En o, wee, als er een 
autoplek zou moeten verdwijnen. Maar deze situatie komt nau-
welijks aan bod: de te kleine fietsnietjes, die bovendien al ge-
vaarlijk los staan hier en daar, zijn verkeerd geplaatst. Een idee 
voor de nieuwe raad? - zorg voor meer veiligheid en ruimte voor 
voetgangers en fietsers. Offer een paar autoplekken op voor 
fietsers - een auto of vier, vijf minder - geeft ruim baan voor win-
kelend publiek”, aldus Sabelis.
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HBB zet zich in voor 
veiligheid in Heemstede

Heemstede - Heemsteeds Burger Belang (HBB) zet in op extra 
veiligheid in de wijken. Heemstede is een veilige plek om te wonen 
maar HBB vindt dat het veiliger moet. Met dit idee is HBB op zoek 
naar oplossingen voor het verbeteren van de veiligheid en hoe de 
politiek daarin kan bijdragen. In dit kader bracht HBB een werkbe-
zoek aan het politieteam “Kennemer Kust” waar Heemstede sa-
men met Bloemendaal en Zandvoort deel van uit maakt. Teamchef 
Michel Groenendaal en de agenten Bouchta en van Ginkel van het 
team Kennemer Kust stond HBB uitgebreid te woord. Onderwerp 
van gesprek was hoe de veiligheid in Heemstede verder te verbe-
teren. Wat vooral opviel was de gedrevenheid en het plezier waar-
mee het politiekorps haar taken uitvoert. Vakkundig en efficiënt. 
De middelen moeten uiteraard zo doelmatig mogelijk worden in-
gezet want met 110 fte is er nu eenmaal geen andere keuze.
De politiek heeft formeel invloed op het prioriteitenlijstje van de 
politie. Dit lijstje wordt ieder jaar in samenspraak met Burger-
meester, politie en gemeenteraad samengesteld. Hierin staan de 
aandachtspunten zoals voorkomen van woninginbraken, veilig-
heid rond scholen en bijvoorbeeld winkel- of fietsendiefstallen. 
Wel moet er onderscheid worden gemaakt tussen criminaliteit en 
overtredingen. Overtredingen worden hoofdzakelijk gehandhaafd 
en beboet door de gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s). 
Denk hierbij aan fout parkeren, hondenpoep, e.d. Toch kan de po-
litiek, naast het organiseren van een bijeenkomst over het voorko-
men van woninginbraken, volgens HBB meer doen. In het gesprek 
zien zowel dhr. Groenendaal als HBB dat er een verdere optima-
lisatie haalbaar is op een aantal terreinen. Denk hierbij aan de sa-
menwerking tussen politie, de gemeente en andere organisaties 
zoals jeugdzorg en woningbouwverenigingen. De samenwerking 
tussen wijkagent en GOA’s is al goed maar kan verder worden 
uitgebouwd. Woningbouwverenigingen kunnen bijvoorbeeld in het 
geval van  burenoverlast nog meer worden betrokken en op hun 
verantwoordelijkheden worden aangesproken. Ook de burgerpar-
ticipatie kan verder omhoog. Dit door goede voorlichting en korte 
trainingen over: ‘hoe spreek ik vreemde mensen aan in mijn wijk 
of buurt?’. Of hoe herken ik verdacht gedrag. Ook experimenteren 
met nieuwe media. Zo kan de wijkagent participeren in een buurt-
groep bij Whatsapp en Twitter. Berichten en foto’s worden meteen 
mee gekeken door de politie. Allemaal zaken waar de politiek in-
vloed heeft op de veiligheid in de wijken.
Ook de inrichting van de openbare ruimte heeft invloed op het vei-
ligheidsgevoel. Deze is al redelijk goed in Heemstede maar kan 
hier en daar verbeterd worden. Goed groenonderhoud met laag-
blijvende struiken en overzichtelijkheid verbeteren de veiligheid. 
Vervuiling en verloedering trekken criminaliteit aan. Schoon hou-
den van de openbare ruimte is belangrijk. Net als een goede ver-
lichting.
Voor de politie zou een betere afstemming van de Algemene 
Plaatselijke Verordeningen (APV’s) in de regio het werk makke-
lijker maken. Zij kunnen bijvoorbeeld in Heemstede iedereen aan-
houden die inbrekersgereedschap in zijn bezit heeft. In Bloemen-
daal is dat niet verboden en in Zandvoort alleen in de donkere 
uren.  
Allemaal zaken die verbeterd moeten worden en waar HBB zich 
de komende 4 jaar graag voor wil inzetten en wil gaan realiseren. 
Stem daarom 19 maart op HBB!
Remco Ates, fractievoorzitter HBB

INGEZONDEN
PvdA bezoekt Provinciënwijk
Heemstede - De PvdA bezoekt traditiegetrouw 
de wijken in Heemstede. Zo stelt de PvdA zich in 
persoonlijke gesprekken op de hoogte van het wel 
en wee in de buurt.  De afgelopen jaren hebben 
we gesproken met bewoners in de Glip, de Indi-
schewijk, de Schilderswijk en de Rivierenwijk. Af-
gelopen vrijdag zijn we de Provinciënwijk ingetrok-
ken. Uitkomst? Buurtbewoners zijn over het alge-
meen tevreden over deze gerenoveerde buurt, 
maar hebben ook kritiekpunten.
In totaal zijn een kleine 100 gesprekken gevoerd. 
De tevredenheid met de buurt betreft vooral de 
renovatie, buurtsfeer, de saamhorigheid , de ge-
mengde samenstelling van de buurt (jong/oud), 
de parkeerruimte rondom de woningen en de na-
bijheid van de (winkelvoorzieningen op de ) Bin-
nenweg. Natuurlijk waren er ook aandachtpunten. 
Zo worden genoemd:

•	 	het	verkeer	rijdt	soms	te	hard	in	de	wijk.	Her	en	
der is behoefte aan enkele drempels.

•	 	de	woonlasten	zijn	na	renovatie	wel	erg	hoog.	
In strijd met afspraken worden woningen nu 
deels in de vrije sector verhuurd;

•	 	er	 is	weinig	 tot	 geen	openbaar	 vervoer	 in	 de	
buurt, en wat er rijdt heeft een lage frequentie.

•	 	er	zijn	te	weinig	mogelijkheden	om	woningen	
te kopen;

•	 	de	 gemengde	 samenstelling	 van	 de	 wijk	 is	
goed, maar geeft soms ook wel spanning on-
danks de saamhorigheid.  Vooral tussen ‘oude’ 
en nieuwe bewoners;

•	 	Er	zijn	weliswaar	moderne	speelvoorzieningen,	
maar ze zijn weinig aantrekkelijk voor kinderen. 
Sommige ouders missen een heuse schom-
mel. Dat geldt ook voor een omheind voetbal-
veldje. Het zou mooi zijn als op het speelveld-
je op de Zeelandlaan een zitbankje wordt ge-
plaatst voor ouders van de spelende kinderen.

Ook  hebben bewoners algemene tips voor wonen 
in Heemstede. Wat gaat de gemeente doen aan 
de verkeersonveiligheid op de Binnenweg? Heeft 
de gemeente wel oog voor de kwaliteit van de 
zorg?	Een	enkele	bewoner	maakt	zich	zorgen	over	
(de controle op) de kwaliteit van het groenbeheer 
in Heemstede. Ook wordt een paar keer gevraagd 
om een Heemstedepas, waarmee bewoners met 
een smalle beurs toch toegang kunnen krijgen tot 
een aantal (duurdere) voorzieningen.

Deze en nog vele andere opmerkingen zal de 
PvdA aankaarten bij het college. Zo wil de PvdA 
ook een stem geven aan de Provinciënwijk.

INGEZONDEN

GroenLinks:
goede zorg voor ouderen in Heemstede!
Mijn moeder stond haar 80ste nog vol in het leven, maakte met iedereen een praatje en tenniste nog 
twee keer per week. De afgelopen drie jaar gaat ze achteruit. Ze is niet meer fit, komt minder onder de 
mensen en wordt steeds meer vergeetachtig. 
Mijn broer woont en werkt dichtbij mijn moeder, dus komt hij vaak even langs: kijken hoe het gaat, een 
omgestoten lamp vervangen, even geld pinnen. Hij checkt haar post en doet haar administratie. Ik regel 
de huisarts, de internist, de cardioloog, de griepprik. Met al die specialisten en al die medicijnen ben ik 
zo’n beetje het medisch loket van mijn moeder. Soms voelt dat ongemakkelijk; ik ben geen arts tenslot-
te. Wekelijks ga ik een avond met haar eten in de brasserie bij haar om de hoek. Dat vindt ze heerlijk.
Laatst is mijn moeder gevallen, gewoon in haar huis: twee vingers gebroken. Gelukkig kon ze met een 
noodknop hulp oproepen. Nadat ze in het gips zat, hebben we thuiszorg geregeld, zodat ze ‘s ochtends 
geholpen werd met aankleden en douchen. 
Mijn broer en ik er in geleidelijk ingerold: mantelzorgers. Naast onze baan, gezin en hobby’s willen we 
voor onze moeder zorgen. Mijn moeder wil ook graag zoveel mogelijk nog zelf doen en zelfstandig in 
haar	flat	blijven	wonen.	En	dat	lukt	nog	steeds.	
Maar er zijn grenzen aan de mantelzorg. Mijn broer en ik lopen regelmatig tegen onze grenzen aan. On-
ze tijd, kennis en kunde is beperkt. Wij zijn geen verpleger of arts.
Mijn inzet namens GroenLinks is dat de gemeente Heemstede de zorg voor de ouderen goed blijft op-
pakken, ondanks de enorme bezuinigingen die Den Haag oplegt: zorgzaam, goed én deskundig. Heem-
stede heeft een naam op te houden als sociale gemeente. De situatie is bij iedereen anders. De zorg 
moet daar op aansluiten. 
GroenLinks wil dat Heemstede goede zorg regelt. Dan kunnen mantelzorgers in Heemstede zorgzaam 
zijn, zonder over hun grenzen te gaan. Dan krijgen ouderen in Heemstede de professionele zorg die 
voor hen nodig is. 
Eric de Zeeuw, Lijsttrekker GroenLinks
Esdoornkade 21, Heemstede

INGEZONDEN

Kinderdisco (6-10 jaar) met thema Neon
Heemstede - Deze keer heeft 
de kinderdisco het thema Neon 
en natuurlijk mag je verkleed ko-
men. Maar het hoeft niet. Er zijn 
danswedstrijdjes en limbodan-
sen, een zakje snoepjes, limona-
de en de leukste liedjes van het 
moment. Alle disco-bezoeker-
tjes krijgen een kaartje. Hiermee 

kunnen zij twee keer een beker-
tje 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 jeugdwer-
kers het thuisfront altijd berei-
ken. 
De kinderdisco (6-10 jaar) is 

op zaterdag 8 maart van 19.00-
21.00 uur in de jongerenruimte 
Plexat bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Entree: 
3,-euro (inclusief limonade en 1x 
zakje snoep). 
De volgende kinderdisco met 
thema ‘Tropisch’ is op zaterdag 
5 april, zet ‘m vast in je agenda!
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Het Coornhert Lyceum: daar zit muziek in!
Regio - Ieder jaar weten de 
leerlingen van het Coornhert 
Lyceum het publiek weer met 
muzikale hoogstandjes te 
verrassen, tijdens de muziek-
avonden. Deze vinden plaats 
van woensdag 12 tot en met 
vrijdag 14 maart. Het leuke 
van deze avonden is dat een 
gemengd repertoire de revue 
passeert: van klassiek tot po-
pulair. Een kijkje in de aula tij-
dens de repetities en een ge-
sprek met een paar leerlin-
gen, onder leiding van mu-
ziekleraar Patrick Wilden-
burg.

“Het Coornhert  Lyceum staat 
bekend om de muziekcultuur: 
juist daarom kiezen muzika-
le leerlingen bewust voor de-
ze school”, legt muziekleraar Pa-
trick Wildenburg uit. “Als je een 
instrument bespeelt kun je laten 
horen en zien wat je kunt. Het 
leuke van onze school is dat je 
een breed podium hebt van de 
brugklas tot de 6e klas, dat ook 
samen met elkaar muziek speelt 
en met elkaar omgaat. In dat op-
zicht is onze school vrij uniek. 
Muziek schept een band en het 
enthousiasme spat er af. Het is 
reuze gezellig, je steunt elkaar 
en er is aandacht voor elkaar, 
kortom: saamhorigheid. Het is 
ook bij ons mogelijk om het cen-
traal schriftelijk VWO-examen in 

muziek te doen in de oude stijl: 
dat wil zeggen: een theoretisch 
en spelend examendeel. Een 
deel van onze leerlingen gaat na 
het examen naar het conserva-
torium of maakt van muziek hun 
professie. Een goed voorbeeld 
is singer/songwriter Alain Clark, 
die hier op school heeft geze-
ten en altijd enthousiast aan on-
ze muziekavonden heeft deel-
genomen.”  Sophie Veltenaar zit 
in de derde klas en speelt cel-
lo: “We repeteren iedere maan-
dagavond. De audities starten 
al in het begin van het school-
jaar, dan beginnen we eigenlijk 
al met de voorbereidingen van 
deze muziekavonden.”  Liselot 
Voordouw uit de eerste klas en 
Leonoor van de Merwe uit de 
vierde spelen beiden viool. “Ik 
kwam hier voor het eerst en dan 
wordt er gekeken op zo’n audi-
tie wat ik op zo’n moment kan”, 
legt Liselot uit. “Je groeit ook met 
de jaren in deze muziekavon-
den”, vertelt Leonoor. Patrick Wil-
denburg vult aan: “De arrange-
menten die je moet maken moe-
ten natuurlijk wel speelbaar blij-
ven. We hebben een groot orkest 
en een kleiner salonorkest. De 
stukken moeten ieders niveau 
zijn: het samenspel en de uit-
voering  zijn belangrijk. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld de ‘Ouver-
ture van Tommy’ van ‘The Who’. 
Een prachtig stuk.” Myrte Mole-

naar  en Mathilde van der Linden 
uit klassen 2 en 4 spelen klari-
net. “Maar we zijn begonnen op 
de blokfluit”, lachen de meiden.  
En zijn er mensen die doorgaan 
naar het conservatorium? “Ja, ik 
wil hierna dolgraag doorgaan in 
de muziek en naar het conserva-
torium in Amsterdam”, antwoordt 
Mirna Ackers uit klas 6, die van-
af haar 7e al dwarsfluit speelt. 
En waarom kies je voor een be-
paald instrument? “Ellis van Keu-
len uit klas  4: “Ik vind de dwars-
fluit gewoon een elegant instru-
ment”. Noor Schroen uit klas 3 
koos voor de hoorn: “Het is denk 
ik vooral welk muziekinstrument 
je aanspreekt.” En zelf stukken 
componeren? “Nee, dat eigenlijk 
niet”, antwoordt de groep. Klari-
nettist Mathilde van der Linden: 
“Soms componeer ik een beetje 
op de piano. Maar componeren 
zie ik meer in het verlengde van 
singer/songwriters.” 
De gevarieerde muziekavonden 
van het Coornhert Lyceum bie-
den voor ieder wat wils. De aan-
vang is op alle genoemde dagen 
19.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom deze avonden bij te wo-
nen. De kaarten kosten 2,50 euro 
per stuk en kunnen worden be-
steld bij de administratie van het 
Coornhert Lyceum via telefoon-
nummer 023-5121616 of via in-
fo@coornhert.nl.
Bart Jonker

Nieuw programma voor 
jongeren met overgewicht

Het programma is een samen-
werking tussen veel verschil-
lende professionals. Zowel 
Voedingsadviesbureau de Win-
ter, de Opvoedpoli, Keiko The 
Performance Company, Dyna-
mic Family Sport, FM Health, 
Sportservice Haarlemmermeer 
als Sportservice Heemstede-
Zandvoort zijn partner in dit 
programma. 

