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Iedere dinsdag, woensdag en donderdag een heerlijke 
bistro-klassieker voor slechts € 17,50 op Landgoed Groendaal!
Kijk op Facebook.com/LandgoedGroenendaal welk
gerecht komende week geserveerd wordt!

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag een heerlijke 
bistro-klassieker voor slechts € 17,50 op Landgoed Groendaal!

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
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Zandvoortselaan 157
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Casca-krant gemist? 
 
 
 
 
 
 
 

Haal 'm op bij de Luifel 
Herenweg 96–Heemstede 

casca.nl 

Open dag
Zaterdag 21 maart
11.00-14.00 uur

kinderdagVerBLiJF
e6,00 per uur

Johan Wagenaarlaan 1
Tel. 023-5401140

 

BAMBAM &
PEBBLES

Meer vergoeding mogelijk 
door PLUS status

Loc. Spaarne ZH Heemstede
Loc. Meijerslaan 258

Telefoon 023-5285677

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Broekerdreef 134-140
 Velserbroek 

088 97 22 100
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

BEGRAAFPLAATS
& CREmAToRium 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

25 mAART
18.30 - 21.00 UUR

www.BC-wESTERVELD.nL 

Heemstede - De plannen voor een nieuwe Oost-Westverbinding met de prachtige naam ‘Duin-
polderweg’ heeft nogal wat voeten in de geestgronden. De bedoeling is om het belangrijke gebied, 
dat de Bollenstreek nog altijd is, te ontsluiten richting het achterland waaronder Schiphol, Amster-
dam en de exportbestemmingen Duitsland en verder. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de 
N206 en de N207. De voorstanders zien alleen maar voordelen, de tegenstanders slechts nadelen. 

Lees verder op pagina 8

Duinpolderweg omstreden punt 
bij de komende verkiezingen

www.lijfengezondheid.nl
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Regio - Zondag 22 maart is er 
om 10.00 uur een viering met 
ds. J. Nak-Visser in Trefpunt 
Bennebroek, Akonietenplein 
1. Tevens Kindercafé.
 

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 22 
maart, Vijfde zondag Veertig-
dagentijd, in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein. 10.00 uur. 
Met ds. P.I.C. Terpstra, m.m.v. 
de Straatklinkers. Crèche (tot 
4 jaar) en Kinderkring (4 tot 
12 jaar).

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 22 maart, aanvang 
10.00 uur. Voorganger me-
vrouw G. van der  Harst-de 
Leeuwe (Aerdenhout)

Zondag 29 maart, Palmzondag, 
aanvang 10:00 uur. Voorgan-
ger Ds. M.A. Smalbrugge

Zondag 5 april, Pasen, aan-
vang 10.00 uur. Voorganger 
Ds. M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (12)

Na een onderbreking van 5 we-
ken met fraaie schilderijtjes van 
bekende en mindere bekende . 
Heemsteedse plekjes gaan we 
weer verder met de winkels. We 
waren gebleven bij Wilhelmin-
aplein 12, een Gemeentemonu-
ment met een rijke bedrijfshis-
torie.
Vanuit het HVHB, Facebook 
en NHA komt onze informa-
tie/beeldmateriaal voor deze ru-
briek. Wederom ook dank aan 
Jaap van Schagen en Jaap van 
Kuijk, de zoon van Sientje voor 
meer informatie.

Van 1657 tot 1810 was het de 
herberg Het Dubbeld Ancker. 
Er heeft nog een roggebroodfa-
briek gezeten voor het een bak-
kerij werd. Tijdens de bakkerij-
periode (1810-1920) zijn er ver-
schillende verbouwingen ge-
weest. In 1869 werd de gevel 
veranderd in een lijstgevel en 
in 1906 kwam er een paarden-
stal, wagenbergplaats en bakke-
rij achter het huis. Later kwam 
er een winkelpui en nog later 
in 1947 een etalage. Een kleine 
chronologische volgorde van de 
gebruikers van het pand:

