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ZONDAG
16 MAART

OPEN
VAN 12.00 - 17.00 UUR

www.infopuntzorg.nl

Voor meer informatie en 
openingstijden ga naar:

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Lijsttrekkers door ouderen uitgehoord
Heemstede – Waar kan je als 
AOW-er wonen in Heemstede? 
“Zal je bijna niet lukken”, is ei-
genlijk het eerlijke antwoord van 
de VVD-voorman Cees Leen-
ders. Heeft de gemeente wel de 
kennis in huis om straks de zorg 
te kunnen geven? Specialist op 
WMO-gebied, wethouder Jur 
Botter gaf antwoord dat we een 
prima ambtenaar in huis heb-
ben en met 16 miljoen euro uit 
de voeten kunnen.
Zo niet dan kan de OZB bij-
springen. Wat gebeurt er met 
het zwembad, ook hier gaf Bot-
ter een overzicht van de huidige 
en toekomstige situatie. Zes kilo-
meter verder wordt er deze week 
nog een sportcomplex in Hoofd-
dorp geopend, waarbij je de 
vraag kunt stellen of Heemstede 
nog een zwembad nodig heeft. 
Het Sportplaza wil men zo lang 
mogelijk openhouden en over 10 
tot 15 jaar dan verder kijken. Is 
er niet teveel aandacht voor het 
groen in Heemstede, maar te 
weinig voor die slecht liggende 
tegels? Voor GroenLinks is het 
een geldkwestie, maar de ge-

meente bellen helpt. Welke par-
tij is tegen de nieuwe Vomar op 
de Binnenweg? Twee voor, VVD 
en CDA, drie tegen, GroenLinks, 
HBB en Partij van de Arbeid met 
D66 als de partij die eerst de 
plannen wil inzien. Vragen over 
Wilhelminaplein, de haven… de 
beantwoording hangt af van ont-
wikkelaars en CDA heeft in haar 
tijdelijke winkel aan de Raad-
huisstraat wel een plan en vi-
sie over de aanpak van een leu-
ke haven met horeca, terrasjes, 
bootjes en een en ander kreeg 
van Botter al de naam Maria 
Christina. 

Lente
We behoren al tot de top drie 
grijze gemeenten van het land. 
Op woensdag 5 maart kregen 
50-plussers te horen wat de zes 
politieke partijen te bieden heb-
ben. PCOB-voorzitter Maartje de 
Jong had ouderen woensdag-
middag in de Burgerzaal van het 
Raadhuis uitgenodigd namens 
Stichting Ouderen Welzijn, Cas-
ca, Cosbo en de gezamenlijke 
Ouderenbonden. Alle lijsttrek-

kers kregen vijf minuten de tijd, 
bijgehouden door een kookwek-
ker die soms vier tot zes minuten 
in die vijf stopte, of leek dat zo? 
Och, zo leek bijvoorbeeld VVD 
na 5 minuten pas net begonnen 
te zijn met het verhaal en Groen-
Links had tijd over die de VVD 
kreeg. Gezellig onder elkaar dus. 
Veel overeenkomsten over de 
nog onduidelijkheid over de zorg 
straks in 2015, wel alle lof voor 
het Loket in het Raadhuis.
Duidelijk werd wel dat er bezui-
nigd moet worden, deels door 
samenwerking, vereenvoudi-
ging in de zorg die nodig is, wel 
langer zelfstandig blijven wo-
nen maar wel veilig. Nuchter 
beschouwd, weinig grote ver-
schillen, wel mooie wensen om 
Heemstede nog mooier en ge-
makkelijker te maken. Alle lof 
voor de lijsttrekkers die zich in-
spanden om zo duidelijk moge-
lijk te zijn, een echt politiek ca-
fé zoals aangekondigd, bleek 
niet meer nodig, de borrelhap-
jes smaakten zonder aanziens 
des partij.
Ton van den Brink  

.  

Het sociale alternatief voor Heemstede! 

De PvdA wil: 
• een regionaal aanvalsplan jeugdwerkloosheid  
• een gedegen minimabeleid 
• een eerlijke verdeling van de lasten 
• politie meer zichtbaar op straat  
• geen grootschalige nieuwbouw Vomar 
• meer veiligheid op de Binnenweg en bij scholen 

1. Johan Maas:  
“Een solidaire 
samenleving waarin we 
eerlijk delen en werk 
centraal staat.” 

HEEMSTEDE STERKER & SOCIALER 
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Wereldberoemde pianiste
treedt op in Heemstede
Heemstede – De beroemde Oe-
kraïense pianiste Valentina Lisit-
sa speelt op zaterdag 15 maart 
om 20.15 uur in de Oude Kerk in 
Heemstede. Je mag wel zeggen 
wereldberoemd, want geen en-
kele klassieke musicus heeft zo-
veel volgers op You Tube: 68 mil-
joen wel te verstaan. De 44-ja-
rige Valentina studeerde in haar
geboorteland aan het conserva-
torium van Kiev, de stad die mo-
menteel gehuld gaat in politie-
ke crisis en grimmigheid. Hoe-
wel Valentina tegenwoordig in 

de Verenigde Staten woont, zal 
de instabiele situatie in haar ge-
boorteland Oekraïne haar aan 
het hart gaan. Dat Valentina 
wonderen verricht met iedere 
denkbare compositie op de pi-
ano, behoeft geen nadere uit-
leg. In de Canadese pers werd 
ze door haar unieke speelkwa-
liteiten de ‘International Woman 
of Mystery’ genoemd. Ze neemt 
daarom zelf haar eigen vleugel 
mee naar Heemstede waar haar 
spel echt tot zijn recht komt. 
Dit is een gloednieuwe Bösen-

dorfer die zij cadeau kreeg van 
een bewonderaar. De Oude Kerk 
met haar magnifi eke akoestiek 
is voor haar natuurlijk de idea-
le plaats bij uitstek om deze Bö-
sendorfer te toetsen. En voor het 
publiek een waar genot om naar 
te luisteren. Valentina brengt 

de volgende stukken ten ge-
hore: Bach/Busoni - Chacon-
ne in d klein KiV B24 (naar Bach 
BWV1004), Liszt - Sonate in b 
klein S178, Beethoven - Sonate 
nr.8 op.13 in c klein ‘Pathétique’
en Chopin - Etudes op.10.
Daarnaast geeft ze een extra 
toegift van maar liefst een half 
uur van haar nieuwe CD ‘Cha-
sing Pianos’ met de muziek van 
Michael Nyman uit de fi lm ‘The 
Piano’. Deze CD is dan ook ter 

plaatse verkrijgbaar en wordt of-
fi cieel gepresenteerd in Amster-
dam op 18 maart in het Concert-
gebouw.
Kaarten: 21,50 euro (CJP Jonge-
ren 20,50 euro) via www.podia-
heemstede.nl / 023 -548 38 38/ 
kassa van De Luifel of 45 mi-
nuten voor aanvang in de Ou-
de Kerk.
Info: www.valentinalisitsa.com.
foto: Gilbert Francois.
Bart Jonker

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Heemstede - Het thema van de 
Boomfeestdag is dit jaar ‘Kiezen 
voor Bomen!’. Natuurlijk, dit heeft 
alles te maken met de gemeen-
teraadsverkiezingen. De boom-
feestdag wordt hierdoor een 
week eerder dan traditioneel ge-
vierd. Maar het heeft ook te ma-
ken met kiezen voor natuurlijk. 
Iedereen kan in deze tijd van kie-
zen aan elkaar laten zien hoe be-
langrijk we groen eigenlijk vin-
den voor onze dagelijkse leefom-
geving. Op donderdag 13 maart 
worden op Park Meermond in 

Heemstede 77 fruitbomen ge-
pland en een aantal struiken. Dit 
Leerlingen van de Valkenburg-
school doen dat samen met le-
den van de gemeenteraad en de 
vrijwilligersgroep Meermond van 
stichting Meergroen. Het doel is 
om een fruitboomgaard te rea-
liseren die publiekelijk toegan-
kelijk is. Het planten begint om 
13.00 uur.

Geschiedenis
Met het realiseren van een fruit-
boomgaard op Meermond kij-

ken we ver terug in de historie 
van deze vroegere buitenplaats. 
De oudst bekende afbeelding 
op kaart van deze locatie voert 
terug naar 1622, en staat op-
getekend als een hofstede met 
boomgaard. De hofstede is reeds 
lang verdwenen; de boomgaard 
komt nu weer terug. Op schone 
grond wel te verstaan. De  plant-
locatie voor deze fruitbomen 
-op een voormalige vuilstort- is 
met zorg geselecteerd. Geko-
zen is voor een mix van overwe-
gend appels, peren en pruimen 
in de boomgaard. De soorten 
zijn zo gekozen dat er een goe-
de kruisbestuiving mag worden 
verwacht, en een langdurig uit-
gestrekte periode van bloei door 
het seizoen heen. Dat geldt ook 
voor de periode van vrucht dra-
gen. Wat de opbrengst van de 
boomgaard wordt is voor nu nog 
ongewis. Het thema van het pro-
ject is Spelen met Natuur. 

Bijzonder is het dat de leerlin-
gen van de Valkenburgschool 
deze bomen zullen planten. Een 
boomgaard kan makkelijk een 
levensduur van vijfentwintig jaar 
bereiken. Zij planten de bomen 
daarom hopelijk in het besef dat 
ooit hun kinderen de vruchten 
zullen plukken van de door hen 
geplante bomen.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
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aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
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Joke van der Zee
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Ton van den Brink
Bart Jonker
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Eric van Westerloo
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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 
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ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
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let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
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uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Viering 
Trefpunt

Regio - In het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek 
vindt zondag 16 maart om 
10.00 uur een Joost-viering 
plaats.  Die gaat van start om 
10.00 uur en ds. P.C.I. Terpstra 
gaat de dienst voor. Er is ook 
een jeugdviering en een Kin-
dercafé. Kijk ook op: www.
pkntrefpunt.nl.

Kerkdiensten

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

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

Zondag 30 maart,  aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Boomfeestdag 2014:
Fruitbomen voor Park Meermond

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (9)

Opnieuw een verdwenen winkel-
tje, alleen al in de Indische Buurt 
zijn er rond de 30 geweest. Kent 
u ze nog? Of heeft u nog voor-
beelden ervan in uw oude fo-
toboeken? Mail hem naar de
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek (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. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen.

Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op on-
ze website www.hv-hb.nl Hier 
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.

De Indische Buurt kende ve-
le kapperszaken: Laan van Insu-
linde (zie deel 4). Madoerastraat, 
Borneostraat, maar ook op de 
hoek van de Sumatrastraat en 
de Molenwerfslaan. Lekker kort 
koppie, nek uitgeschoren, lik vet 
in de kuif.
We zien de foto van toen van Jo-
han van Schie uit de jaren 80. 

Eerst was het kapper Knip en is 
later overgenomen door Frans 
ter Wolbeek.
Ook dit pand is inmiddels een 
woonhuis geworden, zoals de 
foto van januari 2014 van Harry 
Opheikens laat zien.

Ter Wolbeek nu, 3 januari 2014.Ter Wolbeek toen.
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Heemsteedse Jenny in AVRO’s 
‘Wie is de Mol? Junior’

Hoe ben je op het idee gekomen 
om aan ‘Wie is de Mol? Junior’ 
mee te doen en waarom?
Ik zag het toevallig op internet. 
Omdat ik ‘Wie is de Mol?’ al-
tijd kijk op televisie, leek me het 
super gaaf om dit zelf een keer 
mee te maken. Toen ik jonger 
was wilde ik altijd beroemd wor-
den, zodat ik mee kon doen aan 
de grote ‘Wie is de Mol?’. Maar 
ineens hoefde dat niet meer. 
Hebben jullie samen een leuk 
team?
Ja, we hebben het echt heel 
leuk met elkaar, door de dingen 
die je met elkaar meemaakt. Al-
leen al door de selectie raak je in 
een korte tijd heel close en goed 
bevriend met elkaar. 
Het programma staat in het teken 
van bedreigde diersoorten. Ook 
jij speelt voor een bedreigde dier-
soort. Welke diersoort heb je 
gekozen en waarom juist voor de-
ze diersoort?
Ik heb gekozen voor de olifant, 
omdat dat altijd al m’n lievelings-
dier is geweest en ik ze er heel 
lief uit vind zien.  
Kun je vertellen waarom je het 
zo belangrijk vindt om voor be-
dreigde diersoorten op te komen?
Ik denk dat het heel belangrijk 
is omdat ik heel veel dieren echt 
heel cool vind. Ik zou het echt 
heel naar vinden als sommige 
dieren zouden uitsterven.
Over welke vaardigheden moet 
‘de Mol’ volgens jou beschikken? 
Ik denk dat ‘de Mol’ tegen stress 
moet kunnen. Want als je dingen 
moet saboteren, ben je denk ik 
best wel bang bent dat mensen 
het opmerken.
Denk je dat jezelf ‘de Mol’ mak-
kelijk kunt ontmaskeren?
Ja, daar kan ik natuurlijk niets 
over zeggen….  
Hoe reageert je omgeving (ou-
ders, familie en vrienden) op je 
deelname aan dit programma?

Heel leuk! Ze vinden het super-
gaaf en leven helemaal mee. 
Vind je het lastig om voor de 
camera te staan of is het juist wel 
spannend en waarom?
Eerst vond ik het een beet-
je moeilijk, want ik had dit nog 
nooit eerder gedaan. Maar het 
went wel een beetje. Je leert ook 
de camera’s ‘niet meer te zien’: 
je merkt ze op gegeven moment 
niet eens meer op.
Wat lijkt je het leukste aan dit 
programma?
Om het straks terug te zien op 
televisie. Ik ben zo benieuwd! 

Heemstede zit dus vanaf nu ie-
dere zondag gekluisterd aan de 
buis en wenst Jenny heel veel 
succes! Meer informatie op 
www.wieisdemoljunior.avro.nl en 
op Facebook.com/wieisdemol.
Bart Jonker

Heemstede – Naast het bekende televisieprogramma ‘Wie is 
de Mol?’ bij de AVRO, is er nu ook een jeugdvariant van het 
programma verschenen: ‘Wie is de Mol? Junior’. Afgelopen 
zondagavond was de eerste aflevering te zien. De 10 deelne-
mers zijn in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar en gaan het 
avontuur met elkaar aan. Zij voeren opdrachten uit onder lei-
ding van presentator Art Rooijakkers in Zuid-Limburg en Zee-
land en gaan daarbij op zoek naar ‘de Mol’ in hun midden. 
Daarnaast staat het programma  in het teken van natuurbe-
scherming en het jongerenprogramma van het Wereld Natuur 
Fonds, WNF-LifeGuard. Iedere deelnemer speelt voor een be-
dreigde diersoort. De winnaar van ‘Wie is de Mol? Junior’ do-
neert het geld in de pot aan een WNF-project voor zijn of haar 
dier. Op 27 april is de spannende finale en ontknoping. Een van 
de deelnemers die door de selectie kwam is de 15-jarige Jen-
ny uit Heemstede. De Heemsteder werd nieuwsgierig en stel-
de Jenny enkele vragen.

Heemstede - Wie enige weken 
geleden kon vermoeden dat op 
zaterdag 8 maart de temperatuur 
boven de 15 graden zou uitko-
men werd voor gek verklaard. De 
prachtige zon zaterdag deed wel 
denken aan een verblijf tussen 
de besneeuwde toppen van de 
Alpen en de Dolomieten. Goed 
plan van de winkeliers in de Jan 
van Goyenstraat om zodra hun 
klanten terug zijn van een win-
tersportvakantie dit af te luiten 
met een Après-ski in de winkel-
straat. Winkeliers gekleed in Le-
derhose en bijpassend hoedje. 
De dames zagen er uit alsof zij 
net waren overgekomen vanuit 
het een of ander skioord. Vanaf 
10.00 kon het winkelend publiek 
in de opgestelde tenten genie-
ten van een hapje en een drank-
je. Keurslager Kuijk en slijterij - 
wijnhandel Le Grand Cru hadden 
de bezoekers iets lekkers te bie-
den. De muziek was aangepast 
aan de gelegenheid, allen de jo-
delaar ontbrak. Een sneeuw-
kanon zorgde voor een wit ta-
pijt. Bakker Van Vessem en Lu-

cas Primeurs zorgden voor de 
broodjes, groente en fruit. Koks 
van restaurant Cheval Blanc was 
de bereiding van de gerechten 

toevertrouwd. Crèmes voor de 
huidverzorging, zeker nodig op 
een zo zonnige dag, kwamen 
van Parfumerie Hildering. Ten-
slotte werkte ook de Speelgoed-
zaak Jantjes Speelgoed mee aan 
deze geslaagde dag.