Kennismaken
Family Fit! start met een ken-
nismakingsgesprek. Samen 
met professionals van de Op-
voedpoli en Voedingsadvies-
bureau de Winter ga je in ge-
sprek over jouw huidige situatie 
en over jouw persoonlijke doel 
met betrekking tot een gezon-
de en sportieve leefstijl. Na het 
kennismakingsgesprek gaat 
het programma verder in vier 
verschillende onderdelen. 

1. Weerbaarheidstraining
Het onderdeel Mentale Weer-
baarheid is ontwikkeld door 
sport- en prestatiepsycholoog 
drs. Jan Sleijfer (1969). Jan be-
geleid sporters die zich men-
taal voorbereiden op de olym-
pische spelen,  traint de menta-
le kracht van politieagenten en 
doceert krijgskunst aan de ho-
geschool van Amsterdam.
Binnen FamilyFit krijg je van 
deze topdocent  acht bijeen-
komsten van 90 minuten, vol 
met denk-, voel- en doe-oe-
feningen. Als rode draad door 
het programma loopt Mind-
boxing®.  Deelnemers leren 
met  bokshandschoenen aan 
om te gaan met winnen en ver-
liezen. Wetenschappelijk on-
derzoek toont aan dat kinderen 
na afloop (1) hun concentratie-
vermogen significant verbete-
ren, meer (2) zelfvertrouwen, 
(3) controle van emoties en (4) 
zelfcontrole hebben en dat ze 

zich (5) minder zorgen maken 
over eigen prestaties.

2. Bijeenkomsten over voeding 
en gedrag
Voedingsadviesbureau de Win-
ter en de Opvoedpoli organise-
ren binnen Family Fit de bijeen-
komsten over voeding en ge-
drag. Deze bijeenkomsten zijn 
er met name voor jou, maar ook 
je ouders/verzorgers kunnen 
zo nu en dan uitgenodigd wor-
den. Op een leuke manier leer 
je vanalles over gezonde voe-
ding en hoe lekker dit kan zijn. 
 
3. Fitness en groepsfitness
Na de mentale weerbaarheids-
trainingen volgt een gevari-
eerd en uitdagend fitnesspro-
gramma. Samen met de andere 
deelnemers ga jij fitnessen op 
de verschillende apparaten in 
de sportschool en volg je ver-
schillende groepslessen. Voor 
Haarlemmermeer worden de-
ze lessen georganiseerd bij Dy-
namic Family Sport in Hoofd-
dorp en voor Heemstede en 
Zandvoort bij FM HealthClub in 
Heemstede. 

4. Sportoriëntatie lessen
Na afloop van de fitnessles-
sen ben jij er klaar voor om nog 
veel meer sporten uit te probe-
ren. Je mag zelf aangeven wat 
je leuk lijkt, dan plant Sport-
service de sport voor je in. Sa-
men met de andere deelne-
mers maak je kennis met ver-
schillende sporten die gegeven 
worden door een professionele 
trainer van een sportvereniging 
bij jou in de buurt. Misschien 
zit er wel iets tussen wat heel 
goed bij je past! 

Aanmelden doe je bij Joyce 
Möhringer van Sportservice 
Haarlemmermeer. Stuur een e-
mail naar info@familyfit.nu 

Heemstede - Na de voorjaarsvakantie start in Haarlem-
mermeer, Heemstede en Zandvoort het nieuwe programma 
Family Fit. Ben je  tussen de 12 en 18 jaar en heb je licht tot 
ernstig overgewicht? Meld je dan nu aan voor Family Fit en 
leer in 9 maanden een gezonde, sportieve leefstijl aan en 
dring jouw overgewicht terug. Dit alles kan dankzij subsidie 
vanuit de Sportimpuls (ZonMW) voor geen 270,- euro per 
maand, maar voor slechts 30,- euro. Grijp deze kans!

(21 t/m 27 februari 2014)

Geboorteaangiften:
Milou I. Veldt dochter van 
M.Veldt & A. van Weering

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 

Maandag 10 maart, iedereen welkom!
Debat met lijsttrekkers over Vomar, bezuinigingen

en veel meer
Heemstede - Op maandagavond 10 maart 
organiseert de gemeente een lijsttrekkers-
debat. Onder leiding van ‘debatgoeroe’ Pe-
ter van der Geer gaan de lijsttrekkers van 
VVD, D66, CDA, PvdA, HBB en GroenLinks 
met elkaar in debat over hete hangijzers in 
Heemstede. Iedereen, zwevende kiezers of 
kiezers die hun keus al hebben gemaakt, 
is van harte welkom op deze debatavond. 

Ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis.

Programma
Het debat verloopt in zes rondes. In elke 
ronde wordt gediscussieerd over een be-
paald onderwerp. De onderwerpen, inge-
bracht door de politieke partijen, zijn: gro-
tere Vomar aan de Binnenweg; duurzaam-

heid; bezuinigingen en voorzieningen; 
Manpadslaangebied; bibliotheek; burger, 
overheid en betutteling. Uiteraard is er ook 
ruimte voor het publiek om vragen te stel-
len. Burgemeester Marianne Heeremans 
opent en sluit de debatavond. Geduren-
de de avond wordt er livemuziek gespeeld 
door ’The brand new oldtimers’. Iedereen is 
welkom, vooraf aanmelden is niet nodig. 
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Reinigingskuur bij Praktijk De Lente

Grote beurt voor lichaam en geest

Een gevoel van vermoeidheid 
overvalt veel mensen na de don-
kere winterperiode. Het is een 
fenomeen dat niet uitsluitend 
van deze tijd is. Het begrip voor-
jaarsschoonmaak of reiniging 
kent een lange traditie. “Neem 
nou de vastentijd in de Katho-
lieke Kerk”, zegt holistisch ge-
zondheidstherapeute Jeanette 
Steenvoorden,  “die diende als 
een soort van reiniging voor li-
chaam en geest. Na de vasten-
tijd kwam Pasen en dan mocht je 
jezelf belonen met de paaseitjes 
uit het vastentrommeltje. Na-
tuurvolkeren houden nog steeds 
hun voorjaarsrituelen, wij zijn het 
door alle hectiek helaas wat ont-
wend. Maar de behoefte aan een 
hernieuwde stoot vitaliteit is er 
natuurlijk meer dan ooit.”
Sinds 2002 voert Jeanette Steen-
voorden een praktijk in Vinke-
veen. Samen met het team van 
praktijk de Lente heeft zij een 

reinigingkuur ontwikkeld die 
eenvoudig is in te passen in het 
dagelijks leven. In groepsver-
band wordt gestart op 29 maart 
en de kuur eindigt op 12 april. 
“In die 2 weken komen we drie 
zaterdagen bij elkaar. Ten eer-
ste om elkaar te leren kennen en 
uitleg te geven over de afbouw-
fase van het normale voedings-
patroon. Daarna volgen vier be-
handelingen die bestaan uit Bio-
resonantie, Shiatsu- of buikmas-
sage, een reinigend voetbad en 
een coaching gesprek”, legt ze 
uit. “De laatste zaterdag beste-
den we aan enkele uitgebreide 
behandelingen die op de per-
soon gericht zijn.”
Een goede voorbereiding op de 
reinigingskuur is zeker niet over-
bodig, volgens Saskia Beukman. 
Zij is mede-initiatiefneemster 
van Praktijk de Lente en vormt 
met Jeanette Steenvoorden, Anja 
Haslinghuys en Froukje Verhoef 

Heemstede – De dagen 
worden langer, alles in de 
natuur komt weer tot leven, 
kortom: de lente lonkt. Dit 
jaargetij is voor veel men-
sen het moment om de 
boel eens lekker te luch-
ten. Waarom niet ook het 
lichaam zuiveren en de 
geest verfrissen? Praktijk 
‘de Lente’ doet haar naam 
eer aan en start 29 maart 
met een 2-weekse reini-
gingskuur voor lichaam en 
geest onder professionele 
begeleiding van het team. 
Een grote beurt voor jezelf 
voor een tarief - 150 euro 
-  dat lager ligt dan voor je 
auto.

het team dat de deelnemers aan 
de kuur intensief zal begelei-
den. “Er gebeurt nogal wat met 
je lijf”, verduidelijkt Saskia Beuk-
man, “toch is deze kuur gewoon 
te combineren met de dagelijkse 
bezigheden. Want het leven gaat 
natuurlijk door en je moet naar je 
werk en je kinderen naar school 
brengen. Je eet gewoon diverse 
maaltijden, alleen aangepast en 
in een gerichte vorm.”
Wat deze grote schoonmaak op-
levert? “Je voelt je fitter en ener-
gieker na deze kuur en je krijgt 
een beter inzicht in je levensstijl. 
Het past goed bij de filosofie van 
onze praktijk: bewust worden 
van je eigen gezondheid en op 
tijd aan de bel trekken.”
Voor informatie: www.praktijk-
delente.nl.
Inschrijving voor de kuur: reini-
gingskuur@praktijkdelente.nl of 
023 5470950.
Mirjam Goossens 

Feestelijke opening Casca’s 
peuteropvang de Pluizebol
Heemstede - Nieuwe tijden zijn 
aangebroken. Casca’s peuter-
speelzaal de Pluizebol is verhuisd 
naar een prachtige nieuwe loca-
tie op het schoolplein bij de ba-
sisscholen De Ark en De Evenaar 
op Eykmanlaan 39a in Heemste-
de.  De ruimte is licht, ruim en 
zodanig ingericht dat de peuters 
zelf overal bij kunnen. Er zijn ver-
schillende hoekjes: poppenhoek, 
bouwhoek en ook de zandtafel 
en zandbak buiten zijn favoriet.  
De Pluizebol is voor peuters van 
2 tot 4 jaar. De kinderen komen 
twee vaste ochtenden per week 
hier spelen. Zo ontdekken peu-
ters spelenderwijs de wereld om 
zich heen.
De opening is op woensdag 12 
maart van 10.30 tot 12.00 uur.  
Wethouder Jur Botter verricht 
om 10.45 uur de officiële ope-
ning. Iedereen is van harte wel-
kom om de prachtige, nieuwe lo-
catie te komen bekijken. Voor 
kinderen treedt deze ochtend 

Clown Nienke op, de kinderen 
kunnen geschminkt worden en 
ze kunnen iets leuks knutselen. 
Een andere verandering komt 
voort uit de nieuwe verordening 
peuterwerk van de gemeente 
Heemstede. Vanaf 1 april heet de 
peuterspeelzaal ‘peuteropvang’ 
en wordt het mogelijk om kin-
deropvangtoeslag aan te vragen 
voor de peuterochtenden. 

Voor wie niet in aanmerking 
komt voor kinderopvangtoe-
slag, gelden gereduceerde ta-
rieven. Casca kinderopvang ver-
telt u er graag meer over. Neem 
hiervoor contact op met: Dani-
elle de Haan 023-5483812 (di/ 
do), e-mail: kinderopvang@cas-
ca.nl. Op www.casca.nl/kinder-
opvang/psz vindt u meer infor-
matie, maar uiteraard bent u met 
uw peuter ook van harte welkom 
voor een kennismakings-bezoek 
en op de feestelijke opening 12 
maart op Eykmanlaan 39a in 
Heemstede.

Project Buiten-gewoon St. Lucia 
helft van de woningen verkocht
Regio - Juan Christoffels, is de 
particuliere initiatiefnemer van 
het unieke project Buiten-ge-
woon St. Lucia en is erg blij dat 
inmiddels al de helft van de wo-
ningen verkocht zijn. Het is om 
meerdere redenen een uniek 
project zegt Juan Christoffels. 
Uniek vanwege zijn monumenta-
le status, uniek vanwege de lig-
ging, uniek vanwege de relatief 
lage verkoopprijzen, uniek van 
wege de persoonlijke aanpak en 
uniek omdat de kopers echt hun 
persoonlijke wensen kunnen re-
aliseren. De toekomstige kopers 
hebben bij elke woning te ma-
ken met een groot woonopper-
vlakte, waarbij elke ruimte een 
zeer hoog plafond kent van mi-
nimaal 4 meter, veel licht inval 
en dit met originele authentie-
ke details van het gemeentelijk 

monument. Er zijn herenhuizen 
met grote tuinen van minimaal 
20 meter diep op volledig eigen 
grond maar ook appartementen 
in twee lagen met een ruimbal-
kon van bijna 15 m2. De opleve-
ring is casco door de aannemer 
maar uiteraard kan er ook turn 
key worden opgeleverd. De loka-
le verkopende makelaar samen 
met de architect begeleid de ko-
pers bij hun indeling.  Persoon-
lijk wonen blijkt echt mogelijk , 
in alle rust met ruimte midden 
in het groen van de gemeen-
te Bloemendaal in de oude kern 
van Bennebroek. As zaterdag is 
er open huis vanaf 15.00 uur tot 
17.00 uur bent u van harte wel-
kom. Juan ontvangt u graag met 
zijn team van mensen en vrijwilli-
gers die u alles kunnen vertellen 
over dit met recht unieke project.

Buurtgenoten Binnenweg 
Oost geven stemadvies
Heemstede - Om hun onge-
noegen met de gang van za-
ken te uiten, gaan de omwonen-
den van de nieuwe Vomar loca-
tie huis aan huis een flyer in de 
bus doen. In de flyer geven zij 
aan dat als inwoners van Heem-
stede de bouw van de nieuwe 
supermarkt willen tegengaan zij 
niet op de VVD, het CDA of D66 
moeten stemmen. Tegenstan-
ders van de bouw zijn  HBB, de 
PvdA en Groen Links. Zij kunnen 
het tij na de verkiezingen mis-
schien nog doen keren. De be-
woners gaan hiermee wel ver, 
maar na jaren van strijd zien zij 
op dit moment geen andere uit-
weg. Voorzitter van de BBO, Bas 
Offerman, heeft grote twijfels bij 
de argumenten die de gemeen-
te en de ontwikkelaar van de Vo-
mar hebben aangedragen. Zo 
zouden kleine winkeliers met 
speciaalzaken sterk profiteren 
van een supermarkt in de nabij-
heid. Of het winkelende publiek 
ook daadwerkelijk na het bood-
schappen doen bij de Vomar ook 
nog eens de tijd neemt om ver-
der te winkelen staat niet vast. 
Zodra men klaar is in de super 
en in de parkeergarage is gaan 
de meeste mensen direct naar 
huis met hun boodschappen. 

