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flesje oud bruin bier‘Inspanning niet onopgemerkt gebleven’

Vijfmaal Koninklijke inhuldigingsmedaille 
Heemstede - Op donderdag-
avond 13 maart hebben in to-
taal 53 vrijwilligers van de Red-
dingsbrigade, waarbij ook vijf le-
den van de Heemsteedse Red-
dingsbrigade, uit handen van de 
heer Loek Pfundt (Strategisch 
adviseur Innovatie van Brand-
weer Amsterdam-Amstelland) 
de inhuldigingsmedaille ontvan-
gen voor hun inzet tijdens de 
Koningsvaart als onderdeel van 

de kroning van Zijne Majesteit 
Koning Willem-Alexander. 
 
De vrijwilligers droegen met 14 
varende eenheden bij aan de 
waterveiligheid tijdens de vaar-
tocht van de koning en koningin 
over het IJ in Amsterdam. Ook 
werd elders in Amsterdam aan 
de brandweer bijstand geleverd 
in de grachten. Dat hun inspan-
ning niet onopgemerkt is ge- 

bleven wordt zeer gewaardeerd.
Tijdens de uitreiking van de me-
dailles memoreerde Loek Pfundt 
dat, ondanks het korte tijds- 
bestek voor de organisatie, de 
Reddingsbrigade heeft laten zien 
een betrouwbare partner te zijn 
en de Brandweer Amsterdam-
Amstelland ook in de toekomst 
graag op deze wijze wil samen-
werken met de vrijwillige red-
ders.

Op de foto staan 4 van de 5 leden van de Heemsteedse Reddingsbrigade die de medaille in ontvangst 
mochten nemen: Hans en Simone van der Weijden, Jeroen van Haaster en Silvie  Rosendal. Op de foto 
ontbreekt Kim van Roon.
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Vandaag stemdag!
Heemstede – Deze foto van het Raadhuis van Heemstede geeft een 
stemmig beeld weer. Een prachtige rode avondzon kleurt de lucht. 
Echt een stemmige foto die vandaag wel tot zijn recht komt. Het is 
immers - 19 maart - stemdag! Vanaf vanmorgen kon u gaan stem-
men en dat kan nog tot vanavond negen uur in het dichtstbijzijnde 
stembureau. Kijk daarvoor op de informatie die u in de brievenbus 
heeft ontvangen of op de website van de gemeente. U moet dan kie-
zen voor ‘politiek en organisatie’, onder het kopje ‘verkiezingen’ ziet 
u ‘stembureaus’ staan. Nog een laatste check of u de partij kiest die 
bij u past? Ook daarvoor kunt u de website nog even bekijken. Maar 
misschien weet u het al lang, de lokale politici hebben immers be-
hoorlijk veel van zich laten horen de laatste tijd. Via de Heemsteder 
uiteraard maar ook ‘live’ in de Winkelstraat en via de diverse debatten. 
Wat u ook stemt, uw stem mag gehoord worden. Veel succes!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
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Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
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foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
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uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Viering 
Trefpunt 

Bennebroek
Regio - Op zondag 23 maart 
vindt in Trefpunt, Akonie-
tenplein 1 te Bennebroek 
een dienst plaats met ds. 
J.E.Th. Nak- Visser. Mede-
werking verleent Odyssee 
o.l.v. Addy Alberts. Er is ook                                              
Kindercafé.
De aanvang van de dienst 
is 10.00 uur. Meer info op:                                          
www.pkntrefpunt.nl.

Kerkdiensten

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

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

Zondag 6 april, aanvang 10:00 
uur, voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (10)

Met dank aan de facebookpa-
gina “Ik ben een Heemstede-
naar….” ontvangen we steeds 
meer informatie over de winkel-
tjes die er vroeger in de Indische 
Buurt waren. Dit keer Melkboer 
Aad van der Peet op de hoek 
Borneostraat/Celebesstraat, met 
de winkelingang aan de Borneo-
straat.

In latere jaren tot zeker in de ja-
ren 90 was het meer een kruide-
nier. Sommige mensen weten te 
herinneren dat v.d. Peet brood 
verkocht, dat bij bakkerij van Dijk 
vandaan kwam en groenten van 
Groenteboer de Zwart (waar zat 

die?). Ellen Toledo vertelt dat de 
oude meneer Van der Peet met 
paard en wagen de buurt in ging.
Nanco Roos vertelde dat de
oude heer Van der Peet, als het 
regende, zijn melkbussen open 
liet staan. Eind jaren negen-
tig is ook deze winkel verdwe-
nen en voor bewoning geschikt 
gemaakt; zie foto van nu januari 
2014 van Harry Opheikens.

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 

Heemsteder, Camplaan 35. Wij 
zorgen voor een scan, u krijgt 
het origineel terug. 

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

Aad van der Peet nu, januari 2014.Aad van der Peet, toen.

Een leuke tuinplant is de Fili-
pendula rubra ‘Venusta’. Het is 
een ideale plant voor een zonni-
ge plek met vochtige grond. De 
plant wordt ongeveer 2 meter 
hoog en de roze bloemen lijken 
wel op de suikerspinnen van de 
kermis. Het is mooi om een grote 
groep op de achtergrond in een 
border te planten maar ook als 
solitair voldoet deze plant pri-
ma en dan is het een echte blik-
vanger. De bloeiperiode ligt in de 
maanden juli-augustus.
De plant heeft verder geen bij-
zondere zorg nodig en is gemak-
kelijk te vermeerderen door de 
volgroeide planten in het voor-
jaar op te nemen, te scheuren en 
terug te planten.
Mocht u deze plant ‘te roze’ vin-
den dan is er ook nog een lagere 
witte variant ‘Filipendula ulmaria 
‘Plena’. De bloemkleur is roomwit 
en de bloeitijd is van juni tot en 

met juli. De hoogte van deze vas-
te plant is ca. 120 cm. Deze plant 
is ook zeer geschikt voor de wa-
tertuin om bijvoorbeeld de over-
gang van water naar land soe-
pel te laten verlopen. Hij woe-
kert niet of nauwelijks en laat 
zich goed combineren met an-
dere planten.
Langs slootkanten ziet men vaak 
grote groepen moerasspirea (Fi-
lipendula ulmaria) staan. De 
jonge blaadjes van moerasspi-
rea kunnen worden gegeten en 
hebben een komkommerachtige 
smaak. Lekker in een gemeng-
de salade. Ook de bloemen zijn 
te verwerken in bijvoorbeeld jam 
of gelei. Vroeger kregen pasge-
trouwde stelletjes bloemen van 
de moerasspirea toegeworpen 
omdat de plant geluk zou bren-
gen. 

Voor een wat drogere tuin of een 

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

Voor de tuinliefhebbers…
Moerasspirea

rotstuin kan men ook denken 
aan Filipendula vulgaris ‘Multi-
plex’. Deze plant is zeer geschikt 
voor ‘de tuin op het zuiden’. Hij 
verlangt een zonnige plek op 
niet te arme grond en is ook te 
combineren met ‘rotsplanten’ als 
de bodem ter plaatse maar niet 
te droog is en wat ook belangrijk 
is deze plant woekert nauwelijks.

Groei & Bloei Zuid-kenne-
merland
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Mobiliteit Ouderen, de nieuwe dienstverlener 
voor ouderen in Heemstede en omstreken
Heemstede -  Jos Derissen en 
Ronald Haacke zijn begin van 
het jaar een bedrijf gestart dat 
volledig is gericht op dienstver-
lening voor ouderen.

“Wij vinden dat dienstverlening 
aan ouderen beter kan en be-
ter moet: wij willen voor ouderen 
een vaste partner zijn voor alle 
vragen die zij hebben. Het maakt 
eigenlijk niet uit waar het over 
gaat. Indien we zelf geen ant-
woord  kunnen bieden op een 
vraag dan zoeken we naar de 
juiste persoon, bedrijf of instan-
tie die dat wel kan.
We willen het voor ouderen mo-
gelijk maken om prettig in de ei-
gen woning te blijven wonen en 
onderscheiden ons van andere  
aanbieders door de persoonlij-
ke aandacht die wij geven in de 
vorm van gratis en vrijblijvend 

advies. Ons inkomen halen we 
uit extra kortingen die we bedin-
gen bij leveranciers. 

Wij geven altijd vooraf de prijs 
op voor producten en diensten 
en staan er garant voor dat daar 
nooit onvoorziene kosten bijko-
men. Ook en vooral zorgen we 
voor alle bijkomende werkzaam-
heden. Een voorbeeld is schil-
derwerk: de schilder zorgt niet 
voor het uitruimen van de ka-
mers en het opruimen en terug-
plaatsen van alle spullen. Dat 
zou ook veel te duur zijn. Wij 
doen dat dus wel.
Als het nodig is dan zorgen we 
zelfs voor tijdelijk verblijf, voor 
vervoer of voor opvang van de 
huisdieren tijdens de werkzaam-
heden. Wij regelen letterlijk alles 
wat u wenst”, aldus Jos en Ro-
nald.

Mobiliteit Ouderen wil een be-
taalbare, betrouwbare en be-
trokken partner zijn in de lang-
durige relatie met hun klanten. 
Naast dienstverlening verhuurt 
het bedrijf op een betaalbare 
manier trapliften. “Hiervoor heb-
ben we een samenwerking met 
de beste Nederlandse trapliftfa-
brikant. 
Wij hebben afspraken gemaakt 
met leveranciers van (loop) hulp-
middelen en antislip- en val be-
veiliging  voor de trap, de badka-
mer en het toilet Hierdoor kun-
nen we deze producten goedko-
per leveren dan anderen”, zo ge-
ven Jos en Ronald aan.

Het tweetal heeft de hele we-

reld ‘afgespeurd’ naar de meest 
stabiele opvouwbare rollator en 
door eigen import kunnen ze de-
ze voor een heel aantrekkelijke 
prijs leveren. 

Tot slot: “Het belangrijkste vin-
den we dat we niet alleen goe-
de producten leveren maar ook 
zorgen voor de perfecte service.  
Een rollator bijvoorbeeld wordt 
gratis thuisbezorgd en ingesteld 
op de persoonlijke behoefte en 
met volledige garantie op alle 
onderdelen.  Wij zijn gevestigd 
in Heemstede  en Purmerend en 
dat zijn voorlopig ook onze werk-
gebieden.”

Heeft u belangstelling, dan kunt 
Mobiliteit Ouderen tijdens kan-
tooruren bellen op 0299-77 91 17 
en  06-44 21 66 84. Buiten kan-
toortijden: 06-22 43 90 90.  

Jos Derissen. Dr. Schaepmanlaan 
19, Heemstede, josderrissen@
mobiliteitouderen.nl.

Ronald Haacke. Donaulaan 34, 
Purmerend, ronaldhaacke@mo-
biliteitouderen.nl.

(7 t/m 13 maart 2014)

Huwelijken:
Marcus J.H. van Ham & Fleur E. Jansen

Geboorteaangiften: Geen.

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Ook Heemhaven en Philadelphia bezocht

CDA verwelkomt Mona Keijzer
Heemstede - Een grote groep 
Heemstedenaren stond za-
terdagmiddag voor de tijdelij-
ke CDA-winkel aan de Raad-
huisstraat om Tweede Kamerlid 
Mona Keijzer te verwelkomen. 
Na een korte samenkomst in 
de winkel ging zij op bezoek bij 
Woonzorgcentrum De Heemha-
ven, waar ze in gesprek ging met 
enkele medewerkers en bewo-
ners. Daarna bezocht ze Phila-
delphia, een woongroep voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking, gevestigd aan de He-
renweg.

Drie zaterdagen was het een 
drukte van belang in en rond het 
tijdelijke onderkomen van het 
CDA. Honderden Heemstedena-
ren wisten de weg naar de win-
kel te vinden. Behalve Mona Ke-
ijzer waren er nog meer lande-
lijk bekende CDA-ers die de af-
gelopen zaterdagen de winkel 
met een bezoekje vereerden. 
Onder hen Tweede Kamerlid Mi-
chel Rog en fractievoorzitter Sy-
brand Buma.