1810-1920 4 generaties bakkers-
familie Tibboel; Na de familie 
Tibboel kwam bakker G.v.d. Hey-
den hier brood bakken totdat hij 
begin 30 naar Camplaan 22 ver-
huisde. In de jaren 1931/1932 
had N. Sleutel hier magazijn To-
ko voor o.a. zand, zeep en soda; 
daarna kwam Bakkerij H Jan-
sen volgens een advertentie uit 
1933. Een nota uit 1942 leert ons 
dat Huis- haard- en kachelsmid 
M Kooren in het pand heeft ge-
zeten; een advertentie van 1948 
heeft het Heemsteeds Kleding 
Bedrijf Alberts en Wools hier za-
ken gedaan. In de jaren 50 heeft 
er in het pand een handelson-
derneming in kunststoffen geze-
ten: F.L.B.
Sientje van Noord zat er van 
1960 tot 1980. Daarvoor zat ze 
op de Meerweg. Samen met 
haar zoon Jaap van Kuijk zette 
ze vanaf 1980 een galerie voort 
met kunst, antiek en meubels. 
In 2002 kwam AmstelArt in het 
pand. Jaap van Kuijk woont nog 
steeds in het achterste gedeel-
te dat vroeger de roggebroodfa-
briek van Funke is geweest.
De nufoto van het Gemeentelijke 
Monument van Harry Opheikens 
van maart 2015 laat weinig ver-
schil zien met de foto van toen.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 22 maart 2015, 10.00 
uur dhr. Jan Oosterom zal 
spreken over geloof in gene-
zing.

www.rafael-nehemia.nl

Heemstede - “De ooievaars aan de Fazantenlaan zijn alweer 
druk in de weer met het bouwen van hun nest”, schrijft Dick
Vermeij, die deze prachtige foto maakte. Het bouwen verloopt 
niet altijd vlekkeloos, blijkt uit de foto… (vrijdag 13 maart).

Ooievaars druk in de weer
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Het sneeuwklokje (Galanthus ni-
valis), het lenteklokje (Leuco-
jum vernum) en het zomerklok-
je (Leucojum aestivum) hebben 
alle drie witte klokvormige bloe-
metjes en bloeien allen vroeg in 
het jaar. Daardoor ontstaat er 
vaak verwarring.
Naast het feit dat ze op elkaar 
lijken zijn hun namen ook nog 
eens misleidend. Leucojum ver-
num (vernum betekent “van de 
lente”) bloeit namelijk in febru-
ari/maart, direct na het sneeuw-
klokje. En Leucojum aestivum 
(aestivum betekent “van de zo-
mer”) bloeit al vanaf april.

Maar er zijn ook wel degelijk
uiterlijke verschillen
Het gewone sneeuwklokje (Ga-
lanthus nivalis) heeft drie wit-
te buitenste bloemblaadjes en 
is daarmee het gemakkelijkst te 
herkennen. Het lenteklokje en 
het zomerklokje hebben zes bui-
tenste bloemblaadjes met daarin 
een geelgroene vlek.

Het lenteklokje wordt ongeveer 
30cm hoog en heeft doorgaans 
maar een bloemetje per sten-
gel , het zomerklokje kan wel 50 
tot 60cm hoog worden en draagt 
meerdere klokjes per bloem-
stengel.
Sneeuwklokje en lenteklokje zijn 
echte Stinzenplanten, dat wil 
zeggen dat ze zijn aangeplant 
in Nederland en dat de natuur-
lijke oorsprong van dit bolgewas 
in Midden-Europa ligt. Van daar-
uit zijn ze over Atlantisch-Europa 
verspreid. Het zomerklokje komt 
hier en daar, in door de rivieren 
herhaald overspoelde slikkige 
terreinen, van nature in ons land 
voor. Maar ze zijn ook in tuinen 
uitgezet.

Om deze fantastische voorjaars-
bloemetjes goed te kunnen on-
derscheiden zou het het bes-
te zijn om ze alle drie tegelijk te 
zien bloeien.  Door hun uiteenlo-
pende bloeitijd moet je daarvoor  
wel een beetje geluk hebben. 