De basis voor het plan is een 
oud rapport waarin staat dat er 
in Heemstede nog ruimte is voor 
ongeveer 2500 m2 supermarkt 
oppervlak. Van een sterke toena-
me met het online doen van in-
kopen was toen nog geen spra-
ke. Het argument dat een pu-
bliekstrekker, zoals een super-
markt of bijvoorbeeld de Hema 
de overige middenstand in een 
straal van een kleine 100 meter 
goed doet gaat hier niet op. Zo-
wel de Deka Markt als de He-
ma bestrijken precies dat gebied 
waardoor een extra publieks-
trekker dubbelop is. De gemeen-
te heeft eerdere plannen van de 
Vomar, onder andere in het oude 
postkantoor, afgewezen waar-
door zij de Vomar nu tegemoet 
lijken te komen. Het oude post-
kantoor is eigendom van de Vo-
mar en dat pand heeft de ge-
meente vermoedelijk nodig om 
er een nieuwe bibliotheek te 
vestigen. Het is afwachten tot 19 
maart als de verhoudingen in de 
gemeenteraad wijzigen. Dan be-
staat de kans dat de bouw als-
nog door de politiek wordt afge-
wezen. Zo niet dan blijft de be-
woners niets anders over dan 
een gang naar de rechter. 
Eric van Westerloo



Receptie voor werknemer en 
gouwe gozer Rob Paagman
Heemstede - Nooit een chips 
pak over datumgezien in het vak 
waar Rob Paagman de supervi-
sie over heeft. Bedrijfsleider van 
de Zwetsloot Albert Hein in Ben-
nebroek. Piet Stam, jaren de vas-
te begeleider van Rob, noemt 
hem op zijn 25-jarig bedrijfsju-
bileum een gouwe gozer. Waar 
jongelui nog wel eens de pak-
ken chips zo in het vak duwen, is 
het Rob die weet hoe het moet. 
Op het feestje van Rob Paag-
man in de kantine van de su-
permarkt AH, memoreerde Karel 
Zwetsloot, de vader van de hui-
dige eigenaar Carlo Zwetsloot, 
nog de eerste dag van Rob in de 
winkel. Uitgestudeerd op school, 
nu een vak leren. Zoon Ronald 
weet nog dat de eerste jaren niet 
altijd gemakkelijk waren. Jon-
gelui probeerde wel een loop-
je met hem te nemen, liet vuil 
liggen, `och, dat doet Rob wel`! 
Maar gelukkig was daar altijd 
Piet die Rob opving en wist hoe 
hij de autistische en verstande-
lijk gehandicapte Rob kon leren 

om mee te draaien in de super-
markt. Na enige tijd kon hij zeker 
rap de vakken vullen en deed hij 
niet onder voor een ander. Zijn 
vak, zijn trots! Met zijn handicap 
kan Rob prima functioneren, al-
leen hij moet wel weten wat hij 
moet doen, er moeten niet meer-
dere chefs zijn die hem opdrach-
ten geven. Dan snapt hij het 
niet meer. Zo tussendoor even 
een oudere dame helpen met 
de boodschappen van de kassa 
naar de auto brengen in de re-
gen, voor Rob geen probleem. 
Graag zelfs. In die 25 jaar werd 
hij een gewaardeerde werkne-
mer, zowel voor het bedrijf van 
Zwetsloot als van de klanten van 
Albert Hein. Maandagochtend 
stond hij in zijn feestelijk versier-
de blauwe AH jack chocolade 
en cake uit te delen in de win-
kel en hield hij er een receptie. 
Klanten en wethouders, Jur Bot-
ter van Heemstede en Brugge-
man  van Bloemendaal kwamen 
met felicitaties, pakjes en enve-
loppen om hun Rob te felicite-

ren. Hartverwarmend! In zijn vrije 
tijd fotografeert en filmt Rob en 
monteert hij zijn films, slaat ze 
op DVD. Muziek erachter zetten 
dat gaat nog wat moeizaam. Op 
de vrije woensdagen en in het 
weekend houdt hij zijn buurt, de 
Glip, schoon door het oprapen 
van zwerfvuil. Hij vond dat de be-
woners daar best wat voor over 
mochten hebben. Hij schreef de 
gemeente een brief waarin hij 
dat uitlegde en hij kreeg begin 
januari dit jaar een brief terug 
waarin hij vergunning kreeg om 
bij de bewoners aan te bellen en 
geld te vragen. Niet voor zichzelf 
maar voor het goede doel: Se-
rious Request, bekend van het 
Glazen Huis.

Een gouwe gozer voor klanten 
en directie van Albert Hein Ben-
nebroek. Van de directie ontving 
Rob een prachtig horloge, vader 
Simon en moeder Ria keken vol 
trots toe. Toch goed terechtge-
komen! 
Ton van den Brink 

‘Rijk wonen’ in Heemstede
Heemstede – Kwaliteit, duurzaamheid en chique kunnen hand 
in hand gaan. De ware luxe ontstaat door met natuurlijke mate-
rialen te werken. `Rijk wonen` is sinds september 2012 geves-
tigd aan de Nijverheidsweg 4, in het pand van timmerfabriek `t 
Spant. Een complete woninginrichting waar bij het vormgeven 
van uw interieur zo veel mogelijk edele producten, zoals wol, lin-
nen, katoen, brandnetel, zijde, hout en bamboe gebruikt worden. 
Steeds op zoek naar de allerbeste materialen, die bijdragen aan 
een gezonde woon- en werk omgeving voor u en uw gezin. Eige-
naar Rick Oppelaar is woninginrichter met een rijke ervaring. Hij 
had zijn Deco Home twintig jaar in Haarlem op de Botermarkt. 
Nu wil hij uitsluitend werken met ecologische producten, zowel 
voor de vakman die er mee werken moet, als de gebruiker die er 
dagelijks in huis woont. Vandaar dat hij werkt met ecologische 
verven, zoals leemverf die bestaat uit leem, klei, water en cellu-
lose als bindmiddel. Warm in de winter, koel in de zomer, gezond 
het hele jaar door. Betaalbaar en duurzaam, niet duurder! Verf 
op lijnoliebasis is gezond, gaat lang mee, tot 15 -20 jaar. 100% 
oplosmiddel vrij en daardoor volledig milieuvriendelijk. De verf 
is leverbaar in meer dan 30 kleuren die gemaakt zijn uit natuur-
lijke aarde- en mineraalpigmenten. De oorspronkelijke Zweed-
se kleuren, en zelfs de traditionele Haarlemse kleuren zijn in het 
kleur pallet aanwezig, zoals grachten groen en Bentheimer geel. 
Ideaal voor het schilderen van de vele historische panden die 
Haarlem rijk is. Mag in Heemstede ook! Goed voor mens en mi-
lieu zijn ook: handgeknoopte tapijten uit Nepal van Tibetaanse 
hooglandwol, brandnetelgarens en soms natuurzijde. Rijk wo-
nen is officiële dealer voor Nederland. Voor het maken van de-
ze tapijten is een intense samenwerking opgebouwd met een in 
Bahktapur (Nepal) gevestigde familiale tapijtweverij. Samen met 
hen is een nieuwe collectie uitgewerkt met een zuiver ecolo-
gisch karakter. Enkel ongekleurde hand gesponnen garens wor-
den gebruikt, met de hand geknoopt door ervaren en vakkun-
dige knopers volgens authentieke tradities. Alle maten zijn mo-
gelijk. Wolvilt is er om een betere akoestiek te bereiken in de 
woonkamer of op kantoor. Daarnaast heeft Rijk wonen een rijke 
collectie behang uit vlas, linnen, bamboe en grassoorten. Met al-
tijd een bijpassende verf uit de maar liefst 1950 kleuren van Res-
source verven met verschillende kalkverftechnieken, ontstaan in 
het land van stijl en gratie: Frankrijk. Rijk wonen heeft een keur 
aan duurzame en ecologische wooninrichting producten in huis 
die je niet overal zomaar ziet. Nieuwe ontwikkelingen op eigen-
lijk oude en vertrouwde producten die nu herontdekt zijn en het 
gezonde en duurzame leven geven. Te zien en te beleven bij Rijk 
Wonen aan de Nijverheidsweg 4, tel 06  14426481 en kijk eens 
op de website www.rijkwonen.com.
Ton van den Brink 

Hoog rapportcijfer 
Heemsteedse huisarts
Heemstede - Huisarts Ed Plom-
pen uit Heemstede krijgt van zijn 
patiënten gemiddeld een 9,6.  
Een greep uit de reacties: ‘Aardig 
en deskundig, komt aan huis als 
het nodig is, betrouwbaar, snel-
le opvolging van medische ver-
zoeken.’ Daarmee is deze huis-
arts volgens de waarderingen 
op ZorgkaartNederland.nl. de 
hoogst gewaardeerde huisarts 

van de provincie Noord-Holland. 
Patiëntenfederatie NPCF is de 
initiatiefnemer van ZorgkaartNe-
derland. Op de website kunnen 
bezoekers aangeven wat er vol-
gens hen goed gaat in de zorg 
en wat er beter kan. De waarde-
ringssite is nu ruim 4 jaar in de 
lucht en krijgt een miljoen be-
zoeken per maand. Inmiddels is 
de 150.000e waardering binnen.

Raadsledenbezoek aan WMO-
dagcentrum voor ouderen

Heemstede - Eric de Zeeuw, lijsttrekker van GroenLinks Heem-
stede, heeft in overleg met Miny Schrotenboer van SHDH als 
onderdeel van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen een afspraak gemaakt voor een werkbezoek voor (kandi-
daat) raadsleden bij het WMO-Dagcentrum voor ouderen
Lieven de Key.

Miny Schrotenboer, de coördinator van het dagcemtrum en haar 
teamleider gaan uitleggen hoe het centrum werkt, en de raads-
leden kunnen een kopje koffie meedrinken.

De afspraak met de (kandidaat) raadsleden is donderdag 6 
maart vanaf 9.30 tot max. 11.00 uur, Lieven de Keylaan 24.
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Bicom-Bioresonantietherapie voor 
pijnloze diagnose en behandeling!
Heemstede - Op de Binnenweg 
72b, ingang naast het kristalhuis, 
is sinds kort de praktijk van Fem-
ke Rikken gevestigd. De als fy-
siotherapeute opgeleide Fem-
ke dreef jarenlang een praktijk 
in Landsmeer. Door een verhui-
zing naar Heemstede verhuisde 
ook het bedrijf mee. Een gesprek
met Femke Rikken maakt dui-
delijk wat zij voor mensen met 
klachten van uiteenlopende aard
kan betekenen. Verstokte rokers 
kunnen o.a. bij haar terecht om 
via oor-acupunctuur van hun 
verslaving af te komen. Het is 
wel handig als de wil al aanwe-
zig is om te stoppen met roken.
De acupunctuur geeft daarbij de 
nodige steun en maakt het ont-
wennen een stuk gemakkelijker.
De specialiteit van Femke Rikken 
is het werken met het Bicom-ap-
paraat. Dit apparaat geeft elek-
tromagnetische trillingen af die 
het mogelijk maken om bepaal-
de belastingen in het lichaam 
op te sporen. Dat gebeurt door 
het opsporen van de resoneren-
de trilling van bijvoorbeeld blok-

kades, bacterieen, virussen of 
schimmels. Ook is het mogelijk 
de lokatie en de oorsprong van 
de klachten op te sporen, zo-
dat de primaire oorzaak aange-
pakt kan worden en niet alleen 
maar de symptomen bestreden 
worden!
Door ampullen met uiteenlo-
pende frequenties in het appa-
raat te plaatsen geeft deze een 
unieke trilling af dat vervolgens 
resoneert met de belasting die 
het orgaan of lichaamsdeel ziek 
maakt. Als is vastgesteld waar 
het probleem zich bevindt wor-
den met het zelfde Bicom ap-
paraat elektro-magnetische tril-
lingen in tegengestelde richting 
gegeven. Hierdoor nemen de 
klachten af en moeten deze op 
termijn zelfs helemaal verdwij-
nen. De behandeling is pijnloos 
en heeft geen enkel nadelig (bij)
effect. Het systeem werkt ook 
heel effectief bij het vaststellen 
van allergieën. Voor welke stof-
fen men allergisch is stelt de Bi-
com snel en doeltreffend vast.
Als extra service biedt Fem-

ke aanvullend voedingsadvie-
zen om zo de gevoeligheid voor 
bepaalde stoffen te voorkomen. 
De behandeling is er op gericht 
om de gevoeligheid voor stof-
fen waarvoor men allergisch is te 
verminderen dan wel te genezen. 
Vrijwel alle denkbare aandoe-
ningen zijn te traceren en goe-
de resultaten worden geboekt 
bij ziekte van de huid, vermoeid-
heidsklachten en of het verho-
gen van de weerstand. Het kan 
ook zeer effectief zijn bij de be-
handeling van hoofdpijn of mi-
graine. Femke doet er alles aan 
om haar patiënten bewust te 
maken van zaken die goed zijn 
voor hun eigen gezondheid. Het 
helpen bij het op een natuurlij-
ke en gezonde wijze afvallen is 
een andere specialiteit van haar 
en ook hier worden spectaculai-
re resultaten behaald.
De uitvinding van de Bicom is 
gedaan in Zwitserland. Daar, op 
een populatie van 8 miljoen in-
woners, zijn meer dan 6000 Bi-
com-therapeuten. In Nederland 
kan men bij 600 therapeuten te-

Personal organiser Ronneke 
Hoenderdos weet van aanpakken
Heemstede - Na ruim 33 jaar 
bedrijfsmaatschappelijk werk 
bij een grote bank-verzekeraar 
heeft Ronneke Hoenderdos zich 
laten scholen tot personal orga-
nizer en is zij gecertificeerd. Zij 
richt zich op het samen aanleg-
gen van een nabestaandendos-
sier en als opruimcoach. Als op-
ruimcoach merkt ze de kriebel 
die velen voelen als het voorjaar 
nadert. Dan wil iedereen oprui-
men. Ronneke helpt graag men-
sen die de strijkplank naast de 
TV hebben staan, het wasgoed 
naast de ijskast in de keuken en 
de kranten van vorige week nog 
op de bank en nooit hun sleutels 
of portemonnee  kunnen vinden. 
Voel je je daar happy mee en kan 
het je niet schelen om 15 procent 
van je tijd te zoeken, dan is er 
niks aan de hand. Krijg je er last 
van, bel dan direct je personal 
coacher Ronneke Hoederdos. Zij 
vindt de  sleutels tussen de sok-
ken en, nog  veel belangrijker, ze 
pakt samen met u uw chaos aan. 
Ze stroop de mouwen op en gaat 
opruimen. Samen met u maakt 
zij ruimte in huis en hoofd. Want 
zij kan complexe problemen te-
rugbrengen tot onderdelen die 
te overzien zijn. De boeken-
kast die teveel boeken draagt. 
Kan die zeer oude Van Dale nog 
van opa uit die kast? Tja die was 
van opa, maar dat Nederlands is 
veroudert. Daar zit flinke emotio-
nele lijm aan. Samen met u komt 
ze tot de beslissing die boe-
ken uit de kast te halen, de eer-
ste stap is gezet. Die gaat in een 
van haar kratten met opschrift 

`Elders` of  `WEG. Ze heeft een 
derde krat mee, `Hier`, die mag 
u soms gebruiken als de emo-
tionele lijm te sterk is, maar u 
beslist, zij is de coach. `Weg` 
betekent: naar de gemeenterei-
niging, Vintage winkel of  naar 
Dorcas, de kringloopwinkel. Ze 
staat erbij als dat gebeurt of gaat 
zelf mee. Wat zij in uw huis op-
ruimt kan zijn de studiekamer, 
de huis-of woonkamer waarin je 
nog moeilijk kan manoeuvreren.  
Die keuken of boekenkast waar 
echt een chaos heerst. Een klei-
ne chaos of een villa-vol. Al sa-
men werken aan die opruiming 
geeft een opgeruimd gevoel, 
geeft energie dat van Ronne-
ke overgaat naar u. Want chaos 
zijn uitgestelde beslissingen en 
zij helpt bij het maken van nood-
zakelijke beslissingen bij zaken 
of spullen waar u last van heeft. 
Vraag of je dat nodig hebt als 
je wil verhuizen van groot naar 
klein of als je zou emigreren. Wat 
neem je dan mee? Wanneer heb 
je dat het laatst in je handen ge-
had? Kleding twee jaar geleden, 
trek je dat ooit nog aan? 