Nog steeds patstelling 
over komst nieuwe Vomar
Heemstede - HBB, PvdA en 
GroenLinks zijn tegen de bouw 
van een nieuwe Vomarvesti-
ging aan de Binnenweg. Colle-
ga grootgrutters als de Deka-
markt, Plus en De Koning heb-
ben samen met de BBO (Buurt-
bewoners Binnenweg Oost) een 
nieuw onderzoek laten doen 
over de komst van de nieuwe 
vestiging. Het oude onderzoek 
(2006) waarop de Vomar en de 
gemeente zich baseren is ach-
terhaald, zo vinden ze. Hanne-
ke Kardol van het gelijknamige 
bureau kwam het rapport op 13 
maart jl. toelichten. Eenvoudig 
bleek het niet de voors en tegens 
helder te krijgen. De vraag kwam 
op tafel. Kiest de gemeente voor 
de handhaving van het aantrek-
kelijke fijnmazig stelsel van het 
gevarieerde winkelaanbod? Of 
kiest de gemeente voor het ver-
plaatsen van de huidige Vomar 
met als gevolg dat de trekkracht 
van het noordelijk deel van de 
Binnenweg drastisch zal afne-
men en de kleine verswinkels 
wellicht verdwijnen?

Concurrentie
De locatie voor een nieuwe Vo-
mar lijkt ongunstig, omdat de-
ze zich buiten het winkelgebied 
bevindt. De entree aan de Bin-
nenweg is te klein om deel uit te 
maken van de winkelstraat. Een 
grote supermarkt kan de dood-
steek zijn voor de kleine spe-
ciaalzaken, vooral in de vers-
sector. Met het vertrek uit het 
noordelijke deel van de Binnen-
weg door de huidige Vomar ont-
breekt straks een publiekstrek-
ker, wat weer nadelig is voor de 
omliggende winkels. De bedach-
te parkeergaragetoegang bij de 
nieuwe winkel wordt als ‘matig 
veilig’ gekwalificeerd. Het bu-
reau geeft aan dat er door de 
specifieke indeling van de Bin-
nenweg (langgerekt) het voor-
al gaat om doelaankopen en dat 
weinig bezoekers het gehele ge-
bied aflopen. Een nieuwe Vo-
mar zal daar geen verandering in 
brengen. Bezoekers gaan gericht 
naar een winkel. In het midden-
gebied staat al een trekker van 
formaat en dat is Hema. Met het 
uitbreiden aan totaal vloeropper-
vlak gaan alle supers er qua om-
zet per m2 op achteruit. Door het 
stunten met versproducten (daar 
zit de hoogste marge) komen de 
versspeciaalzaken in de knel. 

Met de sluiting van kleine win-
kels verliest de Binnenweg haar 
aantrekkingskracht.

Albert Heijn niet uitbreiden
Het noordelijke deel van de Bin-
nenweg hoeft ook niet te reke-
nen op uitbreiding van de hui-
dige Albert Heijn. Nieuwbouw is 
met minimaal vijf jaar uitgesteld. 
Ook deze winkel ligt buiten het 
winkelgebied. Hetzelfde geldt 
dadelijk voor de nieuwe Vomar. 
Er zal een verschuiving van be-
stedingen tussen de diverse win-
kels ontstaan. Het geld dat be-
zoekers de komende jaren gaan 
besteden stijgt niet of nauwe-
lijks. Wat er bij de één bij komt 
gaat er bij de ander dus af. Het 
plan van de Vomar kwalificeert 
het rapport als een gekunstel-
de situatie, omdat de zaak niet 
zichtbaar is, slecht vindbaar en 
slecht toegankelijk wordt. Vol-
gens Kardol zullen de extra par-
keerplaatsen niet goed worden 
gebruikt.

Totaalvisie
Het bureau pleit voor een ‘time 
out’ van een half jaar om op-
nieuw een totaalvisie te ont-
wikkelen samen met de overige 
winkeliers en de betrokken be-
woners. Een vertegenwoordig-
ster van de Vomar vond dat er 
de afgelopen jaren al voldoende 
is gesproken, geluisterd en aan-
gepast is. Zij voelt niets voor op-
nieuw een vertraging. Verkeers-
deskundige Bob Fabel bracht 
de foute aannames in eerde-
re rapporten over parkeren en 
een goede ontsluiting opnieuw 
ter sprake. Winkeliers en bewo-
ners aan de ene kant en de Vo-
mar en de gemeente aan de an-
dere kant staan nog steeds te-
genover elkaar.
 
Uitbreiding huidige Vomar
De Vomar heeft sinds bijna twee 
jaar ook het pand van Foto Engel 
in bezit. Hier liggen kansen om 
de huidige Vomar te vergroten. 
Hiertegen zou de gemeente be-
zwaar hebben gehad in verband 
met ongewenste extra parkeer-
druk. Dit zou wel een nieuwe im-
puls aan het noordelijke deel van 
de Binnenweg kunnen geven. 
De patstelling blijft bestaan. Mo-
gelijk dat na de verkiezingen er 
een andere politieke wind waait 
maar of die het tij kan keren?
Eric van Westerloo





 
08   de Heemsteder  •  19 maart 2014

Exit voorzitter klankbordgroep duurzaamheid
Heemstede - Voorzitter Chris-
tiaan van Willenswaard is afge-
lopen woensdag 12 maart door 
de gemeenteraad aan de kant 
gezet. Hij trok uiteindelijke zelf 
de conclusie dat een aanblijven 
als voorzitter van deze advies-
club geen zin meer had. In een 
artikel in de pers had hij en zijn 
mede commissieleden een ver-
kapt stemadvies afgegeven. De 
club achtte zich vrij om de pers 
te zoeken zonder ruggespraak 
met de wethouder of de raad. 
Willenswaard wilde het nog wel 
komen uitleggen in de commis-
sie ruimte maar een waas van 
arrogantie bleef hangen. Zij voe-
len zich autonoom omdat zij ge-
vraagd en ongevraagd met ad-
viezen kunnen komen. Op 31 ja-
nuari had de klankbordgroep 
een rapport doen uitgaan waar-
op geen reactie vanuit de poli-
tiek was gekomen. Om het toch 
onder de aandacht te krijgen 
zocht men de pers. Dat er tus-
sen de regels door een stem-

advies gelezen kon worden was 
natuurlijk geen toeval. Heleen 
Hooij (VVD) trok fel van leer. 
Zij vond het ongehoord dat een 
klankbordgroep, ingesteld door 
het college met goedvinden van 
de raad, een eigen koers ging 
varen. Ook wethouder Jur Bot-
ter moest het ontgelden. De af-
spraken met de klankbordgroep 
waren niet duidelijk. Botter mist-
te de regie en vertelde in de ver-
gadering iets anders dan dat 
hij eerder op papier had gezet. 
Hooij ging niet zo ver om ook de 
wethouder de wacht aan te zeg-
gen. Botter sprak wel zijn treur-
nis uit over het gebeurde zonder 
het boetekleed aan te trekken. 
Kortom Hooij wilde niet langer 
samenwerken met Willenswaard. 
De overige leden van de groep 
moeten hun eigen positie maar 
bepalen. Wethouder Botter zag 
nog voldoende aanknopings-
punten verder te gaan met de  
klankbordgroep en haar voorzit-
ter. Twee partijen D66 en Groen-

Links wilden ook verder gaan 
met Willenswaard. Zij waren 
het immers die er in het pers-
bericht goed vanaf kwamen. De 
PvdA en HBB sloten zich aan bij 
de conclusie van Hooij. Van Vlij-
men (CDA) voelde nog wel voor 
een afkoelingsperiode wat ruim-
te kon geven om nader tot elkaar 
te komen. Uiteindelijk sloot ook 
hij zich toch aan bij de conclu-
sies van Hooij. Het college vroeg 
om een schorsing en bij het her-
vatten van de vergadering ver-
klaarde Botter dat hij het weg-
sturen van de voorzitter te ver 
vond gaan. Hij wilde het gesprek 
nog wel aangaan. In het ver-
volg gaat Botter betere afspra-
ken maken met de verschillende 
klankbordgroepen. De partijen 
die niet langer door wilden met 
de voorzitter waren in de meer-
derheid. Willemswaard had het 
laatste woord. Hij was overvallen 
door de commotie en legde ter-
plekke zijn functie neer.
Eric van Westerloo

Vernieuwde Dekamarkt 
maakt er een superfeestje van
Heemstede – Afgelopen don-
derdag opende de vernieuwde 
Dekamarkt aan de Binnenweg 
haar deuren, die een week ge-
sloten was wegens de verbou-
wing. Bedrijfsleider Bart Willem-
se stond zelf bij de ingang om de 
klanten te verwelkomen. “Onze 
klanten stonden ervan versteld 
dat het binnen een week moge-
lijk is om zo’n metamorfose te re-
aliseren”, vertelt de bedrijfslei-
der trots. “Op dezelfde vierkan-
te meters zijn we erin geslaagd 
met nieuwe verlichting en bouw-
kundige aanpassingen een veel 
ruimtelijker supermarktconcept 
te creëren. We zijn begonnen met 
een pilot van dit concept in Sant-
poort-Noord. Het is de bedoeling 
dat al onze grote supermarkten 
zo’n facelift krijgen waarbij onze 
formule vers, vriendelijk en voor-
delig het uitgangspunt blijft. Op 
dit moment is het filiaal in Heem-
stede de allernieuwste winkel 
met dit concept. Er is gelet bij de 

nieuwe inrichting op de wensen 
en behoeften van de klant, het 
winkelgenot, de overzichtelijk-
heid en de versbeleving van onze 
producten. Een ruime opzet van 
marktkramen waar specialiteiten 
en versproducten centraal staan. 
Zo hebben we op de groente- en 
fruitafdeling een speciale verne-
velaar om de producten zo vers 
mogelijk te houden. Dit is dui-
delijk te zien. Bij de vleeswaren 
hangen speciale hammen als 
Parmaham, Serranoham en Tiro-
ler schinken, die vers worden af-
gesneden. Tevens nieuw is onze 
speciale grillafdeling, waar onder 
meer verse pizza’s worden bereid 
die kunnen worden afgebakken. 
En we hebben een versafdeling 
kaas met een ruime keus aan 
buitenlandse kazen. Kwaliteits-
wijnen hebben in de winkel een 
prominentere plaats gekregen. 
Het concept van de Dekamarkt 
is een sterke combinatie van een 
klantgerichte winkeluitstraling 

en vakbekwaam en vriendelijk 
personeel. De waardering hier-
voor merken wij aan onze grote 
klantenkring, die graag voor hun 
boodschappen bij ons terug-
komen. Naast de gewone kas-
sa, waar ook  groente kan wor-
den afgewogen, is het nu mo-
gelijk om je boodschappen zelf 
af te rekenen bij de afdeling 
met zelfscanners. Dit kan zowel 
contant als met de PIN. Er staat 
altijd iemand van ons personeel 
om de klant daarbij te helpen in-
dien dit nodig is”, aldus Bart Wil-
lemse. Alle klanten konden van-
wege de feestelijke heropening 
meedoen met een speciale prijs-
vraag waarbij ze kans maak-
ten op een houten kratje gevuld 
met boodschappen of een mooie 
fiets. De uitverkoren prijswin-
naars namen hun prijzen dolge-
lukkig in ontvangst. Zo is bood-
schappen doen nog eens extra 
leuk!
Bart Jonker

Sanz verwelkomt u!
Heemstede – De lente komt er aan, nog twee dagen en dan 
geeft de kalender aan dat het toch echt voorjaar is! Vanaf nu 
wordt het steeds lekkerder om buiten op het terras te genieten 
van een drankje of een heerlijk diner. Brasserie Sanz aan de Jan 
van Goyenstraat 31 heet u van harte welkom. Het is binnen ui-
teraard ook zalig vertoeven in dit gezellige restaurant. Kom ken-
nismaken met de vernieuwde a la carte menukaart. Altijd heer-
lijke gerechten, interessante ingrediënten en lekker betaalbaar. 
Kijk alvast op de site: www.sanz.nl of kom gewoon naar de bras-
serie toe. Wie zich wil laten verrassen en vergasten op een met 
liefde gemaakt verrassingsmenu is traditiegetrouw ook op het 
juiste adres bij Sanz. Dagelijks wordt een 3-gangen verrassings-
menu voor 25,- euro p.p. Geserveerd of kies voor het 6-gangen 
verrassingsmenu voor 29,50 euro p.p.
Reserveren is aan te raden en kan uitsluitend telefonisch: 023-
5291892.