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

Als de natuur een handje mee-
werkt, zou dit  half maart het ge-
val kunnen zijn.  De Thijsse’s Hof 
in Bloemendaal heeft ze alle drie 
staan en is een bezoekje in het 
voorjaar meer dan waard.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…

Wat is het verschil?
Sneeuwklokje.

Lenteklokje.

Zomerklokje.

Heemstede - Handen zijn de 
basis van onze zelfstandigheid. 
We gebruiken ze om elkaar de 
hand te schudden, te schrijven 
of de sleutel in het slot te ste-
ken. Pas als een hand of pols niet 
goed functioneert, blijkt hoe af-
hankelijk we er van zijn.

Veelgehoorde klachten zijn bij-
voorbeeld: “Bij het schillen van 
de aardappelen heb ik pijn in 
mijn duim, ook lukt het afgieten 
van de pannen niet meer.” Of: 
“Ik heb steeds meer moeite met 
schrijven.” “Ik heb ‘s nachts een 
tintelend gevoel in mijn handen 
waar ik wakker van word.”

Kwetsbaar
Een hand en pols zitten ingewik-
keld in elkaar. Botten, spieren, 
pezen en banden zorgen er sa-
men voor dat u uw hand op veel 
manieren kunt bewegen: met 
veel kracht of juist met ongeloof-
lijke precisie. Uw hand is ech-
ter ook kwetsbaar, schade aan 
de hand kan voor grote beper-
kingen zorgen. Door een onge-
luk, door overbelasting of door 
slijtage kunt u allerlei klachten 
krijgen. Een goede behandeling 
door een specialist is dan van 
belang.

Handspecialist
De handtherapeut verzorgt de 
behandeling van dit soort klach-
ten of het revalidatieproces na 
een operatie. Het streven van de 
behandeling is om weer zo op-
timaal mogelijk te functioneren. 
Binnen praktijk DEEN is Sara 
Auwerda opgeleid tot handspe-
cialist. De fysiotherapeut werkt 
vaak samen met een ergothe-
rapeut, zodat in zo kort mogelij-
ke tijd een optimaal behandelre-
sultaat bereikt kan worden. Hier-
door is de terugkeer naar zelf-
standigheid, werk, hobby en 
sport sneller of beter mogelijk. 

Niet meer ‘onthand’ zijn in het 
dagelijks leven? Of wilt u we-
ten of er iets gedaan kan worden 
aan uw klachten? Neem contact 
op met Praktijk DEEN via 023-
5285677 of 023-5293919. Prak-
tijk DEEN is gevestigd in het 
Spaarne Ziekenhuis Heemste-
de en aan de Meijerslaan 258 te 
Heemstede. 

U kunt er terecht zonder verwij-
zing van uw huisarts of specia-

list. Afhankelijk van uw verzeke-
ring,  krijgt u een aantal behan-
delingen vergoed, of tot een be-
paald bedrag. Lees hiervoor uw 
polis door.

‘Hand’specialisatie bij
Praktijk Deen.

Gespecialiseerde kennis

Handtherapie bij Praktijk DEEN 

Laatste winterfoto

Heemstede – De heerlijke blauwe lucht helpt natuurlijk mee 
maar vergeet ook de prachtige krokusjes niet; zij maken deze 
foto eigenlijk al tot lentefoto! Maar offi cieel heet deze inzending 
van Marenka Groenhuijzen nog gewoon ‘winterfoto’. Wel de 
laatste dit jaar, dat begrijpt u. Nog even genieten van dit paarse 
krokuslint langs de Herenweg.