De altijd actieve winkeliers in 
de Jan van Goyenstraat weten 
steeds weer iets aparts te beden-
ken, om zo hun vaste en nieuwe 
klanten iets aardigs te bieden. 
Op zaterdag 10 mei, de dag voor 
Moederdag, staat er weer een 
leuke actie op het programma. 
Op 22 juni wordt de straat omge-
toverd in één grote kunstmarkt. 
Dit ludieke initiatief van de win-
keliers, om met een Après-ski de 
winterperiode af te sluiten, krijgt 
vast een vervolg in 2015. Het ski-
pak, de skischoenen en de helm 
die Will Beeren droeg kan weer 
een aantal maanden terug in de 
kast. Dat het volgend jaar om de-
ze tijd opnieuw 15 graden is kan 
niemand beloven. Het  plezier zal 
er zeker niet minder om zijn. 
Eric van Westerloo

Casca Creatief 55+

Heemstede - Creativiteit en een 
gezellige sfeer gaan hier hand 
in hand. Het onderlinge contact 
is net zo belangrijk als het eind-
resultaat. Deelnemers zijn vori-
ge jaren met de twee enthousi-
aste vrijwilligers bezig geweest 
met o.a. boetseren, schilderen 
en mozaïeken. Houdt u ook van 

creatief bezig zijn en doet u dit 
graag samen met anderen, dan 
is dit uw club. De cursus Casca 
Creatief 55+ is op maandag van 
13.30 tot 15.30 uur bij Casca in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede van 20.00-21.30 uur. Aan-
melden kan via www.casca.nl of 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Après-ski in de Jan van Goyenstraat
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Herinneringsmuseum Heemstede geopend

Koude keuken en andere verhalen
Heemstede – Een keuken, 
woonkamer uit de jaren dertig, 
compleet met Sun light zeep, een 
Perzisch aandoend kleedje, een 
potkachel in de woonkamer om 
de aardappelen bij te schillen, 
want in de keuken was het vroe-
ger altijd koud. Een radio met al 
lang vergeten zenders, de Libel-
le op tafel, het roept herinnerin-
gen op die kwetsbare ouderen 
die in een sociaal isolement zijn 
geraakt, weer bij de maatschap-
pij betrekken. Dat stond Netwerk 
Vrijwilligershulp Zuid Kennemer-
land  voor ogen om zo`n muse-
um te beginnen. De Historische 
Vereniging Heemstede Benen-
broek sloot zich aan bij dit initi-
atief. Wethouder Jur Botter had 
het boek `Verboden af te blij-
ven` van Prof.dr. Hans Becker al 
twee jaar op zijn bureau liggen, 
een inspiratiebron voor en een 
uitdaging om het Herinneringen 
museum in Rotterdam te bezoe-
ken. Het bleek inderdaad een reis 
naar die zogenaamde mooie tijd 
van vroeger. Volgens Botter kan 

de hele Heemhaven wel in dat 
museum. Zo groot is het muse-
um in de Heemhaven nog niet, 
maar het begin is er. Wethou-
der Jur Botter van de gemeen-
te Heemstede opende het muse-
um samen met bestuurslid Edu-
ard van Bockel van Zorgbalans 
en voorzitter Hilde van der Mo-
len van Net-Werk Vrijwilligers-
hulp Zuid-Kennemerland. Hilde 
was blij met de participatie van 
de Gemeente Heemstede, Sint- 
Jacob, SHDH, Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek, 
Zorgbalans, SIG, de Hartekamp-
Groep, Zorgcontact, Cultuurcom-
pagnie Noord-Holland. Het mu-
seum werkt activerend voor ou-
deren met dementie, ze  herken-
nen hun omgeving weer, voelen 
zich vertrouwd en dat heeft  een 
therapeutische werking. Jur Bot-
ter vond het een hele uitdaging 
om medewerking aan dit muse-
um te geven. Het enthousiasme 
helpt je op weg. Het geeft zoveel 
mogelijkheden om jongeren erbij 
te betrekken, kleinkinderen laten 

zien hoe het was. Vertellen dat 
het koud was in de keuken en 
dat je daarom in de woonkamer 
de aardappelen schilde naast de 
potkachel en de schillen er gelijk 
in kon gooien. Dat kan prachti-
ge verhalen opleveren. Het korte 
geheugen van Alzheimer patiën-
ten, er zijn er veel in de Heemha-
ven, mag dan haperen, het lan-
ge geheugen waarin oude her-
inneringen  zijn opgeslagen, blij-
ven veel langer intact.  Bewo-
ners kunnen er gewoon gaan zit-
ten met familie, vrienden en be-
kenden, maar is tevens bedoeld 
voor  iedereen die even wil kij-
ken. Er kunnen straks meerdere 
herinneringsmusea in Heemste-
de komen, met andere inrichtin-
gen en spullen. Als er maar weer 
nieuwe verhalen komen. Bij die 
zwarte telefoon waar kinderen 
gek tegen die draaischijf aan kij-
ken, wat moet je daar nou mee! 
Of met die voetenstoof. De mat-
tenklopper kennen ze misschien 
nog.
Ton van den Brink 

PvdA en GroenLinks wilden wél komen op het debat

‘Teleurstellend dat partijen zich niet 
willen uitlaten over Alverna’
Heemstede - Het door Wandel-
net en Fietsersbond georgani-
seerde debat over de bedreigde
Heemsteedse spoorwegover-
gangen, dat zaterdag 8 maart 
zou plaats hebben, ging niet 
door. Vier van de zes Heem-
steedse politieke partijen wil-
den niet komen omdat het on-
derwerp ‘overgang Alverna’ nog 
onder de rechter ligt, zo gaven 
zij aan. Wandelnet en Fietsers-

bond wilden de politiek een fo-
rum bieden om zich uit te spre-
ken te laten zien waar de partijen 
staan. De twee vinden het dan 
ook teleurstellend dat de partij-
en zich hierover niet willen uitla-
ten. PvdA en GroenLinks hadden 
zich wel aangemeld.
‘Onder de rechter’ is het nog 
niet, aldus Wandelnet en Fiet-
sersbond: “Dan zal het college 
van Heemstede toch eerst een 

besluit moeten nemen op het 
door Wandelnet en Fietsersbond
ingediende bezwaarschrift be-
treffende de door verjaring ver-
kregen openbaarheid van over-
weg Alverna. En als er eenmaal 
een uitspraak van de rechter ligt, 
dan is de gemeenteraad aan zet. 
Dit is nu juist interessant voor de 
Heemsteedse kiezer: welke partij 
komt er dan op voor behoud van 
de onbewaakte overwegen?”

Burgerlijke Stand
Heemstede 

(28 februari t/m 6 maart 2014)

Huwelijken:
Douwe de Lange & Marichelle J. Vogel

Geboorteaangiften:
Salvador M. Lindeman zoon van A.D. Lindeman & M.A.A. van Dijk
River V. Kenselaar zoon van D. Kenselaar &  I. Crnov

Evenementen
kalender

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Workshop
Zen Tangle leren

Ook de drukte van de dag even willen vergeten? 
Dat kan op vrijdag 14, 21 en 28 maart. Onder bege-
leiding van kunstenares Mika Stam van Vonderen.
Deelname kosten € 5,- p.p. incl. materialen. 

Meer info of aanmelden: Mika_chu@quicknet.nl
of 06-49979782

Haakworkshop 
voor beginners en gevorderde, 2 x 2 uur incl. al het 
materiaal € 50,00. Iedere woensdag en vrijdag-
ochtend van 9.30-11.30 uur.
Georganiseerd door “Ons Creatief Cafe”

Meer info of aanmelden: 06-48761277 (Iris)
of mail naar onscreatiefcafe@gmail.com

Inloopochtend haken
Kan je al haken, kom ook dan langs op onze inloop-
ochtend. De inloopochtend is iedere woensdag en 
vrijdag (geen les). Om elkaar te helpen, patronen 
uit te wisselen, kletsen en koffie drinken. € 5,00 
euro per keer.

Meer info of aanmelden: 06-48761277 (Iris)
of mail naar onscreatiefcafe@gmail.com

Workshop boeddha
tempeltjes

Donderdagavond 20 en 27 maart van 19.00 tot 
21.00 uur. Deze workshop wordt gegeven door  
Jacoline Faber-Kerver, beter bekend als de pop-
pen-maakster. Eindresultaat een boeddha tempel 
van kunststof gaat mee naar huis. De kosten 
bedragen € 15,-.

Meer info of inschrijven via:
promotie@thevintagestore.eu of in de winkel.

Tot dan!!
 Voor meer info kijk op onze
Facebook pagina of website.
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Conijn en Wieringa: twee uitgesproken 
kunstenaars in het Oude Slot
Heemstede - Joost Conijn werd 
bekend door projecten rond door 
hemzelf gebouwde machines.
Tommy Wieringa is na Joe 
Speedboot een van Neder-
lands meest gevierde auteurs én 
schrijver van het Boekenweek-
geschenk van dit jaar.
Deze twee mannen delen don-
derdag 20 maart het podium in 
het Oude Slot in Heemstede.
In een zelfgemaakt vliegtuig 
vliegt Joost Conijn in vier maan-
den tijd over Europa naar Marok-
ko, zuidwaarts over Mauritanië, 
waar hij linksaf slaat naar Niger, 
Soedan en Tsjaad. Ten slotte be-
reikt hij Oeganda, waar zijn pa-
pieren worden afgekeurd en hij 
wordt opgesloten in een gevan-
geniscel ‘voor zijn eigen bestwil’. 
Het is de smerigste plaats waar 
hij ooit is geweest.

Fiets en kruiwagen
Joost Conijn is beeldend kunste-
naar, maakt films en schreef Pi-
loot van goed en kwaad, het ver-
slag van zijn adembenemende 
vliegavontuur. Dit was overigens 
al Conijns derde zelfgebouw-
de vliegtuig. In 1999 bouwde hij 

zijn eerste, opgebouwd uit onder 
meer onderdelen van een fiets, 
een kruiwagen en een motor. 
Zijn tweede crashte en staat nu 
in de tuin van Museum Boijmans 
van Beuningen. In zijn werk 
zoekt Conijn de grens op tus-
sen kunst en technologie, tussen 
mens en machine. Met zijn zelf-
gebouwde machines maakt hij 
reizen waarvan hij het verslag op 
film vastlegt.
 Tommy Wieringa gaat in het Ou-
de Slot met hem in gesprek over 
zijn wonderbaarlijke avonturen, 

zijn achteruittrapfiets, zijn op 
houtgas rijdende houten auto, 
zijn beeldende kunst en zijn le-
venskunst. Daarbij worden film-
fragmenten uit het werk van Co-
nijn vertoond.
 
Stilistische bravoure
Wieringa behoeft inmiddels 
nauwelijks nadere duiding. Hij 
maakte veel indruk met Joe 
Speedboot en won met Dit zijn 
de namen de Libris Literatuur-
prijs 2013.  De jury prees dit 
boek voor ‘de stilistische bravou-
re, de filosofische diepgang, de 
aforistische kracht, de hecht ge-
timmerde compositie, de origi-
nele beeldenpracht’.
Wieringa schreef met Een mooie 
jonge vrouw het Boekenweek-
geschenk 2014, een overrompe-
lend verhaal, waarin de auteur 
de vraag stelt of je werkelijk kunt 
doordringen tot de pijn van een 
ander als je deze niet eerst zelf 
hebt gevoeld.
Het duogesprek in het Oude 
Slot begint om 20.15 uur; entree: 
17,00 euro. Kaartverkoop: 023-
548 38 38 en www.podiaheem-
stede.nl.

Mix-It Disco met 
thema ‘Lente’

Heemstede - De lente komt 
eraan. Daarom deze keer de 
Mix-It Disco in het thema: Lente. 
Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede.
Kom jij op zaterdag 15 maart ook 
lekker dansen of wat drinken en 
praten met vrienden en vriendin-
nen? Iedereen is van harte wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur. De 
entree, inclusief  twee frisdrank-
jes is 6,- euro.

Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via www.casca.nl.

Fotograaf: Claudia Sola

Bijzondere voorstelling in de 
Luifel: De Aarsman Projectie
Heemstede - Fotograaf, schrij-
ver en fotocommentator Hans 
Aarsman is op vrijdag 28 maart 
in Theater de Luifel te zien met 
zijn bijzonder originele program-
ma De Aarsman Projectie. Het 
is zijn eerste theaterprogram-
ma; het is met lovende recensies 
ontvangen.
 
Onverwachte vragen
Aarsman analyseert wekelijks 
een persfoto in de Volkskrant. 
Vandaar het etiket ‘fotocommen-
tator’. Ronald Giphart over Aars-
mans werkwijze: ‘Hij ziet details 
die zonder zijn blik verborgen 
bleven, legt verbanden die an-
ders niet worden gelegd, stelt 
onverwachte vragen en trekt bij-
zondere conclusies.’ Op basis van 
die vaardigheden heeft Aarsman 
een bijzonder geestig  program-
ma weten te construeren, dat het 
midden houdt tussen een lezing 
en een conference. Met als lei-
draad de foto’s waarmee hij ons 
langs een nieuwe wereld voert. 
De Aarsman Projectie is een col-
lege in kijken. Hans Aarsman is 
regelmatig te zien in De Wereld 

Draait Door en is winnaar van De 
Hendrik de Vriesprijs voor disci-
pline-overschrijdend, vernieu-
wend en toonaangevend werk. 
De voorstelling De Aarsman Pro-
jectie begint om 20.15 uur. En-
tree: 19,50 euro. Kaartverkoop: 
023-548 38 38 en www.podia-
heemstede.nl.

Woensdag avond: Filmavond
Casca Nova in de Theaterzaal 
op groot doek
Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een film 
in de Theaterzaal op het grote 
doek. Op woensdag 19 maart  
is dat een Amerikaanse drama-
film gebaseerd op een waarge-
beurd verhaal.
Aanvang: 20.00 uur – entree 
6,00 euro. Duur van de film: 
132 minuten. Voor meer infor-
matie over de titel en/of het on-
derwerp van de film of om te 
reserveren kunt u bellen op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Film- & lunchprogramma
voor senioren
Donderdag 20 maart wordt 
bij Casca een Franse drama-
film gedraaid van regisseur Mi-
chael Haneke (vraag om het 
speciale filmprogramma bij 
Casca: (023) 548 38 28 kies 1).
Na de film wordt in de foyer 
van de Luifel een heerlijke ge-
zamenlijke lunch geserveerd.
Het hele film- & lunchpro-
gramma is van 10.30- ± 13.30 
uur bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Kosten 
inclusief lunch: 11,00 euro. 
Filmduur: 127 min.
In verband met de lunch graag 
vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 18 maart, dit kan telefo-
nisch: (023) 548 38 28, kies 1, 
op werkdagen van 9.00 - 12.00 
uur.

Kom op zaterdag 15 maart naar
de Open Dag van Zorg en Welzijn!
Heemstede - Op 15 maart 
wordt voor de 14e keer de Open 
Dag van Zorg en Welzijn georga-
niseerd. In honderden zorg- en 
welzijnsorganisaties in Neder-
land zijn bezoekers welkom om 
kennis te maken met de wereld 
van zorg en welzijn. Voor infor-
matie over vrijwilligerswerk en 
opleidingen in de zorg- en wel-
zijnssector kunt u ook op deze 
open dag terecht.
In de regio Kennemerland, Am-
stelland en Meerlanden  gaan 35 
zorglocaties open. De program-
ma’s van alle instellingen staan 
op www.infopuntzorg.nl  

Welke zorginstellingen 
zijn open in deze regio?
• Amie Ouderenzorg
• De Hartekamp Groep

• Heliomare
• Philadelphia
• Rode Kruis Ziekenhuis
• SEIN
• SHDH
• Sint Jacob
• Triversum
• ViVa! Zorggroep
• Zorgbalans

Naast informatie over de Open 
Dag geeft Infopunt Zorg  infor-
matie over werken en leren in 
de zorg. De zorg is volop in be-
weging en heeft in de toekomst 
goede, gemotiveerde medewer-
kers nodig om op een moderne, 
eigentijdse manier kwaliteit te 
leveren aan steeds meer klanten. 
Het blijft daarom belangrijk jon-
geren te motiveren om een op-
leiding of baan in de in de zorg te 

kiezen. Dit doen wij met de cam-
pagne: Stel je eens voor…. uit-
daging en afwisseling!

Oproep hoge 
sopranen, tenoren 

en bassen
Heemstede - Het gemengd 
koor Encore uit Heemstede is op 
zoek naar een aanvulling op di-
verse stemsoorten. Het koor be-
staat uit zo’n 30 leden en zingt 
een gevarieerd repertoire met 
zowel klassieke als lichtere mu-
ziek. Zoals bij zoveel gemengde 
koren is er vooral een tekort aan 
heren. Van harte welkom op de 
repetitie–avond, elke donderdag 
van 19.45 uur tot 21.45 in de Ger-
rit Barger Mavo, Koediefslaan 73 
te Heemstede.
Zie de website www.koor-enco-
re.nl voor uitgebreide informa-
tie, zoals contact, repertoire en 
agenda.

Rouwcafé zaterdag 15 maart in De Luifel
Heemstede - De volgende edi-
tie van Het Rouwcafé vindt 
plaats op zaterdag 15 maart van 
10.00 tot 12.00 uur in Foyer De 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Speciale gasten deze morgen 
zijn The Curly Heads, onder be-
geleiding van Wil Does. Ook zijn 
de ‘Westfriese trôstkoekies’ weer 
te verkrijgen. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden via in-
fo@hetrouwcafe.nl of bellen 
naar Ria van Kleef 06-52306969.
The Curly Heads, Cock Witte en 
Nellie Pater zingen al vanaf hun 
12e en 15e jaar samen. Zij tra-
den op in de hele regio Noord-

Holland en haalden zelfs de fina-
le in het NCRV radioprogramma 
‘Los vast’ (een programma van 
Jan Rietman van 1978 tot 1990). 
Muziek is onlosmakelijk met hen 
verbonden en zij zingen nog 
steeds in alle bescheidenheid en 
met heel veel plezier.
Een deel van de opbrengst van 
de ‘Westfriese trôstkoekies’ 
(troostkoekjes), gebakken door 
Bakkerij Jonker uit Broek op 
Langedijk, komt ten goede aan 
Het Rouwcafé. Het Rouwcafé is 
een plek waar eenieder die met 
dood en rouw in aanraking is ge-
komen, van harte welkom is. De 

dood is onlosmakelijk verbon-
den met het leven en de samen-
leving. Toch blijkt dit in de prak-
tijk voor veel mensen niet mak-
kelijk bespreekbaar of is soms 
zelfs een taboe. De missie van 
Stichting Het Rouwcafé is dat de 
dood en inherente rouw en ver-
lies hun plaats terugkrijgen in de 
samenleving en het is de wens 
van Het Rouwcafé dat zij daar-
bij in een informele sfeer enige 
troost mag aanreiken. Wat aan 
de ‘gelijkgestemde stamgasten’ 
wordt geboden is: koffie, (h)er-
kenning en een kort cultureel 
programma.
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Lijsttrekkersdebat onderhoudend, 
echter weinig vuurwerk

Voorzieningen
Handen af van onze voorzienin-
gen stelde Johan Maas (PvdA) 
hij vond dat er de afgelopen vier 
jaar onverantwoord op de voor-
zieningen was bezuinigd. Bot-

ter (D66) was het met hem on-
eens. Er is vier miljoen bezuinigd, 
maar alleen het Oude Slot voel-
de de pijn. Maas zocht bijval bij 
het CDA door wethouder Kuiper 
een sociaal hart toe te dichten, 

alleen liet zij zich voor het VVD 
/D66-karretje spannen. De VVD 
wil het zwembad best opgeven 
want in de nabijheid (Haarlem, 
Hoofddorp) kan je prima zwem-
men. Op de vraag vanuit de zaal 
of het de bedoeling is dat 70- en 
80-jarigen dan maar naar Hoofd-
dorp moesten, kwam geen reac-
tie. D66 wethouder en lijsttrek-
ker Botter hield de aanwezigen 

Open brief aan de fracties en het college
Oorlogsmonument Vrijheidsdreef

Het bekende monument “Een vrouw die haar 
boeien slaakt” geplaatst aan de Vrijheidsdreef te 
Heemstede, ontworpen door de Haarlemse beeld-
houwer Mari S. Andriessen, werd onthuld op 4 
mei 1948. Aan de voet van het unieke monument 
ligt een plaque met daarop de namen van 45 niet 
joodse slachtoffers uit Heemstede.
 