Wilsbeschikking
Bij een nabestaandendossier 
kunt u denken aan één over-
zichtelijk klein dossier waar al-
le relevante informatie in staat 
voor de nabestaanden opdat zij 
niet naar zaken hoeven te zoe-
ken of te gissen. In dit persoon-
lijke dossier worden (im)materi-
ele zaken beschreven zoals be-
staande wilsbeschikkingen, hoe 
wil de overledene de uitvaart ge-

regeld hebben, welke muziek 
etc. maar ook bv wie is de huis-
arts, heeft betrokkene een nota-
ris etc. Een gemakkelijk boek-
je waarin alles vermeld staat wat 
de nabestaanden moeten we-
ten. Ze hoeven niet meer te zoe-
ken naar wensen van de overle-
dene, maar ook niet naar prakti-
sche zaken als en Burgerservice-
nummer en verzekeringszaken. 
Eigenlijk een must voor iedereen 
die de zorg heeft bij het overlij-
den van iemand. Het is geen tes-
tament, eerder een handleiding 
voor nabestaanden.

Ronneke Hoenderdos weet 
hoe je samen aanpakt. Dat sa-
menwerken loopt als een ro-
de draad in haar aanpak. 
Telefoon nr. 023 5295569 of mail 
ramhoen@gmail.com.
Ton van den Brink 

recht en nu dus ook in Heemste-
de!
Voor mensen met een aanvullen-
de verzekering wordt deze be-
handeling veelal vergoed door 
de ziektekostenverzekeraar. Voor 

een vrijblijvend consult kunt u 
Femke Rikken bereiken op 06-
51078862 of via e-mail femke-
rik@live.nl. Langskomen op de 
Binnenweg 72b kan natuurlijk 
ook.

Demonstraties en workshops, 
daar kan geen internet tegenop!

Hobbyfestival Nieuw-Vennep 
met zo’n 125 kramen

Regio - Op zaterdag 15 en zon-
dag 16 maart wordt voor de der-
de keer het Hobbyfestival in 
Nieuw-Vennep georganiseerd. 
De grote creatieve hobbybeurs 
in de “Van Zantenhal” is net als 
vorige keer 2 dagen, zaterdag 
en zondag kunnen de hobbyis-
ten dit prachtige evenement be-
zoeken. De eerste twee editie’s 
van deze hobbybeurs waren een 
groot succes, voor zowel het be-
zoek als de standhouders. Met 
circa 125 kramen is het voor de 
echte creatieve hobbyliefhebber 
zeer zeker de moeite waard om 
de Van Zantenhal te bezoeken!

Diverse hobby’s
Op het Hobbyfestival in de “Van 
Zantenhal” zullen de materialen 
aanwezig zijn voor o.a. (3D)Kaar-
ten, miniaturen, sieraden, scrap-
booken, stempelen,  ponsen, 
breien, mozaïek, pixelhobby, ha-
ken, decopatch, beren, etc.. Ook 
kunt u aanschuiven bij diver-
se demonstraties en workshops. 
Het Hobbyfestival in Nieuw-Ven-
nep is de uitgelezen plek voor 
de standhouders om de novi-
teiten op hobbygebied te tonen. 
Een bezoek aan het Hobbyfesti-
val is de beste manier om u te 
laten informeren over de nieu-
we producten. Demonstraties, 
workshops of een gesprek met 
een ‘kenner’... daar kan geen in-
ternet tegenop!

Er is teveel aanwezig om alles 
op te noemen, u kunt het tota-
le programma bekijken op on-
ze website: www.hobbyfestival.
nl, u kunt daar ook een korting-
bon downloaden. Kortom zater-
dag 15 en zondag 16 maart zijn 
perfecte dagen om het Hobby-
festival in Nieuw-Vennep te be-
zoeken.

Gratis Magazine
Nieuw verschenen: Nr. 3 van het 
magazine “Hobbyfestival”: 36 
pagina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s.
De bezoekers krijgen het maga-
zine gratis (zolang de voorraad 
strekt) bij de entree.
Het Hobbyfestival wordt geor-
ganiseerd door Heins & Hob-
by’s, en de Van Zantenhal vindt u 
aan de IJweg 1415, Nieuw-Ven-
nep (Getsewoud-Noord). Zater-
dag  en Zondag geopend van 
10.30 - 16.30 uur. Entree volwas-
senen: euro 6,- / kinderen tot 12 
jaar gratis (onder geleide).
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Vogelzang in Leyduin, de bonte 
specht is al aan het roffelen
Heemstede - De gevleugel-
de wintergasten zijn in maart 
verdwenen. De zomergasten 
zijn nog niet gearriveerd en de 
standvogels lijken even rust te 
hebben. Maar schijn bedriegt 
want in het nog kale bos is de 
bonte specht al aan het roffe-
len en is de boomklever op zoek 
naar een geschikte kandidaat 
om te paren. Het einde van de 
winter is een goed moment voor 
een ontmoeting met de vaste be-
woners van het bos en naast het 
genieten, ook te leren van hun 

zang. Op zaterdag 8 maart or-
ganiseert IVN Zuid-Kennemer-
land een excursie over vogels en 
hun zang in het bosrijke Leyduin. 
U bent hierbij van harte welkom; 
vergeet niet uw verrekijker mee 
te brengen. De excursie start om 
10.00 uur bij de parkeerplaats 
van Leyduin, Manpadlaan te 
Heemstede. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. De duur van de ex-
cursie is twee uur. 
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Heemstede - Op zondag 9 
maart kunt u weer snuffelen in 
de sporthal bij SportPlaza aan de 
Sportlaan in Heemstede. Bijna 
een halve kilometer lengte aan 

gebruikte goederen is er die dag 
te vinden.
De openingstijden zijn van 9.30 
tot 16.00 uur en de entreeprijs 
bedraagt 2,50 euro (kinderen 

t/m 11 jaar en onder begeleiding 
hebben gratis toegang). 
Voor meer informatie of reser-
veringen kunt u dagelijks bel-
len naar: organisatieburo MIKKI, 
0229-244739/244649. Of kijk op 
internet: www.mikki.nl.

Ook vrienden Skipper, Midge, Ken en Allan
Verzamelbeurs voor Barbie 
Regio - De offi ciële geboorte-
dag van Barbie is 9 maart 1959. 
Zij wordt dit jaar dus alweer 55 
jaar. Toch vieren we in Neder-
land haar 50-jarig bestaan dit 
jaar. Dat komt omdat Barbie pas 
vanaf 1964 in Nederland ver-
krijgbaar was, dit jaar dus pre-
cies 50 jaar geleden. In Ameri-
ka was Barbie toen inmiddels al 
5 jaar een groot succes. 

Toen Barbie in 1964 in Neder-
land, en omringende Europese 
landen, werd uitgebracht was zij 
direct ook hier een enorm suc-
ces. Niet alleen Barbie, maar ook 
haar vrienden Midge, Ken en Al-
lan waren toen in Nederland te 
koop.
Haar zusje Skipper kwam in 1964 
zowel in Amerika als in Neder-
land voor het eerst op de markt. 

Inmiddels zijn de Barbiepop-
pen uit die vroege periode ge-
wilde verzamelobjecten en is 
het aantal verzamelaars wereld-
wijd enorm. Verzamelaars zijn in-

middels niet alleen meer op zoek 
naar de poppen uit de ‘vintage’ 
periode uit die 60-er jaren, maar 
gaan massaal voor alle vintage 
replica’s en speciale ‘collectible 
Barbiedolls’ die de fi rma Mattel 
elk jaar op de markt brengt.

Beurs in Haarlem
Voor verzamelaars van zowel de 
vroege Barbiepoppen en kleding 
als de tegenwoordige Collecti-
bles is de ‘Barbie In Holland’ ver-
zamelbeurs op 9 maart in Haar-
lems een waar Barbieparadijs. 
Die vindt plaats in het Van der 
Valk Hotel Haarlem-Zuid, Toe-
kanweg 2. De beurs is geopend 
tussen 10 en 16 uur. Entree 5,- 
en kinderen van 5 tot 12 jaar 
2,50. Kinderen onder de 5 krij-
gen gratis toegang.
Omdat de Amerikaanse Collec-
tibles in de Nederlandse speel-
goedwinkel nauwelijks worden 
aangeboden en de vintage pop-
pen en kleding alleen nog in par-
ticulier bezit te vinden zijn, is de 
beurs voor de Barbieliefhebber 

Ook vrienden Skipper, Midge, Ken en Allan
Verzamelbeurs voor Barbie
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gaan massaal voor alle vintage 
replica’s en speciale ‘collectible 
Barbiedolls’ die de fi rma Mattel 

Voor verzamelaars van zowel de 
vroege Barbiepoppen en kleding 
als de tegenwoordige Collecti-
bles is de ‘Barbie In Holland’ ver-
zamelbeurs op 9 maart in Haar-
lems een waar Barbieparadijs. 
Die vindt plaats in het Van der 
Valk Hotel Haarlem-Zuid, Toe-
kanweg 2. De beurs is geopend 
tussen 10 en 16 uur. Entree 5,- 
en kinderen van 5 tot 12 jaar 
2,50. Kinderen onder de 5 krij-

Omdat de Amerikaanse Collec-
tibles in de Nederlandse speel-

een regelrechte aanrader. Op de 
beurs zijn zowel de oude poppen 
als de hedendaagse Collectible 
Barbiedolls te zien en te koop. 
Info: www.barbieinholland.nl.

NL Doet, op 22 maart
Wie helpt mee de binnentuin van Beschermd 
Wonen+ Zuidwijk zomerklaar te maken?
Regio - Beschermd wonen+  
Zuidwijk in Bennebroek doet 
mee aan NLdoet. NL doet staat 
voor de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland, georgani-
seerd door het Oranjefonds. NL-
doet zet vrijwillige inzet in de 
spotlights en stimuleert iedereen 
om een dagdeel de handen uit 
de mouwen te steken.
Op 22 maart willen bewoners en 
medewerkers van BW+ Zuidwijk 
de binnentuin zomerklaar ma-
ken en gelijk meer kleur en le-
ven toevoegen. Wat is het plan?
Kleur en sfeer  aanbrengen  in 
de tuin door middel van verschil-
lende planten, een moestuin ma-
ken, een groter hok of ren ma-
ken voor de kippen zodat zij vei-
lig kunnen rondscharrelen en 
een overkapping verzorgen die 
verkoeling moet brengen op 
warme zomerdagen. 

Door in te spelen op de ver-
schillende behoeftes van de be-
woners (verzorgen van kippen, 
planten of kruiden tuin) worden 
zij geactiveerd om in de zomer 
meer naar buiten te gaan om van 
de tuin  te genieten.
Voor de overkapping is gelukkig 
al een sponsor gevonden. Voor 
de overige punten is hulp van 
buitenaf welkom! Heeft u de ex-

tra paar handen of materialen?

Voor meer informatie of aanmel-
den kunt u een e-mail sturen 
naar e.vandorp@ribw-kam.nl of 
bel 023-5100 610 en vraag naar 
mevrouw E. van Dorp.
Het adres is Rijksstraat weg 113, 
locatie BW+ Zuidwijk onderdeel 

van RIBW-KAM. Beschermd 
Wonen+ Zuidwijk vangt mensen 
op met het syndroom van Kor-
sakov, een hersenbeschadiging 
waardoor mensen moeite heb-
ben met de oriëntatie in plaats, 
tijd en persoon. Tevens hebben 
zij problemen met het korte ter-
mijn geheugen.

Vlooienmarkt in Heemstede

Finalisten Leids Cabaret 
Festival in de Luifel
Heemstede - Tim Fransen, die 
onlangs het Leids Cabaret Fes-
tival overtuigend won, treedt op 
15 maart op in Theater de Luifel. 
En alsof dat nog niet genoeg re-
den is om het theater aan de He-
renweg te bezoeken, staat hij die 
avond samen op het toneel met 
de twee verliezende fi nalisten, 
Maud Vanhauwert en Bart Me-
lief. Dit alles in het kader van de 
Finalistentour, die het drietal tot 
en met 7 juni naar tientallen Ne-
derlandse podia voert.
Het Leids Cabaret Festival is 
sinds 1978 een vooraanstaand 
podium voor jonge cabaretiers.  
Gevestigde namen als San-
ne Wallis de Vries, Lebbis, Kees 
Torn, Wim Helsen, Erik van Muis-
winkel en Paulien Cornelisse 
maakten daar een droomstart 
voor hun carrière.
 
Tim Fransen
Het programma Het failliet van 
de moderne tijd van Tim Fransen 
gaat over de vraag hoe het indi-
vidu zich nog kan verhouden te-
genover de moderne wereld; een 
wereld met problemen die het 
begrip van de individuele mens 
te boven gaan. Hoe leeft een 
mens zonder reële hoop? Neemt 
hij zijn toevlucht tot cynisme of 
is er misschien nog ruimte voor 
troost?
De jury was vooral onder de in-
druk van Fransens vermogen zijn 
grappen te verweven tot een sa-
menhangend geheel waarin hij 
bovendien fi losofi sche beschou-
wingen over begrippen als vrij-
heid, eigen verantwoordelijk-
heid, individualisme en idealen 

naar voren weet te halen.
 
Bart Melief
Bart Melief wil het publiek graag 
een onvergetelijke avond bezor-
gen. Een herinnering die omhelst 
en verwarmt, juist op het mo-
ment dat de toeschouwer even 
alleen is. Melief is vast lid van 
comedy-collectief De Hyvena’s.
 