Tijdens fitness antwoord 
op al je computervragen
Heemstede – Door een unie-
ke maar ook een niet voor de 
hand liggende samenwerking 
tussen FM HealthClub en Zo-
la.nu zullen vele leden van FM 
HealthClub realiseren dat er 
nog meer uit de digitale wereld 
te halen valt. Tijdens het fitnes-
sen kunnen leden van FM He-
althClub nu iedere dinsdag, op 
de club, gratis terecht voor al 
hun vragen, mogelijkheden en 
problemen over elektronische 
apparatuur als computer, lap-
top, telefoon, tablet…

Het digitale tijdperk en de 
elektronische snelweg staan 
geen dag stil en wordt de ene 

innovatieve uitvinding opge-
volgd door de ander. Vaak heb-
ben we niet eens tijd om stil te 
staan en te ontdekken wat de 
mogelijkheden zijn. Wij kopen 
ineens een tablet zonder echt 
te realiseren wat die allemaal 
kan en wat we er allemaal mee 
kunnen.

“Graag wil ik het digitale tijd-
perk voor iedereen toeganke-
lijk maken. Door mijn kennis 
met onder andere de leden van 
FM HealthClub te delen, zor-
gen wij er samen voor dat de 
leden zowel fysiek als digitaal 
fit de dag ingaan”, aldus Arjan 
Heusdens van Zola.nu.
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Praktijk Beeldfijn start trainingen 
sociale vaardigheden en weerbaarheid
Haarlem-Zuid - Op zoek naar een steuntje in de 
rug voor jezelf of jouw kind? Op school, in leven 
en werk kun je tegen lastige en/of verdrietige 
kwesties aanlopen. Praktijk Beeldfijn biedt hier-
voor zowel individuele begeleiding als groeps-
training in Haarlem en de ruime omgeving.

In april en mei starten diverse trainingen. Voor 
kinderen in de groepen 3 t/m 5 en de groepen 
6 t/m 8 organiseert Beeldfijn een training ‘om-
gaan met de ander’ over sociale vaardigheden 
en weerbaarheid. Ook start er voor die leeftijds-
groepen een training voor kinderen die te ma-
ken hebben (gehad) met verlies en verdriet door 
bijvoorbeeld echtscheiding of overlijden binnen 
de familie. 
In de trainingen is zowel aandacht voor praten 
en denken als voor doen en voelen. Er is een sa-
menwerking met een yoga- en een sportdocent. 
De trainingen zijn nuttig en inspirerend en wor-
den enthousiast gegeven. Volwassenen kunnen 
regelmatig deelnemen aan trainingen en thema-
avonden over diverse onderwerpen op het ge-
bied van opvoeden en communicatie. 

Beeldfijn biedt eveneens individuele coaching bij 
die dingen die je in het (sociale) leven kunnen 
belemmeren. Zowel ouder als kind helpt Beeld-
fijn een stap vooruit.
Wellicht heb je te maken met rouw na het over-
lijden van een dierbare, wellicht loop je rond met 
andere levens- of werkvragen of wil je beter om 
kunnen gaan met je emoties. Misschien wil je 
sterker overkomen in contact met anderen, wil 
je graag eens kijken naar bepaalde zaken in de 
opvoeding of zit je zoon of dochter niet lekker in 
zijn vel en zoek je hulp voor je hem of haar of jul-
lie samen.

Beeldfijn heeft veel ervaring met alle leeftijds-
groepen en is gespecialiseerd in de ontwikkeling 
van jong naar oud. Meer weten? Neem dan con-
tact op met Riannette Minnes via 06-13012321 
(dagelijks spreekuur van 8.30-9.00uur) of loop 
binnen op 3, 8 en 15 april in Haarlem Zuid.

Meer informatie op www.beeldfijn.nl of via info@
beeldfijn.nl. Er zijn informatieavonden op 2 en 14 
april en 15 mei.

Lezing in het Oude Slot

Jolande Withuis 
rehabiliteert Juliana

“Ik ontdekte tijdens mijn onder-
zoek 60 redevoeringen van een 
strijdbare Juliana uit de oorlog, 
die niet aan het beeld van huis-
moeder voldeed zoals zij door 
historici als Lou de Jong en door 
de foto’s van haar echtgenoot 
prins Bernhard werd gekarak-
teriseerd”, legt Jolande Withuis 
uit. “Dit is mede ontstaan door 
de conservatieve maatschappij 
die Nederland destijds was, ge-
voed door verzuiling en de angst 
voor verloedering. De plaats van 
de vrouw was in het gezin bij de 
kinderen en zo zag men dat ook 
voor Juliana. Juliana werd tijdens 
haar oorlogsjaren in balling-
schap in Canada en de Verenig-
de Staten geconfronteerd met 
een compleet andere samenle-
ving dan de Nederlandse: mo-
derner en informeler. Dit heeft de 
rest van haar leven drastisch be-
invloed. In haar omgang met de 
First Lady van de Verenigde Sta-
ten, Eleanor Roosevelt, zag zij de 
sterke en geëmancipeerde vrouw 
die zij graag wilde zijn. Je ziet Ju-
liana  in de oorlogsjaren verande-
ren. Opvallend genoeg is die ver-
anderde Juliana nooit tot Neder-
land doorgedrongen. Het cliché-
beeld van huiselijke tafereeltjes 
bleef in stand op ansichtkaarten 
en foto’s die in bezet Nederland 
het oorlogsmoreel hoog hielden 
en werden verkocht ten behoeve 
van de financiering van het ver-
zet. De lieflijke filmopnamen van 
Juliana en het gezin versterkten 
dit beeld nog eens. Je ziet naar-
mate de tijd verstrijkt een rivali-
teit groeien tussen Bernhard en 
Juliana, waarbij Bernhard niet 
schuwde zijn vrouw openlijk te 

Heemstede – Op zondagmiddag 30 maart geeft sociologe Jo-
lande Withuis in het Oude Slot een lezing over de oorlogsja-
ren van prinses Juliana. Jolande Withuis is verbonden aan het 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), waar 
ze onderzoek doet naar het leven van Juliana en werkt aan 
een biografie over haar. Onlangs bracht zij  ‘Juliana’s verge-
ten oorlog’ uit, een voorpublicatie die een andere blik werpt 
op de oorlogsjaren van Juliana. Het eenzijdige beeld van Ju-
liana als huisvrouw en moeder dat de gevestigde geschiede-
niswerken ons voorschotelen komt hierdoor in een ander dag-
licht te staan.

vernederen. Blijkens een brief 
van Wilhelmina zag Bernhard de 
plaats van Juliana na de oorlog in 
hoge mate binnen het gezin.
Juliana reageerde daarop met: 
“Ik wil niet alleen het refrein 
zijn in het liedje dat Bernhard 
zingt”. Wel achtte Juliana het 
vermoedelijk zelf ook niet ge-
past om zichzelf te roemen voor 
haar werk in de oorlogsjaren, bij 
haar prille terugkomst in een be-
vrijd maar ontredderd Nederland. 
Zij was tenslotte veilig geweest in 
Canada”, aldus Jolande Withuis.
Aanvang: 15.00 uur. Kaarten 
kosten 17,- euro, via www.podia-
heemstede.nl, op tel. nr. 023 -548 
38 38 (optie 1), aan de kassa van 
theater de Luifel of 45 minuten 
voor aanvang van de voorstel-
ling. ‘Juliana’s vergeten oorlog’ is 
verkrijgbaar bij de boekhandel. 
Meer informatie op www.debe-
zigebij.nl.
Bart Jonker  
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Bij boekhandel Blokker: 
Presentatie van Het geheim 

van Joris en Draakje
Heemstede - Het verhaal gaat 
over Joris die samen in bed ligt 
met Draakje. Op de plaat in zijn 
kamer staan libellen, mollen en 
bomen. Maar zijn het echt libel-
len, mollen en bomen? Of is er 
iets geheimzinnigs aan de hand? 
Het is een feestelijk sprookje met 
prachtige verrassingen. Er wordt 
voorgelezen, gezongen en er is 
een kleine dansworkshop. Illu-
straties: Vera de Backker, mu-

ziek: Jeroen Schipper. Voor kin-
deren vanaf 4 jaar.
Vera de Backker  (Heemstede) il-
lustreert vanaf 1989 prentenboe-
ken waarvan een dertigtal titels 
verschenen zijn bij verschillende 
uitgeverijen in Nederland maar 
ook in het buitenland. Aanvang 
is 15.00 uur. Toegang vrij. Reser-
veren gewenst: 023-5282472. Bij 
boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, te Heemstede.

Op 26 maart, bij boekhandel Blokker:
Lezing Govert Jan Bach over de Matthäus Passion
Heemstede - De Matthäus Pas-
sion behoort in Nederland tot de 
meest geliefde klassieke muziek. 
Het maakt onderdeel uit van een 
Paastraditie waarin zelfs kop-
stukken uit de popmuziek zich 
wagen aan aria’s uit dit oratori-
um. Maar het is ook een complex 
werk, ontstaan in een tijd die al-
lang de onze niet meer is. Door 
meer begrip voor de achtergron-
den van de Matthäus Passion te 

krijgen, wordt de luisterervaring 
verrijkt.
Bachkenner en ver familielid Go-
vert Jan Bach reikt in 12 hoofd-
stukken sleutels aan om dit 
meesterwerk beter te doorgron-
den. Op toegankelijke wijze gaat 
hij in op de ontstaansgeschiede-
nis , het wezen van de barok, de 
gelaagdheid van het stuk, de di-
verse tekstbronnen, de architec-
tuur, de grote rol van de mystiek, 

de herontdekking in de 19e euw, 
de uitvoeringspraktijk, de meest 
recente musicologische vonds-
ten, de hertalingen en de Mat-
thaus Passion als Nederlands 
cultuurmonument.

De lezing wordt gehouden bij 
boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 te Heemstede. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5,= 
euro. Reserveren gewenst.

Heemstede - Harrie, 76 jaar en weduwnaar, 
leerde vier jaar geleden Lia, 68 jaar, kennen. Ze 
hoopten op nog vele mooie jaren samen . Het 
liep anders.
Harrie kreeg een hersenbloeding, is nu halfzijdig 
verlamd en bijna geheel van Lia afhankelijk. Lia 
durft hem niet alleen te laten en raakt zelf lang-
zaam uitgeput.
Harrie is somber, huilt soms en kan zich moei-
zaam uitdrukken. Lia voelt zich alleen en weet 
eigenlijk niet hoe het verder moet. Zij wil dol-
graag een week naar haar dochter en kleinkind, 
maar kan hem toch niet in de steek laten?
Via een kennis hoort Lia van Home Instead 
Thuisservice. Met Nicole, de manager, bespreekt 
Lia de situatie en samen zoeken ze naar oplos-
singen. Nicole stelt voor om de ondersteuning 
langzaam aan op te bouwen. Zodat iedereen kan 
wennen aan de nieuwe situatie.