Afgelopen weken zijn Mariette Klay en Mik van der Bor van 
KIMT langsgeweest bij een aantal basisscholen om te vertel-
len hoe leuk het is om te leren moestuinieren. Daarnaast was er
ook een mini-lesje over nuttige dieren in de tuin (bij, hommel, 
oorwurm, lieveheersbeestje). 
De kinderen vonden het prachtig! “Doe maar lekker langzaam, 
want hierna hebben we rekenen!” En een schattig jongetje uit 
groep vier wilde zijn eerste bosje bloemen uit de moestuin wel 
aan de juf geven. 
De uitgedeelde zakjes tuinkers waren een hit. KIMT vind het 
belangrijk om aan kinderen en volwassenen uit te leggen hoe 
groente groeit, hoeveel moeite je soms moet doen voordat je 
iets kunt oogsten, en hoe lekker iets smaakt wat je zelf gezaaid 
of gepoot hebt. 
KIMT geeft moestuinles vanaf april tot september. Je krijgt je 
eigen tuintje, waarin je groente, bloemen en aardappelen gaat 
verbouwen. Veel kinderen vinden het bij ons zo leuk, dat ze soms 
drie jaar achter elkaar komen. 
Er zijn ook generatie-tuinen, voor kinderen die liever samen met 
hun ouders/grootouders of een andere volwassene aan de slag 
willen. 
Voor mindervaliden zijn er verhoogde bakken, waarin ook
verrassend veel geteeld kan worden! 
Geef je snel op via de website, www.kominmijntuin.com want 
het loopt alweer storm!
Nieuwsgierig! Kom kijken op zaterdag 21 maart van 10.00 uur-
15.00 uur ingang in het Groenendaalse bos t.o. de Manpadslaan.

KOM IN MIJN TUIN!

Moestuinieren met plezier!
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Jubileum met musical 
Kon. HFC: Meer dan voetballen alleen
Regio - Als oudste voetbalver-
eniging van Nederland, met haar 
wortels in Heemstede, staat de 
Kon. HFC voor tradities. Eén van 
de tradities is het groots vie-
ren van jubilea. Als oudste ver-
eniging zijn ze dan ook altijd de 
eerste die iets te vieren hebben 
en dat doen zij dan ook. Dit jaar 
bestaat ‘de Koninklijke’, een on-
derscheiding die in 1959 werd 
toegekend, precies 135 jaar. 
Reden om tal van activiteiten te 
organiseren. Uiteraard toernooi-
en, maar ook sportwedstrijden, 
het biljard spel potten, een fami-
liefestijn samen met de cricke-
ters van Rood & Wit en de ten-
nissers van HLTC. Ook de ere-
wedstrijd tegen de oudste club 
van de wereld het Engelse Shef-

field FC stond op het program-
ma met aansluiten een feest. 
Het ‘sommerfest’ toernooi voor 
senioren en veteranen en een 
bijzondere ledenvergadering. 
Tot slot van dit jubileumjaar 
wordt in de schouwburg te 
Haarlem een spetterende mu-
sical opgevoerd. Eind jaren ze-
ventig begonnen als cabaret, is 
het dit jaar tijd voor de zesde 
editie van dit spektakel. Het stuk 
is geschreven en gecomponeerd 
door HFC-leden en ook alle 
(50) spelers zijn op de een of 
andere wijze verbonden aan de 
club. Techniek, decors, kleding 
alles is in eigen beheer en door 
eigen leden gedaan. Het stuk 
is actueel zoals de strijd om wel 
of niet toe te treden tot het be-

taalde voetbal vanaf 2017 en 
‘belchinezen’ voor de match-
fixing.
HFC, waarvan ongeveer 50 % 
van haar leden woonachtig is 
in Heemstede, bewijst met de-
ze musical meer te willen en te 
kunnen zijn dan een voetbalclub 
alleen. De musical ‘Come Back 
Jonny P’, is daar het tastbare 
bewijs van. 

Er zijn nog kaarten te verkrij-
gen voor de voorstellingen op 
vrijdag 20 maart, die begint om 
20.15 uur en voor zaterdag wan-
neer de uitvoering start om 15.30 
uur of het matinee van 20.15 
uur. Kaarten zijn te bestellen op 
023-5286320.
Eric van Westerloo