Waarom toen de 140 vermiste joodse Heem-
steedse slachtoffers niet werden vermeld is blijk-
baar niet meer te achterhalen of te beantwoorden 
uit de archieven van de Gemeente Heemstede uit 
1946 -1948.
In het antwoord van de huidige portefeuillehouder  
is niet duidelijk waarom de namen beperkt bleven 
tot boven vermelde 45 ( nu blijkbaar + 2?) niet 
joodse slachtoffers.
 
De Gemeente Heemstede wil thans een lijn volgen 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en allen her-
denken - burgers en militairen - die zijn omgeko-
men of vermoord in het Koninkrijk der Nederlan-
den, i.e. inclusief het voormalige Nederlands In-
dië. Dit is echter een landelijke aangelegenheid, 
geen Gemeentezaak en gaat verder dan de peri-
ode 1940 - 1945. De oorspronkelijke gedachte in 
de jaren na de oorlog waren beperkt tot Heem-
stedenaren, die in Heemstede hebben gewoond 
en slachtoffer zijn geworden van de Duitse over-
heersing gedurende de Tweede Wereldoorlog in 
Europa.    

 Het is nu mogelijk deze omissie voor eens en voor 
altijd eenvoudig te herstellen door het vervangen 
van de huidige plaat aan de voet van het monu-
ment door het plaatsen van één nieuwe plaat met 
daarop alle namen van alle Heemsteedse slacht-
offers 45 (+2) + 140 = 185 (of 187) geplaatst in 
alfabetische volgorde. Het gaat immers om al-
le slachtoffers die in Europa tijdens de oorlog zijn 
omgekomen zonder onderscheid van geloof of 
huidskleur en in Heemstede woonachtig waren 
gedurende de jaren 1940 - 1945. De kosten van 
een nieuwe plaat van dezelfde steen worden be-
perkt en daardoor betaalbaar.
 
Een uitbreiding van het monument met een twee-
de monument zoals is voorgesteld door de Stich-
ting Joods Monument Heemstede in de vorm van 
serie donkere platen wordt hiermede totaal over-
bodig. Het huidige monument van Andriessen 
wordt qua vorm en vormgeving met mijn voor-
stel niet beschadigd. De reeds gemaakte ambte-
lijke kosten voor een uitgebreider/nieuw monu-
ment kunnen eenvoudig worden afgeschreven. 
Dit verlies weegt niet op tegen de winst voor de 
Gemeente met één monument ter nagedachtenis 
van alle Heemteedse oorlogsslachtoffers aan het 
eind van de Vrijheidsdreef. Tevens een rechtzet-
ting van een eventuele omissie van de Gemeen-
te in 1946 – 1947. 
H.J. van der Kaay
Jacob de Witstraat 2, Heemstede

INGEZONDEN

voor dat er een contract is met 
het zwembad dat nog jaren loopt. 
Hij verwacht niet dat er de eer-
ste tien jaar iets gaat veranderen. 

OZB
Over de OZB is voldoende te 
zeggen. HBB en VVD zijn tegen 
een verhoging. Leenders (VVD) 
zoekt het in bezuinigingen bin-
nen de gemeentelijke organisa-
tie. GroenLinks wil alle voorzie-
ningen in stand houden al moet 
daarvoor de OZB omhoog. Het 
afschaffen van de kapvergun-
ning is ook een bezuiniging maar 
daar willen D66 en het CDA niet 
aan, was de conclusie van Leen-
ders. Hij wenste dan ook min-
der overheid en minder ego’s bij 
de politici. Het CDA wil de bur-
ger mee betrekken bij het invul-
len van bezuinigingen en gokt 
op de medewerking van vrijwilli-
gers om de voorzieningen op de 
been te houden.

Manpadslaan
Over de bebouwing van het 
Manpadslaangebied werden te-
genstellingen zichtbaar. Groen-
Links wil het gebied groen hou-
den. D66 wil daar een mooie bui-
tenplaats creëren en met de op-
brengst het natuurgebied inrich-
ten. De VVD wil dat ook maar 
dan door de bouw van villa’s. 
Lijsttrekker Christa Kuiper (CDA) 
heeft er geen moeite mee als de 
huidige kassen verdwijnen en op 
die plaats wordt gebouwd. Tus-
sen de vragen door konden ook 
leerlingen van College Hageveld 
zich laten horen. Mooie stelling 
van de jeugd ‘bezuinig liever op 
cultuur dan op groen’. Groen zien 
zij als een belangrijk punt voor 
een gezond leven. Cultuur is in 
hun ogen vermaak en daar kun 
je best mee zonder. 

Vomar 
In de zaal een grote groep toe-
hoorders voor het onderwerp 
nieuwbouw Vomar. HBB had dit 
onderwerp op de agenda gezet. 
De partij van voorman Ates is en 
blijft faliekant tegen de vestiging 
van een grote supermarkt op de 
locatie Binnenweg/ Eikenlaan. 
VVD vindt dat het aan de markt 
moet worden overgelaten. Het 
probleem van de smalle ingang 
aan de Binnenweg (steegje) 
moet eerst worden opgelost an-
ders ziet de VVD het niet gebeu-
ren. D66 blijft bij het ‘ja, mits’. Zij 

nemen het de Vomar kwalijk dat 
er nog geen uitgewerkt plan ligt. 
Omdat de mitsen niet zo zwaar 
zijn aangezet, verwacht eenieder 
dat zij wel akkoord zullen gaan. 
De PvdA en GroenLinks wijzen 
nieuwbouw, net als HBB, af. De 
basis van het plan, een rapport 
uit 2006, is volgen Ates (HBB) 
achterhaald. Uit de een recenter 
onderzoek blijkt dat de nieuwe 
super juist negatief uitpakt voor 
de omringende middenstand. 

Bibliotheek
De bibliotheek, ook een onder-
werp dat speelt, werd uitvoe-
rig besproken. HBB verweet het 
college eerst een pand te zoe-
ken en dan de invulling erbij te 
bedenken. Deze partij wil eerst 
vaststellen wat de behoefte is en 
daarna een passend pand zoe-
ken. De VVD wil een ander con-
cept en eventueel de bibliotheek 
uitbesteden aan een private par-
tij. De PvdA is voor evenals het 
CDA, dat daar een ontmoetings-
centrum van wil maken. D66 wil 
de bibliotheek los zien van de 
Vomar. Doordat de Vomar ook 
eigenaar is van het oude post-
kantoor ligt een ‘één tweetje’ 
met de nieuwbouw Vomar voor 
de hand. 

Duurzaamheid
Over het modewoord duurzaam-
heid wil GroenLinks een inves-
teringsfonds. Het moet alle-
maal veel pittiger vond lijsttrek-
ker Eric de Zeeuw. De VVD wees 
opnieuw op de zelfredzaamheid 
van de burgers. Als zij zonnepa-
nelen willen of een boom willen 
kappen beslissen ze dat zelf wel. 
Daar moet de overheid zich ver-
re van houden. D66 wil juist de 
nadruk leggen op duurzaamheid 
en zal dat blijven stimuleren en 
faciliteren. Het CDA is het met de 
VVD eens. 

Winnaar
Verbaal was Johan Maas (PvdA) 
met in zijn kielzog Leenders 
(VVD) het meest aansprekend 
tijdens het debat. Een echt win-
naar was niet aan te wijzen daar-
voor lagen de onderwerpen te 
ver uiteen. Het overtuigen van 
je tegenstander(s) in de politie-
ke arena blijkt altijd een brug te 
ver. Advies aan de kiezers, lees 
de partijprogramma’s maak een 
keuze en ga stemmen.
Eric van Westerloo

Heemstede - Er waren afgelopen maandagavond zelfs te wei-
nig stoelen in het gemeentehuis om alle belangstellenden een 
zitplaats te geven. Over zes min of meer hete hangijzers werd 
onder leiding van Peter van der Geer gedebatteerd. 

Slagroomtaartje knutselen
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar.
Heel veel kinderen zijn gek op 
knutselen. Samen met knutsel-
juf Renate maken jongens én 
meisjes iedere week weer leu-
ke en originele dingen. Er wordt 
gewerkt met hout, stof, papier, 
verf, kralen etc. De kinderen ma-
ken op woensdag 19 maart van 
een kartonnen doosje een slag-
roomtaartje. Deze taartjes lijken 
zó echt, je zou er zo een heerlijk 
hapje uit nemen….

De Knutselclub (5-10 jaar) is el-
ke woensdag van 13.30 tot 15.15 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00 euro, 
een kaart voor 10 keer kost 35,00 
euro.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch 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. 
Voor meer informatie: www.cas-
ca.nl.
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“We doen iets terug voor onze klanten!”

Teestie bestaat 5 jaar!
Heemstede - Lunchroom Tees-
tie, gelegen aan het station van 
Heemstede Aerdenhout, viert 
haar eerste lustrum. Al vijf jaar 
bestiert eigenaresse Linda Jan-
sen haar horecagelegenheid met 
veel plezier. En dat in een perio-
de dat veel horecagelegenheden 
over de kop gaan. Sterker nog, 
ze gooit haar prijzen omlaag.

Waarom Linda?
“Ze gaan tijdelijk omlaag hoor”, 
vertelt de goedlachse blondi-
ne. “Als je vijf jaar bestaat, mag 
je ook wel eens iets terug doen 
voor je klanten. Om die reden 
bieden wij hen in de week van 17 
t/m 21 maart koffie of thee naar 
keuze aan voor één euro. Boven-
dien geven we in diezelfde pe-

riode 10% korting op onze lun-
ches die we bezorgen bij bedrij-
ven, scholen en verenigingen. En 
als klap op de vuurpijl verloten 
we een exclusieve rondleiding 
bij onze koffieleverancier Smit 
en Dorlas waar we al vijf jaar pri-
ma mee samenwerken.  Meer in-
formatie daarover op de website 
teestie.nl die binnenkort in een 
nieuw jasje wordt gestoken. 

Je timmert volop aan de weg, be-
grijp ik? 
“Jazeker, dat moet ook wel. Ik zie 
Teestie als een dynamisch bedrijf 
waar klantvriendelijkheid van 
groot belang is. Dat is wat mijn 
meiden ook uitdragen.”

Mijn meiden?

“Haha, de personeelsleden. Jo-
an, Marieke en Annabel. Ik noem 
ze altijd mijn meiden. En ik heb 
mijn meiden hard nodig. Van-
af zondag 30 maart gaat name-
lijk de ‘mini Teestie’ bij de Noord 
Hollandse Ruitervereniging in 
Aerdenhout weer open. En daar 
zie ik graag hetzelfde enthousi-
asme en gedrevenheid terug in 
‘mijn meiden’.

Dynamisch zeg je? Je bent nog 
verder aan het ontwikkelen?
Jansen antwoord met een mys-
terieuze glimlach. “Jazeker, maar 
dat houd ik nog even geheim. 
Naast Teestie zit bloemenshop 
Kirsten. Die zitten er inmiddels al 
vijftig jaar. Ik heb dus nog even 
te gaan”, lacht ze.

Hans Vos genomineerd 
bij Schoenmakersgilde
Heemstede - Iemand zei op 
een bijeenkomst van de Gilde 
Schoenmakers, `Joh, doe mee, 
je maakt best een kans om hoog 
te eindigen met zo`n mooie zaak 
en het werk wat je aflevert`. Hans 
Vos van Vos Meester Schoen- 
maker, vroeger Kaptein, in de 
Raadhuisstraat in Heemste-
de dacht: Waarom niet, je krijgt 
wat vaklui over de vloer, je kan er 
alleen maar van leren. Om ge-
nomineerd te worden moest hij 
een proeve van bekwaamheid 
inleveren. Twee reparaties die 
net klaar waren, stuurde hij in 
en er kwamen drie man de he-
le zaak bekijken, van hak tot 
teen. Naar het onderhoud van de 
machines, de manier van wer-
ken. Ze keurden de inrichting, 
het  exterieur van de zaak en het 
assortiment. De uitstraling van 
de ondernemer en zijn perso-
neel zoals dat zo mooi heet, 

maar ze stralen altijd al. Ze kij-
ken op de planken wat er klaar 
is van de dagelijksereparaties en 
of er gewerkt wordt volgens de 
praktijkrichtlijnen van het VASt- 
traject. Gezond en veilig werken 
in de schoenmakerij. Op 7 april 
tijdens een grote bijeenkomst 
van de 300 aangesloten mees-
ters in het schoenlappersvak 
in Gorinchem, wordt de beste 
schoenmaker van Nederland ge-
kozen en Hans Vos uit de Raad-
huisstraat, die Leukste Straat 
van Nederland, staat op het po-
dium.
Vanaf 8 april mag heel Heemste-
de de beste schoenmaker van 
Heemstede komen feliciteren. 
Hans benadrukt nog dat het hele 
team hier zijn bijdrage heeft ge-
leverd. Zij weten uw schoenen 
waar u zo lekker op loopt, fraai 
op de weg te houden.
Ton van den Brink 

Bibliotheek als Huiskamer van 
Heemstede naar Binnenweg?
Heemstede – Niet alleen een 
plek om boeken te halen, maar 
om te ontmoeten, te studeren, 
voor zzp`ers, ondernemers, voor 
horeca. Een Hart van Heemste-
de. Een Huiskamer van Heem-
stede. Het CDA Heemstede wil 
de bibliotheek naar de Binnen-
weg halen en vindt het gebouw 
van het voormalig postkantoor 
daarvoor een ideale locatie. Het 
ligt midden in het dorp en heeft 
voldoende beschikbare ruim-
te voor wat het CDA wil met de 
bieb. Het geeft reuring aan een 
stuk Binnenweg dat het niet ge-
makkelijk heeft en extra toeloopt 
toejuicht. Het moet een ontmoe-
tingsplek worden waar je niet al-
leen een boek kunt lenen, maar 
waar je ook met een kop koffie 
een tijdschrift leest of gaat inter-
netten. Om deze plannen kracht 
bij te zetten bracht een groepje 
CDA-ers zaterdag een bezoekje 
aan de bibliotheek. Medewerk-
ster Kathinka de Klerk kreeg 

van lijsttrekker Christa Kuiper 
een verkiezingsposter en in-
gelijste foto aangeboden, met 
daarop een impressie van de 
toekomstige ‘Huiskamer van 
Heemstede’.
Ook Jaap Verschoor, de voorzit-
ter van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, 
kreeg zo’n foto. Zijn vereniging 
wil het oude Post- en Telegraaf-
kantoor graag behouden voor de 
toekomst en is daarom blij met 
de plannen van het CDA. “Het 
is een ontwerp van Dick Grei-
ner, gebouwd in 1958 en een 
prachtig voorbeeld van weder-
opbouwarchitectuur,” wist hij 
te vertellen. “Ook inwendig be-
vat het veel, nu nog verborgen, 
kunstwerken. Met deze nieuwe 
bestemming zijn we er van ver-
zekerd dat het gebouw in goede 
handen is en dat veel Heemste-
denaren van de historie daarvan 
kunnen genieten.” 
Ton van den Brink
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Casca 20 jaar!