De eerste maand bezoekt Annelies, de CARE-
Giver, hen 4 uur per week. Lia heeft eindelijk 
weer eens tijd voor zichzelf, even eruit, winke-
len, de tuin in.
Annelies helpt Harrie bij het eten en de toilet-
gang. Soms maken ze met de rolstoel een wan-
deling en drinken een glaasje op het terras. An-
nelies vertelt Harrie verhalen over de boeken die 

ze leest. Harrie zegt niet veel maar geniet zicht-
baar. Na een maand durft Lia voor het eerst een 
hele dag weg te gaan. Ze bezoekt haar doch-
ter en kleindochter. Als ze terugkomt zitten Har-
rie en Annelies aan de tafel. Zij zijn ook samen 
op pad geweest. Onder het genot van een kop 
thee worden de ervaringen uitgewisseld. Harrie 
glimlacht naar Lia. Ze hebben beiden genoten 
van deze dag.

Met Nicole bespreekt Lia de mogelijkheid om de 
komende zomer een week naar haar dochter en 
kleinkind te gaan. Lia weet inmiddels dat Har-
rie in goede handen is bij Home Instead Thuis-
service. Lia voelt dat ze er niet meer alleen voor 
staat. Ze heeft weer nieuwe energie gekregen 
en voelt zich minder schuldig jegens Harrie als 
ze een keer alleen weg wil.
Home Instead Thuisservice ondersteunt partners 
en kinderen van senioren door praktische on-
dersteuning en zorg thuis, advies en coaching 
in de omgang met senioren die zorg nodig heb-
ben en training en informatie bij persoonlijke as-
sistentie (ADL).

Informatie
www.homeinstead.nl/zuid-kennemerland
Tel: 023 82 00 392.

Home Instead Thuisservice
Thuiszorg, maar dan anders!
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Heemsteedse Kunstbeurs 
nog groter en mooier
Heemstede – Wegens succes 
geprolongeerd, ongelooflijk hoe 
het initiatief van de twee Heem-
steedse kunstenaars Albert Röl-
lich en Marjan Jaspers vorig jaar 
uitpakte. Na enkele Kunstlijnen 
in voorgaande jaren  die hoofd-
zakelijk een Haarlems gebeuren 
waren, waar Heemstede welis-
waar aan meedeed maar er toch 
wat bij hing,  dachten zij, kun-
nen we dat niet met een eigen 
evenement. Henk Claire Loeffen, 
Jose van Waarde, Kyung Drop-

sie, Jack Prins, Rian Peeper-
korn  en Olga van der Klooster 
hoorden ervan. Al snel was een 
gouden team bezig met het op-
zetten van een kunstmanifes-
tatie die nu vraagt, nee smeekt 
om een vervolg. Met de onder-
tekening van de statuten van de 
Stichting Heemsteedse Kunst-
beurs bij notaris Huisman aan de 
van Merlenlaan werd dit succes 
op 27 september 2013 verzilverd. 
Een nieuwe uitdaging die nieu-
we energie geeft aan de organi-

satoren die nu al 53 deelnemers 
noteerden. Vooral uit Heemste-
de maar nu ook uit de omgeving 
als Vijfhuizen, Haarlem, Benne-
broek, Bloemendaal en Nieuw 
Vennep.  Vijfentwintig procent 
meer aanmeldingen, daar kan 
geen economische opleving aan 
tippen. Leuk voor kopende be-
zoekers is dat u redelijke prijzen 
mag verwachten, want u koopt 
rechtstreeks bij de bron zonder 
opslag vaneen galerie of tussen-
persoon. Vorig jaar verkocht 70 
% van de standhouders en dat 
was heel hoog. Was de Pink-
sterkerk vorig jaar het epicen-
trum van de Heemsteedse kunst, 
op 4,5 en 6 april bruist het Wil-
helminaplein en omgeving  met 
als deelnemende winkels Loca-
tie Camplaan 14, Hollands Glorie, 
Camplaan ,  Van ‘t Hoff Wonen, 
Wilhelminaplein20, Atelier NW, 
Wilhelminaplein 22, Kunsthandel 
AmstelArt, Wilhelminaplein 12 
en Brink Piano’s, Cloosterweg 7. 
Een uitgebreide folder wijst u de 
weg naar de verschillende loca-
ties.  Drie dagen genieten van al-
le vormen die de kunst in Heem-
stede kent. Schilderijen, beelden, 
mozaïek, grafiek, keramiek, foto-
grafie en sieraden. Diverse mu-
ziekoptredens, verzorgd door de 
Wereldmuziekschool, activiteiten 
voor kinderen en jongeren geor-
ganiseerd door PLEXAT en dich-
ters van de Haarlemse Dichtlijn. 
De Wereldmuziekschool verzorgt 
muzikale workshops, Plexat van 
Casca verzorgt creatieve festivi-
teiten voor kinderen van de ba-
sisscholen.

Voor informatie en deelnemen 
kijk op de website:  www.heem-
steedsekunstbeurs.nl.
Ton van den Brink

Van links naar rechts: Marjan Japsers, Henk Claire-Loeffen, Michel Bakker en Olga van der Klooster.

Programma

Vrijdag 4 april:   20.00 uur    Locatie Bovenzaal Pinksterkerk: Ope-
ning door Marjan Jaspers, voorzitter, Stichting Heemsteedse 
Kunstbeurs  SHKB en Jur Botter, wethouder van Cultuur. 20.30 
uur  Optocht naar winkels met percussie muziek. 21.00 uur    Lo-
catie bovenzaal Pinksterkerk: Hein Pijnenburg klarinet

Zaterdag 5 april:   11.00 – 17.00 uur     Voor de Pinksterkerk, par-
tytent, zijn er diverse kinderactiviteiten zoals schminken, schilde-
ren en er is een kunstpuzzeltocht. 12.00 uur Locatie bovenzaal 
Pinksterkerk: klarinet quartet. 13.00 uur Locatie AmstelArt: ‘Pers-
tpectief’, trekharmonica. 14.00 uur. Locatie Brink Piano’s: klari-
net quartet. 15.00 uur Locatie bovenzaal Pinksterkerk: ‘Perstpec-
tief’, trekharmonica. 16.00 uur Locatie benedenzaal Pinksterkerk: 
piano

Zondag 6 april: 11.00 – 17.00 uur     Voor de Pinksterkerk, party-
tent, is er graffiti kunst maken voor iedereen en er is een kunst-
puzzeltocht. 13.00 uur Locatie partytent: ukelele-workshop van-
af 10 jaar. 14.30 uur Locatie partytent: saxofoonworkshop vanaf 
13 jaar in 1 uur kan je spelen. 11.00 uur Locatie bovenzaal Pink-
sterkerk: ‘Bartet‘, saxofoonquartet . 12.00 uurLocatie Brink Pia-
no’s: Jazz Ivy. 13.00 uur. Locatie bovenzaal Pinksterkerk: ‘Zinqo 
decades’, saxofoonquartet. 15.00 uur Locatie bovenzaal Pinkster-
kerk: Jazz Ivy.

In een decor van het meest bekende Wilhelminaplein in Heem-
stede en in het  licht van de imponerende `filigraangevel` van 21 
meter bij 5 meter van de glas in beton creatie van Berend Hen-
driks (1918-1997) kunt u genieten van Heemsteedse Kunst in al 
haar vormen.

In Museum de Cruquius

Het Vermeer Trio,
feest voor het oor!
Regio - Met veel enthou-
siasme en passie vormen 
Tjeerd Top (viool), Johan 
van Iersel (cello) en Je-
roen Bal (piano) het Ver-
meer Trio, allen leden van 
het Concertgebouworkest. 
Het drietal gaat op zoek 
naar de muzikale grenzen 
van het triospel. Op zater-
dag 22 maart geeft het drie-
tal een concert in de Water-
schapszaal van Museum de 
Cruquius, om 20.15 uur.

 Pianist Jeroen Bal studeert 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam bij Jan Wijn, waar 
hij het UM-diploma cum laude 
behaalt.  In 1991 wint Jeroen 
de 1e prijs op het SJMN Con-
cours en de 2e op het Prinses 
Christina Concours. Hij dringt 
door tot de halve finale van het 
Internationale Franz Liszt Pia-
noconcours in Utrecht (1996). 
Met cellist Johan van Iersel 
ontvangt hij in 1992 de Zilve-
ren Vriendenkrans van de Ver-
eniging Vrienden van het Ko-
ninklijk Concertgebouworkest.
Met het Koninklijk Concertge-
bouworkest speelt Jeroen de 
grote en gerenommeerde pi-
anosolo uit Petrouschka van 
Igor Strawinsky, o.l.v Riccar-
do Chailly.(kerst 2004) Met het 
KCO maakt hij uitgebreide en 
succesvolle tournees.
 
Violist Tjeerd Top studeert bij 
Qui van Woerdekom en Jaring 
Walta op het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag. In 
2000 rondt hij de Eerste Fase 
met onderscheiding af. Op het 
Conservatorium van Amster-
dam voltooit hij de Tweede Fa-
se bij Alexander Kerr. Ook dan 
met onderscheiding. In 2001 
wint Tjeerd het Oskar Back 
Concours. Voor de vertolking 
van een werk van Carlos Mic-

háns ontvangt hij de Kersjes 
van de Groenekan Prijs, samen 
met pianiste Mariken Zand-
vliet.  Sinds 2005 is Tjeerd is 
plaatsvervangend 1ste con-
certmeester van het Koninklijk 
Concertgebouworkest.
Tjeerd speelt op een Michael 
Angelo Bergonzi van Het Na-
tionaal Muziekinstrumenten 
Fonds. De viool is rond 1750 
gebouwd. Herman Krebbers 
bespeelt het instrument meer 
dan vijftig jaar.
 
Cellist Johan van Iersel stu-
deert bij Elias Arizcuren aan 
het Utrechts Conservatorium,  
verwerft hij het UM-diploma, 
met onderscheiding. Hij ver-
volgt zijn studie bij Philippe 
Müller aan het Conservatoi-
re National Supérieur de Mu-
sique te Parijs. Hij volgt mas-
terclasses bij Heinrich Schiff, 
Mstislav Rostropovich en Sieg-
fried Palm. Johan wint prijzen 
op het Prinses Christina Con-
cours (1990), het Postbank 
Sweelinck Concours (1992) 
en het concours van de Stich-
ting Jong Muziektalent Ne-
derland(1991). In 1999 is hij 
bij het Koninklijk Concertge-
bouworkest solist in de Sym-
fonie Concertante van Haydn. 
Johan is sinds 1997 plaatsver-
vangend solocellist bij het Ko-
ninklijk Concertgebouworkest.
Johan bespeelt een Francesco 
Rugieri (Cremona, 1687) uit de 
collectie van de Stichting Do-
nateurs Koninklijk Concertge-
bouworkest.
 
Informatie
Voor dit concert zijn kaarten 
verkrijgbaar via www.Cruqui-
usConcerten.nl of via de kassa 
van schouwburg de Meerse, 
023-5563707. De toegangsprijs 
voor alle concerten is 21,= 
euro (incl. pauzeconsumptie).
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Veel belangstelling bij opening 
peuteropvang Pluizebol
Heemstede - Op woensdag-
middag 12 maart is onder bre-
de belangstelling van peuters en 
hun ouders, buurtbewoners, het 
onderwijs, de gemeente en vele 
anderen de nieuwe locatie van 
peuteropvang Pluizebol feestelijk 
geopend. Clown Niekie vermaakt 
de kinderen met haar ballonfigu-
ren, terwijl de volwassenen in de 
lichte nieuwe ruimte rondkeken, 
met diverse uitdagende speel-
hoeken. Er werd positief gerea-
geerd op hoe de nieuwe inrich-
ting het multifunctionele gebruik 
van de ruimte mogelijk maakt; ‘ s 
ochtends spelen de peuters van 
peuteropvang Pluizebol er en ‘s 
middags de basisschoolkinde-
ren van Casca Buitenschoolse 
opvang Mambo. Ook de nabij-
heid van de basisscholen de Ark 
en de Evenaar biedt veel voorde-
len. In de toespraken werd be-
noemd hoe rijk de geschiedenis 
van het peuterwerk in Heemste-
de is. Tineke Collet die er in het 
begin van de jaren zeventig aan 
de wieg van stond, haalde enke-
le herinneringen op. Op de nieu-
we plek wordt kennis en kunde 
op het gebied van het peuter-
werk voortgezet. Door het team, 

dat bij elkaar ruim 50 jaar erva-
ring heeft in het peuters spelen-
derwijs de wereld laten ontdek-
ken, en een nieuwe collega die 
zelf als peuter op de Pluizebol 
heeft gezeten, staat er een ge-
weldige basis.