Appeltaart voor HPC-dames
Heemstede - Op de eerste mooie lentezondag van dit jaar za-
ten de wedstrijdzwemmers van HPC Heemstede in een bloed-
heet zwembad voor de vierde competitiewedstrijd van dit sei-
zoen. De wedstrijd begon met de traditionele estafettes waarbij 
de dames als eerste van start gingen. Trainer Theo van Dam had 
het estafetteteam bestaande uit Anouk, Nina, Veerle en Carmen 
een grote appeltaart beloofd als ze als eerste zouden eindigen, 
een kleine appeltaart als ze tweede zouden worden en een ap-
pel als ze als derde zouden aantikken. De dames zwommen voor 
wat ze waard waren en zijn met een nipte achterstand keurig 
tweede geworden en krijgen dus bij de eerstvolgende wedstrijd 
een kleine appeltaart! Het herenteam (Twan, Francisco, Sam en 
Marnix) zwom op de 4x 50 meter vrij een flink PR en waarbij de 
mannen hun tijd met 17 seconden verbeterden. En zij waren niet 
de enigen. In totaal eindigden bijna 60% van alle HPC-races in 
een persoonlijk record. Vooral op de 100 meter wisselslag werd 
veel tijdwinst geboekt door Deborah (- 14 seconden), Leonie (- 
11 seconden) en Francisco (- 17 seconden). Er is de laatste tijd 
veel getraind op het keerpunt van de rugslag en dat heeft zijn 
vruchten afgeworpen. Er is niemand op de rugslag gediskwalifi-
ceerd tot blijdschap van de trainers! In totaal werden er 3 gou-
den, 2 zilveren en 5 bronzen  medailles gewonnen door Anouk 
van Dam (2x), Roos Ravenstein, Marnix Bregman (2x), Sam van 
Groen, Laura Hartman, Michael van Dam (2x) en Carmen Meijer. 
Met de resultaten van deze wedstrijd heeft HPC haar positie in 
het midden van de competitiepoule van de Regio Midwest ver-
stevigd. Helaas is er geen kans meer op promotie maar het is ze-
ker niet uitgesloten dat de zwemmers met de volgende wedstrijd 
nog wel een paar plaatsen kunnen stijgen in het klassement!

Vervolg van pagina 1
Tegenover een betere bereik-
baarheid staat aantasting van de 
natuur en de leefomgeving. Ge-
meente Haarlemmermeer ziet 
verdere bebouwing aan de west-
flank niet zo zitten als de nieuwe 
weg er niet komt. In dit project 
trekken de provincies Noord- en 
Zuid-Holland gezamenlijk op. 
In beide provincies zitten VVD, 
CDA, en D66 in de besturen. De 
PvdA wel in Noord-Holland maar 
niet in Zuid-Holland. In Zuid-
Holland bestuurt ook de SP mee 
maar weer niet in Noord-Hol-
land. De VVD is, met gedepu-
teerde Post voorop, voor de aan-
leg van de weg. De PvdA is feite-
lijk tegen maar steunt in Noord-
Holland de coalitie. In Zuid-Hol-
land is zij niet coalitiegebon-
den en laat daar een tegenge-
luid horen. GroenLinks, dat niet 
meedoet in het bestuur, is tegen 

asfalt, de natuur mag niet wor-
den aangetast en wil liever fijn-
mazig openbaar vervoer. D66 is 
op verschillende gronden voor. 
Hier een stemadvies uit destille-
ren is lastig, zo niet onmogelijk. 
Een partij zoals de PvdA kan te-
gen zijn maar door loyaal te zijn 
aan een te sluiten akkoord gaan 
ze mee met de voorstemmers. 
Het CDA lijkt voor te zijn. Wilt u 
graag dat de weg er komt dan 
lijkt een stem op de VVD of het 
CDA voor de hand liggen. Wilt 
u de weg niet, dan gaan de ge-
dachten uit naar GroenLinks, SP 
of misschien PvdA. D66 maakt 
geen keuze in Noord-Holland. 
Zij wachten rapportages af, ziet 
nut en noodzaak nog niet maar 
kan nog alle kanten op. Het tra-
cé ligt nog niet vast. Het wach-
ten is op rapportages maar ook 
dan nog heeft ieder voordeel zijn 
nadeel.  