Marja Tol: “Op zoek naar de wortels 
in de Heemsteedse samenleving”
Heemstede –  Marja Tol was 
voordat ze bij Casca begon do-
cent in creatieve loopbaancoa-
ching. In 2007 solliciteerde zij bij 
Casca. “Ik heb het hier al 7 jaar 
erg naar mijn zin”, vertelt Marja 
enthousiast. “Ik  houd mij bezig 
met het volwassenenwerk, dat 
bestaat  uit Casca Nova, samen-
werkingsprojecten en met een 
deel nieuwe cursussen opzetten. 
Daarnaast begeleid ik 15 vrijwil-
ligers. Casca Nova is een weke-
lijks open programma voor vol-
wassenen, 2 avonden per week. 
Katinka Verdonk doet het senio-
rengedeelte. Casca Nova organi-
seert wekelijks leuke activiteiten. 
Je kunt dan denken aan de film-
avond met actuele films en the-
ma’s op de woensdag. Om de 
week programmeren we lezin-
gen. Deze hebben verschillende 
thema’s.  Zij kunnen een maat-
schappelijk betrokken insteek 
hebben of over andere culturen 
gaan. We hadden bijvoorbeeld 
een keer een lezing over de Pa-
lestijnse kwestie door oud-pre-
mier Van Agt. Of een lezing over 
Thailand, met prachtige foto’s. 
We hebben regelmatig popu-
lair wetenschappelijke thema’s, 
maar ook opvoedkundige onder-
werpen, in samenwerking met 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin (CJG).  Dit zijn onderwerpen 
als puberbrein, gameverslaving 
of drugsverslaving. En natuurlijk 
zijn er literaire lezingen, een sa-
menwerkingsproject met Boek-
handel Blokker. Alle lezingen 
trekken naast terugkerende be-
langstellenden ook nieuwe ge-
zichten: de groep verjongt voort-
durend. Het is vooral de leef-
tijdscategorie 30 tot 50 jaar. De 

meesten hebben een carrière en 
een gezin. Het is een groep met 
ideeën en zij worden geprikkeld 
om bepaalde keuzes te maken in 
de veranderingsprocessen van 
de maatschappij. De drempel 
bij Casca ligt laag en dat is pret-
tig.  Ik woon iedere lezing bij als 
gastvrouw. Zo bouw je  een net-
werk op: bezoekers komen zelf 
ook met ideeën. Je zoekt voort-
durend naar verbinding, naar de 
wortels in de Heemsteedse sa-
menleving. Dat prikkelt je om 
buiten bestaande kaders te den-
ken: het ontplooit creativiteit, in-
tuïtie  en daadkracht. De kracht 
van ons programma is dat we in-
springen op de actualiteit en de 
behoefte. Zo zijn bijvoorbeeld 
optredens als ‘Show Your Talent’ 
en de hommage aan Boudewijn 
Büch door Diederik van Vleuten 
ontstaan. Dit geldt ook voor de 
cursussen die ik help op te zet-
ten over architectuur, moder-
ne kunst of iets ander creatiefs. 
Je kijkt voortdurend naar nieu-
we thema’s en maakt deze le-

vensvatbaar. Bij de kookcursus-
sen werken we bijvoorbeeld sa-
men met de Baan, een organi-
satie voor mensen met een ver-
standelijke handicap. Als bege-
leider heb ik met de Casca-vrij-
willigers een hele goede band: 
we delen lief en leed met elkaar. 
De meesten werken hier al meer 
dan 20 jaar. Het zijn de vertrouw-
de gezichten die als gastvrouw/
gastheer fungeren. De ener-
gie en betrokkenheid stralen er-
van af en we houden regelma-
tig brainstormsessies. Als laatste 
heb ik ook nog een aandeel in 
het Rouwcafé en ‘Kijk in de Wijk’. 
Ik ben trots op mijn werk en ben 
de spin in het web: het is de juis-
te weg te vinden met diverse ini-
tiatieven in de participatiemaat-
schappij zonder daarbij de zelf-
redzaamheid uit het oog te ver-
liezen”, aldus Marja Tol.
Meer weten? Kijk dan op de 
website: www.casca.nl, bel 023 – 
548 38 28 of per e-mail: info@
casca.nl.
Bart Jonker

Natafelen met nabestaanden
Els Rosenmöller: “Neem 
afscheid, maar niet van jezelf”
Heemstede – Els Rosenmöller 
is stervensbegeleider en initi-
atiefneemster van ‘natafelen 
met nabestaanden’. Een ge-
sprek met haar over de con-
frontatie van leven en dood.

“Een sterfgeval van een dierba-
re meemaken: ik heb dit zelf on-
dervonden en weet als geen an-
der hoe dit voelt”, vertelt Els Ro-
senmöller. “Ik ben hierdoor com-
pleet anders in het leven gaan 
staan. Het is niet te beschrijven: 
je wordt ongewild hiermee ge-
confronteerd. Ineens is de dood 
er, iets waar je eigenlijk niet bij 
stilgestaan hebt. Ik zag door de-
ze ingrijpende gebeurtenis dat ik 
mijn rouwervaring om moest zet-
ten in het dienstbaar stellen naar 
anderen toe. Naast dat ik hierin 
geschoold ben, heb ik van natu-
re een inlevend vermogen, waar-
door ik me goed me in ander-
mans situatie kan verplaatsen. 
Zo begeleid ik ook terminaal zie-
ken tot hun stervensdag. Deze 
groep ziet de dood in de ogen, 
leeft hierdoor juist intenser en 
wil alles uit het leven halen wat 
er nog uit te halen valt. In Sant-
poort doe ik samen met ande-
ren een inloop voor de nabe-
staanden bij inloophuis Kenne-
merland. ‘Natafelen met nabe-
staanden’ is een initiatief dat je 
een huiskamergevoel geeft waar 
je je veilig voelt. Je zit gezamen-
lijk ontspannen aan tafel te eten 
waar ruimte is voor ieders ver-
haal.  Het samenzijn en de her-
kenning die je deelt maakt de 
eenzaamheid minder. De groep 

bestaat uit maximaal 8 perso-
nen waarvoor ik kook en waar 
ik de gesprekken in goede ba-
nen leid. Over de drempel gaan 
om aan zo’n initiatief deel te ne-
men is de zwaarste en moeilijk-
ste stap voor een nabestaande. 
Als je eenmaal over die drempel 
heen bent dan is die wil en be-
hoefte er om je verhaal te delen. 
Het is een veilige plek waar ieder 
zichzelf kan zijn en waar je be-
grepen wordt. Dat is essentieel 
voor je eigen rouwverwerking. Ik 
maak ook gebruik van metafo-
ren. Bijvoorbeeld: ieder krijgt een 
bakje met rozijnen en de moge-
lijkheid de ‘krenten uit de pap’ te 
halen uit zijn of haar situatie. Ik 
hoor na afloop vaak: “Wat ben 
ik blij dat ik deze stap genomen 
heb”. Sommige nabestaanden 
gaan zichzelf dingen verwijten, 
zoals: “Heb ik wel genoeg ge-
daan”. Afscheid nemen is moei-
lijk, maar neem geen afscheid 
van jezelf: uiteindelijk moet jij 
verder om je leven weer op te 
pakken. Je leert op je eigen ma-
nier de dood van je dierbare een 
plek te geven, waarbij de herin-
nering levend blijft. De beladen 
rugzak met emoties kan hier-
door lichter en draaglijker wor-
den”, aldus Els Rosenmöller. ‘Na-
tafelen met nabestaanden’ start 
in april. De locatie is in Heem-
stede. Aantal bijeenkomsten: 6,  
eens in de twee weken, lunch of 
diner. Meer informatie en aan-
melding bij Els Rosenmöller: 
tel.nr. 06-54630993, e-mail: els-
rosenmoller@hotmail.com.
Bart Jonker

Krijn wordt 
er helemaal 
vrolijk van

Heemstede - “Als dit geen 
lente is...”, zegt Theo Dijkman. 
Hij stuurde deze leuke foto 
van kleinzoon Krijn Faber (2). 
“Krijn vindt de grasvelden en 
perken die vol in bloei staan 
met narcissen en crocussen 
zoals hier bij de prof.Asserlaan 
langs de Herenweg prachtig. 
Hij wordt er helemaal vrolijk 
van”, aldus opa Theo Dijkman.

DJ Cursus (11-13 jaar)
Heemstede - Bij Casca in jon-
gerencentrum Plexat start een 
DJ-cursus voor leerlingen uit 
groep 8 (11-13 jaar).
In 5 lessen worden de basistech-
nieken geleerd en wordt toege-
werkt naar een presentatie. Niet 
alleen het draaien, maar ook het 
technische deel komt aan bod.
De lessen zijn vanaf woensdag 

26 maart van 19.30-21.00 uur 
in Plexat – de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. De eindpresen-
tatie is tijdens het evenement 
K14 (Koningsdag) op zaterdag 
26 april.
Geef je op vóór 19 maart via 
plexat@casca.nl of bel op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 uur: 
(023) 548 38 28 kies 1.
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Bezuiniging op OV vervoer, nieuwbouw 
rond de watertoren en rechtszaken
Heemstede - Het OV taxiver-
voer is met de komst van de Bios 
groep als vervoerder aanzienlijk 
verbeterd. Het gebruik van deze 
vorm van vervoer, waarvan ruim 
1.300 inwoners van Heemstede 
gebruikmaken, is daarmee ook 
steeds duurder geworden. Het af-
gelopen jaar werd al duidelijk dat 
er soms oneigenlijk gebruik werd 
gemaakt van deze voorziening. 
Alleen al door het vervoer voor 
Paswerk anders in te delen en de 
kosten onder het landelijk AWBZ 
budget te brengen kon 100.000 
euro worden bespaard. Paswerk 
doet inmiddels het vervoer in ei-
genbeheer. De Bios groep heeft, 
ondanks een nog doorlopend 
contract,  zich bereid verklaard 
mee te werken aan verdere be-
zuinigingen. Deels in regio ver-
band deels door mee te denken 
om het samenvoegen van ritten 
mogelijk te maken. Nieuw vanaf 
april is dat scootmobielen de eer-
ste zone niet meer vergoed krij-
gen. De afstand van  n zone is 
eenvoudig met de scootmobiel 
zelf te overbruggen. Dat geldt 
weer niet voor ritten van en naar 
het ziekenhuis. De tarieven per 
zone gaan omhoog en er mag per 

jaar maximaal 1500 km met kor-
ting gereden worden. De nieuwe 
gemeenteraad zal zich hierover 
verder buigen.

Nieuwbouw nabij watertoren
Naast de watertoren staat een 
klein huisje dat vroeger dienst 
deed als personeelswoning. Mo-
menteel wordt het antiekraak 
bewoond. Op deze plaats gaat 
Pré wonen een achttal appar-
tementen neer zetten. Deze zijn 
bedoeld voor jonge mensen met 
een lichte verstandelijke han-
dicap. Er komt een gezamen-
lijke ruimte waar men bijvoor-
beeld bezoek kan ontvangen. 
Verder heeft iedere bewoner de 
beschikking over 60m2 eigen-
woonruimte. De indicatie wordt 
verzorgd door de organisatie Zee 
en Sig die met kennis van zaken 
bewoners bij elkaar zal brengen. 
Pre Wonen treedt op als verhuur-
der van de appartementen en in-
vesteert in de nieuwbouw. De 
gemeente draagt 200.000 eu-
ro bij aan de stichtingskosten en 
wordt tevens eigenaar van het 
pand. Ook hier zal de nieuwe 
gemeenteraad nog over moeten 
beslissen. 

Rechtszaken verloren
Mr. Ir. Henk Kruijer werpt zich 
keer op keer op als hoeder van 
een zuivere gang van zaken 
waar het, het handelen van de 
gemeente betreft. Met grote re-
gelmaat stelt hij zaken aan de 
kaak en voert hij procedures te-
gen de gemeente. De luis in de 
pels van het gemeentebestuur 
heeft dan ook regelmatig een 
aantal rechtszaak lopen tegen 
het bestuur. Zo strijdt hij al jaren 
voor het op papier beschikbaar 
stellen van de verslagen van de 
raad- en commissievergaderin-
gen. Het gerechtshof heeft zijn 
bezwaar afgewezen en de eer-
der wel aan Kruijer toegewezen 
eis door de rechtbank, is nu ver-
nietigd.
Ook een zaak die de Heer Pan-
man heeft aangespannen tegen 
de dakopbouw van een woning 
van een gemeenteambtenaar in 
de Einthovenlaan, werd afge-
wezen. Volgens de rechter is er 
niets mis met de gevolgde pro-
cedure. Andere bewoners van de 
bedoelde rij huizen mogen ook 
een etage op hun huis zetten als 
zij dat willen. 
Eric van Westerloo

D66: Geen woningbouw 
aan Manpadslaan

Heemstede - De Heemsteed-
se politiek verdedigt al meer 
dan 10 jaar de lijn dat het Man-
padslaan als natuur- en recre-
atieterrein wordt ingericht. D66 
Lijsttrekker Jur Botter blijft dat 
ook de beste oplossing vin-
den. Maar de meeste politie-
ke partijen hebben recentelijk 
hun koers veranderd en heb-
ben woningbouw bespreek-
baar gemaakt.
Wat D66 betreft, is er echter 
geen aanleiding om toe te ge-
ven aan de wensen van grond-
speculanten die al jarenlang de 
zo gewenste natuurontwikke-
ling blokkeren. 

Belanghebbenden zitten
zelf in kerngroep
Er is een zogenaamde “kern-
groep” die de mogelijkheden 
van woningbouw bespreekt 
aan het Manpadslaan. In de-
ze kerngroep zitten niet al-
leen omwonenden, want ook 
de grondspeculanten zelf ne-
men er in deel. Het is daar-
om niet verwonderlijk dat fi-
nancieel economische belan-

gen de boventoon voeren, in 
plaats van ecologische en re-
creatieve. Het zou beter zijn als 
de discussie zich toespitst op 
de vraag hoe je het groen het 
beste kan inrichten met mooie 
zichtlijnen voor optimaal ge-
bruik voor fietsers, wandelaars 
en andere recreanten, aldus 
lijsttrekker Botter.

Prachtig entree van 
Heemstede
Het ideaal van D66 is dat een 
groot deel van de Herenweg 
aan beide zijden uit natuur 
bestaat waardoor Heemstede 
een prachtige entree krijgt en 
de groene oase wordt die het 
zou moeten zijn. Het Manpad-
slaangebied is al jarenlang een 
rustig hoekje van Heemste-
de. Dat het nu aan het verwil-
deren is, is altijd beter dan dat 
het gaat verstenen. Lijsttrekker 
Jur Botter wil dat de gemeen-
te haar rug recht houdt en be-
tere tijden afwacht. Bovendien, 
zo stelt hij: “wiens probleem 
zijn we nu eigenlijk aan het op-
lossen?”

Even voorstellen:
“Ik ben Christa Kuiper, getrouwd, 
2 kinderen en een aanstaande 
schoondochter.
Ik ben juriste, geboren in Haar-
lem en sinds 2006 wethouder in 
Heemstede.
In mijn jeugd trokken we 
vaak naar het Groenendaal-
se bos om te wandelen en 
een rondje te maken met de 
ponytrack. Dat was als kind 
een hele belevenis. Enig dat de 
ponytrack weer terug is in Groe-
nendaal. Niet voor niets speelt 
de kinderboerderij een belang-
rijke rol in onze campagne.”

Levensmotto:
”De uitdrukking: waar een wil is, 
is een weg, vind ik toepasselijk 
op mijzelf.
Vanochtend was ik op bezoek bij 
de Stichting Welzijn Ouderen en 
een dame zei tegen me: ‘een dag 
niet gelachen, is een dag niet 
geleefd’.
En ik dacht, ze heeft gelijk, want 
je moet ook zelf het leven lief-
hebben.”

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:
Christa Kuiper-Kuijpers van het CDA

10 vragen aan het CDA

Wat was de aanleiding om te 
kiezen voor de politiek?                                      
”We hebben een tijd in Ameri-
ka gewoond en daar is de instel-
ling dat als je een probleem hebt, 
je er wat aan moet doen. Bij te-
rugkeer in Nederland zag ik dat 
bepaalde zaken niet naar wens 
verliepen. Dan moet ik me ook 
actief gaan bezighouden, vond 
ik. Ik heb me aangemeld bij het 
CDA, omdat het gedachtegoed 
van de partij mij aanspreekt: Je 
leeft niet voor jezelf alleen, maar 
je moet ook iets voor een ander 
betekenen.”

Mijn hobby’s zijn:                                                                                                      
“Veel tijd voor hobby’s heb ik 
niet, maar Ik ben wel een ech-
te boekenverslindster. Ik kan me 
verliezen in een boek, dan kan 
bij wijze van spreken het huis 
afbranden.”

Veel taken worden overgehe-
veld naar de gemeente: zorg 
of uitdaging?
“De basis en structuur is goed in 
Heemstede, we hebben bijvoor-
beeld al een goed functionerend 
Loket. Toch is het een uitdaging 
om het straks allemaal in goede 
banen te leiden. Ik heb er ver-
trouwen in, maar we moeten ons 
ervan bewust zijn dat er heel wat 
op ons afkomt. We hoeven niet 
overal het wiel weer voor uit te 
vinden en zo nodig ontwikkelen 
we de kennis samen.
Vandaar het samenwerkings-
verband met Haarlem, Bloe-
mendaal, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Het CDA is ab-
soluut niet voor een OZB ver- 
hoging, maar als blijkt dat men-
sen tussen de wal en het schip 
dreigen te vallen voor noodza-

kelijke zorg, zijn we met de al-
gemene middelen verantwoor-
delijk. Het CDA staat voor deze 
solidariteit.”

Wat moet er zeker niet veran-
deren in Heemstede? 
“De groene uitstraling van de 
gemeente is erg waardevol, maar 
ook de sfeer van elkaar ontmoe-
ten in het dorp is leuk.
Als je op de Binnenweg loopt 
kom je altijd wel iemand tegen 
om even mee te praten.
Het is de reden dat ik me hier zo 
thuis voel. Herkend worden en 
ontmoeten zijn belangrijke the-
ma’s voor het CDA in Heemste-
de.”

Wat is je dierbaarste bezit?
“Mijn echtgenoot is mijn steun 
en toeverlaat en op mijn kinde-
ren van 24 en 26 jaar ben ik hart-
stikke trots. Dat zijn de mensen 
waar ik van hou.”

Wat is voor jou het voornaam-
ste punt uit het partijpro-
gramma?
”Voor het thema ‘ontmoeten’ 
hebben we onze focus gelegd op 
de bibliotheek. Voor veel mensen 
is dat meer dan een uitleenplek 
van boeken. Wij zouden graag 
zien dat er een ontmoetings-
plek wordt gecreëerd in com-
binatie met iets als een Grand 
Café.
Onderzoek wijst uit dat bijna 
200.000 mensen per jaar de bi-
bliotheek bezoeken. Je kan de-
ze mensen meer bieden en tege-
lijkertijd de middenstand stimu-
leren. Een ideale plek is wat ons 
betreft het voormalig postkan-
toor op de Binnenweg, centraal 
gelegen, waar scholieren sa-

men kunnen studeren, ZZP’ers 
met hun laptop kunnen werken 
en waar tevens mensen in en 
uitlopen om een boek te lenen. 
Eigenlijk de huiskamer van 
Heemstede met de mogelijkheid 
van een terras in de zomer. Ont-
moeten doen we nu ook in de tij-
delijke CDA winkel aan de Raad-
huisstraat. Op zaterdag kan ie-
dereen langslopen om met een 
hapje en drankje met elkaar te 
praten.”