Wethouder Jur Botter refereerde 
in zijn toespraak aan de promi-
nente rol die het peuterwerk de 
afgelopen vier jaar in zijn porte-
feuille had, en benoemde dat hij 
blij was dat de lange en soms 
moeizame weg tot dit mooie re-
sultaat heeft geleid. Daarna was 
het tijd voor de officiële opening, 
na een spurt onder een kleu-
rig ballonendoek door, kwam de 
wethouder bij het nieuwe naam-
bord uit, dat hij vervolgens met 
behulp van de peuters onthulde.

Kijk op de website voor meer in-
fo over Pluizebol: www.casca.nl/
kinderopvang.  
Per 1 april 2014 veranderden 
de kosten van de peuteropvang 
(voorheen peuterspeelzaal). In-
formatie bij Daniëlle de Haan  
(023) 5483812 (dinsdag en don-
derdag) - e-mail: kinderop-
vang@casca.nl.

Noeste arbeid
Heemstede - Het goede 
voorbeeld. Dat gaven Rick 
(8) en Thomas (6) afgelo-
pen zaterdag. De twee heb-
ben de sloot schoonge-
maakt langs de Burg. van 
Doornkade. Het was toch 
goed weer en waarom dan 
niet de handen uit de mou-
wen gestoken? Wat een 
goeie actie van de mannen, 
top!

Bizarre sprookjes van
Roald Dahl in theaterspektakel
Heemstede – De repetities zijn 
in volle gang voor een muziek-
voorstelling die  geïnspireerd is 
door de sprookjes van schrijver 
Roald Dahl. Eerder in 1993 von-
den de Stichting Muziekprojec-
ten Pablo Neruda en het Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede el-
kaar in een dergelijke voorstel-
ling die werd bekeken door zo’n 
3.000 toeschouwers. Een en an-
der is in een nieuw, eigentijds 
jasje gestoken met behoud van 
de muzikale basis uit 1993. Zo 
zien we op drie enorme beeld-
schermen en een meterslange 
catwalk de personages tot le-
ven komen. Regisseuse Marjo-
lein Macrander en multimedia-
kunstenaar Guido Paap tekenen 
voor de artistieke invulling van 
het theaterspektakel dat te zien 
is 12 en 13 april in de Lichtfa-
briek in Haarlem.
De bedenker van deze gruwelij-
ke sprookjes,Roald Dahl, maakt 
in eigen persoon zijn opwachting 
als gastheer. Bekende sprook-
jesfiguren zoals Assepoester 

Heemstede - Werkende en 
drukbezette mensen die medi-
cijnen gebruiken, staan regel-
matig bij een apotheek in de rij 
voor steeds weer dezelfde me-
dicatie. Dat is nu niet meer no-
dig. Sinds kort heeft apotheek 

Groenendaal een automaat 
waar 24 uur per dag medicijnen 
uitgehaald kunnen worden.

Een 24-uurs medicijnen-
automaat, hoe werkt dat?
Klanten kunnen zich aanmel-

den aan de balie van apotheek 
Groenendaal. Er wordt dan een 
mobiel nummer en emailadres 
gevraagd. Verder loopt alles 
voor u vanzelf. De ervaren me-
dewerkers leggen de juiste me-
dicijnen voor de juiste patiënt 
klaar in de machine. Daarna 
wordt automatisch een sms ge-
stuurd dat de medicijnen op-
gehaald kunnen worden: ze-
ven dagen per week, 24 uur per 
dag. Klanten die gebruik maken 
van deze 24-uurs medicijnser-
vice kunnen er dus zeker van 
zijn dat ze niet voor niets ko-
men.

Nú beschikbaar bij
apotheek Groenendaal
Meldt u snel aan bij apotheek 
Groenendaal, Valkenburgerlaan 
50 te Heemstede. www.apo-
theekgroenendaal.nl. Apotheek 
Groenendaal helpt u graag ver-
der!

Nieuw: Medicijnen 24 uur per dag af 
te halen bij Apotheek Groenendaal

worden net even anders neer-
gezet door de excentrieke Dahl. 
De prins op het witte paard is in 
dit sprookje van het moordlusti-
ge type. Ook zien we Sneeuwwit-
je  die haar dwergen met de to-
verspiegel leidt naar astronomi-
sche gokwinsten. En Roodkapje 
blijkt een wolf in schaapskleren. 
Skypegesprekken, opsporings-
berichten en tal van andere ab-
surdistische zaken die niet direct 
in verband gebracht worden met 
sprookjes, maken dit project tot 
een niet te missen voorstelling. 
De muzikale begeleiding is in 
handen van de Teisterband on-
der leiding van Bert Steinmann. 
Het koor Pablo Neruda, bestaan-
de uit 60 koorleden, wordt gedi-
rigeerd door Cees Thissen.         
Deze bijzondere voorstelling is, 
behoudens de hele kleintjes, ge-
schikt voor alle leeftijden. Laat u 
meevoeren op een rollercoaster-
ride van indrukken, onverwach-
te wendingen, spectaculaire ef-
fecten en muzikale verrassingen.                                   
De voorstellingen vinden plaats 

op zaterdag 12 (middag en 
avond) en zondag 13 april (mid-
dag) in de Lichtfabriek, Mincke-
lersweg 2 te Haarlem. Kaarten à 
10,00 euro (voor kinderen t/m 12 
jaar) en 15,00 euro (voor volwas-
senen) zijn verkrijgbaar via www.
neruda.nl en Boekhandel Blok-
ker. De organisatie laat weten 
dat de Lichtfabriek helaas niet 
toegankelijk is voor rolstoelbe-
zitters.
Voor meer informatie: www.ne-
ruda.nl en Facebook pabloneru-
daheemstede.
Mirjam Goossens
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Regio- Afgelopen zondag von-
den bij het Claus Event Center 
in Hoofddorp de bowlingkampi-
oenschappen van het Lotto NK 
A-klasse 2014 plaats, de hoog-
ste klasse in Nederland.
Heemstedenaren Jeffrey van 
de Wakker en Simone Boon-
stra wisten zich in de voorron-
des voor de finale te plaatsen. 
Eindhovenaar Tom van der Vliet 
en Priscilla Maaswinkel Nieuwe-
gein zijn hierbij uiteindelijk Ne-
derlands kampioen bowlen ge-
worden. Voor de 25-jarige Van 
der Vliet uit Eindhoven betekent 
dit zijn eerste NK overwinning in 
de hoogste klasse. De 29-jarige 
Maaswinkel uit Nieuwegein was 
ook al de beste van het land in 
2011.
Jeffrey van de Wakker eindigde 
op de 16e plaats bij de heren. Si-
mone Boonstra plaatste zich als 
7e bij de dames. Het NK in de 
hoogste bowlingklasse begon 
woensdag 12 maart op de 20 ba-
nen van Claus Event Center te 
Hoofddorp. In totaal speelden 79 
deelnemers, 61 heren en 18 da-
mes, de acht games voorronde. 
Afgelopen zondag stonden voor 
de 20 beste heren en 10 beste 
dames de finalerondes op het 
programma.
Bart Jonker Jeffrey van de Wakker in actie (foto: Bart Jonker Productions).

Heemstedenaren strijden om plek 
bij de bowlingkampioenschappen

Heemstede - Afgelopen zater-
dag werden in Beverwijk de fi-
nale wedstrijden zuid gehouden. 
Voor GSV Heemstede deden 5 
meisjes mee in de D1 en de 4e 
divisie. Inzet van de wedstrij-
den was een plaats in de regi-
onale kampioenschappen welke 
op 5 april gehouden worden in 
Hippolytushoef. Voorwaarde om 
door te dringen tot deze regiona-
le kampioenschappen was een 
plaats in de bovenste helft van 
het klassement en daarin zijn al-
le turnsters van GSV Heemste-
de ruimschoots geslaagd. Deel-
nemende verenigingen uit o.a. 
Almere, Huizen, Amsterdam, en 
Limmen hadden hun beste turn-
sters afgevaardigd om zoveel 
mogelijk finaleplaatsen in de re-
giofinale zeker te stellen.
 In de eerste wedstrijd begon Ire-
ne de Vries op de vloer. Voor het 
eerst turnde ze hier een arabier 
flick flack en dat lukte haar goed. 
Een opsteker om de zenuwen 
goed in bedwang te krijgen. Ver-
volgens ging ze voor haar betere 
toestellen. Op de sprong kreeg 
ze voor haar handstand plat-
val en salto gehurkt de hoogste 
score van alle 29 deelneemsters! 
Hierdoor steeg ze in het klasse-
ment. Deze stijgende lijn hield ze 
vast met een hele mooie brugoe-
fening (3de plaats) en een prima 
balkoefening (ook 3de plaats). 
In het eindklassement klom ze 

hierdoor naar een mooie 5de 
plaats en dat werd met een me-
daille beloond.
Ook Hanna turnde in de eerste 
wedstrijd. Op de vloer turnde 
ook zij een arabier flick flack en 
liet ze verder een mooie oefening 
zien. Bij de sprong turnde zij een 
mooie overslag en salto voor-
over, met een 9de plaats van de 
in totaal 49 turnsters. Op de brug 
turnde ze een mooie strakke oe-
fening, met als resultaat dat ook 
zij naar de regiofinale mag. 
In de tweede wedstrijd kwam 
Cindy in actie. Op de vloer liet zij 
twee goede flick flacken zien. Bij 
de sprong turnde ze een mooie 
overslag en hurksalto vanaf de 
plankoline. Met een gemiddel-
de score van 13.42 kreeg ze de 
4de score van de 29 deelneem-
sters. Op de brug turnde ze een 
salto als afsprong. Ook de balk 
was geen probleem voor haar; 
2 mooie radslagen en een con-
stante oefening. Een 9de plaats 
voor Cindy dus ook zij mag naar 
de regiokampioenschappen.
De laatste wedstrijd streden de 
junioren tegen 25 deelneem-
sters. Hier mochten Dominique 
en Myrthe de strijd aangaan. 
Al vanaf het eerste toestel (de 
vloer) ging Dominique aan de 
leiding. Met een hele mooie oe-
fening zette zij zich op de kaart. 
Ook Myrthe liet zien dat zij een 
prima turnster is. Over de pe-

gasus sprongen beide turnsters 
een half in, half uit, wat resul-
teerde in een goede score voor 
allebei door de hogere uitgangs-
waarde. Dominique haalde de 
hoogste score van alle junioren 
met een 11.65.  Op de brug turn-
den ze beiden heel strak en de 
balkoefening verliep ook zicht-
baar zonder problemen. Met een 
gouden plak voor Dominique en 
een 8ste plaats voor Myrthe zijn 
ook deze turnsters door naar 5 
april in Hippolytushoef.

Turnsters GSV Heemstede naar 
de regiokampioenschappen

Benefietdiner in Restaurant 139

Team 291 doet mee 
aan de Roparun

Heemstede - De Roparun is 
een estafetteloop van Parijs 
naar Rotterdam met als doel om 
zoveel mogelijk geld op te 
halen voor mensen met kanker. 
De goede doelen van de Ropa-
run richten zich met name op de 
kwaliteit van het leven van kan-
ker. Hun prachtige motto is dan 
ook: ‘Leven toevoegen aan de 
dagen, waar vaak geen dagen 
meer kunnen worden toege-
voegd aan het leven’.
De Roparun vindt plaats op 7, 8 
en 9 juni. Het is een loop van 500 
km, 24/7.
Het team wil zoveel moge-
lijk geld ophalen voor dit mooie 
doel en organiseert tal van acties 
(www.team291.nl).
Er is ook een promotiefilm ge-
maakt: https://www.youtube.

com/watch?v=E43skYlmGVg 
Eén van de acties is een bene-
fietdiner op 1 april in Restau-
rant 139 in Heemstede, waarbij 
de volledige opbrengst naar de 
Stichting Roparun gaat, omdat 
zowel het eten als de wijnen ge-
sponsord worden. Voor 69,50 eu-
ro krijgt u een Spaans/Mediter-
raans viergangenmenu inclusief 
aperitief, wijnarrangement, kof-
fie en thee. 