Maud Vanhauwaert
Maud Vanhauwaert vertrekt 
vanuit gedichten, die soms uit-
monden in komische anekdotiek 
en soms samenkrimpen tot een 
broze fi losofi e. Die dramatische 
Pose is een intieme one-woman-
show die de draak steekt met de 
traditionele poëzievoordracht. 
De Finalistentour doet zondag 15 
maart Theater de Luifel in Heem-
stede aan. Aanvang om 20.15 
uur; toegang: 18,00. euro. Kaart-
verkoop: 023-548 38 38 en www.
podiaheemstede.nl.

Roodborstje. Foto: R. Nieweg.
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Sport voor mensen met 
een lichamelijke beperking
Regio - Heeft u ook zo geno-
ten van de Olympische Win-
terspelen in Sotsji? Op 7 
maart starten de Paralympi-
sche Winterspelen voor men-
sen met een lichamelijke be-
perking. Volg ook daar onze 
wintersporthelden! Maar niet 
alleen op het hoogste niveau 
wordt er op een aangepaste 
manier gesport. Ook bij u in 
de buurt kunt u op verschil-
lende niveaus deelnemen aan 
aangepaste sporten.

Aangepast Sporten bij u in
de buurt
Niet alleen op het hoogste ni-
veau wordt er aan aangepast 
sporten gedaan. Het is dichter-
bij dan u denkt. In de Amstel en 
Meerlanden zijn 54 verenigin-
gen die een sportaanbod heb-
ben voor mensen met een licha-
melijke beperking.
Zo is het onder andere moge-
lijk om te rolstoelbasketbal-
len in Hoofddorp, te hockeyen 

in Amstelveen, te zwemmen in 
Aalsmeer, te zeilen in Ouderkerk 
aan de Amstel, te voetballen in 
Uithoorn en te fitnessen in Die-
men. Op de website www.aan-
gepastsporten.info staat het vol-
ledige sportaanbod in deze en 
andere regio’s in Noord-Holland.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de aan-
gepaste bewegingsactiviteiten 
bij u in de buurt, neem dan con-
tact op met de regiomedewer-
ker Aangepast Sporten, Jelmer 
Janssen. Hij is te bereiken op 
023-557 59 37 of via de e-mail: 
jjanssen@sportservicehaarlem-
mermeer.nl.
Ook verenigingen die een be-
weegactiviteit hebben of willen 
opstarten voor mensen met een 
beperking kunnen voor onder-
steuning terecht bij de regiome-
dewerker. We vullen dat graag 
aan op de website zodat poten-
tiële sporters kunnen doorstro-
men naar uw beweegactiviteit.

Fo
to

: S
po

rt
se

rv
ic

e 
N

oo
rd

-H
ol

la
nd

.

Beste Schoenmakerij
Heemstede – De Nederlandse Schoenmakers Vereniging 
maakt op 7 april bekend welke schoenmaker in Nederland 
als allerbeste wordt aangeschreven.

Een van de genomineerden komt uit Heemstede: Vos Schoenre-
paratie. Op diverse punten zijn scores te behalen en een van de 
onderdelen was een onaangekondigd bezoek van de jury aan 
het bedrijf.

Op woensdag 5 maart krijgt Vos Schoenreparatie bloemen om-
dat dit bedrijf een van de genomineerden is.

Zaterdagmiddag bridge van 
Bridgeclub Bel Air

De voorsprong van Martin Baas en John Missaar is kennelijk te 
groot, waardoor er wat nonchalant wordt gespeeld. Hier en daar 
wordt wat weggegeven, waardoor zij met een score van 51,67% 
genoegen moesten nemen. Op zaterdag 5 april 2014 is de fina-
le maar nu staat al vast dat zij weer kampioen worden. De strijd 
om het zilver en brons gaat tussen Frans v. Meeteren met Ber-
nard Schouten en George Cerneüs met Jan Kleijn. Het verschil be-
draagt slechts twee procent in het voordeel van Frans en Bernard.  
De spanning zit onderin. De paren die op de plaatsen 19 tot 24 
eindigen gaan het volgend seizoen in de BCD groep aan te werk. 
Met een score van 57,92% hebben Liesbeth Groenewegen en Gré 
Sellmeijer zich voorlopig veiliggesteld (16e). Miep de Jong met 
Tonny Ferrine zakten met een score van 39,17% van de 14e naar 
de 19e en staan dus op de wip. Carla en Hans Verdonkschot moe-
ten een monsterscore halen om het vege lijf nog te kunnen red-
den, ook nu bleven zij steken op een magere score van 44,17%. 
Mia Eig en Ton v. Kampen staan nu nog op plaats 18, maar hebben 
niet veel speling. Hun naaste concurrenten staan op drie procent. 
Kitty en Theo Koene waren gevraagd om in te vallen en zij wer-
den in dit sterke veld veertiende (22) met een score van 45,42%.
Monique v. Zanten en Rita Fluitsma hebben een straatlengte voor-
sprong ( 37%) en gaan dus onbedreigd naar de A groep. Met een 
score van 57,92% klommen Eveliene v. Delden en Tonny Priem van 
de 7e naar de 2e plaats. Ook Henriëtte Heijdendaal en Bambi Bos-
sink klommen een paar plaatsjes. Zijn staan nu derde.  Carla Beers 
en Ernst Muntinga klommen van plaats 8 naar plaats 5 en hebben 
goede kansen om naar de A groep te gaan. Er gaan er tenslot-
te zes naar boven. Erna Meijer speelde met Ans Verhage en be-
haalde 58,33%, maar omdat Ans (nog) geen lid is van de zater-
daggroep werd dat gecorrigeerd naar 55%. Maar de zesde plaats 
werd wel bereikt. Uit de top zes vielen weg Ada Lohuis met Frans 
Gill (score 41,88%) en Lucie Aarssen met Ruud Teunissen (score  
43,75%). Maria en Ton Bruseker waren gevraagd om in  te vallen 
en zij gingen met de eer strijken. Met een score van 63,54% wer-
den zij eerste in de B lijn. Agnes Kloppers en Marga Donders wer-
den 2e in de B met een score van 59,17%. Deze moesten zij delen 
met Corrie Castelein die met Dina Soedarmo speelde. Deze score 
werd gecorrigeerd naar 55%. De partner van Ellie Jansen was het 
vergeten en toen werd Lies v. Dijk opgeroepen. De eerste plaats 
was hun deel met een score van 62,20% (55%). Jos en Alex Zet-
hof deden goede zaken. Met een score van 58,04% speelden zij 
zich weer in de grote zaal. Ook Mart en Freek v. Schie revancheer-
den zich met een score van 53,87% staan zij nu op plaats drieën-
twintig. Het zal een verrassing zijn welke zaal volgende keer.  Paul 
Knip werd ook op het laatste moment verrast met het feit dat zijn 
partner Bernie Luymes verstek liet gaan. Omdat Piet Konings thuis 
zat te kniezen omdat hij geen partner kon vinden werd hij gebeld 
en samen kwamen zij tot 57,14%. In de D lijn ging de winst naar 
Carla Langeveld en Cockie de Bruin met een score van 60,42%. 
Met het schaamrood op hun kaken gingen Marianne v.d.Stoop en 
Vera Otte naar huis. Met een score van slechts 39,58% werden zij 
laatste.  In de totaalstand staan Rie Aarts en Ans Koster op de laat-
ste (60) plaats met een gemiddelde van 37,22%.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Provinciale wegen dicht op 24 en 25 maart

Verkeershinder in Noord-Holland 
tijdens Nucleaire Top

In Noord-Holland worden de 
provinciale wegen N232 en de 
N520-oost (in de gemeente 
Haarlemmermeer) van 23 tot en 
met 26 maart langdurig afgeslo-
ten. Via borden boven en langs 

de wegen worden omleidings-
routes aangegeven. Daarnaast 
worden de af- en opritten naar 
de A4 tijdelijk afgesloten (op het 
traject A5-A4-A44) wanneer de 
delegaties passeren. Ook wor-

Regio - Tijdens de Nuclear Security Summit (NSS) op 24 en 25 
maart 2014 in Den Haag wordt er ook in de provincie Noord-
Holland ernstige verkeershinder verwacht op de provinciale 
wegen.  Het advies is om deze dagen niet met de auto de weg 
op te gaan maar thuis te werken of met het openbaar vervoer 
te reizen.

den tijdens deze (korte) perio-
des het verkeer op de kruisende 
wegen N207, N201 en de N196 
stop gezet.
De verwachting is dat het daar-
door extra druk wordt ook op de 
wegen die niet direct in het ge-
bied Amsterdam – Den Haag – 
Rotterdam liggen. 
Mensen die deze dagen toch 
de weg op gaan, moeten reke-
ning houden met omleidings-
routes en extra reistijd. De om-
leidingsroutes worden gepubli-
ceerd op de website www.va-
nAnaarBeter.nl en aangegeven 
via bebording. Het doel van de 
omleidingen is dat iedereen die 
niet naar Schiphol, Leiden en 
Den Haag moet, ook niet op de 
wegen in deze regio gaat rijden. 
Rijkswaterstaat gaat daarom op 
grote schaal (van Noord-Neder-
land naar Zuid-Nederland) om-
leidingsroutes aangeven. 

Meer informatie
Voor de meest actuele informa-
tie over de maatregelen tijdens 
de NSS kan de website  www.
vanAnaarBeter.nl of de site van 
de NSS, www.nss.nl  geraad-
pleegd worden. Daarnaast staan 
ook op de sites van diverse ge-
meenten (bijvoorbeeld van Haar-
lemmermeer) en te zijner tijd van 
de NS en Connexxion informa-
tie over de door deze organisa-
ties genomen maatregelen tij-
dens de NSS. 

Nordic 
Walking voor 
beginners 50+

Heemstede - Het wande-
len met stokken (poles) is ook 
voor senioren ideaal. De poles 
ontlasten de nek, de schou-
ders en de knieën. Uw uit-
houdingsvermogen en daar-
mee uw fysieke mogelijkhe-
den worden vergroot. U ver-
brandt tevens meer calorieën. 
Ook voor mensen die gezond-
heidsklachten hebben is Nor-
dic Walking een geschikte ma-
nier om toch in beweging te 
blijven. Als u specifieke klach-
ten heeft, neem dan even con-
tact op. Poles zijn eventueel te 
leen bij de docent. De cursus 
Nordic Walking voor begin-
ners 50+ start op woensdag 26 
maart van 9.30 tot 11.00 uur. 
Start is bij de ingang van de 
Waterleidingduinen bij Pan-
nenkoekenhuis ‘t Panne-
land aan de Vogelenzangse-
weg. Na een beginnerscursus 
kunt u eventueel aansluiten 
bij Nordic Walking onder be-
geleiding. Als u voor het eerst 
mee wilt lopen met deze groep 
meldt u dan even aan: tel. 023-
548 38 28.
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Heemstede - Bij The Vintage 
Store in Heemstede stond op 
woensdag 19 februari een lange 
rij met wachtende dames voor 
de deur. De roze loper lag uit en 
de champagne stond klaar.
Bij binnenkomst verspreidden de 
dames zich door het hele pand 
en bezochten zij alle stands. Zo-
als bijvoorbeeld de tarotkaart- 
lezeres, waar de hele avond ge-
interesseerden stonden te wach-
ten. Maar ook bij de tattooshop 
van Tattoo Heaven (waar die 
avond twee echte tattoos zijn ge-
zet), was veel interesse voor de 
ambachtelijke manier van wer-
ken. 
Op de eerste verdieping wer-

den er Henna tattoos geplaatst, 
nagels geplakt door EMKI nail-
studio en hairextensions voor 
een kleine make-over.
Op de bovenste verdieping lieten 
de dames zich verrassen door 
het effect van een Spray-tan-
studio. By-the-Grape, een biolo-
gische wijnzaak, verzorgde een 
wijnproeverij. Er was ook een di-
vers aanbod aan workshops, zo-
als een naaiatelier (Can Sew), 
haken (Ons Creatief Café) en 
een schildercursus (Mika).
Met een 16-tal standhouders 
was het een grote happening.
Uiteindelijk hebben 150 dames 
de Ladies Night bij The Vintage 
Store bezocht.

Ladies Night bij The Vintage 
Store een grote happening

Nldoet zoekt klussers voor 
vijf Heemsteedse locaties
Heemstede – Bij de stichtin-
gen ‘Kom In Mijn Tuin’, ‘Vrien-
den kinderboerderij Heemstede’ 
en ‘Meergroen’ alsook bij scou-
tingverenigingen NJV ‘de Ha-
ven’ en ‘Graaf Bernadotte’ staan 
klussen op stapel. Zo moeten 
de dakgoten van het scouting-
clubhuis ‘NJV de Haven’ worden 
vervangen en is er werk aan de 
winkel in Meermond, het park 
op de voormalige vuilnisbelt aan 
de Cruquiusweg. De Bernadot-
te groep gaat werken aan het 
Jachthuis en op de kinderboer-
derij zijn er extra handen nodig 

voor het vlindereiland. Wie helpt 
mee?
Dat kan op 21 en 22 maart, wan-
neer de nationale vrijwilligers-
actie NLDoet wordt gehouden. 
Organisator van Nldoet is het 
Oranjefonds. Geklust wordt voor 
maatschappelijke organisaties.  
Het Oranje Fonds is het grootste, 
nationale fonds op sociaal ge-
bied en steunt organisaties die 
een betrokken samenleving be-
vorderen in Nederland.

Kijk voor meer informatie op: 
www.nldoet.nl. 

Schaatstalenten uit Heemstede 
Cornelius Kersten en Carlijn Schoutens 
succesvol bij Nederlandse Kampioenschappen
Heemstede - De Heemsteedse 
schaatstalenten Cornelius Ker-
sten en Carlijn Schoutens heb-
ben van zich doen spreken bij de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen Sprint en Afstanden voor ju-
nioren, die afgelopen weekend 
in Enschede werden verreden. 

Cornelius reed het sprintkam-
pioenschap: hij mocht zowel op 
zaterdag als op zondag een 500 
en een 1000 meter rijden. Na de 
eerste dag stond hij met ruime 
voorsprong eerste in het tussen-
klassement. ’s Zondags moest hij 
dus de zenuwen bedwingen en 
zijn kunstje herhalen. Dat deed 
hij voortreffelijk en zodoende 
mag Cornelius zich Nederlands 
Kampioen sprint bij de Junioren 
A noemen! 

Carlijn, eveneens A junior, reed 
het afstandskampioenschap: 
zij begon zaterdag met de 3000 
meter. In de laatste rit verover-
de ze de zilveren plak en bewees 
daarmee dat de drie kilometer 
haar specialiteit is! Deze presta-

tie leverde ook nog een startplek 
op voor de 5000 meter van zon-
dag. Voor Carlijn was het de eer-
ste keer dat ze die afstand reed.  
Het ging haar goed af maar een 
podiumplek zat er helaas net niet 
in. Ze eindigde op een vierde 
plaats, enkele tienden van een 
seconde achter de nummer drie. 

Al met al kunnen we spreken van 
een heel succesvol toernooi voor 
beide rijders, die ploeggenoten 
zijn in de Haarlemse Baanselec-
tie. Zij trainen onder de vlag van 
de Schaatsacademie Haarlem 
en worden onder meer gespon-
sord door de Heemsteedse mid-
denstand. 