Hoe denkt de politiek in Heem-
stede? De VVD ziet mogelijkhe-
den met de komst van de Duin-
polderweg. Die moet dan wel 
zo zuidelijk mogelijk worden 
aangelegd. Het CDA ziet voor-
al voordelen. De PvdA wacht de 
onderbouwing en verdere plan-
nen af. GroenLinks ziet niets 
in het plan en voorziet alleen 
maar extra verkeersdruk richting 
Heemstede komen. D66 is niet 
tegen maar wil de meerwaar-
de wel aangetoond zien. De im-
pact op natuur en milieu moet zo 
klein mogelijk zijn.

Ten slotte de lokale partij HBB. 
Zij doet niet mee aan de provin-
ciale verkiezingen. De partij heeft 
zich uitgesproken voor de komst 
van deze weg, onder voorwaarde 
dat de verkeersdruk in Heemste-
de substantieel afneemt.
Eric van Westerloo

Duinpolderweg omstreden punt 
bij de komende verkiezingen

Buitenspelen bij Wabo
Heemstede – Vergeet de televi-
sie, computer en tablet. Kinderen 
willen het allerliefste buiten spe-
len, zo blijkt uit recent onderzoek 
van Natuurmonumenten onder 
2254 kinderen. Het bos is favo-
riet! 
Buiten spelen in het bos is al 70 
jaar mogelijk bij Scouting WABO 
Heemstede op een prachtige lo-
catie in het Groenendaalse bos. 
Deze girls only scoutinggroep wil 
graag laten zien dat kinderen op 

een leuke manier buiten kunnen 
spelen. Daarom zijn alle meiden 
tussen de  6,5 en 10 jaar uitgeno-
digd op de open inloop ochtend 
op zaterdag 28 maart van 10.30 
tot 12.30 uur. 
De groep kun je vinden in het 
Groenendaalse bos (over het 
bruggetje bij de Ritzema Boska-
de) in Heemstede. Kijk voor meer 
informatie en een routebeschrij-
ving op: www.waboscouting.nl & 
facebook.com/scoutingwabo
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Heemstede – Achttien jaar had 
ze een uitstekend lopende kap-
salon Hair by Guls,aan de Mey-
erslaan in Heemstede. Hair by 
Guls, Guls staat voor Roos. Ze 
werd benaderd door St. Jacob 
om haar zaak te verplaatsen naar 
het Sorghbosch in Nieuw Over-
bosch, het wooncomplex aan 
de Burgemeester van Lennep-
weg. Een toplocatie! Een kapsa-
lon voor heel Heemstede. Pro-
minent aan de voorzijde van het 
hoofdgebouw tegenover de par-
keerplaatsen vindt u op nummer 
207A  de kapsalon Hair by Guls, 
met naast haar een nieuw geves-
tigde pedicure en  schoonheids-
specialiste. Waarmee St. Jacob 
weer een stuk service heeft in-
gevuld waar alle bewoners van 

Heemstede gebruik van kunnen 
maken. Want alhoewel de da-
mes van Hair by Guls pas enke-
le weken in het pand zitten, zijn 
er toch al passanten die denken 
dat de kapsalon alleen bedoeld 
is voor bewoners van wooncom-
plex Nieuw Overbos, maar ie-
dereen (dames en heren) is van 
harte welkom voor een knip- 
kleur- of een wasbeurt. U kunt 
vrijwel direct terecht voor uw 
haarverzorging met producten 
voor stevig en gezond haar. Daar 
staat achttien jaar ervaring met 
het wereldbekende Wella garant 
voor. Wella Innosense, bedoeld 
voor de gevoelige hoofdhuid en 
waarmee ook wordt voorkomen 
dat je een allergie ontwikkelt. 
Wella Illumina is er voor de na-

tuurlijke kleur, transparant, glan-
zend en honderd procent dek-
kend. Elke kleur kan, Wella geeft 
haar weer glans, maakt het zacht 
en geeft het een gezond uiterlijk. 
Hair by Guls heeft de exclusieve 
haarproducten van Wella in huis, 
u kunt de verzorging met deze 
producten thuis voortzetten en 
het team geeft u graag alle ad-
viezen over het gebruik van die 
producten.