Ik heb bewondering voor:
”Als mensen met grote persoon-
lijke tegenslag geconfronteerd 
worden en de kracht vinden om 
toch door te gaan, heb ik daar 
bewondering voor.
Terugkijkend heb ik ook veel 
waardering voor de manier 
waarop Jan Peter Balkenen-
de het normen- en waarden-
debat op de kaart heeft gezet. 
Het was niet altijd een populai-
re boodschap destijds. Nu heeft 
iedereen het overgenomen, want 
hoe je met elkaar omgaat, daar 
draait het wel om in de maat-
schappij.“

Wat moet er beter in Heem-
stede?
“Ik denk dat we het burgeriniti-
atief veel meer moeten accen-
tueren. Zelf heb ik gewerkt met 
een klankbordgroep voor pro-
jecten aan de Herenweg en de 
Thorbeckelaan. Die groepen be-
staan uit buurtbewoners die met 
ons meedenken. Dat werkt erg 
goed, want zij kennen elke meter 
van de wijk. Zeker omdat er de 
komende tijd zoveel op ons 
afkomt, moeten we daar extra 
aandacht aan besteden.“
Mirjam Goossens
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SEIN opent de deuren
Heemstede - Op de landelijke 
Open Dag van Zorg en Welzijn, 
zaterdag 15 maart, opent epilep-
siecentrum SEIN haar deuren. 
De bezoeker wordt wegwijs ge-
maakt in de specialistische zorg 
van epilepsie en slaapgenees-
kunde. De Koningin Emma Kli-
niek op Meer en Bosch in Heem-
stede is open voor publiek van 
10.00 – 14.00 uur. In de nieuwe 
kliniek zijn gevestigd de obser-
vatieafdelingen, het Kinderepi-
lepsiecentrum, de Epilepsy Mo-
nitoring Unit (EMU/EEG afde-

ling) en het Slaap-Waakcentrum. 
Op De Cruquiushoeve in Cruqui-
us kan van 13.00 – 16.00 uur een 
kijkje worden genomen bij de di-
verse vormen van dagbesteding 
zoals de arbeidsmatige activitei-
tengroepen, kinderboerderij en 
afdeling Beweging. Het zwem-
bad is open voor vrij zwemmen 
en in de manege kan worden er-
varen wat paardrijden inhoudt. 
Ook woonzorg, recreatie en vrij-
willigerswerk zijn vertegenwoor-
digd. Zie voor het volledige pro-
gramma: www.sein.nl/opendag.

Vervolgcursus SeniorWeb bij Casca
Heemstede - Veel senioren 
hebben al wel veel ervaring met 
de computer maar zouden wel 
een stap verder willen. Ze willen 
wat meer weten over hoe je bv 
een foto meestuurt met e-mail, 
hoe je een adresboek maakt en 
hoe je de stukken zo opslaat dat 

ze makkelijk terug te vinden zijn. 
Daar gaat SeniorWeb samen met 
Casca nu een hele nieuwe cur-
sus voor geven. Deze cursus is 
heel geschikt als opfriscursus 
voor mensen die de basiscur-
sus al gevolgd hebben, of al een 
ruime ervaring met de computer 

hebben. De lessen worden ge-
geven met Windows 7, maar voor 
hen die inmiddels zijn overge-
stapt op Windows 8 is hij ook ge-
schikt. De eerstvolgende cursus 
start op 8 april, het zijn 8 och-
tenden. Inschrijven kan bij Cas-
ca, tel 023-548 3828. 

GEMEEN(S)TE RAAD KIEZEN
Wij zijn een gelukkig volk, omdat het dagelijkse slechte nieuws van buiten onze grenzen 

komt. Die buren daar strijden om grondrechten en om te kunnen leven in een
democratisch bestuurd land.  Wij hebben die grondrechten en democratie al sinds

Thorbecke in 1848 de Grondwet invoerde. Te veel naaste buren beseffen dat niet en ook 
niet dat ons stemrecht bevochten is en onze stem verdient. De helft kiest niet en laat pas 

na de verkiezingsuitslag zijn stem horen door te klagen over kiespijn.

Tien verschillen

Muzikale lunch ‘stichting de 
Vrolijke Noot’ in Cheval Blanc
Heemstede - Op zondag 30 
maart is er opnieuw een muzi-
kale lunch van Stichting de Vro-
lijke Noot in restaurant Che-
val Blanc, waar u kunt genie-
ten van live muziek van hoog 
niveau en gerechten van ster-
renkwaliteit. De lunch bestaat 
uit 3 gangen en een aperitief. 
Ook de wijn en koffie toe zijn 
inbegrepen. Tussen de gangen 
door zullen de vrijwilligers van 
de stichting de lunch muzikaal 

omlijsten. De kosten voor deze 
lunch bedragen 45 euro, waar-
van 15 euro ten goede komt 
aan de stichting. Van de op-
brengst zal Stichting De Vrolij-
ke Noot een muzikaal evene-
ment organiseren voor mensen 
die van zorg afhankelijk zijn.
Er zijn nog plaatsen beschik-
baar voor de lunch op zondag 
30 maart. Kijk voor meer in-
formatie en reserveringen op 
www.stichtingdevrolijkenoot.nl.

Burengerucht: twee orkesten, één concert
Heemstede - Diemen en Heem-
stede zijn niet direct nááste bu-
ren, maar de onderlinge afstand 
is nou ook niet zo groot. Een 
vriendschapsband bestaat er ze-
ker tussen de twee. Althans, om 
preciezer te zijn, tussen twee 
muziekclubs uit beide gemeen-
ten: de Diemer Harmonie en het 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede (SBH). Al twee keer heb-
ben deze orkesten samen een 
concertmiddag verzorgd. Vier 
jaar en tweeënhalf jaar geleden 
was het SBH op uitnodiging van 
de Diemer Harmonie te gast in 
theater De Omval in Diemen. Dat 
viel goed bij beide partijen. Tus-
sendoor werden de banden ver-
sterkt, toen een aantal Diemer-

muzikanten in 2011 meeging op 
toernee met het SBH naar Tsje-
chië en Wenen. Nu is het dan de 
beurt aan het SBH om gastheer 
te zijn bij een gezamenlijk con-
cert. De flink verbeterde akoes-
tiek van de Pinksterkerk zal aan-
staande zondagmiddag op de 
proef worden gesteld. Het pu-
bliek wordt in ieder geval een 
mooie, muzikale en geruchtma-
kende middag voorgeschoteld! 
Via flyers zijn inmiddels ook de 
buren van ‘Concertzaal Pinkster-
kerk’ op de hoogte gebracht.
De Diemer Harmonie opent het 
concert met werken van o.a. 
John Barry, James Curnow, Le-
roy Anderson en Franco Cesari-
ni. Na de pauze komen via het 

Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede componisten als Cole Por-
ter, Gustav Holst, Edvard Grieg 
en ‘good old’ Johann Sebastian 
Bach voorbij.
De toegang is gratis, maar na af-
loop kunnen de bezoekers, vrij-
willig, hun waardering laten blij-
ken middels een financiele bij-
drage. Voor de organisatie zeer 
welkom om de kosten te dekken.

Wanneer?
Zondag 16 maart 15.00 tot ca. 
17.00 u. Diemer Harmonie o.l.v. 
Vincent van den Bijlaard en Sym-
fonisch Blaasorkest Heemstede 
o.l.v. Leon Bosch, Pinksterkerk, 
Camplaan, www.sbo-heemste-
de.nl.

Heemstede - The Vintage Store 
heeft deze maand een mooi pro-
gramma aan workshops. Kun-
stenares Mika, Ons Creatief Cafe 
en Jacoline zijn de creatieve par-
tijen die van de geboden ruim-
te in The Vintage Store gebruik 
maken.Bent u geïnteresseerd in 
haken, ZenTangle of in boeddha 
tempeltjes maken… Het is alle-
maal mogelijk in maart bij The 
Vintage Store.

Workshop boeddha 
tempeltjes maken
Deze workshop wordt gegeven 
door  Jacoline Faber-Kerver, be-
ter bekend als de poppenmaak-
ster, op donderdag  20 en 27 
maart van 19 tot 21 uur. Zij is ook 
bekend van het maken van de-
coratie artikelen van zeep (boed-
dha, cupcake enz. Het eindresul-
taat, een beeldje van kunststof, 
gaat mee naar huis. De kosten 
bedragen 15,- euro.

Zentangle is een ontwikkelde 
methode om met herhaalde pa-
tronen een kunstwerk te maken. 
Lijn voor lijn ontstaan op het oog 
ingewikkelde patronen. Je kan 
jezelf laten inspireren door bij-
voorbeeld een gebruiksvoor-
werp uit The Vintage Store, een 
wolk die over drijft, of een paas-
ei in een schaaltje. Maar je kan 
er ook voor kiezen gewoon je 
hand zijn werk te laten doen en 
dat te laten ontstaan wat van-
uit je gedachten of gevoel.   Te-
kenen doen we met o.a. pen en 
inkt, fineliners en stiften. Bezig 

zijn met Zentangle bevordert de 
concentratie en de creativiteit, 
het geeft ontspanning en plezier 
en het zelfvertrouwen neemt toe. 
Met Zentangle kunt u op een 
klein oppervlak, met vrij eenvou-
dige materialen een persoonlijk 
kunstwerk realiseren. 
Zentangles is voor iedereen die 
een pen kan hanteren geschikt. 
Leeftijd en of tekenervaring spe-
len geen enkele rol. Deze work-
shop kost 5,- euro, onder bege-
leiding van kunstenares Mika 
Stam – van Vonderen. De work-
shops vinden plaats op vrijdag 
14, 21 en 28 maart van 10.00 tot 
12.00 uur.

Workshop haken en
inloopochtend
Iedere woensdag en vrijdag-
ochtend 12, 14, 19, 21, 26 en 28 
maart. We starten om 9:30 tot 
11:30 uur. De workshop wordt 
georganiseerd door “Ons Cre-
atief Cafe”. 2 x 2 uur haken in-
cl. wol, koffie en één op één be-
geleiding in een ongedwongen 
sfeer. De kosten bedragen 50,- 
euro.
Naast de workshop is er tegelij-
ker tijd een inloopochtend geor-
ganiseerd. Komt u gerust langs 
om aan te schuiven en te pra-
ten over patronen, nieuwe tech-
nieken, enz. enz. De kosten voor 
de inloopochtend bedragen 5,- 
euro.
U kunt zich voor alle workshops 
inschrijven via promotie@thevin-
tagestore.eu of in de winkel bij 
de koffiecorner.

Workshops bij The Vintage Store
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Don Quichot
trekt door Heemstede

Wie kent het verhaal van Don Quichot niet? De Spaanse edel-
man die ten strijde trekt tegen windmolens, omdat hij denkt dat 
het reuzen zijn.

Heemstede heeft zijn eigen Don Quichot. HBB-voorman Rem-
co Ates trekt ten strijde tegen zijn XXL Vomar. Zijn XXL Vomar? 
Ja, want er komt helemaal geen XXL Vomar in Heemstede. Alleen 
Remco Ates ziet een XXL Vomar. Er is ook helemaal niemand vóór 
een XXL Vomar. Een XXL Vomar past ook nergens in Heemste-
de. XXL onzin dus.

Wat komt er wel? Een hele normale nieuwe Vomar aan de Bin-
nenweg. Gewoon een grotere winkel dan de huidige die te klein 
wordt. Een Vomar die net zo groot is als de Dekamarkt. Een Vomar 
die qua omvang binnen het bestemmingsplan zal blijven. En als de 
Dekamarkt zo groot mag zijn, waarom de Vomar dan niet? Is dat 
eerlijk, of is dat de Dekamarkt beschermen tegen concurrentie?

Er gaat dus wel iets gebeuren met de Vomar. En natuurlijk zijn 
omwonenden bezorgd. Zeker als ze Remco Ates het brandje zien 
blussen dat hij zelf heeft gesticht. Wie moeten ze geloven? Wat 
gaat er gebeuren? Hoe gaat het met het verkeer? Parkeren? Wat 
gebeurt er tijdens de bouw? Terechte vragen, maar -normale op-
losbare problemen.

Tot nu toe is de vomar slechts met een eerste schets gekomen. 
Daarover is door de VVD gezegd: prima dat de Vomar naar een 
andere lokatie verhuist, maar dan gaan we het wel heel anders 
doen. Goed doen. Dat is ook in het belang van de Vomar zelf en 
wij hebben er geen twijfel over dat het zo ook kan en goed is voor 
de inwoners van Heemstede.

Wat moet er veranderen volgens de VVD?
1.  De nieuwe Vomar moet met de ingang gewoon op de Binnen-

weg liggen.
2.  De ingang van de parkeergarage moet goed zichtbaar en mak-

kelijk inrijdbaar bij de Dreef liggen.
3.  De voetgangersuitgang van de parkeergarage ligt aan de Bin-

nenweg.
4.  De maatvoering van de nieuwe Vomar blijft binnen het bestem-

mingsplan.
5.  We maken harde afspraken over het vestigen van een nieuwe 

trekker in de ‘oude’ Vomar

Zo geven we optimaal ruimte aan ondernemers in Heemstede ten 
bate van de Binnenweg en de keuzevrijheid van consumenten, 
maar bewaken we ook de belangen van de andere winkels.

Pieter van de Stadt, VVD.

INGEZONDEN

PvdA deelt rozen uit op internationale vrouwendag
Internationale Vrouwendag staat 
voor solidariteit met en strijd-
baarheid van vrouwen overal ter 
wereld. Ook nu nog, in 2014, is 
deze dag hard nodig. Helaas ook 
in Nederland. Nog steeds wor-
den vrouwen anno 2014 slechter 
betaald voor gelijke arbeid dan 
hun mannelijke collega’s. Ke-
klik Yücel, Tweede Kamerlid voor 
PvdA de dient deze maand een 
wetsvoorstel in om hier een ein-
de aan te maken. 

Ook in Heemstede draagt de 
PvdA een steentje bij aan de po-
sitie van de vrouw. In Heemste-
de zijn er veel twee verdieners. 
De vrouw werkt vaak part-time 
of als zelfstandige zonder perso-
neel (ZZP-er). 
Dit is vaak ingegeven doordat 
kinderen van naar school ge-

haald moeten worden of dat er 
een beroep op ze worden ge-
daan als mantelzorger.
Ook als er problemen zijn met 

opvoeding of ontwikkeling van 
de kinderen is het nog steeds 
meestal de vrouw die hier op-
lossingen voor moet vinden. Bij 

echtscheidingen komt de opvoe-
ding van de kinderen nog steeds 
voor het grootste gedeelte bij de 
vrouw terecht. Hiermee worden 
de kansen op een goede baan 
en economische onafhankelijk-
heid verkleind. 

Ook na het werkzame leeftijd 
heeft de vrouw vaak minder te 
besteden dan de man. Zeker als 
de vrouw alleen komt te staan. 
Het is van belang dat juist op de-
ze leeftijd men gewoon mee kan 
blijven doen aan de samenleving.

Om de positie van de vrouw te 
verbeteren en de economische 
afhankelijkheid te verkleinen wil 
de PvdA in Heemstede:
•	 	Goede	 opvang	 van	 kinderen	

en vooral goede afstemming 
tussen onderwijs en opvang.

•	 	Voorwaarden	 scheppen	 voor	
zzp-ers en  kennisuitwisseling 
en samenwerking tussen zzp-
ers en het lokale bedrijfsleven 
stimuleren. 

•	 	Een	 steunpunt	 voor	 mantel-
zorgers, met extra professi-
onele ondersteuning voor de 
vele mantelzorgers en betere 
voorlichting aan werkgevers 
en op scholen. 

•	 	Problemen	 bij	 de	 opvoeding	
van kinderen doelmatig en 
samenhangend aanpakken. 

•	 	Een	eerlijk	minimabeleid		met	
extra aandacht voor alleen-
staande vrouwen met kinde-
ren.

•	 	Betaalbare	 voorzieningen	
voor jong en oud.

Meer informatie: Johan Maas 
(06-51846953)

INGEZONDEN

Veranderingen in de zorg: “Moeten 
we nu alles zelf gaan doen?”
Heemstede - In 2015 zullen 
een aantal zorgtaken die nu 
nog door het rijk en de provin-
cie worden uitgevoerd, bij de ge-
meentes komen te liggen. Over 
hoe het dan allemaal geregeld 
gaat worden bestaat nog veel 
onduidelijkheid. Een bezoeker 
van de tijdelijke CDA-winkel aan 
de Raadhuisstraat vroeg zich za-
terdag bezorgd af: Moeten we 
nu alles zelf gaan doen? 
De Heemsteedse CDA-ers Mar-
lies Veldhuijzen van Zanten en 
Marieke Waterlander gaven uit-
leg over de op handen zijnde 
veranderingen. Marlies was van 
2010 tot 2012 staatssecretaris 
van WVS en stond aan de wieg 
van de nieuwe zorgwet. Marieke 
staat nummer twee op de kan-
didatenlijst en krijgt straks het 
dossier zorg in haar portefeuille. 
“Er komen minder uniforme re-
gels en de zorg komt dichter bij 
de mensen”, vat Marlies de doe-
len van de veranderingen sa-
men. “Het beeld bestaat dat de 
hervormingen louter zijn ingege-
ven om te bezuinigen, maar dat 
is niet zo. De huidige AWBZ en 
de ouderenzorg waren kolos-
saal geworden en versnipperd 
en zaten heel ingewikkeld in el-
kaar. In de jeugdzorg bijvoor-
beeld werken nu nog veel in-
stanties op het gebied van  leer-
plicht, gezondheid, schuldsane-
ring en justitie in hetzelfde  ge-
zin langs elkaar heen. Dat is ver-
velend voor de cliënten en bo-
vendien te duur. Dat soort din-
gen kan verbeterd worden nu de 
financieringsschotten tussen de 
instanties wegvallen. Bij de hulp 
aan probleemgezinnen kan er 
straks vanuit het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) een vaste 
persoon worden ingezet, die al-
le medische, financiële en maat-
schappelijke zaken regelt. Dus 

geen versnippering meer. Het 
idee is dat de betere organisa-
tie financieel ook voordeel ople-
vert en daardoor de bezuinigin-
gen in evenwicht brengt. In de 
AWBZ geldt dat minder, want 
daar worden echt voorzienin-
gen uit de wet gehaald en zul-
len mensen meer aangesproken 
gaan worden op wat ze zelf, of 
met hulp van familie en beken-
den, nog kunnen. De gemeente 
kijkt wie echt hulp nodig heeft. 
Voor persoonlijke verzorging, zo-
als wondverzorging of hulp bij 
douchen of toiletgang, blijft het 
zoals het is. Wie een indicatie 
krijgt met recht op zorg, krijgt 
die zorg ook.”  