Restaurant 139 vindt u aan de 
Zandvoortselaan 139, Heemste-
de. 
Er is slechts een beperkt aantal 
plekken beschikbaar, dus wees 
er snel bij!  

Reserveren kan via:
team291.fikket.nl.

VEW speelt voor de 
7de keer gelijk
Heemstede - Het zit VEW niet 
echt mee in de strijd om de der-
de plek in de vierde klasse za-
terdag voetbal. Voor de zevende 
keer dit seizoen speelde VEW1 
gelijk. Dit maal werd het thuis te-
gen VVH Velserbroek  2-2. 

Al na 1 minuut en 13 seconden 
stond VEW1 afgelopen zaterdag 
achter in het duel tegen VVH 
Velserbroek.  Nog maar weinig 
VEW-ers hadden de bal aange-
raakt toen een diepe bal over de 
verdediging heen op de punt van 
de schoen van een VVH–spits 
terecht kwam.  Via deze pun-
ter stond VEW direct achter; 0-1. 
Deze klap kwam VEW in de eer-
ste helft maar nauwelijks te bo-
ven. Er werd slap verdedigd en 
de dekking liet te wensen over. 
Toch kwam VEW met een zeld-
zame counter op gelijk hoog-
te. Via een diepe bal van Jeroen 
Veltenaar, waarbij de keeper van 
VVH er niet goed uitzag, kon Mi-
chiel Dekker scoren. Lang kon 
VEW echter niet genieten van 
deze gelijkmaker.  Twee minuten 
na de gelijkmaker lag de bal al-
weer achter VEW-doelman Jel-
le de Vries.  De bal werd door 

VVH-velserbroek in het 5 meter 
gebied gebracht. Iedereen van 
VEW dacht aan een bal voor de 
keeper maar die dacht daar an-
ders over. Door deze misser was 
het een koud kunstje voor de 
VVH-spits om de bal in het doel 
te koppen. 
Na rust was het spel van de 
thuisploeg beter. Al snel resul-
teerde het betere spel in een 
doelpunt voor de thuisploeg. 
Jurrit Veltman kreeg de pal op 
de schoen en schoot van afstand 
de bal in de touwen; 2-2.  Bei-
de ploegen kregen daarna nog 
enkele kansen om de wedstrijd 
winnend af te sluiten. Het dicht-
ste bij de overwinning was wel-
licht nog VVH-velserbroek. Maar 
de VEW-doelman redde in de 
slotfase een punt voor de thuis-
club. 
Al met al schiet VEW niet veel 
op met het zevende gelijke spel 
van deze competitie. Gelukkig 
verspeelde naaste concurrenten 
ook punten zodat de 3de plek 
en een periodetitel nog haalbaar 
blijven voor de ploeg van Fred 
van der Veld. Dan moet er wel 
gewonen worden van DSS en de 
Brug de komende weken.   
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Casca

 wat een feest!!

20 jaar:



Bloemendaal G1 – HBC G1  2 – 3

De Marathon man
HBC G1 heeft een mooie mix van spelers. Dat is 
ook een absolute noodzaak om tot een uitgeba-
lanceerd team te komen. Zo is er een speler van 
elastiek. Vanzelfsprekend staat hij op doel. Als ie-
dereen het doelpunt al geteld heeft weet hij zich 
nog zo te strekken dat hij toch de bal nog uit zijn 
doel weet te houden. Vlak daarvoor staan links en 
rechts  blokken graniet. Beide wijken geen centi-
meter en aanvallers lopen zich er herhaaldelijk op 
stuk. De fluwelen sectie staat op het middenveld. 
Net zo makkelijk als ze schakelen tussen verdedi-
gen en aanvallen leveren ze een fluwelen pass af 
of verstoren ze de aanval van de tegenpartij. Het 
team wordt voorin gevormd door onze renpaar-
den. De snelheid waarmee die met de bal aan de 
voeten op het vijandelijke doel afstormen is feno-
menaal. Om het team compleet te maken loopt 
in de as de marathon man als onmisbare schakel.

Al weken, zeg eigenlijk maar maanden, is hij bezig 
met schema’s. Tot op de centimeter nauwkeurig 
wordt bijgehouden hoeveel er gelopen is of er ge-
lopen moet worden. HBC doet daar zijn voordeel 
mee. Voor de wedstrijd begint weten ze precies 
wat ze van hem kunnen verwachten. En dat is niet 
gering. Het tempo hoog houdend blijft hij zijn me-
ters maken. Niet zomaar maar alles in dienst van 

het team. Ballen afpakken en ballen afleveren aan 
de middenvelders of aanvallers. Je ziet hem haast 
overal. Als hij zijn meters maar kan maken. 

Deze mix van kwaliteiten zorgt wekelijks voor leu-
ke wedstrijden. Soms soeverein, soms met de bil-
len knijpend worden de punten binnen gehaald. 
Tegen Bloemendaal was weer zichtbaar hoe het 
door de caoches bedacht is en getraind wordt. 
Een aanval, door Rick opgezet, werd door Je-
roen verder doorgevoerd tot aan de achterlijn. Zijn 
voorzet bereikte Davy die met een klein tikje breed 
Gert-Jan in staat stelde te scoren. Uit het boekje! 
Dat Bloemendaal tot twee keer toe de voorsprong 
van HBC ongedaan maakte had meer met con-
centratie gebrek te maken dan met de klasse van 
de tegenstanders. Het was dan ook niet meer dan 
terecht dat Martijn, met zijn tweede doelpunt, de 
volle winst veilig stelde. 

En de marathon man? Nuttig als altijd. Hij heeft 
slechts één angst. Dat is een blessure. Bloemen-
daal uit was daarom voorlopig zijn laatste bijdrage 
aan dit team. Hij loopt terug naar huis. Nog even 
en dan is hij in Rotterdam. We gaan hem missen.     

Leo Holdorp

INGEZONDEN

Kon. HFC herpakt zich 
in de tweede helft
Haarlem Zuid - Middenvel-
der Donny Verdam werd node 
gemist. Wegens een schorsing 
moest hij het duel tegen Quick 
vanaf de tribune bekijken. Juist 
hij, samen met uitblinker Mike 
van der Ban, geven vaak het sein 
er vol voor te gaan. HFC startte 
zwakt en had het geluk dat ook 
Quick niet veel klaarspeelde. Het 
was rommelig en van goed lo-
pende aanvallen was geen spra-
ke. Rechts voorin kwam het ge-
vaar van El Baouchi die een paar 
maal de achterlijn haalde en 
kon voorzetten. Quick had wel 
de beste kansen. Inzetten van 
Berkhof en Peereboom vonden 
HFC doelman Van Rossum op 
hun pad. Aan de kant van HFC 
kwam Giorgio Berkleef een paar 
keer langs zijn tegenstander. De 
kansjes die er zo ontstonden 
werden niet benut. Niet één ge-
le kaart hoefde de goed leiden-
de scheidsrechter Mandemakers 
te trekken. Tekenend voor het 
gebrek aan strijdlust aan beide 
kanten.
Na de pauze een heel ander 
HFC. Coach Mulders had de 
ploeg weer op scherp gekregen. 
Er kwam veel meer beleving en 
er werd op het scherpst van de 
snede gevochten. Nu wel een 
hand vol gele kaarten, zonder dat 
er sprake was van gemeen spel. 
Het werd eindelijk een mannelijk 
potje voetbal. HFC trok de wed-
strijd steeds meer naar zich toe, 
aanvallen liepen beter, het tem-
po ging omhoog en verdedigend 
was er weinig aan de hand. Wou-
ter Haarmans was buiten de ba-
sis gehouden, omdat hij zich één 
minuut te laat had gemeld bij de 
teambespreking vooraf. Mulders 

is dan onverbiddelijk. Haarmans 
is wel de man die voorin het ver-
schil kan maken. Niet vreemd 
dat hij in de tweede helft als-
nog mocht opdraven ten kosten 
van Berkleef. Zijn inbreng bracht 
meer schwung in de aanval en 
keer op keer verschalkte hij zijn 
tegenstander. Ook Ilias Houda 
kwam binnen de lijnen om Bart 
Nelis te vervangen. Hiermee was 
het evenwicht op het middenveld 
hersteld.

Een doelpunt voor HFC hing in 
de lucht. Het duurde even tot de 
op stoom gekomen aanvallers 
loon naar werken kregen. Een 
perfecte dieptepass van Jochem 
Lindenhovius werd op waar-
de geschat door Tjon-A-Njoek. 
In één run bereikte hij het doel. 
Zijn lob ketste af via de lat en 
paal. Wouter Haarmans was er 
als de kippen bij de terugsprin-
gende bal in het doel te werken 
0-1. Daarna kreeg HFC nog een 
aantal mogelijkheden de sco-
re te verhogen. Het bleef echter 
bij dat ene doelpunt. Quick pro-
beerde er nog een offensief uit 
te gooien, maar het ontbreekt 
de Hagenaars aan kwaliteit. Ze 
moeten het hebben van stan-
daard situaties en op die mo-
menten is het oppassen voor ie-
dere verdediging. HFC blijft de 
lijst aanvoeren met de achtervol-
gers EDO en Westlandia op twee 
punten achterstand. Deze twee 
clubs spelen aanstaande zondag 
tegen elkaar. Quick haakt af voor 
het kampioenschap. Zondag 23 
maart ontvangt HFC thuis de 
nummer zes op de ranglijst, VOC 
uit Rotterdam.  
Eric van Westerloo

Healthclub NU ontpopt zich tot
zeer compleet sportcentrum

Een veelzijdige fitnessclub 
met een sociaal gezicht

Vergeleken met andere fitness-
clubs is Healthclub NU veelzij-
dig. Het wil meer zijn dan alleen 
een club waar je terecht kunt 
voor de wekelijkse trainingsses-
sies, het is een plek waar men 
zich kan ontspannen. Daar-
naast valt het sociale karakter 
van de fitnessclub op. “Het gaat 
bij ons om meer dan sporten al-
leen”, vertellen de broers Mas-
saal, beiden eigenaren van He-
althclub NU, “Je kan hier uiter-
aard je wekelijkse sportroutine in 
de fitness volbrengen of deelne-

men aan een van de vele profes-
sionele groepslessen. Je kan bij 
ons ook terecht voor een heerlij-
ke cappuccino of een kop thee, 
met een medesporter bijpraten, 
de krant of een magazine lezen 
en lekker even bijkomen in de 
sauna. We hebben gratis inter-
net voor iedereen. Je kunt dus 
eventueel ook de belangrijke 
mails checken en werk of studie 
oppakken.”

Fysiotherapie
Sinds het begin van 2014 zit ook 

Heemstede – De Heemsteedse fitnessclub Healthclub NU be-
staat pas twee jaar en is reeds uitgegroeid tot een succesvol-
le fitnessclub, voor jong én oud, man én vrouw. Sinds dit jaar 
heeft fysiotherapiepraktijk AllroundSportcare zich aangeslo-
ten bij de fitnessclub en hiermee is Healthclub NU in de re-
gio uitgegroeid tot een toonaangevend centrum voor sport en 
beweging.

de fysiotherapiepraktijk van All-
roundSportcare gevestigd on-
der het dak van Healthclub NU. 
Sindsdien bieden ze ook moto-
rieklessen voor basisschoolkin-
deren én lessen voor de 65+’ers, 
zoals rugfit, easyfit en fysioclub. 
“Allen begeleid door opgeleide 
fysiotherapeuten. De abonne-
menten zijn all-in, dus iedereen 
mag van alle faciliteiten gebruik 
maken”.