Ruby Tangerman wint voor de tweede 
keer het B-Ranglijsttoernooi in Nijmegen
Heemstede - Zondag 23 febru-
ari heeft Ruby Tangerman voor 
de tweede keer  een groot  tafel-
tennis  ranglijsttoernooi  in Nij-
megen op haar naam geschre-
ven.  De eerste keer  deed ze dit 
op 13-jarige leeftijd. Het is best 
bijzonder als een speler dit 2 x 
presteert.
De nu 16-jarige CIOS studente 
en lid van HBC tafeltennis heeft 
naast de toernooiwinst en de bij-
behorende beker ook haar A-li-
centie terug. Dat is de hoogst 
haalbare licentie die je kunt krij-
gen bij het tafeltennis.
Ze was de A-status kwijtge-
raakt omdat ze bij het overgaan  
naar een hogere leeftijdscatego-
rie niet genoeg  punten had om 
hem te behouden. Maar 23 fe-
bruari was haar dag! Na de pou-
lewedstrijden eenvoudig te heb-
ben gewonnen moest ze een tus-
senronde spelen om de kwartfi-
nales te halen.
Deze tussenronde won ze vrij 
eenvoudig. Op naar de kwart 
finale. Daar ontmoette ze een 
meisje waar Ruby het altijd zeer 
lastig tegen heeft en waar ze ei-
genlijk ook nooit van gewonnen 
had. Maar deze keer was Ru-
by vanaf het begin de sterkste 
en won deze wedstrijd met 3-1 
in een partij van best of five. Ze  
stond ze in de halve finale tegen 
een meisje waar ze nog nooit te-
gen gespeeld had, maar vrij sterk 
speelde . Na enige angstige mo-
menten sloot Ruby ook deze par-
tij winnend af.
Nu volgde dus de finale! Ook 
deze wedstrijd ging net als al-

le voorgaande wedstrijden in 
best of 5. In deze finale mocht ze 
uitkomen tegen Anne van Geel 
uit Bergeijk. Het kon alle kanten 
op want deze meiden hebben 
al vaker tegen elkaar gespeeld 
en winst en verlies gaat om en 
om.
Ruby won de eerste game een-
voudig met 11-4. De tweede en 
derde game gingen nipt naar An-
ne en de vierde game weer naar 
Ruby. Er moest dus een vijfde 
beslissende game gespeeld wor-
den. Deze game was bloedstol-
lend spannend waarbij de mei-
den elkaar constant in evenwicht 
hielden, tot het moment dat Ru-
by op een stand van 8-8 een fout 
maakte het werd 9-8 voor Anne 

met diezelfde Anne aan de ser-
vice. Op dit moment sloeg de pa-
niek bij Ruby toe maar haar ge-
weldige gelegenheidscoach An-
gelique Gertenbach nam toen 
een slimme time-out en kreeg 
Ruby weer enigszins kalm. An-
ne ging serveren en Ruby had 
een geweldige return waar An-
ne geen antwoord op had 9-9 
dus. Ruby ging nu 2 x serveren. 
De eerste service kon Anne niet 
retourneren en het werd dus 10 
-9 voor Ruby….matchpoint! An-
ne stond klaar om de altijd las-
tige service te ontvangen, Ruby 
serveerde Anne kreeg hem nog 
wel teruggespeeld maar met een 
geweldige uithaal maakte Ruby 
een eind aan de wedstrijd! 

Knutselclub met juf Renate
Boter-kaas-en-eieren spel
Heemstede - Woensdagmiddag 
12 maart kun je een boter-kaas-
en-eieren spel knutselen met juf 
Renate. Kinderen van 5 tot en 
met 10 jaar zijn welkom. Het spel 
wordt gemaakt van rubber en de 
pionnen van klei. De Knutselclub 
duurt van 13.30 tot 15.15 uur 
en vindt plaats in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-

werfslaan 11, Heemstede.  Kos-
ten per keer zijn: 4,00 euro, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00 eu-
ro. Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur). 
Kinderen die zich van te voren 
hebben aangemeld gaan voor. 
Meer informatie: www.casca.nl.
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Meer medailles dan turnsters bij GSV
Heemstede - Afgelopen zondag 
2 maart vonden in Beverwijk de 
toestelkampioenschappen tur-
nen plaats. Er werd geturnd op 
de vier Olympische turntoestel-
len en alle meisjes hadden hun 
twee favoriete toestellen uitge-
kozen, waarop ze aan het werk 
gingen. Zo konden ze zich in hun 
eigen leeftijdscategorie op hun 
specifieke niveau meten met de 
deelneemsters van andere ver-
enigingen van het rayon. 
Namens GSV Heemstede de-
den 23 meisjes mee; alle meis-
jes van de wedstrijdgroep, aan-
gevuld met meisjes van het ex-
tra trainingsuur op de dinsdag. 
Er werd met 12 andere vereni-
gingen van het rayon gestreden 
om de hoogste eer. 
De eerste wedstrijd begon al 
goed met twee maal een 1ste 
plaats voor Irene de Vries. Op de 
balk scoorde ze zelf een super 
score van een 15.00 punten! En 
ook een brugoefening met 14.00 
punten mocht er zijn! 

In de tweede wedstrijd kwamen 
10 meisjes van GSV Heemste-
de aan bod. Ook hier twee gro-
te sterren met twee maal een 
1ste plaats: Dominique voor haar 
sprong en vloeroefening en Nik-
ki voor de sprong en brug. Myr-
the ging naar huis met een wel-
verdiende 1ste plaats voor de 
balk met een score van 12.30 
punten en een tweede plaats 
op de vloeroefening. Verder nog 
een 1ste plaats voor Ires op de 
sprong en een 3de plaats op 
vloer. Maia turnt maar 2 uur per 
week, maar toch wist ze op de 
sprong veel meisjes achter zich 
te laten; een mooie 2de plaats. 
En ook Kathleen kreeg voor haar 
4de plaats een medaille voor 
haar sprong. Mirre mocht met 
een 1ste plaats op sprong de bij-
behorende medaille in ontvangst 
nemen.
Ook in de derde wedstrijd weer 
veel turnsters van GSV Heem-
stede.  Elf meisjes maakten hier 
hun opwachting. Mania werd 

beloond met twee podiumplek-
ken; een 1ste plaats voor brug 
en een 2de plaats voor de vloer 
met 15.00 punten als score! Eva 
hield zich goed staande tus-
sen de wedstrijdmeisjes, bij de 
sprong kreeg ze de hoogste sco-
re; een 1ste plaats. Bij de vloer 
was de 1ste plaats voor Laura en 
Rianne kreeg de 1ste plaats voor 
de brug. Kyra stond twee maal 
2de. Vera probeerde op de brug 
haar nieuwe onderdeel en werd 
daarvoor terecht beloond met de 
1ste plaats. Rivka ging bij de se-
nioren ook met twee prijzen naar 
huis; vloer de 2de plaats en balk 
de 1ste plaats en ten slotte liet 
Marlijn bij de senioren zien dat 
zij de allerbeste is op sprong en 
vloer.
Kortom een uitstekend resultaat 
om trots op te zijn met maar liefst 
24 medailles voor de 23 turnsters 
en voor trainster Monique Mar-
chand, die de meisjes op voor-
treffelijke manier had voorbereid 
op deze wedstrijden.

Koedijk G2 – HBC/overbos G1 4 – 2 :
HBC haalt in, maar loopt niet uit...
Op het laatste moment had de KNVB, op initiatief 
van Koedijk,  een inhaalwedstrijd voor HBC ge-
programmeerd. Dat is natuurlijk leuker dan de ge-
plande oefenwedstrijd en het was een wedstrijd 
om de bovenste plek. HBC was de hele week al 
een beetje in de sferen dat er behoorlijk gefiloso-
feerd werd over een kampioenschap. Op zich is 
het goed als je je ambitie uitspreekt, maar het gaat 
toch altijd om punten halen op de groene mat. 

Gespannen werd aan de wedstrijd begonnen en 
koud was de douche toen Koedijk in de eerste de 
beste aanval de score opende. HBC is dat niet zo 
gewend en het had zijn weerslag op de rest van 
de 1e helft. HBC kwam nauwelijks voor het doel 
van de tegenstander. En als dat wel zo was dan 
ontbrak de koelte om het af te maken. Het twee-
de doelpunt van Koedijk ontstond ook door wat te 
licht ingrijpen. Het derde doelpunt was rijp voor 
discussie. Was de bal geheel over de lijn of grab-
belde Sebastiaan de bal nog op de lijn weg? De 

scheidsrechter heeft altijd gelijk en zo gingen we 
met 3-0 rusten.

Eerst maar proberen de gemoederen te bedaren 
en dan de spelers weer gemotiveerd zien te krij-
gen voor het tweede bedrijf. Het ging beter, maar 
het was nog niet top. Halverwege de 2e helft was 
daar eindelijk een nette uitgespeelde kans waar-
uit Davy wist te scoren. Dat deed de ploeg weer 
even opleven. Toen we echter weer een verras-
sende vrije trap tegen kregen en Koedijk daaruit 
scoorde was het over en uit. Voor de statistieken 
maakte Rick nog een doelpunt, maar de wedstrijd 
was verloren. 

Onderweg terug naar het eigen terrein zie je dan 
in een lekker zonnetje overal de bomen en strui-
ken uitlopen. Jammer, denk je dan. Die wel en wij 
niet................

Leo Holdorp

INGEZONDEN

High Tea voor KIKA 
Esther Bannink gaat 

marathon New York lopen
Heemstede – De marathon van 
New York wordt pas in het na-
jaar, 2 november, gelopen, maar 
de Heemsteedse Esther Ban-
nink is al druk met de voorberei-
dingen. Het wordt geen gewo-
ne marathon, ze liep er al zes, in 
New York loopt ze voor kinderen 
die kanker hebben, KIKA, Stich-
ting Kinderen Kankervrij. Esther 
is verpleegkundige in een huis-
artsenpraktijk in Haarlem, heeft 
gewerkt in de wijkverpleging, 
waar ze werkte in de terminale 
zorg. Ze weet uit eigen ervaring 
wat je als kind ondergaat in een 
ziekenhuis,  ze kreeg te maken 
met ingrijpende dingen. Een heel 
andere wereld waar je als kind 
niet thuishoort. Kinderen moe-
ten spelen! Vorig jaar liep ze tij-
dens  de Pinksterdagen met een 
kankerpatiënte Sandra de Ropa-
run, een estafetteloop van Pa-
rijs naar Rotterdam, waarin je 
met acht lopers ieder gemiddeld 
65 kilometer loopt ofwel ander-
halve marathon. Dat betekent 
ook hooguit vier uurtjes slaap in 
twee dagen. Voor de kankerbe-
strijding onder het motto: “Leven 
toevoegen aan de dagen, waar 
geen dagen meer kunnen wor-
den toegevoegd aan het leven”. 
Toen voor Pink Ribbon, nu KIKA.  
Daarvoor moet ze zoveel moge-
lijk geld ophalen, haar sponsor-
doel is 5750,00 euro. Er zijn lo-
pers die 20.000 euro binnenha-
len voordat ze gaan lopen, Esther 
gaat voor haar doel, 5750 euro, 
iedere extra euro is mooi mee-
genomen voor nieuwe behan-
delingsmogelijkheden die men 
kan ontwikkelen om kinderkan-
ker vaker te genezen en `vrien-

delijker` te behandelen. Speci-
fiek op kinderkanker gericht ver-
nieuwend onderzoek is absolute 
noodzaak. De genezingskans is 
nu 75 procent, doel is 95 procent 
in 2025. Nu nog een op de vier  
die overlijdt. De kwaliteit van 
de behandeling moet beter, en 
vooral de bijwerkingen van Che-
motherapie verminderen. Dat is 
soms pittig voor een kind. Esther 
vindt dan ook dat kinderen moe-
ten spelen in plaats van vechten 
in een ziekenhuis. Daar traint ze 
hard voor, maar ze heeft alle ver-
trouwen in het lopen van die ki-
lometers. Dat gaat lukken, maar 
geld ophalen vraagt tijd, vandaar 
dat ze nu in het voorjaar vast een 
start maakt. Met het ophalen van 
lege flessen heeft ze in de flat al 
heel wat bewoners actief aan het 
werk gezet en het levert geld op. 
Nu organiseert ze een High Tea 
op zondag 9 maart in het EHBO 
gebouw aan de Herenweg 88 
naast de BAVOkerk. Van 14.30 
tot 17.00 uur bent u van harte 
welkom met vrienden, familie, 
collega`s, U kunt kennis maken 
met nieuwe mensen uit Heem-
stede. Die luxe High Tea kost u 
20 euro, waarmee u KIKA, kinde-
ren met kanker, steunt. Opgeven 
voor de High Tea kan via de mail 
e_bannink@hotmail.com. 

U  kunt de voorbereidingen 
van de marathon New York van 
Esther volgen op facebook: 
www.facebook.com/estherruns-
newyorkmarathonforkika , daar-
op kunt u ook zien welke KIKA 
badges voor uw eigen sportshirt 
kunt bestellen.  
Ton van den Brink 
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Woendag 5 maart
Politieke middag voor seni-
oren met lijsttrekkers par-
tijen. Organisatie in handen 
van Cosbo Heemstede (Cen-
traal orgaan Samenwerkende 
bonden ouderen), Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede 
en Casca. Aanvang 14.00 uur.
Locatie: Raadhuis Heemstede. 

Lezing over sociale om-
gangsvormen bij kinderen, 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede.
Naar aanleiding van de publi-
catie ‘Wat heb jij leuke kinde-
ren’. Aanvang: 10.30 uur.
Toegang vrij. Boekhandel 
Blokker is telefonisch bereik-
baar via 023-5282472.

Woendag 5 maart
tot en met 25 maart 

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

Woendag 5 maart
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit.
Aan de hand van kunstwer-
ken, foto’s, fi lms en documen-
taires wordt getoond wat we 
doen als we niet zo lekker in 
ons vel zitten. Schotersingel 2, 
Haarlem. Tel. 023-5410688,
www.hetdolhuys.nl.

Woendag 5 maart
t/m maandag 31 maart
Foto-expositie ‘Thuis in 
Heemstede’, in de Burger-
zaal v/h Raadhuis te Heem-
stede. Wat verbindt (kandi-
daat) raadsleden met Heem-
stede? 

Fototentoonstelling ‘Wijk-
zuster/broeder op een 
voetstuk’. In Publiekshal 
raadhuis Heemstede. 

Haarlemse fotograaf portret-
teerde voor Zorgbalans 12 
verpleegkundigen. Gratis te 
bezoeken. Openingstijden: ma 
t/m woe: 8.30 - 17.00 uur, do: 
8.30 - 19.30 uur, vrij: 8.30 - 
16.00 uur.

Woendag 5 maart
t/m vrijdag 4 april
Ruimtelijke ordening
structuren, rasters en pa-
tronen. Nieuwe expositie in 
Provinciehuis aan de Dreef 
3 te Haarlem. De tentoon-
stelling bestaat uit werk van 
Jack Prins, Maartje Blans, Ri-
ta Kok en Tonneke Sengers. 
Op werkdagen te bezichtigen 
van 9.00 tot 17.00 uur.