Veel taken liggen al jaren bij de 
gemeente en zijn in Heemstede 
goed geregeld. Nu al neemt Lo-
ket Heemstede zorgaanvragen 
van bijvoorbeeld aanpassingen 
in huis, ouderenvervoer en dag-
besteding in behandeling. 
Marieke: “Iedereen die zorg no-

dig heeft moet daar op kunnen 
rekenen, dat blijft ook zo. Som-
mige zaken zullen vooral an-
ders georganiseerd worden, op 
lokaal niveau. En dat kan zelfs 
voordelen opleveren. Kortere lij-
nen, meer persoonlijk contact, 
beter maatwerk. Naar elke zorg-
vraag zal kritisch gekeken moe-
ten worden. Wat is er echt no-
dig? Wat kan misschien beter 
of op een andere manier opge-
lost worden? Een praatje maken, 
samen koffie drinken, het doen 
van een boodschap of een ritje 
naar de bieb, dat kunnen familie 
of buren ook doen. Want niet alle 
zorg hoeft direct met geld gere-
geld te worden. Er zal vaker een 
beroep op mantelzorgers ge-
daan worden. Door meer flexi-
bele regelgeving moet de poli-
tiek het mogelijk maken, dat de 
mantelzorgers hun werk kunnen 
doen. We moeten meer omzien 
naar elkaar, iets wat bij het CDA 
als  vanouds vanzelfsprekend is.”
Ton van den Brink 

Het grote voordeel is dat de zorg dichter bij de mensen komt, vin-
den CDA-ers Marlies Veldhuijzen van Zanten (links) en Marieke Wa-
terlander.
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Open Dag Koorschool
Regio - Op zaterdag 15 maart 
houdt de Koorschool St. Bavo 
een Open Dag. Kinderen die nu 
in groep 4 zitten zijn van har-
te welkom om met hun ou-
ders te komen kijken. De Koor-
school is een kleine, bijzondere 
basisschool voor kinderen vanaf 
groep 5: naast de gewone vak-
ken krijgen de kinderen iede-
re dag muziek, solfège, muziek-
theorie en repertoirestudie. Van-
af groep 6 maken zij deel uit van 
het Kathedrale Koor St. Bavo. 

Naast zingen in de kathedraal, 
treden de kinderen ook veel op 
bij andere concerten, nemen 
cd’s op en gaan op tournee naar 
het buitenland. De Open Dag 
begint om 13.30 uur en eindigt 
om 15.00 uur met een minicon-
cert in de Kathedraal St. Bavo. Er 
is ook een rondleiding door de 
school.
Meer info op: www.koorschool-
haarlem.nl. Koorschool St. Bavo 
bevindt zich aan de Wester-
gracht 61, Haarlem.

Presentatie: Oosttirol, natuur en 
cultuur van de bovenste plank
Regio - Op vrijdag 21 maart 
vindt de laatste maandelijkse le-
zingavond plaats, georganiseerd 
door de afdeling Groei & Bloei – 
Bennebroek. De heer Arie Ver-
meer verzorgt dan een dia-pre-
sentatie met de titel ‘Oost-Tirol, 
natuur en cultuur van de boven-
ste plank’.
Vanuit Virgen zijn jaren achter-
een dagtochten gemaakt in de 
wijde omgeving.
In de luwte van de Grossklock-
ner (Oostenrijk) tot in de Sexte-
ner Dolomieten (Italië) werd ge-
wandeld tussen steenbokken 
en Turkse lelies. Bloemenwei-
den met orchideeën blijken fo-
tografisch net zo indrukwekkend 
als een muurschildering van een 
edelhert
De avond wordt gehouden in 
Het Trefpunt van de Protestant-
se Kerk, Akonietenplein in Ben-

nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Meer informatie: www.benne-
broek.groei.nl.

Ruim 175 jaar oud, maar geen oude muziek
‘Paulus’ van Felix Mendelssohn
Regio – Het Oratoriumkoor Ben-
nebroek en het promenadeor-
kest geven woensdag 26 maart 
een concert, ‘Paulus’, van Fe-
lix Mendelssohn. De aanvang is 
20.15 uur en het vindt plaats in 
de Jozefkerk aan de Kerklaan 9 
te Bennebroek. 
Paulus speelt zich af in de nieu-
we tijd. Mendelssohn probeerde 
heel bewust het genre oratori-
um nieuw leven in te blazen. Wat 
er in ieder geval nieuw aan was, 
was het inbrengen van een gro-
te ouverture.
Mendelssohn gaat creatief om 
met zogenaamd vaste waar-

den. Er is sprake van een Evan-
gelistenpartij, maar die wordt 
niet persé door de tenor gezon-
gen. Ook koralen klinken, maar 
niet persé op de manier waarop 
de grote Bach ze inbracht. Be-
schouwende aria’s zijn er ook, 
maar behoorlijk theatraal toege-
past.
Ten slotte is er natuurlijk ook 
een belangrijk aandeel voor het 
koor. Vanavond geen koor van 
356 m/v zoals bij de premiè-
re in 1836, maar onze vaste be-
zetting OKB heeft wel een aan-
tal verschillende ‘petten’ op. Van 
voor- en tegenstanders van Pau-

lus tot beschouwende lieden in 
de tijd waarin het verhaal zich af-
speelt en de tijd waarin het werk 
tot stand kwam. De muziek is 
al meer dan 175 jaar oud, maar 
daarmee is het geen oude mu-
ziek. 

Kaarten voor dit concert zijn (in-
clusief programmaboekje en 
pauzedrankje) à 20,- euro te ver-
krijgen aan de kassa voor aan-
vang van het concert, via de site: 
www.oratoriumkoorbennebroek.
nl, en bij leden van het koor. 

De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Rommelmarkt:
juwelen en schatten!

Regio - Zaterdag 15 maart van 10.00 tot 15.00 uur houdt Scou-
ting Brigitta haar jaarlijkse rommelmarkt. Wat voor de een rom-
mel is, is voor de ander een juweel! U bent van harte welkom om 
te kijken of er ook wat voor u, uw kinderen of kleinkinderen tus-
sen zit. De rommelmarkt is in Scouting Brigitta’s clubhuis ‘De 
Krocht” aan de Eemstraat 56 in Haarlem-Noord. Heeft u zelf nog 
oude spullen op zolder staan? Lever dan uw oude spullen in op 
vrijdagavond 14 maart tussen 18.00 en 21.00 uur. Geven wij onze 
leden de tijd van hun leven, u heeft een schone zolder!
Met vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Sipman: 06 481 
059 31 of kijk voor meer informatie op www.scoutingbrigitta.nl.

Tussen alle bijzondere planten op 
buitenplaats De Overplaats kun-
nen we ook het speenkruid te-
genkomen. Fotograaf: Henk van 
Bruggen.

Bijzonder verleden van ‘De Overplaats’
Beleef de lente op excursie bij Bennebroek
Regio - Op zondag 16 maart 
kunt u van 10.30 tot 12.00 uur de 
buitenplaats De Overplaats be-
kijken. Tijdens de excursie kunt 
u de planten zien die het nu bij-
zonder maken.

De eigenaren van de buiten-
plaatsen bij Bennebroek deden 
er in het verleden van alles aan 
om er wat moois van te maken. 
Dat deden ze bijvoorbeeld door 
van heinde en ver planten te ha-
len. Veel soorten komen oor-
spronkelijk uit Midden- en Zuid-
Europa. We noemen het stin-
senflora. Ze bloeien in de len-
te als de krachtige zonnestralen 
door de kale takken op de bos-
bodem kunnen schijnen. Daar-
om is het voorjaar een prach-
tige periode voor een bezoek. 
De bekendste is natuurlijk het 
sneeuwklokje. Die bloeit al vanaf 
begin februari en houdt dat nog 

wel even vol. Er zijn plantenlief-
hebbers die sneeuwklokjessoor-
ten verzamelen.  Als je goed kijkt 
zit er veel variatie in de bloemen. 
Voor sommige zeldzame soorten 
worden flinke prijzen betaald! 

We gaan tijdens de excursie 
eens kijken naar de variatie op 
De Overplaats. Er staan ook an-
dere soorten stinsenplanten die 
langzaamaan beginnen te bloei-
en, zoals sneeuwroem, krokus en 
blauw druifje.
En behalve over planten hoort 
u van alles over het bijzondere 
verleden deze prachtige buiten-
plaats.

Verzamelen aan de openba-
re weg bij het bord ‘Linnaeus-
hof’ aan de Glipperweg 4c op 
de grens van Heemstede/Ben-
nebroek.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.gaatumee.nl. U 
kunt bellen met 088-0064455 
voor meer bijzonderheden (tij-
dens kantooruren). Kosten: 7,- 
euro, kinderen 3,-euro. Bescher-
mers 4,-euro. Hun kinderen tot 
12 jaar mogen gratis mee.

Koninklijke HFC laat twee 
kostbare punten liggen
Regio - Het had zo mooi kun-
nen zijn. Concurrenten voor de 
titel lieten punten liggen en HFC 
had met een overwinning meer 
afstand kunnen nemen. Het fes-
tival aan kansen werden niet be-
nut. Tegenstander De Zouaven 
werd vooraf gevreesd door de 
Haarlemmers, maar tijdens de 
wedstrijd bleek uit niets dat de 
club uit Grootebroek een vuist 
kon maken. HFC viel voortdu-
rend aan en zo ontstond kans 
na kans. Corners, vrije trap-
pen aan dat alles geen gebrek. 
Doelman Aron van Loon van De 
Zouaven echter stond zijn man-
netje en gaf geen krimp. Een 
doelpunt kon niet uitblijven, 
toch duurde het tot de 28e mi-
nuut voordat Martijn Tjon-A-
Njoek de doelman kon verschal-
ken. Dit nadat hij de buitenspel-
val had omzeild. Verder uitlopen 
op de tegenstander zat er ze-
ker. Het bleek gaandeweg dat 

het verzilveren van kansen geen 
eenvoudige opgave was. Vlak 
voor rust moest doelman Van 
der Werff per brancard het veld 
verlaten, nadat hij zich had ver-
stapt waardoor zijn enkelband 
scheurde. Lionel Frederik kogel-
de de bal op de paal en in de re-
bound schoot Donny Verdam vol 
op de doelman. Het lukte ge-
woonweg niet.
Na rust een stevig verdedigend 
De Zouaven en een aanvallend 
HFC. Ook nu weer werden kan-
sen en mogelijkheden via voor-
zetten op een haar na gemist 
door de aanvallers. De Zouaven 
kreeg iets meer vat op het spel, 
maar net als in de eerste helft 
werd het doel van HFC zelden 
bereikt. In een vol strafschop-
gebied viel uit het niets de 1-1 
Marco Mazee zag zijn losse flod-
der zomaar aan de goede kant 
van de paal belanden. Vreugde 
bij De Zouaven en een domper 

voor de Koninklijke. Na afloop 
kon de aanhang van De Zouaven 
slechts beamen dat zij ongelofe-
lijk hadden gezwijnd, maar dat 
zij met het ene puntje de race om 
een koppositie verder wel kon-
den vergeten. In de slotminuten 
kreeg Donny Verdam, met twee 
maal een gele kaart, rood voor-
gehouden door scheidsrechter 
Benali. HFC zal deze motor op 
het middenveld komende wed-
strijden moeten missen. Met een 
afsluitende kopbal van verdedi-
ger Roy Verkaik, die net over het 
doel van de Zouaven vloog, was 
de wedstrijd gespeeld. Als er 
dit seizoen één wedstrijd was 
waarin de punten voor het op- 
rapen lagen dan was het wel 
afgelopen zondag. Titelkandi-
daat Westlandia leed een ne-
derlaag en deelt nu samen met 
EDO de tweede plaats. EDO wist 
in de slotminuten nog te win-
nen waardoor de achterstand op 
HFC nu twee punten is. Het ko-
mende weekend gaat HFC op 
bezoek bij Quick in Den Haag de 
huidige nummer vier op de rang-
lijst.    
Eric van Westerloo

Garagesale
Franciscusschool Bennebroek
Regio - Het is bijna zover, de 
verhuizing naar het nieuwe 
schoolgebouw van de St. Fran-
ciscusschool in Bennebroek. Na 
de meivakantie zullen de leer-
lingen overgaan naar het nieu-
we prachtige schoolgebouw aan 
de Kerklaan. Voor die tijd moet 
er nog een hoop opgeruimd 
worden in het huidige school-
gebouw. Veel vrijwilligers zul-
len zich hiervoor inzetten. Daar-
om houdt de school op zaterdag 

22 maart a.s. van 10.00-12.00 uur 
in de gymzaal een Garagesale 
(Kerklaan 6 in Bennebroek). Op 
zolder staat nog enorm veel op-
geslagen; denk bijvoorbeeld aan 
antieke schoolplaten (uit 1930!), 
leesboekjes, oude stempels en 
nog vele andere (oude en recen-
te) lesmaterialen.
Iedereen is welkom, alles moet 
weg! De opbrengst komt ten 
goede aan de nieuwe speel-
plaats! 
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Wijkzuster terug in de buurt
Heemstede – Zorg die vroe-
ger heel gewoon was, het wordt 
weer in praktijk gebracht door 
Buurtzorg. Schrijf dat maar ge-
rust met een Hoofdletter, want 
het zal veel cliënten blij maken.
Buurtzorg Heemstede is een or-
ganisatie die werkt met een 
computer, gezond  verstand en 
handige handjes. Volledig hoog 
opgeleide wijkverpleegkundi-
gen en wijkziekenverzorgen-
den nemen de telefoon aan, ko-
men aan huis voor de zorg die 
u nodig heeft. Hulp bij het was-
sen, aan en uitkleden, medicij-
nen geven. Op verzoek van art-
sen wond verzorgen, medica-
tie spuiten, zwachtelen, pijn be-

strijden. Ze begeleiden u bij uw 
herstel of tijdens het ziektepro-
ces. Een  eenvoudige woonka-
mer aan de Glipperweg 53, een 
voormalige peuterspeelzaal van 
Casca, vlakbij de Princehof, is 
hun standplaats van waaruit zij 
werken. Nemen zelf de telefoon 
aan, komen naar u toe en weten 
gelijk wat ze kunnen verwach-
ten bij u thuis. Geen duur kan-
toor, geen baas, dat zijn alle me-
dewerkers ook zelf.

Het werkt prima zo bleek al van-
uit hun eerste start in 2010 van-
uit het Wiekenplein 8A. Bedoeld 
voor Noordelijk Heemstede. 
Nu heeft Zuid Heemstede een 

eigen Buurtzorg aan de Glipper-
weg 53. Waar donderdagmid-
dag met champagne de opening 
van dit steunpunt gevierd werd. 
Veel cliënten, buurtgenoten en 
nieuwsgierigen kwamen felicite-
ren en kennismaken. De kracht 
van het team van zeven buurt-
zorgers is de eenvoud van hun 
aanpak, hun enthousiasme en 
echte betrokkenheid bij hun cli-
enten. Zonder veel administratie 
of druk van boven van een ma-
nager. Dat resulteert in een ont-
spannen zorg aan uw bed of 
stoel en een gezonde aanpak. 
Elke dag 24 uur bereikbaar. Een 
hele zorg minder.
Ton van den Brink 

Reactie op brief HBB: 
‘Verkiezingsretoriek’

Dit is een reactie op de ingezonden brief van dhr. Remco Ates 
van de HBB in de vorige Heemsteder. Daarin stelde hij dat alleen 
een lokale partij de problematiek in Heemstede kent en dat de 
afstand tussen HBB en de burgers daardoor klein is. Ook vindt 
hij het een voordeel voor HBB dat landelijke ideologieën niet 
meewegen. 

Hier maakt dhr. Ates een rare gevolgtrekking: als je lid bent van 
een landelijke partij, heb je geen idee van de zaken die spelen in 
je eigen gemeente. Alsof leden van een landelijke partij niet buiten 
komen, niet met hun buren praten en alsof ze geen kranten lezen. 
Het is jammer en veelzeggend dat de lijsttrekker van een lokale 
partij op deze manier stemmen moet trekken.

Lokale politici, of ze nu lid zijn van een landelijke of lokale partij, 
zijn allemaal begaan met hun eigen stad of dorp en de zaken die 
er spelen. Anders zet je je niet in voor de lokale politiek. Leden van 
een landelijke partij hebben gemeenschappelijke waarden en uit-
gangspunten en passen die toe op de lokale issues. Maar zij krij-
gen geen instructies over hoe ze moeten stemmen over lokale, 
concrete zaken.
 
Het lidmaatschap van een landelijke partij biedt alleen maar voor-
delen: scholing over bijvoorbeeld gemeentefinanciën, het delen 
van best practices (ook in Heerhugowaard is er openbaar vervoer, 
ook in Deventer gaat het over duurzaamheid) en nuttige contac-
ten met fracties van omliggende gemeenten en provincie. Daar-
naast worden de Tweede Kamer-fractieleden bij hun plannenma-
kerij gevoed door partijleden uit het land waardoor de plannen re-
aliteitszin krijgen.
Omgekeerd is het voor lokale politici goed informatie uit Den 
Haag te ontvangen: Heemstede maakt immers deel uit van een 
groter geheel en is geen enclave waar niemand in of uit gaat.

Kortom: de beweringen van dhr. Ates dat een lokale partij dich-
ter bij de burger staat, zijn op niets gebaseerd en louter verkie-
zingsretoriek.