Win een scooter
Healthclub NU zet altijd een 
stapje extra voor nieuwe en be-
staande leden. Wie eens een fa-
milielid, vriend of vriendin ken-
nis wil laten maken met de 
sportschool, krijgt hier gelegen-
heid toe. “Sterker nog, momen-
teel loopt er een actie samen 
met het Heemsteeds scooterbe-
drijf Landmeier Tweewielers van 
de Kerklaan. De gelukkige win-
naar van de ‘Bring a Friend’-actie 
krijgt een mooie nieuwe scooter 
cadeau. Wie nieuwsgierig is kan 
hem komen bewonderen. Hij 
staat te blinken in de club!”
Healthclub NU bevindt zich aan 
de Cruquiusweg 37, eerste ver-
dieping. Voor meer informatie 
over sporten, fit worden of fy-
siotherapie kan men terecht op 
www.healthclubnu.nl. Of neem 
contact op via 023-5280005 en 
info@hcnu.nl.

Knutselclub maakt een 
lente-raamhanger

Heemstede - Meisjes en jon-
gens van 5 tot en met 10 jaar 
kunnen samen met juf Rena-
te een lente-raamhanger ma-
ken tijdens de knutselmiddag op 
woensdag 26 maart. De Knut-
selclub komt bijeen van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-

slaan 11, Heemstede. Kosten per 
keer zijn: 4 euro, een kaart voor 
10 keer kost 35 euro. Kinderen 
graag van te tevoren aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.
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Woensdag 19, donder-
dag 20 en vrijdag 21 maart
Schooltoneel College Ha-
geveld ‘Ik Ook’. Spannend 
en mooi stuk vol afwisseling, 
gespeeld door leerlingen uit 
alle jaarlagen. Aanvang: 20.00 
uur, kaartjes: 5 euro via 023-
5 100 100.

Woensdag 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 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 19 maart 
t/m zondag 4 mei
Expositie Dolly Ann Joustra 
(1925-2012). Pasteltekenin-
gen en acrylschilderijen. Bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

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.podiaheemstede.nl.

Vrijdag 21 maart
Kinderkleding beurs en 
speelgoedbeurs in Benne-
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.

Bij Boekhandel Blok-
ker: presentatie en work-
shop ‘Het geheim van Jo-
ris en Draakje’ door Vera 
de Backker, illustratrice. 
Aanvang: 15.00 uur. Toegang 
vrij maar reserveren gewenst. 
Binnenweg 138, Heemstede. 
Tel. 023 - 5282472.

Het Vermeer Trio (viool, 
cello en piano) in muse-
um de Cruquius. Met pia-
nist Jeroen Bal, violist Tjeerd 
Top en cellist Johan van Ier-
sel. Voor dit concert zijn kaar-
ten verkrijgbaar via www.
CruquiusConcerten.nl of via 

AgendA



Heemstede - Aan de al jaren 
durende onveilige situatie voor 
fietsers en voetgangers bij de 
oversteek van de Dreef (Post-
laan / Van den Eyndekade) kan 
in oktober zijn opgelost. Met ver-
keerslichten wordt het langzame 
verkeer een veilige oversteek ge-
boden. Bewoners van de Dreef 
zijn ook voor veiligheid maar 
hebben bezwaren tegen de ge-
kozen oplossing. Hun angst be-
treft vooral geluidsoverlast, op-
stoppingen, fijnstof en meer cha-
os op de Dreef.
Men mist een samenhangend 
plan. Waarom niet een totaal-
visie van meerdere VRI’s (ver-
keer regel installaties). Er moet 
afstemming komen met de ver-
keerslichten het Wipperplein en 
de Joh. Wagenaarlaan. Waarom 
is er geen milieuonderzoek ge-
daan? Het rapport van het bu-
reau Goudappel Coffeng werd 
gekraakt. Er zou maar één dag 
zijn geteld en op een moment 
dat de Herenweg nog in onder-
houd was. Waarom geen proef-
opstelling? Een zestal inspre-
kers trachtte de commissie ruim-

te op andere gedachten te bren-
gen. Ze bereikten wel iets. De 
gemeente gaat men hen het ge-
sprek aan en er wordt gekeken 
naar de mogelijkheid het groen 
van de middenberm te verleggen 
naar de zijkanten. Het nieuw aan 
te leggen systeem kan op ter-
mijn ingepast worden in het ver-
keer management systeem, wat 
overigens nog steeds niet is ge-
realiseerd.
Wethouder Christa Kuiper stelde 
dat het besluit al is genomen en 
zij nu de aanbestedingsfase in-
gaat. Als alles spoedig verloopt, 
kunnen de verkeerslichten in ok-
tober op rood, oranje maar voor-
al op groen.
Eric van Westerloo

de kassa van schouwburg de 
Meerse, 023-5563707. De toe-
gangsprijs voor alle concerten 
is 21,= euro (incl. pauzecon-
sumptie).

Dinsdag 25 maart
Discussieavond over de 
zorg en generaties. Wat 
hebben wij voor elkaar over? 
Zorg komt straks voor een 
groot deel voor rekening van 
jongere generaties. Avond 
met stellingen en gasten.
Locatie: Pauwhof, achter de 
Oude Kerk te Heemstede. 
Toegang gratis. Aanmelden 
mag: jcmdebets@gmail.com 
Aanv. 19.30 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.

Lezing over de Matthäus 
Passion door Bachkenner 
en ver familielid Govert Jan 
Bach bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 te Heem-
stede. Tel. 023 - 5282472. Toe-
gang: 5,-. Aanv. 20.00 uur.

Donderdag 27 maart
Ds Pieter Dronkers spreekt 
op uitnodiging van PKN 
Heemstede de Joods-Pa-
lestijnse dialoog in Nes 
Ammim. Locatie: Pauwehof, 
achter Oude Kerk Wilhelmin-
aplein. Aanv. 20u. Toegang 
gratis, maar donatie welkom.

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.

Zaterdag 29 en
zondag 30 maart
Johannes-Passion opge-
voerd door Haarlem Voices 
olv Sarah Barrett. Zaterdag 
in Overveen, Onze Lieve Vrou-
we Kerk, Korte Zijlweg 5. Zaal 
open: 19u. Aanv. 19.30 uur. 
Zondag in Heemstede, Bavo-
kerk, Herenweg 88. Kaarten: 
o.a via www.haarlemvoices.nl 
voorverk. 24,- / zaal 27,50 en 
jeud/CJP 18,-. 20,- a/d zaal.

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. 

Leerlingen AMuze, zang-
school met lerares Yvon 
Agterhof, zingen in Theater 
de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede voor het goe-
de doel: KiKa. Tevens mini-
markt en loterij. Kaarten zijn 
verkrijgbaar vanaf 7,50 euro. 
Zaal open: 13.00 uur. aanvang 
is 14.00 uur. De Luifel is ge-
vestigd aan de Herenweg 96 
te Heemstede.

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
Voorstelling ‘’Prei met mij’ 
van Nathalie Baartman in 
Theater de Luifel, Herenweg 

96 Heemstede. Aanv. 20.15u. 
Entree: 18,50 euro. Kaartver-
koop: 023-548 38 38 en www.
podiaheemstede.nl.

Vrijdag 4 april
t/m zondag 6 april
Heemsteedse Kunstbeurs. 
Locaties: Pinksterkerk, Atelier 
NW, Van ‘t Hof Wonen, Am-
stelArt en Brink Piano’s. Fees-
telijke opening vrijdag 20u in 
de Pinksterkerk, Camplaan. 
Za + zo: 11-17u. Meer info:
www.heemsteedsekunst-
beurs.nl.

Ensemble Klezmaran 
speelt Klezmermuziek in 
de Petrakerk, Limburglaan 3 
te Heemstede.
Klezmer is de muziek van 
rondtrekkende muzikanten 
van Joodse origine. Het is Jid-
dische muziek voor feesten 
en partijen, voornamelijk uit 
het begin van de 20ste eeuw. 
Aanvang 15.00 uur.  Zaal 
open 14.30 uur. Toegang vrij. 
Na afloop collecte.

Zaterdag 5 april
Jong strijkersensemble 
Fancy Fiddlers in Oude 
Kerk Heemstede. Aanvang 
20.15 uur; entree: 21,50 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

Inhaalconcert harpist
Remy van Kesteren, gra-
tis te beluisteren in de Oude 
Kerk,Wilhelminaplein, Heem-
stede. De zaal gaat open om 
16.00 uur en het optreden be-
gint om 16.15 uur. Na afloop 
is er een ‘Meet the artist’ met 
Van Kesteren in de achter-
gelegen Pauwenhof. Daar zal 
ook zijn allernieuwste CD te 
koop zal zijn.

Zaterdag 5
en zondag 6 april
Jozefkerk Bennebroek 
houdt festival om gemeen-
schapsgevoel te bevor-
deren en geld in te zame-
len voor de parochie. O.a. 
bridge-drive. Kijk op: www.jo-
zefparochiebennebroek.nl.

Regio - Op zondag 23 maart zal in de Kennemersporthal te 
Haarlem een super snuffelmarkt worden gehouden.
Leuke dingen, gekke dingen, kostbare en handige dingen. Zo-
maar of voor de heb , het is er allemaal. Een compleet huis kan 
worden ingericht. Meer dan 250 kramen vol mooie oude spullen. 
Alles wat ooit gemaakt is vindt je op de Snuffelmarkt. Zolders, 
kelders, schuren zijn weer opgeruimd op zoek naar spullen die 
men hier aan de man probeert te brengen.
De markt is geopend van 09:00 uur tot 16:30 uur. De toegang 
bedraagt 3,50 euro voor volwassenen, kinderen onder geleide 
t/m 12 jaar zijn gratis, Parkeren is gratis.
Het Kennemer sportcenter is gelegen aan de IJsbaanlaan 4, 
2024 AV te Haarlem.
Voor meer info: www.vanaerlebv.nl.

Schatzoeken op de 
snuffelmarkt

Beveiligde oversteek 
op de Dreef

‘Luister niet naar mooie verhalen’
Op het spreekuur van de wethouders ben ik denk ik wel vier keer 
geweest om onder andere te praten over de rozenbottelstrui-
ken hier voor mijn deur aan de Cruquiusweg. Twee jaar geleden 
moesten, in verband met afsluiting van het fietspad naar de brug 
en slechte bewegwijzering, de fietsers een wegbanen door deze 
struiken. Al die tijd zijn er grote stukken waar geen struiken meer 
staan. Het wordt maar niet opgevuld (‘geen geld’ is de dooddoe-
ner).
Een andere grief is dat de bushalte van de 140 (Cruquiusweg) 
moeilijk te bereiken is. Het fietsenrek is te klein en de fietsen staan 
er naast. Mijn man kan er met zijn rollator niet door. Ik moet eerst 
fietsen verplaatsen voor hij er langs kan. Ook vind ik de stoplich-
ten langs de Dreef knullig afgesteld en vaak reageren ze niet op 
het aanbod. Ik fiets daar heel veel en ik zie vele fietsers maar door 
rood rijden. En dan het slechte wegdek. Her en der kuilen. Als je 
er voor belt wordt er niets mee gedaan meestal. Ik ben er mee ge-
stopt om ooit nog naar het spreekuur te gaan. Luister niet naar de 
mooie verhalen want ze zijn niet zo met ons begaan.
Hanny Hoppezak, Cruquiusweg 182, Heemstede.