Woendag 5 maart 
tot vrijdag 10 april

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

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

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

Woendag 5 maart
t/m dinsdag 15 april

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

Woendag 5 maart 
t/m zondag 4 mei
Expositie Dolly Ann Joustra 
(1925-2012). Pasteltekenin-
gen en acrylschilderijen. Bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

Donderdag 6 maart

Vrouwennetwerk NVVH or-
ganiseert dialezing over 
‘Rondje Noordzee’, fi ets-
tocht langs de kustlijn naar 
Bergen in Noorwegen. 

Mooie plaatjes, mooie verha-
len. Locatie:  verenigingsge-
bouw ‘Onder de Poort’, Out-
gert Pieterslaan 2 te Haarlem. 
Tijd: 14.00 uur, zaal open van-
af 13.45 uur. Leden gratis,
introducé 2,50. Info: mevrouw 
E. Grolman van ’t Net,
tel. 5477486 of www.nvvh.nl.

Donderdag 6 maart 
t/m zondag 23 maart

Renee Geurts.

Leidse kunstenaars in de 
Waag, uitwisseling met 
collega-verenigingen: 
“Kunst op Locatie”.
Onder meer werk van Renee 
Geurts en Francine van Dijk.
Spaarne 30 te Haarlem. Fees-
telijke opening op zondag 
16 maart om 16.00 uur door 
kunsthistoricus Michael van 
Hoogenhuyze (zie ook www.
kzod.nl en www.arsaemula).

Zaterdag 8 maart
Après ski party in de Jan 
van Goyenstraat tusen 
10.00-18.00 uur. Gerechtjes 

proeven in winterse sferen, 
ook kinderactiviteit. Diverse 
deelnemende ondernemers. 
Informatie bij Hildering Parfu-
merie, 023 533 4236.

Laat u adviseren tussen 
11.00-13.00 uur. Door schrij-
ver Thomas van Aalten die 
en tour maakt langs de 
zelfstandige boekhandels. 
Vertelt over ‘Leeuwenstrijd’, 
zijn nieuwste roman. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 te Heemstede.

Vogelexcursie ‘vaste be-
woners’ van het bos rond-
om Leyduin. Start 10.00 uur, 
parkeerplaats Leyduin, Man-
padlaan. Duur: 2 uur. Aan-
melden niet nodig, geen kos-
ten. Meer informatie over het 
IVN en haar activiteiten vindt 
u op www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

AgendA

PODIA HEEMSTEDE

Podium Oude Kerk ▪ aanvang: 20.15 uur ▪ entree: €21,50

Podium Oude Slot ▪ aanvang: 15.00 uur ▪ entree: €17,00

Theater de Luifel ▪ aanvang: 20.15 uur ▪ entree: €18,00

zaterdag 15 maart

zaterdag 15 maart

zondag 30 maart

FINALISTEN
LEIDS CABARET FESTIVAL
Tim Fransen, Maud Vanhauwert en Bart Melief

VALENTINA LISITSA
Meesterpianisten

JOLANDE WITHUIS
Juliana, de biografie - a work in progress

KAMERMUZIEK

CABARET

LITERATUUR+

…en verder o.a. Hans Aarsman, Fancy Fiddlers,             
Tommy Wieringa,  Joost Conijn en Nathalie Baartman...

Theater de Luifel ▪ Herenweg 96
Oude Kerk ▪ Wilhelminaplein

Oude Slot ▪ Ringvaartlaan
Kaartverkoop www.podiaheemstede.nl en 023 - 548 38 38

KIJK OP PODIAHEEMSTEDE.NL

BINNENKORT O.A.:



Werk van Sybren de Graaff.

Opening door wethou-
der Botter van nieuwe ex-
positie bij Het Kunstbe-
drijf, Raadhuisstraat 56a,om 
15.00 uur. Het Betuws Beel-
dend Collectief exposeert. 
Met o.a schilderijen van Loes 
ten Brink, Sybren de Graaff 
en Flos Wink. Het werk is nog 
te zien t/m 28 maart. Ope-
ningstijden: wo t/m za. 13.00-
17.00 uur.    

Zondag 9 maart 
Vlooienmarkt, sporthal bij 
SportPlaza Groenendaal, 
Sportparklaan Heemstede, 
9.30-16.00 uur. Toegang: 2,50 
euro. Kinderen t/m 11 jaar 
gratis toegang. (onder bege-
leiding). Info: www.mikki.nl / 
0229-244739/244649.

Van 10.00 tot 16.00 uur 
Barbiebeurs in het Van der 
Valk Hotel Haarlem Zuid. 
Toekanweg 2, Haarlem. En-
tree: 5,- euro volwassenen, 
2,50 euro kinderen tot 12 
jaar, gratis voor kinderen tot 
5 jaar. Entree Vroege Vogels: 
10,- euro  (toegang vanaf 8.30 
uur tijdens de opbouw van de 
stands).
Info: www.barbieinholland.nl.

Boekenweekkoopzondag 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 te Heemstede 
met optredens van 
auteurs als Maarten Dessing, 
Ronald Giphart, Iris Hannema 
en Merijn de Boer. Toegang 
vrij, reserveren gewenst. 
023-5282472. Maarten Des-
sing: 13.00 uur. Ronald 
Giphart: 14.00 uur. Iris Hanne-
ma: 14.00 uur. Merijn de Boer: 
16.00 uur.

Woensdag 12 maart
Vrouwen van Nu ontvan-
gen de heer en mevrouw 

Abspoel met een prachti-
ge dialezing over Patago-
nië en de Tango in Buenos 
Aires. Locatie: Casca De Lui-
fel, Herenweg 69 te Heemste-
de. Aanvang 14.00 uur. Toe-
gang: 2,50 euro.
Info: www.vrouwenvannu.nl,  
lokale afdelingen.

Woensdag 12 maart
t/m vrijdag 14 maart
Muziekavonden Coorn-
hert Lyseum Haarlem-Zuid. 
Schoolorkest, big band ka-
merkoor, en salonorkest zor-
gen voor een heel divers aan-
bod muziek. Van klassiek naar 
modern. De avonden gaan 
19.30 uur van start. Kaarten à 
2,50 euro via de administratie 
van het lyceum: 023-5121616 
of via info@coornhert.nl. 

Donderdag 13 maart

Detlev van Heest over J.J. 
Voskuil bij Boekhandel 
Blokker, aanvang 20.00 uur. 
J.J. Voskuil liet een omvang-
rijk en belangrijk oeuvre na. 
Het mislukte leven bevat ver-
rassende onthullingen over de 
schrijver die we uit zijn boe-
ken zo goed meenden te ken-
nen. Detlev van Heest wordt 
geïnterviewd door Nop Maas. 
Toegang 5,-euro. Info: 023-
5282472.

Voor wie ben ik een naas-
te? Dialoog 13 maart in 
Bennebroek, Trefpunt. Ako-
nietenplein 1. Aanv. 20.00 uur. 
Toegang: 5,-. Avond georga-
niseerd door PKN Heemstede. 
Spreker: Johan van der Toorn, 
missionair-diaconaal werker.

Zaterdag 15 maart
Rommelmarkt bij Scou-
ting 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, pianis-
te, speelt in de Oude Kerk 
stukken van Liszt, Bach/
Busoni e.a. Aanvang 20.15 
uur. Entree: 21,50 euro. Kaart-
verkoop: 023-548 38 38 en 
www.podiaheemstede.nl.

Tim Fransen, Bart Melief en 
Maud Vanhauwaert, drie fi-

nalisten Leids Cabaret Fes-
tival spelen in de Luifel, He-
renweg 96. Aanv. 20.15 uur. 
Toegang: 18,- / Kaartverkoop: 
023-548 38 38 en www.podia-
heemstede.nl.

Zaterdag 15 maart
en zondag 16 maart 
Hobbyfestival in de Van 
Zantenhal, IJweg 1415, 
Nieuw-Vennep (Getsewoud-
Noord). ± 125 marktkramen 
voor uw creatieve hobby. Bei-
de dagen geopend van 10.30 
- 16.30 uur. Entree volwasse-
nen: euro 6,- / kinderen tot 12 
jaar gratis (onder geleide).

Zondag 16 maart 

Theeconcert in de Oude
Kerk aan het Wilhelmina-
plein van 15.00 tot 16.00 uur. 
Machteld van Duyn, hobo  en 
Piet Hulsbos, orgel. Werken 
van Corelli, J.S. Bach, Franck 
en Faure. Deurcollecte. Na af-
loop koffie/thee in de Pau-
wehof.

Donderdag 20 maart

Auteurs Joost Conijn en 
Tommy Wieringa in ge-
sprek vanaf 20.15 uur. In 
het Oude Slot, Ringvaartlaan. 
Entree: 17,-. Kaartverkoop: 
023-548 38 38 en www.podia-
heemstede.nl.

Woensdag 26 maart
Oratoriumkoor Bennebroek 
met het promenadeorkest 
in de Jozefkerk, Kerklaan 
9, Bennebroek. Zaal open: 
19.45 uur. Aanv. 20.15 uur. 
‘Paulus’ van Felix Mendels-
sohn.
Kaarten a 20,- aan de kas-
sa voor aanvang v/h concert. 
Of: www.oratoriumkoorben-
nebroek.nl.

Vrijdag 28 maart
Hans Aarsman. Met De 
Aarsman Projectie maakte 
Hans Aarsman -schrijver en 
fotojournalist - zijn eerste the-
aterprogramma. Een bijzon-
dere en avond die het midden 
houdt tussen een lezing en 
een conference.
Theater de Luifel, aanvang: 
20.15 uur, 19,50 euro.
 
Zondag 30 maart
Lezing Jolande Withuis 
over koningin/prinses Ju-
liana. Oude Slot, Ringvaart-
laan Heemstede. Kaarten: 17,- 

Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl. 

Vrijdag 4 april
t/m zondag 6 april
Tweede editie Heemsteed-
se Kunstbeurs op diverse 
locaties, o.a de Pinkster-
kerk en AmstelArt. Toegang 
gratis. Genoemde dagen tus-
sen 11.00 en 17.00 uur te be-
zoeken. Feestelijke opening 
op 4 april, 20.00 uur in de 
Pinksterkerk. Meer info: www.
heemsteedsekunstbeurs.nl 
of: heemsteedsekunstbeurs@
gmail.com.

Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+)
De Romantische Ziel in
kunst uit Rusland en
Nederland 
Teylers Museum Haarlem en de 
Tretjakov Galerij Moskou orga-
niseren samen, op initiatief van 
kunstverzamelaar Jef Radema-
kers ‘De Romantische Ziel’.
Tijdens de eerste helft van 
de negentiende eeuw kwam 
in heel Noord-Europa een 
nieuw ‘romantisch’ sentiment 
tot bloei in muziek, literatuur, 
vormgeving en in de schil-
derkunst. Niet eerder werd in 
Nederland de noordelijke Ro-
mantiek in een tentoonstel-
ling bekeken vanuit twee geo- 
grafisch zo wijd uiteen lig-
gende standpunten: twee lan-
den met extreme verschil-
len qua grootte, geschiedenis, 
samenleving en klimaat. Deze 
standpunten leidden tot soms 
heel uiteenlopende resultaten, 
maar meer nog tot fascine-
rende overeenkomsten. De le-
zing van Lenie ’t Hooft-van der 
Linden kan een inleiding zijn 
voor een bezoek aan deze ten-
toonstelling in het Teylersmu-
seum.
De Trefpunt-Casca-lezing is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op dinsdag 
11 maart om 14.00 uur. De en-
tree is 4,00 eur. Telefoon (023) 
548 38 28 kies 1. www.casca.nl

Jubileumfeest:
Casca 20 jaar met muziek
van Lennaert Nijgh
Casca bestaat dit jaar 20 jaar. 
Dit jubileum is een mooi mo-
ment om stil te staan bij de 
waarde van Welzijn voor Heem-
stede. Een feest voor iedereen! 
U kunt genieten van een in-
teressant, leuk en verrassend 
programma. Graag laat Cas-
ca u zien wat er in het verle-
den allemaal is georganiseerd 
en wat ze nu te bieden hebben. 
Maar ook kijkt Casca naar de 
toekomst. 
Van 19.00 tot 20.00 uur kunt u 
uitgebreid foto’s bekijken en 
demonstraties bijwonen. 

Om 20.00 uur begint het officië-
le gedeelte. Op haar eigen ma-
nier zal Irene Moors de plaat-
selijke politici vragen naar hun 
visie op Welzijn in Heemstede. 
Na een swingend optreden van 
de Waltzing Mathilda’s en het 
aanstormend talent uit Heem-
stede, Niniane Everaert, wordt 
de avond afgesloten met Erik 
van Muiswinkel en Jaap Stork. 
Zij zullen een aantal nummers 
spelen van Lennaert Nijgh. 
Vanaf 19.00 uur bent u van har-
te welkom in de Luifel. Reser-
veren is niet nodig (de entree 
is gratis).

Draag een steentje bij
Rond het jubileum van Casca 
wordt onder leiding van An-
nemarie Sybrandy een moza-
iek gemaakt op de muur naast 
de ingang van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
Het is de bedoeling dat zo-
veel mogelijk mensen aan dit 
mozaïek meewerken. Jong 
en oud,  personeel, vrijwilli-
gers, docenten, deelnemers, 
buren en samenwerkings- 
partners, iedereen kan mee-
doen. Er wordt binnen gewerkt, 
later wordt het mozaïek buiten 
op de muur bevestigd.
Op maandagen en woensda-
gen van 10 maart  tot en met 2 
april kunt u er mee aan de slag, 
van 10.00 tot 12.30 uur. Wilt  
u minimaal 2 keer meedoen, 
meld u dan aan bij  de receptie 
van Casca, telefoon 5483828.
Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. (Het mozaïek wordt 
mogelijk gemaakt dankzij een 
gift van het BavoFonds)

Filmavond
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 12 maart  is dat 
een dramafilm van regisseur 
Jean van de Velde. 
Aanvang: 20.00 uur – entree 
6,00 euro. Duur van de film: 
125 minuten. Voor meer infor-
matie over de titel en/of het 
onderwerp van de film of om 
te reserveren kunt u bellen 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 maart 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. 
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

6 maart: 
Informatiebijeenkomst over 

bouwplan Nijverheidsweg

Gemeente Heemstede
zoekt leden en/of

voorzitter commissie
voor bezwaarschriften.

Interesse? Kijk op
www.werkenbijheemstede.nl

Debatavond met lijsttrekkers
Maandag 10 maart vanaf 19.30 uur
Op maandagavond 10 maart organiseert 
de gemeente een lijsttrekkersdebat. Onder 
leiding van ‘debatgoeroe’ Peter van der Geer 
gaan de lijsttrekkers van VVD, D66, CDA, 
PvdA, HBB en GroenLinks met elkaar in debat 
over hete hangijzers in Heemstede. Iedereen, 
zwevende kiezers of kiezers die hun keus al 
hebben gemaakt, is van harte welkom op 
deze debatavond. Ontvangst vanaf 19.30 uur, 
aanvang 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis.