Yvette Schul, kandidaat-raadslid D66 Heemstede

INGEZONDEN

Juiste telefoonnummer 
Pedicure Patrice Odijk

Heemstede – Patrice Odijk heeft een pedicurepraktijk bij 
Ariane Inden, aan de Binnenweg 13. Over haar verscheen on-
langs een artikel. Helaas is daarin een foutief telefoonnummer 
vermeld. Het juiste telefoonnummer moet zijn: 06-2215 36 33.

Allerliefst optreden in de 1ste Aanleg
Heemstede – Het weer was uit-
nodigend, afgelopen zondag en 
dat gold ook voor café de 1ste 
Aanleg. Daar speelde de drie-
mansformatie ‘Alderliefste’ voor 
een enthousiast publiek.

Omdat het concert razendsnel 
was uitverkocht, behoefde de 
aankondiging nauwelijks publi-

citeit. De echte fans uit Heem-
stede genoten van Gerard Jan 
Alderliefste (inderdaad de naam-
gever van de driekoppige band), 
Luc de Bruin en Robert Kramers. 

Een feest van herkenning soms 
met bekende Franse fijne mee-
zingers afgewisseld met prachti-
ge ingetogen chansons. De be-

naming van het Nederlandse 
woord ‘lied’ maar die veel meer 
de lading dekt dan de Holland-
se variant, althans in het geval 
van Alderliefste. Garant voor de 
allerliefste chansons. Houd deze 
krant of de facebookpagina van 
café de 1ste Aanleg in de gaten 
voor meer van dit soort juweel-
tjes van optredens.

Plexat Zomerkamp (11-14 jaar) 
Informatie-avond
Heemstede - Er is een informa-
tie-avond over het Zomerkamp 
voor jongeren en ouders/verzor-
gers. 
Hier kunt u terecht met vragen 
over deze week en alvast ken-
nismaken met de jongerenwer-
ker en de vrijwilligersgroep.

In de eerste week van de zomer-
vakantie vindt – na 10 jaar – weer 
een Zomerkamp plaats voor 11 
tot 14-jarigen. Op een superlo-
catie in Castricum, aan de rand 
van het bos en op een steenworp 
afstand van het strand, is er een 
geweldig programma voor je ge-
organiseerd!
Sport, spel, avontuur, spanning, 
lekker eten, vrije tijd en natuur-
lijk heel veel plezier. 

Een week om nooit meer te ver-
geten!

Je gaat samen met de jongeren-
werker en een ervaren vrijwilli-
gersgroep op de fiets naar Cas-
tricum op maandag 7 juli. De 
bus van Casca brengt de zware 
spullen.  Op vrijdag 11 juli kom 
je weer thuis. De groep bestaat 
uit minimaal 20 en maximaal 28 
jongeren.

De informatie-avond op don-
derdag 10 april start om 20.00 
uur. Opgeven kan telefonisch: 
tel. 023-548 38 28, of mail naar: 
plexat@casca.nl. Voor meer in-
formatie, neem contact op met 
Gea Apeldoorn of Mike Doode-
man: tel. 023-548 38 48.

Foto’s: Geek Zwetsloot
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Shake-Hands bij Hockeyclub Alliance
Heemstede - Sinds zaterdag 
8 maart doen alle teams van 
MHC Alliance, net als de teams 
van alle 42 hockeyverenigin-
gen in Noord-Holland, mee aan 
de nieuwe ‘Shake Hands’-cam-
pagne. Door de spelers van 
beide teams elkaar voor en na 
de wedstrijd te laten ontmoe-
ten, moet Shake Hands zorgen 
voor meer sportiviteit en respect 
op het hockeyveld. Alle spe-
lers schudden elkaars handen 

vóór de wedstrijd en wensen el-
kaar een prettige wedstrijd. Na 
de wedstrijd bedanken ze te-
genstanders en de scheidsrech-
ters en ontmoeten ze elkaar met 
een drankje in het clubhuis. Voor 
een deel zijn dit hockeytradities 
die bekend waren en nu in ere 
worden hersteld. Shake Hands is 
een initiatief van de hockeyver-
enigingen in Noord Holland zélf. 
Met deze campagne die door al-
le clubs wordt gedragen, wor-

den de inspanningen om hoc-
key ‘leuk te houden’ op elkaar 
afgestemd. De KNHB onder-
steunt het initiatief van harte. 
Als Shake Hands succesvol is in 
Noord Holland zullen andere re-
gio’s mogelijk volgen.

Hellas Sport G1 - HBC G1   1 -6 
Het kansenfestival
Met prachtig weer en goede moed vertrok HBC 
G1 zaterdagmorgen naar Zaanstad om daar te-
gen Hellas Sport de nare gedachten aan de wed-
strijd van vorige week weg te spelen. Toen wer-
den namelijk in de strijd om het kampioenschap 
dure punten verspeeld tegen Koedijk. Om kans 
te blijven houden op de eindzege moest vandaag 
gewonnen worden. Tegen een op papier redelijk 
sterke tegenstander. In de voorbespreking werd 
iedereen nog eens op scherp gezet. Vooral deze 
tegenstander niet onderschatten. Geconcentreerd 
beginnen en vertrouwen op het ons bekende sa-
menspel over de grond. Maar het ging niet vanzelf. 
HBC wilde wel maar was te gehaast en onzorg-
vuldig. Vanaf de aftrap had HBC het betere van 
het spel maar de eerste goal was toch echt voor 
Hellas Sport. Een snijdende aanval door ons mid-
den die eindigde met een onhoudbaar laag schot 
in de hoek. Voor Hellas was dit meteen het hoog-
tepunt van de wedstrijd. Want verder kwamen ze 
er niet meer aan te pas. Net nadat hij was ingeval-
len, opende Gert-Jan eindelijk voor HBC de score. 
Een mooie treffer en zeer verdiende gelijkmaker.  
Hierna gaf Hellas steeds meer ruimte weg waar 
HBC eigenlijk niet genoeg van profiteerde. Maar 
de druk werd steeds verder opgevoerd en geluk-
kig maakte Davy nog voor de rust de tweede goal. 

Het werd duidelijk dat HBC dit eigenlijk dik moest 
kunnen gaan winnen.
Na de rust bleef Hellas er nog een tijdje in gelo-
ven. Het verschil bleef lange tijd met één doelpunt 
maar klein en maakte alles nog mogelijk. HBC 
kreeg kans na kans maar slaagde er lange tijd niet 
in om echt afstand te nemen. Totdat Ashwin ein-
delijk de ban brak. Hij was als aanvoerder goed op 
dreef en kwam op links sterk door en scoorde de 
bevrijdende 1 – 3. Niet veel later kwam hij bij een 
voorzet van rechts uitstekend voor zijn tegenstan-
der en schoot hij de vierde binnen. Hierna was het 
de beurt aan Jeroen die zijn tijdelijke spitspositie 
bekroonde met een mooie goal. Met een bekeken 
schot raakte hij later nog de paal. Rick bepaalde 
uiteindelijk met het mooiste doelpunt (een snoei-
hard schot aan het eind van een mooi opgezette 
aanval) de eindstand op 1 – 6. 
Al met al een leuke en sportieve wedstrijd met 
een verdiende eindscore. Maar waarin ook zicht-
baar werd dat er nog ruimte is voor verbetering. 
Vooral zuiverder passes en betere balaannames. 
HBC doet nog altijd mee om het kampioenschap 
en houdt de druk er bij Koedijk flink op. Ze hoe-
ven maar één keer gelijk te spelen en HBC staat 
weer bovenaan.     
Pieter van de Zwet 

INGEZONDEN

OPLOSSING

Met gastspreker Barry Hughes 
AZ Coachdag bij HBC
Heemstede - Op vrijdag 21 maart organiseert HBC de AZ/HBC 
Coachdag, waar(jeugd)trainers, begeleiders en coördinatoren 
van harte welkom zijn. Dit evenement staat dit jaar in het te-
ken van de “Ontwikkeling van de jeugd (E-, D-, en C-junioren)”. 
De avond vindt plaats op de locatie van HBC en wordt georgani-
seerd door het kader van de vereniging, waarbij AZ een onder-
steunende rol heeft. Op deze manier wordt de relatie tussen ver-
enigingen onderling gestimuleerd en wordt kennis onderling uit-
gewisseld. Vanaf 18.30 uur worden er jeugdtrainers, begeleiders 
en coördinatoren van alle amateurverenigingen uit de regio ver-
wacht. Het geplande einde is om 21:30 uur. Het onderwerp van 
deze avond zal zijn: Basisvaardigheden, technisch handelen.

De Coachdag is een avondvullend programma dat bestaat uit 
een praktijkgedeelte en een theoretisch gedeelte. Zowel het 
praktijkgedeelte als het theoretische gedeelte is gericht op 
de “ontwikkeling van de jeugd (E-, D-, en C-junioren)”. In het 
praktijkgedeelte wordt kennis overgebracht aan de jeugdtrai-
ners, begeleiders en coördinatoren door middel van een de-
monstatietraining op het veld. Tijdens de praktijktraining wordt 
het accent gelegd op “technisch handelen”. In het theoriege-
deelte wordt kennis overgebracht aan de deelnemers door 
middel van speeddatesessies en een gastspreker. De gast-
spreker deze avond is niemand minder dan Barry Hughes!
Geïnteresseerde (jeugd)trainers, begeleiders en coördinatoren 
van verenigingen kunnen zich aanmelden door zich in te schrij-
ven voor 17 maart via www.az.nl/coachdag.

KNLTB World Tour is 
gestart bij TV HBC
Heemstede - Afgelopen zon-
dagmorgen om 9.00 uur is bij 
TV HBC het startschot gegeven 
voor de World Tour 2014. Dit is 
de nieuwe jeugdcompetitie van 
de KNLTB voor de jongste jeugd. 
Er wordt in 2 groepen gespeeld, 
de rode groep (6-9 jaar) en de 
Oranje groep (8-11 jaar).
De rode groep speelt op mini 
tennisbanen en de oranje groep 
speelt op ¾ banen. Deze wed-
strijden worden op elke eerste 
zondag van de maand gespeeld.
TV HBC heeft een speciale com-
missie opgestart om dit eve-
nement maandelijks te orga-
niseren. Vier enthousiaste ou-
ders hebben er voor gezorgd dat 
meer dan 50 kinderen een leu-
ke tennisochtend hebben ge-
had. Speciaal de kinderen in de 
oranje groep waren extra tevre-
den. Zij hadden hun wedstrijden 
moeten spelen bij TV Einden-
hout in Haarlem. Helaas waren 
de gravelbanen daar nog niet 

klaar voor het komende seizoen. 
De mogelijkheid om bij TV HBC 
hun wedstrijden te spelen werd 

dan ook met vreugde ontvangen. 
Mede door het schitterende 
weer op deze dag werd de eer-
ste zondag van de World Tour 
een succes. Om ca. 11.00 ging 
de kinderen en ouders tevreden 
maar huis na een leuke tennis-
ochtend te hebben gehad. Dit 
toernooi wordt vervolgt op de 
eerste zondag van april.

Wethouder Sport van de gemeen-
te Heemstede Jur Botter gaf sa-
men met voorzitter Marije Ver-
meulen het goede voorbeeld bij 
de line-up van Jongens D1.
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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. 

Woensdag 12 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).

Woendag 12 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 12 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 12 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 12 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 12 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 12 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 12 maart
t/m dinsdag 15 april

In het voormalige gemeen-
tehuis van Bennebroek aan 
de Bennebroekerlaan 5 ex-
poseert Annemiek Loof 
schilderijen in acryl- en 
olieverf. Vooral Franse land-
schappen, maar ook schilde-
rijen met onderwerpen uit ei-
gen land. Maandag t/m vrij-
dag: 8.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagmiddag: 13.30 tot 
16.30 uur.

Woendag 12 maart 
t/m zondag 4 mei
Expositie Dolly Ann Joustra 

(1925-2012). Pasteltekenin-
gen en acrylschilderijen. Bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

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.

Open dag zorg en welzijn 
in de Heemhaven, V Brüc-
ken Focklaan 20, Heemstede. 
11.00-14.00 uur. Vrijblijvend 
kennismaken bij Woonzorg-
centrum de Heemhaven (023-
8916100) en Thuiszorg Buurt-
team (088-1189294). Op uit-
nodiging van Zorgbalans.

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.

Open Dag Koorschool
St Bavo Haarlem. School 

voor kinderen vanaf groep 5. 
Start: 13.30 uur, Westergracht 
61. Om 15u. Miniconcert in de 
st Bavo kathedraal door het 
Kathedrale Koor. Info: www.
koorschoolhaarlem.nl.

Rouwcafé van 10.00 tot 
12.00 uur in Foyer De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Speciale gasten deze 
morgen zijn The Curly Heads, 
onder begeleiding van Wil 
Does. Aanmelden via info@
hetrouwcafe.nl of bellen naar 
Ria van Kleef 06-52306969.

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 koffi e/thee in de Pau-
wehof.

Diemer Harmonie en Sym-
fonisch Blaasorkest Heem-
stede. Pinksterkerk, Cam-
plaan. Van 15-17u. Met o.a 
werken van John Barry en 
Cole Porter. Info: www.sbo-
heemstede.nl.

Excursie De Overplaats, 
10.30 -12.00 uur. Stinsen-
fl ora en andere bijzondere 
planten. Aanmelden nood-
zakelijk via www.gaatumee.nl. 
Tel.  088-0064455 voor meer 
bijzonderheden (tijdens kan-
tooruren). Kosten: 7,- euro, 
kinderen 3,- euro. Bescher-
mers 4,- euro. Hun kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis mee.

Maandag 17 maart 
Groei & Bloei Zuid-Kenne-
merland bestaat 135 jaar. 
Viering lustrum vanaf 20.00 
uur.Zaal Kennemer Lyceum 
Overveen open vanaf 19.30 
uur. Na een feestelijke ope-
ning presentatie van de be-
kende Nederlandse tuinar-
chitect Robert Broekema over 
tuinontwerpen. Toegang is 
gratis.

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.

Vrijdag 21 maart
Kinderkleding beurs en 
speelgoedbeurs in Benne-

AgendA



broek, St. Franciscusschool 
aan de Kerklaan 6. Toegan-
gelijk van 19.00 tot 20.30 uur. 
Spullen inbrengen op donder-
dag 20 maart van 19.00 uur 
tot 20.30 uur. Max. 30 stuks 
kleding en 30 stuks speel-
goed (max. 5 knuffels). Op-
brengst verkochte spullen op-
halen op zaterdag 22 maart 
tussen 11.15 en 11.45 uur.
Info: Judith Verhoeve, 
tel. 06 – 28 36 02 65.

Lezing over Oost-Tirol bij 
Groei en Bloei Bennebroek, 
Akonietenplein 1 Bennebroek. 
Aanv. 20.00 uur. Entree gratis.

Zaterdag 22 maart
Garagesale in de gymzaal 
van Franciscusschool Ben-
nebroek, van 10.00-12.00 uur. 
Kerklaan 6. Ieder is welkom. 
Onder meer antieke school-
platen, leesboekjes, oude 
stempels en meer. Opbrengst 
voor nieuwe speelplaats.

Voorjaars Kledingbeurs in 
de Jacobaschool, Lanck-
horstlaan 9 in Heemstede. 
Verkoop: 11.00 tot 12.30 uur.
Kleding verkopen? Mail naar: 
kledingbeursjacoba@telfort.
nl Inname kleding: vrijdag 21 
maart van 20.00 tot 21.30 uur.
Afrekenen: zaterdagmiddag 
tussen 15.30 en 16.00 uur.

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 
kassa voor aanvang v/h con-
cert. Of: www.oratoriumkoor-
bennebroek.nl.

Vrijdag 28 maart

De Aarsman Projectie, voor-
stelling van fotograaf, schrij-
ver en fotocommentator Hans 
Aarsman. Hans Aarsman is re-
gelmatig te zien in De Wereld 
Draait Door en is winnaar van 
De Hendrik de Vriesprijs voor 
discipline-overschrijdend, ver-
nieuwend en toonaangevend 
werk. De voorstelling De Aars-
man Projectie begint om 20.15 
uur. Entree: 19,50 euro. Kaart-
verkoop: 023-548 38 38 en 
www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 29 maart
In het NAH café Heemste-
de-Haarlem vertelt schrijf-
ster Petra Boolman over 
haar boek ‘Best wel heavy’. 

Petra heeft in 2002 t.g.v. een 
ernstig ongeval zelf NAH ge-
kregen (niet aangeboren her-
senletsel). Zij laat in het laat-
ste boek mensen met NAH en 
hun familie/vrienden aan het 
woord. Princehof Heemstede, 
Glipperdreef. Aanvang: 13.30 
uur. Toegang gratis.

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. 

Haarlems Jazzkoor ont-
vangt koor Rebounce als 
gast in Haarlem, gebouw 
Zang en Vriendschap aan de 
Jansstraat 74 zwart, Haar-
lem. Aanvang 15.00 uur. En-
tree: 10,00 euro. Het Haarlems 
Jazzkoor zingt jazz standards 
met een aanstekelijk enthou-
siasme. Rebounce raakt je 
door een bijzondere koor-
klank in o.a. close harmo-
ny jazz ballads, geïnspireerd 
door hedendaagse  vocale 
topgroepen. Informatie/reser-
veren: w.christiaanse@planet.
nl, www.haarlemsjazzkoor.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.

Regio - Joost is iets anders dan 
de gangbare kerkdienst, die zon-
dags in het Trefpunt te Ben-
nebroek wordt georganiseerd. 
Joost is goed te volgen, juist  voor 
mensen die niet vaak in de kerk 
komen. Joost is er voor mensen 
die op zoek zijn naar een ander 
geluid in het drukke leven van 
alle dag. Joost gaat over vragen 
die er toe doen: relaties, maat-
schappij, spiritualiteit, plezier en 
zinnig leven. Joost is er op de 
derde zondag van de maand.
Nog een paar weken en het is 

Pasen. Eieren, paashaas en iets 
met Jezus, toch? Jezus, ooit had 
hij 12 volgers, nu is hij eigenlijk 
wel een wereldhit. Joost gaat de-
ze keer over Jezus.
Pieter Terpstra gaat deze keer 
voor in de Joost-bijeenkomst.
Deze dienst vindt zondag 16 
maart plaats om 10.00 uur in 
het Trefpunt, Akonietenplein 1 
te Bennebroek. Er is een apart 
programma voor kinderen tot 14 
jaar. Ieder is van harte welkom!
Zie ook de website: www.
pkntrefpunt.nl.