INGEZONDEN

Schooltoneel College Hageveld speelt ‘Ik Ook’
Heemstede - Zomaar een 
avond in een Frans café in de 
Jordaan, waar gasten komen en 
gaan. Een bij het altaar wegge-
lopen bruid, een pasgetrouwd 
stelletje, twee zussen en zeven 
kieskeurige, vrijgezelle vrou-
wen op zoek naar een geschik-
te man, het is slechts een greep 
uit de vele figuren die de des-
betreffende avond aanschuiven. 
Naarmate de avond vordert, ne-

men de emoties, spanningen en 
versierpogingen toe. Fragmenta-
risch krijgen de relaties en ver-
houdingen tussen de gasten 
vorm, met de liefde als leidraad. 
‘Ik Ook’ belooft een spannend en 
mooi stuk vol afwisseling te wor-
den, gespeeld door leerlingen uit 
alle jaarlagen. Allen storten zich 
vol overgave op hun rol en spe-
len met veel toewijding en en-
thousiasme. Naast toneelspel is 

er dit jaar ook een grote rol voor 
zang en dans weggelegd. Kort-
om, een veelzijdig spektakel dat 
je zeker niet moet missen! 
‘Ik Ook’ wordt op woensdag 19, 
donderag 20 en vrijdag 21 maart 
gespeeld in de aula van het 
College Hageveld, Hageveld 15, 
te Heemstede. Aanvangstijd is 
20.00 uur, kaartjes kosten 5 eu-
ro en zijn telefonisch te reserve-
ren via 023-5 100 100. 
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 maart 2014

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vergaderingen 
gemeenteraad
25 en 26 maart

In deze uitgave:
- Subsidies lokale activiteiten
- Landelijke compostdag

Plannen voor inrichting pleintjes 
Raadhuisstraat en kop Blekersvaartweg
De gemeente wil de pleintjes in de 
Raadhuisstraat (tussen de Pasta Box 
en Homestede) en aan de kop van de 
Blekersvaartweg (tegenover Albert Heijn) 
aantrekkelijker maken. Voor beide locaties 
is een plan gemaakt dat u tijdens een 
inloopavond op 25 maart kunt inzien. 

Voorstel pleintje Raadhuisstraat
Het brede deel van de Raadhuisstraat ter hoogte 
van de pomp wordt opnieuw bestraat. De nu 
aanwezige parkeerplaatsen worden verplaatst 
naar de hoofdrijbaan. Hier komt een parkeerstrook 
waarin evenveel parkeerplaatsen terugkomen als 
er nu aan het parallelweggetje zijn. Zo ontstaat 
een pleintje met ruimte voor terrassen. Over de 
verdere invulling wordt nog gesproken met de 
ondernemers. Ook is in het plan opgenomen om 
bij De Eerste Aanleg de stoep te verbreden ten 
koste van één parkeerplaats, zodat ook hier ruimte 
ontstaat voor een terrasje.

Voorstel pleintje tegenover Albert 
Heijn
Het plein wordt opnieuw bestraat en aan de 
rijbaankant voorzien van een haag met een 
bomenrij erin. Om het plein een aantrekkelijke en 
groene uitstraling te geven, worden willekeurig 
haagjes en perkjes met vaste planten geplaatst.

Inloopavond
Op dinsdag 25 maart 2014 bent u van harte 
uitgenodigd tijdens de inloopavond over zowel 
het pleintje tegenover Albert Heijn als het pleintje 
aan de Raadhuisstraat. Tussen 18.30 uur en 20.00 
uur kunt u in de Burgerzaal van het raadhuis het 
ontwerp bekijken, hierbij uitleg krijgen en reageren. 
Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is 
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent.

Reageren op het ontwerp
U kunt mondeling of schriftelijk reageren tijdens 
de inloopavond op dinsdag 25 maart. Schriftelijke 
reacties kunt u voor 28 april 2014 sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling 
Voorbereiding Openbare Ruimte, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de plannen voor het 
pleintje Raadhuisstraat en het pleintje aan de kop 
Blekersvaartweg op www.heemstede.nl (plannen 
en projecten). Hier ziet u de tekeningen van het 
voorlopig ontwerp voor de pleintjes die ter inspraak 
worden voorgelegd. De tekeningen kunt u in 
groot formaat inzien tijdens openingstijden in het 
raadhuis. 

Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met Martin Hin via telefoonnummer 
(023) 54 85 769 of stuur een e-mail naar
 gemeente@heemstede.nl.

Groenafval scheiden: daar krijg je 
iets voor terug!
Op zaterdag 22 maart 2014 kunnen inwoners van 
de gemeente Heemstede op vertoon van hun 
legitimatie gratis vier zakken compost ophalen 
bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47. 
Met deze jaarlijks terugkerende actie wil 
Meerlanden inwoners bedanken voor hun 
inspanningen om organisch en gft-afval 
gescheiden aan te leveren. Jur Botter, wethouder 
Duurzaamheid, reikt om 9.00 uur de eerste 
zakken compost uit. De milieustraat is op 
zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur. 
Kom op tijd want op=op! 

Zaterdag 22 maart 2014: 
Landelijke Compostdag



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achterweg 19 A aanpassingen aan interieur van 

de Oude kerk wabonummer 10414, ontvangen 
24 februari 2014. 

- Prof. Asserlaan 27 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 10555, ontvangen 
3 maart 2014. 

- Joh. Vermeerstraat 14 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 10562, ontvangen 27 februari 
2014. 

- Jan van den Bergstraat 75 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 10569, ontvangen 28 februari 
2014. 

- Jacob van Campenstraat 8 het wijzigen van 
een garage naar een woonfunctie en plaatsen 
dakopbouw wabonummer 10572, ontvangen 28 

februari 2014. 
- IJssellaan 9 het kappen van 1 berk wabonummer 

10583, ontvangen 3 maart 2014. 
- Glipper Dreef 40 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 10585, 
ontvangen 3 maart 2014. 

- Rijnlaan 124 het kappen van 1 den en 2 coniferen 
wabonummer 105862, ontvangen 19 februari 
2014. 

- Herenweg 6 het kappen van 2 beuken 
wabonunmmer 10607, ontvangen 4 maart 2014. 

- Leidsevaartweg 119 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10662, ontvangen 6 maart 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 35 diverse 

wijzigingen aanbrengen in de zorgwoningen, 

Nieuw Overbos wabonummer 10010, verzonden 
14 maart 2014. 

- Binnenweg 108 het vervangen van lichtreclame 
wabonummer 10094, verzonden 14 maart 2014. 

- Jeroen Boschlaan 23 het wijzigen van 
de voorgevel en verplaatsen binnentrap 
wabonummer 10093, verzonden 14 maart 2014. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Rectificatie
In HeemstedeNieuws van woensdag 12 maart 
stond bij Aanvragen en Verleende 
omgevingsvergunningen abusievelijk vermeld 
dat het om uitgebreide procedures zou gaan. 
Het indienen van bezwaar bij alle hier vermelde 
omgevingsvergunningen gaat via een reguliere 
procedure.

Subsidies beschikbaar voor lokale 
activiteiten
Sportstimulering
Wilt u in 2014 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 
jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert 
u een activiteit gericht op de ontwikkeling van 
topsporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in 
aanmerking voor een subsidie van de gemeente 
Heemstede. Voor deze activiteiten is in 2014 een 
subsidiebudget beschikbaar van € 27.500. Uw 
subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2014 worden 
ingediend. 

Buurtactiviteiten
Wilt u een activiteit voor de hele buurt organiseren? 
Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor 
een subsidie. Te veel mensen hebben te weinig 
contact met andere mensen in hun buurt. Dit is 
jammer, want hoe meer mensen u kent in uw buurt, 
hoe meer u zich thuis voelt. Buurtactiviteiten zijn 
de ideale manier om kennis te maken met elkaar. 
Voor deze activiteiten is een budget beschikbaar 
van maximaal € 7.500. Uw subsidieverzoek 
voor buurtactiviteiten moet vóór 1 juni worden 
ingediend.

Archeologie
Wilt u iets in Heemstede op het gebied van 
archeologie ondernemen? Mogelijk komt uw 
initiatief in aanmerking voor een subsidie van de 
gemeente. De gemeente heeft voor deze ‘lokale 
initiatieven’ een budget beschikbaar van maximaal 
€ 3.500. Dit bedrag is beschikbaar voor lokale 
educatieve activiteiten gericht op archeologie. Uw 
aanvraag hiervoor wordt behandeld op volgorde 
van binnenkomst.

Meer informatie en voorwaarden
Voor meer informatie over deze subsidies kunt u 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van 
de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer 
(023) 548 56 79 of via de e-mail: 
ksiegrest@heemstede.nl. 
Uw subsidieverzoek moet aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Lees alles hierover op onze 
website www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede, 
Subsidies’. U kunt hier ook een aanvraagformulier 
downloaden.

Uitschrijvingen basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
per 12 maart 2014 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- R.J. van Dijk, geboren 15-04-1979, 
 Van den Eijndekade 39
- S.Z. Król, geboren 25-05-1962, Binnenweg 204

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 16 januari 2014 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- J.P. Jucha, geboren 30-06-1971, 
 adres Zandvoortselaan 69 A
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Loket Heemstede 
is er voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u 
voor al uw vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of het nu 
gaat om het aanvragen van een voorziening 
in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (zoals OV-taxi, aanpassingen in 
de woning of een rolstoel) of om informatie en 
advies, wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt 
u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U 
kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.



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’.

Nieuwe regelgeving - nieuwe Beleidsregels op belastinggebied
Op 4 februari 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders de volgende 
regelgeving vastgesteld:
- Beleidsregels fiscale bestuurlijke boeten 

gemeente Heemstede;
- Beleidsregels ambtshalve vermindering 

gemeentelijke belastingen gemeente 
Heemstede 2014;

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een 
belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente 
Heemstede 2014;

- Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-
belanghebbende gemeente Heemstede 2014 

(onder intrekking van Beleidsregels heffing 
en invordering gemeentelijke belastingen 
en uitvoering Wet WOZ van de gemeenten 
Bloemendaal/Heemstede/Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Zandvoort 2009, vastgesteld bij 
besluit van 30 januari 2009);

- Beleidsregels voor het schriftelijk (nader) 
motiveren van bezwaar- of verzoekschriften 
gemeente Heemstede 2014;

- Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 
gemeente Heemstede 2014;

- Incassoreglement gemeentelijke belastingen 
gemeente Heemstede 2014 (onder intrekking 

van de Beleidsregels automatische incasso van 
de gemeentelijke belastingen, vastgesteld bij 
besluit van 10 december 2002);

- Leidraad Invordering Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid 2014 (onder intrekking van 
de Leidraad Invordering gemeentebelastingen, 
vastgesteld bij besluit van 14 april 2009 en de 
Leidraad Invordering Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid 2014, vastgesteld bij besluit 
van 21 januari 2014).

Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
de volgende fietsen aangetroffen, die niet in 
rijtechnische staat zijn:

- een grijze Pointer fiets aan de Van der Waalslaan 
naast de school de Ark (doorgang naar 
Romeinlaan) met 2 lege banden;

- een zwarte Pelikaan fiets aan de Spaarnzichtlaan 
hoek Binnenweg met 2 lege banden;

- een blauwe Lavorit foets aan de Spaarnzichtlaan 

hoek Binnenweg met 2 lege banden en zonder 
zadel.

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 eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 29 maart 2014 de gelegenheid om hun 
fiets van de weg te verwijderen dan wel te zorgen 
dat hun 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.

Fietsen Van der Waalslaan en Spaarnzichtlaan

Vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op dinsdag 25 maart 2014 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 
zijn.

Dinsdag 25 maart 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 25 maart 2014
- Vragenuur
- Oordeel van de gemeenteraad over de 

rechtmatigheid van de verkiezingen
- Onderzoek van de geloofsbrieven van de 

gekozenen op 19 maart 2014
- Wat verder ter tafel komt 

Donderdag 27 maart 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 27 maart 2014
- Vragenuur
- Afscheid van vertrekkende raadsleden
- Beëdiging van de raadsleden die op 19 maart 

2014 zijn gekozen in de gemeenteraad van 
Heemstede

- Benoemingen in commissies
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 maart 2014
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon 
(023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.
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