Programma
Het debat verloopt in zes rondes. In elke ronde 
wordt gediscussieerd over een bepaald onderwerp. 
Die onderwerpen, ingebracht door de politieke 
partijen, zijn: grotere Vomar aan de Binnenweg; 

duurzaamheid; 
bezuinigingen en 
voorzieningen; 
Manpadslaangebied; 
bibliotheek; burger, overheid en betutteling. 
Uiteraard is er ook ruimte voor het publiek 
om vragen te stellen. Burgemeester Marianne 
Heeremans opent en sluit de debatavond. 
Gedurende de avond wordt er livemuziek gespeeld 
door ’the brand new oldtimers’.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
voor deze debatavond, 

vooraf aanmelden is niet nodig.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’ 
Op woensdag 26 maart van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De interactieve workshop is voor 
ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 
jaar en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 
in Heemstede. Tijdens de workshop wordt 
ingegaan op hoe je als ouders kan omgaan 
met lastig gedrag zoals niet luisteren? Hoe 
stel je grenzen en leer je kinderen om op een 
positieve manier mee te werken.

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.

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 niet mogelijk om op 6 en 
7 maart een regulier reisdocument aan te vragen. 

Houd in de periode na 9 maart rekening met 
extra drukte rondom de aanvraag van een nieuw 
reisdocument. Het afhalen van aangevraagde 
documenten is tijdens deze dagen gewoon 
mogelijk.

Aanvragen reisdocumenten niet 
mogelijk op 6 en 7 maart

Heeft u interesse 
in deze workshop? 
Schrijf u dan in via 
www.cjgheemstede.
nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze 
workshop. 
Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 33 t/m 39 de tijdelijke woonfunctie 

voor 4 appartementen omzetten naar een 
permanente woonfunctie wabonummer 10252, 
ontvangen 14 februari 2014. 

- Glipperdreef 199B het kappen van 3 bomen en 1 
boom inkorten wabonummer 10264, ontvangen 
14 februari 2014. 

- Binnenweg 16 het wijzigen van reclame 
wabonummer 10322, ontvangen 19 februari 
2014. 

- Reggelaan 31 het uitbreiden van een woonhuis 
en kappen van 1 naaldboom wabonummer 
10328, ontvangen 18 februari 2014. 

- Laan van Dicklaan 3 het omwisselen van 
raamkozijn en deurkozijn wabonummer 10363, 
ontvangen 20 februari 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Reggelaan 3 het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 9702, 
verzonden 28 februari 2014. 

- Cruquiusweg 25 het wijzigen van gevels en 
verbouwen bedrijfspand wabonummer 9622, 
verzonden 25 februari 2014. 

- Zandvoortselaan 8 het plaatsen van een trap 
voor de bovenwoning wabonummer 9913, 
verzonden 28 februari 2014. 

- Marisplein 7 het wijzigen van de voorgevel 
wabonummer 9434, verzonden 28 februari 2014. 

- Binnenweg 93-95 het wijzigen van de gevel van 
het kantoor wabonummer 9843, verzonden 28 
februari 2014. 

- Marisplein 7 het verhogen van de nok 
wabonummer 9427, verzonden 28 februari 2014.

- Lorentzlaan 34 en Zeekoetpad het kappen van 
1 populier wabonummer 10240, verzonden 3 
maart 2014.

- Kees van Lentsingel 8 het kappen van 2 eiken 

wabonummer 9423, verzonden 3 maart 2014. 
- Sportparklaan 25A het kappen van 1 berk 

wabonummer 10055, verzonden 3 maart 2014. 
- Van Merlenlaan 28 het kappen van 1 eik 

wabonummer 9701, verzonden 3 maart 2014.
- Zandvoortselaan 4 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 10161, verzonden 3 maart 2014.
- H.W. Mesdaglaan 11 het kappen van 1 spar 

wabonummer 9760, verzonden 3 maart 2014. 
- Zandvoorter Allee 21 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 9842, verzonden 3 maart 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Lindenlaan 67 het verhogen van het dak, het 

maken van een erker en uitbreiden woonhuis 
wabonummer 10228, ontvangen 12 februari 
2014. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op woensdag 12 maart 2014 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Let op: de raadscommissie Ruimte vergadert 
deze maand op woensdagavond in plaats van 
donderdagavond.
NB: De vergaderingen van de raadscommissies 
Samenleving en Middelen komen in de maand 
maart te vervallen.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 12 maart 2014
- Spreekrecht burgers
- Afhandeling bezwaarschriften 

verkeersregelinstallatie (VRI) Heemsteedse Dreef 
- Postlaan - Van den Eijndekade (B-stuk)

- Huisvesting jongeren met licht verstandelijke 

beperking (B-stuk)
- Ir. Lelylaan 6 (oude slot), omgevingsvergunning 

voor berging en kappen bomen (B-stuk)
- Start inspraak Project Thorbeckelaan e.o. (B-stuk)
- Bekendmaking voorbereiding en 

uitgangspunten herzieningen bestemmingsplan 
‘Woonwijken Noordoost’ (C-stuk o.v.v. D66)

- Aanpassen fietsstraat Station Heemstede
- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Informatiebijeenkomst over bouwplan 
Nijverheidsweg 3 
Donderdag 6 maart vanaf 20.00 uur

www.ag-architecten.nl13-02-20141598WOHE 073d artist impressies  fotomontageswoongroep 'de Rode Beuk' www.ag-architecten.nl13-02-20141598WOHE 08STUDIE BEUKHAAG / begroeing wand bergingen en kleurstudiewoongroep 'de Rode Beuk' - - - 12-02-20141598WOHE 01PRIJSVRAAGONTWERP EN SITUATIEwoongroep 'de Rode Beuk'

www.ag-architecten.nl13-02-20141598WOHE 01PRIJSVRAAGONTWERP EN SITUATIEwoongroep 'de Rode Beuk' - - - 13-02-20141598WOHE 02uitwerking rode baksteen 'link met villa'woongroep 'de Rode Beuk'

Woningcorporatie Pré Wonen en Stichting 
Woongroep Heemstede willen aan de 
Nijverheidsweg 3 een woning bouwen voor 
8 jongeren met een licht verstandelijke 
beperking. Op dit adres (naast de watertoren) 
staat nu een leegstaande oude monteurswoning 
van het vroegere gasbedrijf. De gemeente wil 
(ook financieel) meewerken aan dit bouwplan. 
Op donderdag 6 maart is er vanaf 20.00 uur een 
informatiebijeenkomst voor omwonenden en 
overige geïnteresseerden. De bijeenkomst vindt 
plaats in de zaal ‘Topzicht’ (de zolder van het 
oude deel van het raadhuis).

De architect en de projectontwikkelaar van Pré 
Wonen lichten deze avond het bouwplan toe. Een 

afvaardiging van de Stichting Woongroep Heemstede 
geeft een toelichting op de doelgroep van het te 
realiseren huis. Ook is er een medewerker van de 
gemeente aanwezig die informatie kan geven over de 
nog te starten procedure die de bouw van het plan 
mogelijk kan maken.

Verdere procedure
Op woensdag 12 maart vergadert de commissie 
Ruimte over de financiële bijdrage van de gemeente 
aan het bouwplan. Wilt u inspreken? Meld dit dan 
vooraf per e-mail via raadsgriffier@heemstede.nl of 
telefonisch via (023) 548 56 46. Als de commissie 
Ruimte instemt met het plan, start daarna de 
officiële procedure zodra Pré Wonen de benodigde 
omgevingsvergunning aanvraagt.



Julianalezing Jolande Withuis 
nu op 30 maart in Oude Slot
Heemstede - De komende tijd 
staan de media bol van artike-
len en programma’s over konin-
gin/prinses Juliana die tien jaar 
geleden overleed. Van socioloog 
en NIOD-historicus Jolande Wit-
huis verschijnt deze maand een 
voorpublicatie van een veelom-
vattende biografie onder de titel 
Juliana’s vergeten oorlog. Wit-
huis vertelt op zondag 30 maart 
in het Oude Slot in Heemstede 
hoe zij aan al het bronmateriaal 
hiervoor is gekomen. Oorspron-
kelijk stond deze lezing gepland 
voor 9 maart.

Prinses Juliana gold lang als de 
moederkloek die in de oorlog al-
leen maar als een gewone huis-
moeder op haar kinderen paste. 
Het Polygoonjournaal vertoon-
de vele ‘lieve’ filmpjes van leu-
ke spelletjes en gezellige pick-
nicks met Juliana en de kinde-
ren. Socioloog Jolande Withuis 
noemt dit ‘misvormde histori-
sche beeldvorming’, onder meer 
gecreëerd door Loe de Jong in 
de documentaire tv-serie De Be-
zetting.

Strijdbaar
Haaks op dit beeld staat name-
lijk de realiteit: Juliana was een 
strijdbare vrouw die tijdens haar 
ballingschap in Canada de zorg 
voor haar kinderen vooral aan 
anderen overliet en bijvoorbeeld 
‘all over America’ zo’n zestig toe-
spraken hield over de strijd te-
gen de nazi’s en daarvoor ve-
le duizenden kilometers afleg-
de. Ook was zij meerdere keren 
te gast bij president Roosevelt 
en zijn echtgenote en bezocht zij 
zesmaal de in Canada gelegerde 
Nederlandse troepen.

Jolande Withuis is als socioloog 
verbonden aan het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumen-
tatie (NIOD) en wijdt zich mo-
menteel aan een omvangrijke bi-
ografie over Juliana. Na haar op-

treden in 2012 in het programma 
Zomergasten kreeg zij van veel 
kijkers materiaal toegestuurd 
over prinses Juliana. Dit materi-
aal wierp nieuw licht op haar al 
lopende onderzoek.

Voorpublicatie en rtv
Een 96 pagina’s tellende voor-
publicatie van de biografie ver-
schijnt op 6 maart bij uitgeve-
rij De Bezige Bij onder de ti-
tel Juliana’s vergeten oorlog. 
Een dag eerder, op woensdag 5 
maart, zendt de NOS een portret 
uit over de oorlogsjaren van de 
voormalige vorstin, waarin Wit-
huis ook aan het woord komt. 
(Nederland 2, 21:30 uur - 22:00 
uur). 
Op 8 maart is Withuis te zien in 
het programma Blauw bloed en 
op 9 maart te beluisteren in het 
Radio 1-programma Kunststof. 
Ook een optreden in de TROS 
Nieuwsshow staat gepland. En 
op 30 maart komt zij naar het 
Oude Slot om te vertellen over 
de manier waarop zij al het aan-
geboden en gevonden materiaal 
beoordeelt en verwerkt.

De lezing van Withuis vangt aan 
om 15:00 uur; entree: 17,00 euro. 
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en 
www.podiaheemstede.nl.

Valentina Lisitsa, keizerin van YouTube, 
speelt in Oude Kerk in Heemstede
Heemstede - Een extra hypo-
theek op je huis nemen om de 
opname van Rachmaninovs pi-
anoconcerten te kunnen finan-
cieren en dan uitgroeien tot You- 
Tube-lieveling. Ziedaar in een 
notendop de opzienbarende car-
rière van meesterpianiste Valen-
tina Lisitsa. Zondag 15 maart 
concerteert zij in de Oude Kerk 
in Heemstede. Twee dagen eer-
der is zij te zien in De Wereld 
Draait Door.
Valentina Lisitsa (Kiev, 1973) be-
gon met pianospelen toen zij 
3(!) was en trad op 4-jarige leef-
tijd voor het eerst solo voor pu-
bliek op. Dat deed zij met plezier, 
maar eigenlijk wilde ze profes-
sioneel schaker worden. Pas in 
haar tienerjaren, toen zij in Kiev 
naar de muziekschool ging, kre-
gen haar muzikale ambities seri-
eus gestalte.
 
Zoveelste blondje
In 1991 won zij met haar late-
re echtgenoot Alexei Kuznets-
off een pianoconcours in Miami; 
als duo debuteerden zij in 1995 
in het Lincoln Center in New 
York. Toen haar manager over-

leed, had Lisitsa in eerste instan-
tie het idee om haar carrière op 
te geven omdat zij ‘maar de zo-
veelste blonde pianiste uit Rus-
land’ dacht te zijn.
Echter… de enorme aantallen 
kijkers naar haar eerste posts op 
YouTube brachten haar in 2007 
op het laatste moment op an-
dere gedachten. En toen zij haar 
opnamen van Chopins etudes 
gratis op dat kanaal beschik-

baar maakte, ging alles in een 
stroomversnelling.
 
Spaarcenten
En dat bracht Lisitsa en haar 
man ertoe al hun spaarcenten te 
steken in een opname van de pi-
anoconcerten van Rachmaninov 
met het London Symphony Or-
chestra, die door Decca met 
succes op CD zijn uitgebracht. 
Ook online vergaat het de pia-
niste heel erg goed: inmiddels 
scoorde zij al een kleine 70 mil-
joen ‘views’ op YouTube. Onge-
kend voor een klassiek musicus.
Inmiddels wordt haar talent vaak 
omschreven als ‘overrompelend’ 
doordat zij zich met een oncon-
ventioneel lef en ongekende vin-
gervlugheid door de meest tech-
nische stukken heenslaat.
Op 15 maart speelt Lisitsa in de 
Oude Kerk in Heemstede stuk-
ken van Liszt, Bach/Busoni, 
Chopin en Beethoven. Twee da-
gen daarvoor is zij te gast in het 
tv-programma De Wereld Draait 
Door. Het concert vangt aan om 
20.15 uur; entree: 21,50 euro. 
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en 
www.podiaheemstede.nl.

Tweede editie Heemsteedse Kunstbeurs
Heemstede - In het weekeinde van 4 tot en met 
6 april vindt de Heemsteedse Kunstbeurs Twee-
de Editie plaats. Maar liefst drieënvijftig beroeps-
kunstenaars uit Heemstede en directe omgeving 
hebben zich verenigd om hun werk te tonen en 
te verkopen. Het grootste evenement wordt ge-
houden in de Pinksterkerk en in aangrenzende 
locaties in de oude dorpskern. Er is een breed 
en gevarieerd aanbod van kunstdisciplines, zo-
als schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, 
edelsmeden, grafiek, keramiek, muziek en ande-
re kunstzinnige activiteiten. De gezellige beurs 
wordt opgeluisterd met muziekoptredens door 
de Wereldmuziekschool. Kinderen en jongeren 
kunnen deelnemen aan muziekworkshops en 
kunstfestiviteiten. 

Locaties zijn de Pinksterkerk Camplaan 18, loca-
tie Camplaan 14, Atelier NW Wilhelminaplein 22, 
Van ’t Hof Wonen Wilhelminaplein 20, AmstelArt 
Wilhelminaplein 12 en Brink Piano’s Cloosterweg 
7 in Heemstede. 
Op genoemde dagen is de beurs te bezoeken 
van 11.00 tot 17.00 uur. 
De feestelijke opening vindt plaats op 4 april om 
20 uur in de Pinksterkerk en de organisatie is in 
handen van Stichting Heemsteedse Kunstbeurs. 
De toegang is gratis. 

Voor de laatste programmagegevens en infor-
matie kijkt u op: www.heemsteedsekunstbeurs.
nl of stuurt u een mail naar: heemsteedsekunst-
beurs@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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