Joostviering Bennebroek
Maar 12 volgers en toch een 

wereldhit…

Hobo en orgel
Theeconcert in de Oude Kerk 
Heemstede - Zondag 16 maart 
is er in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein een Theecon-
cert. Machteld van Duyn, ho-
bo en Piet Hulsbos, orgel spelen 
werken van Corelli, Bach, Franck 
en Fauré. Dit duo heeft al eerder 
met veel succes een optreden 
in de serie Theeconcerten ver-
zorgd en ook nu kijken we weer 
uit naar een sfeervol uur.
Het volledige programma zal u 
bij binnenkomst worden uitge-
reikt, maar de componisten die 
zij gekozen hebben beloven u 
een prachtig programma.
Machteld van Duyn bespeelt 
verschillende hobo’s, waaronder 
de hobo d’amore. Deze hobo, die 
qua grootte tussen de hobo en 
de alt-hobo zit, heeft aan de voet 
een bolle beker die de “liefdes-
voet” wordt genoemd.
Machteld  is een zeer veelzijdige 
vrouw. Studeerde hobo, is in het 

dagelijks leven klinisch analiste, 
en maakt van de “cellen” die zij 
onder de microscoop ziet kleur-
rijke schilderijen.Zij speelt ho-
bo in operaproducties en diver-
se begeleidingsorkesten. 

Piet Hulsbos is bekend als or-
ganist in de Oude kerk waar hij 
het van Bolder orgel bespeelt. 
Als docent orgel en klassiek is 
hij verbonden aan Fluxus: Cen-
trum voor Kunsten in Zaandam. 
Tijdens dit concert zal hij diverse 
werken op het orgel laten klin-
ken en op pijporgel de hobo  be-
geleiden.
Het zal een mooi uur worden 
waarbij u van harte welkom bent!
Aanvang 15.00 uur, einde con-
cert 16.00 uur.
De toegang is in principe gra-
tis, bij de uitgang is er een warm 
aanbevolen collecte.
Na afloop is er in de naastgele-
gen Pauwehof:  Thee, koffie en 
gebak verkrijgbaar en kunt u de 
kunstwerken van Machteld van 
Duyn bekijken en kopen.Machteld van Duyn.

Piet Hulsbos.

Heemsteedse 
Kunstbeurs
Heemstede – In het artikel-
tje over de Heemsteedse Kunst-
beurs vorige week in deze krant 
zijn enkele onduidelijkheden op-
getreden.
De beurs, die plaatsvindt op 4, 5 
en 6 april in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan 18, wordt op vrij-

dag 4 april feestelijk geopend 
om 20.00 uur. Daarna, op zater-
dag en zondag is de beurs van 
11.00 tot 17.00 uur te bezoeken. 
Er werd tevens melding gemaakt 
van ‘diverse locaties’. Specifiek 
zijn dat: Pinksterkerk Camplaan 
18, locatie Camplaan 14, Atelier 
NW Wilhelminaplein 22, Van ’t 
Hof Wonen Wilhelminaplein 20, 
AmstelArt Wilhelminaplein 12 en 
Brink Piano’s Cloosterweg 7 in 
Heemstede.

Lentekriebels bij GSV Heemstede
Nordic Walkers zoeken bos en duin weer op 
Heemstede -  De Nordic Wal-
kers van GSV Heemstede zoeken 
het bos en duin weer op om ge-
zamenlijk te gaan genieten van 
al het moois dat de natuur te bie-
den heeft. Onder deskundige lei-
ding van de instructeur worden 
mooie wandeltochten gemaakt 
in o.a. het Groenendaalse Bos in 
Heemstede  en de Amsterdam-
se Waterleidingduinen (AWD) in 
Vogelenzang.
Elke donderdagochtend start de 
groep bij het GSV Centrum aan 
de Fr. Schubertlaan 37, in Heem-
stede om daar vanaf  9.00 te ver-
trekken naar de AWD. De wan-
deling duurt ongeveer 1,5 uur en 
na afloop wordt er onder het ge-
not van een kopje koffie/thee/
chocolademelk nagepraat in 
het altijd gezellige pannenkoe-
kenhuis “De Oase”. Mocht u de 
kunst van het Nordic Walking 
enigszins meester zijn en condi-
tioneel in een rustig tempo kun-
nen wandelen dan kunt u pro-
bleemloos bij deze groep aan-

sluiten. Heeft u geen poles (stok-
ken)?  Ook dat is geen probleem. 
De eerste keer stelt GSV Heem-
stede deze u ter beschikking. We 
hopen dan om ca 11.30 uur weer 
terug te zijn bij het verenigings-
gebouw in Heemstede.
Zaterdagochtend is een tweede 
mogelijkheid. Maar dan wordt 
al om 8.30 uur vertrokken vanaf 
het GSV centrum naar de AWD. 
De tocht is dan langer (ca 2 á 2,5 
uur) en intensiever dan op don-
derdag. U dient het Nordic Wal-
ken meester te zijn. Na afloop 
wordt ook hier nagepraat in de 
“Oase” en zijn we om ca 11.15 
uur weer terug in Heemstede.
Voor mensen die lichamelijk wat 
beperkingen hebben, wellicht 
wat ouder en minder goed ter 
been zijn, is er de mogelijkheid 
om op zaterdagochtend mee te 
doen aan de “Easy Groep” De-
ze groep start om 11.30 uur van-
af het GSV Centrum en loopt in 
aangepast tempo in Wandel-
bos Groenendaal. Ook hier geldt 

weer: “heeft u geen poles?  GSV 
Heemstede regelt het!”  Als ex-
tra worden hierbij in het bos wat 
lichte bewegingsoefeningen ge-
daan.  Het is de bedoeling dat 
we dan om ongeveer 13.00 uur 
terug zijn in het verenigingsge-
bouw voor een kopje koffie of 
thee.
Voor alle informatie kunt u te-
recht op: www.gsv-heemstede.
nl onder het kopje “Nordic  Wal-
king” of bij René Reeuwijk  023-
8447496 of 06-53582295.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Weet u al wat u gaat 
stemmen op 19 maart?

In deze uitgave:
- Heemsteedse kunstbeurs
- Milieustraat Heemstede
 gesloten op vrijdagmiddag 
- Omgevingsvergunningen

Gemeenteraadsverkiezing 2014
Bekendmaking uitslag verkiezing
Op 19 maart bent u vanaf 21.00 uur van harte 
welkom voor de uitslagenavond in de burgerzaal 
van het raadhuis in Heemstede. Rond 23.00 uur 
wordt hier de voorlopige uitslag van de verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad op partijniveau 
gepresenteerd. Tijdens de uitslagenavond kunt u in 
de Burgerzaal de verkiezingsuitzending op het grote 
scherm volgen. 
Vervolgens wordt op 20 maart om 11.00 uur in 
de Burgerzaal de uitslag van de verkiezing op 
kandidaatsniveau gepresenteerd. U bent van harte 
welkom om beide presentaties bij te wonen.

Denk aan uw legitimatie als u 
gaat stemmen 
Als u gaat stemmen moet u uw stempas en 
een geldig identiteitsbewijs overleggen. Het 
identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen 
zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet 
stemmen. Ook zonder de stempas kunt u uw stem 
niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat 
u de stempas niet vergeet mee te nemen. 

Nucleaire top van 23 tot 26 maart
Ernstige verkeershinder van 
en naar Den Haag
Het zal u vast niet zijn ontgaan dat op 
maandag 24 en dinsdag 25 maart de 
wereldleiders bijeen komen tijdens de 
nucleaire top in Den Haag. Deze top staat 
ook wel bekend als de NSS: Nuclear Security 
Summit. Om veiligheidsredenen zijn rond die 
dagen vele wegen (tijdelijk) afgesloten of zijn 
er minder rijstroken beschikbaar. Dit heeft ook 
voor Heemstede grote gevolgen. 

Wegafsluitingen
De onderstaande maatregelen gelden naar 
verwachting van zondag 23 maart 16.00 tot 
maandag 24 maart 15.00 uur en van dinsdag 25 
maart tot woensdag 26 maart 05.00 uur:
- De op- en afritten van de A4 zijn afgesloten bij 

Hoofddorp en Nieuw-Vennep
- Op de A4 richting Den Haag zijn maar 2 rijstroken 

beschikbaar
- De A44 richting Den Haag is afgesloten
- De A5 (tussen A9 en A4) is in beide richtingen 

afgesloten
- Over- en onderdoorgangen van de A4 en A44 

zijn soms gedurende ca. 20 minuten gesloten 

Files
Als gevolg van alle verkeersmaatregelen zal ook op 
andere plaatsen veel hinder (file) voor het verkeer 
ontstaan. Zo zal naar verwachting in Heemstede de 
Herenweg veel drukker dan normaal zijn. 
Het advies luidt daarom: ga niet de weg op in deze 
periode als het niet nodig is!

Kijk voor alle informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen op 
www.heemstede.nl/verkiezingen2014.

Voor het spoor gelden 
overigens geen afsluitingen; 
tussen Amsterdam en 
Rotterdam rijden in de 
ochtend- en avondspits 
langere treinen.

Deelstoel: werken 
in het raadhuis
Gemeente Heemstede 
heeft in het gemeentehuis 
werkplekken beschikbaar 
voor alle mensen die bij 
de overheid werken. Zie 
www.deelstoel.nl. Voor 
deze gelegenheid stelt 
de gemeente meerdere 
werkplekken beschikbaar 
voor iedereen die op 
maandag 25 en dinsdag 
26 maart door de 
verkeersmaatregelen niet 
op het werk kan komen. Er 
is gratis wifi en koffie beschikbaar. Neem wel een 
eigen laptop mee. Wilt u van een werkplek gebruik 
maken, neem dan telefonisch contact op met het 
bestuurssecretariaat: 023 548 58 51 of mail naar 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl. 

Meer informatie
Informatie over de afsluitingen vindt u ook op 
www.vananaarbeter.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedures)
- Koediefslaan 82 het kappen van 1 sierappelboom 

wabonummer 10405, ontvangen 24 februari 
2014. 

- Achterweg 19A aanpassingen aan het interieur 
en bouwen inpandige pianoberging in de Oude 
Kerk, ontvangen 24 februari 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Nijverheidsweg het kappen van 6 iepen 

wabonummer 9990, verzonden 7 maart 2014. 
- Zernikelaan 14 het plaatsen van een dakopbouw 

en plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 8573, verzonden 7 maart 2014. 

- Zernikelaan 5 het plaatsen van een dakopbouw 
wabonummer 8427, verzonden 7 maart 2014. 

- Zandvoortselaan 8A het plaatsen van een trap 
voor de bovenwoning wabonummer 9914, 

verzonden 7 maart 2014. 
- Von Brucken Focklaan 33 het uitbreiden van een 

woonhuis met een erker wabonummer 9747, 
verzonden 7 maart 2014. 

- Drieherenlaan 5 het optrekken van de voorgevel 
wabonummer 10227, verzonden 7 maart 2014. 

- Rembrandtlaan 9 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 9387, 
verzonden 7 maart 2014. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vanwege asfalteringswerkzaamheden op 
de parallelweg van de Cruquiusweg is de 
milieustraat van Meerlanden in Heemstede 
gesloten op vrijdagmiddag 14 maart vanaf 
12.00 uur. U kunt deze middag uw grofvuil, 
snoeihout e.d. aanbieden bij Meerlanden, 
Aarbergerweg 41 in Rijsenhout.

Milieustraat Heemstede 
gesloten op vrijdagmiddag 
14 maart vanaf 12.00 uur

Heemsteedse 
kunstbeurs 
tweede editie
In het weekeinde van 4-6 april vindt de 
Heemsteedse Kunstbeurs Tweede Editie plaats. 
Maar liefst drieënvijftig beroepskunstenaars uit 
Heemstede en directe omgeving hebben zich 
verenigd om hun werk te tonen en te verkopen. 

Het grootste evenement wordt gehouden in de 
Pinksterkerk en in aangrenzende locaties in de 
oude dorpskern. Er is een breed en gevarieerd 
aanbod van kunstdisciplines, zoals schilderkunst, 
beeldhouwkunst, fotografie, edelsmeden, 
grafiek, keramiek, muziek en andere kunstzinnige 
activiteiten. De gezellige beurs wordt opgeluisterd 
door muziekoptredens van de Wereldmuziekschool. 
Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan 
muziekworkshops en kunstfestiviteiten. 

Meer weten?
Kijk op www.heemsteedsekunstbeurs.nl of stuur een 
e-mail naar heemsteedsekunstbeurs@gmail.com.

Verkiezingen Gemeenteraad 2014
Zitting centraal stembureau 
bekendmaking uitslag verkiezing
De voorzitter van het centraal stembureau voor de 
op woensdag 19 maart 2014 gehouden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente 
Heemstede maakt bekend, dat op vrijdag 21 maart 
2014 om 10 uur ‘s ochtends, een openbare zitting 

van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de 
uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Publicatie Kandidatenlijsten in 
braille en grote letters
Op 19 maart 2014 worden de leden van de 
Gemeenteraad gekozen. Uiterlijk 17 maart ontvangt 

u hiervoor de kandidatenlijst. Als u moeite heeft 
met het lezen van de kandidatenlijst, dan kunt u op 
het raadhuis langskomen. Daar hebben wij voor u 
een kandidatenlijst in braille en een kandidatenlijst 
met grote letters beschikbaar om in te zien.

Verkeersbesluit: gehandicaptenparkeerplaats
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 356 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 

bewoonster (verzonden: 4 maart 2014). Het besluit 
ligt vanaf 13 maart 2014 zes weken ter inzage. 

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

Lijsttrekkersdebat druk bezocht
De lijsttrekkers van CDA, Groen Links, VVD, HBB, D66 
en PVDA gingen afgelopen maandagavond tijdens 
een drukbezocht lijsttrekkersdebat met elkaar in 
discussie over verschillende onderwerpen als de 
Vomar, bibliotheek, zwembad, manpadslaangebied 
en duurzaamheid. Lees de discussie terug op 
Twitter: #lijsttrekkersdebat #GR2014 #Heemstede.



KOM IN MIJN TUIN! - Voorwegschool
Alweer zo’n twee jaar geleden heeft de gemeente Heem-
stede de grond van de voormalige gemeentekwekerij, 
ongeveer 3.000 m2, aan de rand van wandelbos Groe-
nendaal ter beschikking gesteld aan de Stichting ‘Kom in 
mijn tuin’ (Kimt). 
Het stuk landgoed met een boomgaard, kruidentuin, kin-
der- en generatietuin mag een buitenplaats zijn voor 
ouderen en kinderen. Een buitenplaats voor ouders en 
(klein-)kinderen en verhoogde tuinen voor mindervaliden 
en met een goede toegankelijkheid voor iedereen.

De idee is dat de kinderen, ouderen en mindervaliden 
met elkaar in contact komen. Dit bevordert de uitwisse-
ling van kennis en verhoogt het plezier van hen. 
De Stichting stelt zich dan ook ten doel ‘Mensen met 
elkaar, de natuur en met gezond en lekker voedsel uit 
eigen tuin te verbinden.’. 
Om nog meer kinderen enthousiast te maken voor een 
eigen stukje tuin (en daarmee hun ouders en grootou-
ders?) hebben Mik en Mariette van Kimt op 6 maart de 
Voorwegschool (sinds 1630!) bezocht,  de oudste basis-
school van Nederland. 

In de groepen 5 tot en met 8 vertelden zij over de ver-
schillende soorten plantenzaden (Ja, een kokosnoot is 
ook een plantenzaad!) en de manier waarop  ze wor-
den verspreid, door de wind of via vogelpoep, om tenslot-
te ergens te ontkiemen en uit te groeien tot een prach-
tige plant.
Verder werd uitgelegd hoe er in de tuinen wordt gewerkt 
en wat van de deelnemende kinderen wordt verwacht. 
Omdat je elke week les krijgt, word je elke week ver-
wacht. Deelnemen is dus niet vrijblijvend.   
  
Als je ook je eigen groenten wilt kweken op je eigen 
stukje tuin krijg je 23 lessen van één uur op donderdag- 
of vrijdagmiddag voor 60,00. euro Verdere kosten zijn er 
niet omdat je alle zaadjes krijgt en alle benodigde tuin-
gereedschap aanwezig is. En… heel leuk, de groente die 
je hebt gekweekt mag je natuurlijk mee naar huis nemen 
om ze lekker op te eten. 

De enthousiaste kinderen stelden na de uitleg van Mik 
en Mariette veel originele en ter zake doende vragen 
en als dank werd na afloop spontaan ge-applaudiseerd. 

Alle kinderen kregen een foldertje mee om thuis te laten  
ezen en tuinkerszaad om te laten ontkiemen. 
Een deel van deze tekst is gebaseerd op de tekst van 
de website www.kominmijntuin.com. Op deze website 
is aanvullende informatie en het  inschrijfformulier te 
vinden.
Theo Duijs

INGEZONDEN

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’.

Fiets Herenweg
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
metallic groen met witte Kopra fiets aangetroffen op 
de Herenweg tegenover huisnummer 29. De fiets is 
niet in rijtechnische staat: hij heeft 1 lege voorband. 
Tevens is het achterlicht defect.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 

kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze fiets krijgt tot en met 18 
maart 2014 de gelegenheid om de fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 

de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De fiets wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Op 4 maart 2014 heeft de burgemeester besloten 
een drank- en horecavergunning voor het 

uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan 
VOF Eefies, coffee and more, Jan van Goyenstraat 2. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023 - 54 85 607.

Drank- en horecavergunning

Nieuwe regelgeving
Op 11 februari 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders het Reglement 

basisregistratie personen Heemstede 2014 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking 

in het digitale Gemeenteblad via www.
officielebekendmakingen.nl.
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