Hair by Guls is geopend dins-
dag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur 
en zaterdag van 9 tot 15 uur bij 
wooncomplex aan de Burge-
meester  van Lennepweg  207 A. 
U kunt zo binnenlopen of een af-
spraak maken tel: 023-5831282.
Ton van den Brink

Pedicure schoonheidsspecialiste Sharon.

Heemstede – Het wordt echt 
mooi rond Nieuw Overbosch 
waar zich nu ook een pedicu-
re en schoonheidsspecialiste 
vestigt. Sorghbosch kent al een 
huisartsenpost, een apotheek, 
een kapster en daarnaast nu een 
pedicure en schoonheidsspecia-
liste. Sharon zag een adverten-
tie van de kapsalon Hair by Guls, 
waarin een pedicure en schoon-
heidsspecialiste gevraagd werd 
en dat sprak haar aan. Leu-
ke omgeving in het groen, tus-
sen de eeuwenoude beuken 

en eiken, heel anders dan Am-
sterdam. Het klikte gelijk met 
de buurvrouw (de kapsalon) en 
Sharon ging dinsdag 17 maart 
al open. Ze is medisch pedicu-
re, wat betekent dat ze risicovoe-
ten kan behandelen, te denken 
valt er aan oudere voeten, spas-
tische voeten en als er diabetes 
en reuma in het spel is. Sharon 
verhelpt ook voetklachten, zoals 
pijnlijk eelt, likdoorns of nagel-
problemen. Een pedicurebehan-
deling is voor mensen die be-
roepshalve veel staan of lopen, 

patiënten met diabetes, reuma 
of dementie en sporters een ab-
solute must. Sharon helpt hier! 
Voor een schoonheidsbehande-
ling kunt u bij Sharon kiezen tus-
sen behandelingen van een half 
uur en een heel uur. In een half 
uur reinigt ze de huid, haalt on-
zuiverheden weg en krijgt u een 
maskertje. In een heel uur komt 
daar een massage bij. Bij Sharon 
kunt u cosmetische product TY-
RO ontdekken waar ze graag 
mee werkt. TYRO, gemaakt op 
basis van het beste wat de we-
tenschap en natuur te bieden 
hebben. De filosofie van TYRO is 
dat de huid niet alleen van bui-
ten, maar ook van binnenuit ver-
zorgd moet worden. Alleen dan 
wordt het optimale resultaat be-
reikt. Zeer geschikt voor de ou-
dere huid, maar ook voor de jon-
geren met acne die er veel baat 
bij hebben. Het werkt ontspan-
nend en het voelt zo heerlijk fris.
Sharon is op Sorghbosch aan-
wezig op maandag, dinsdag en 
donderdag van 9,30 t0t 15,30 uur 
en op zaterdag van 9 tot 15 uur, 
op afspraak via 06 25177308, 
binnenlopen mag ook.
Ton van den Brink 

Team Hair by Guls.

Kapsalon ‘Hair by Guls’ geopend in Sorghbosch

Schoonheidsspecialiste vestigt zich in Sorghbosch

Fietsersbond: veilige 
schoolroutes prioriteit

Op de huidige inventarisatie 
staan knelpunten die nog niet 
zijn aangepakt, zoals de (smalle) 
Glipperweg. Veilige schoolroutes 
voor fietser en voetganger die-
nen prioriteit te krijgen. Bij de 
Jacobaschool is de slechte over-
steekbaarheid van de Lanck-
horstlaan een voorbeeld van een 
aan te pakken knelpunt. Bij de 
Nicolaas Beetsschool is er bij 
de weginrichting wel goed reke-
ning gehouden met fietsende en 
overstekende leerlingen, vindt 
de bond, maar dan heeft het au-
toverkeer op de Glipperdreef er 
weer hinder van. Ook de route 
langs de Cruquiusweg over de 
zuidelijke ventweg blinkt niet uit 
in verkeersveiligheid en comfort. 
Deze route is een belangrijke 
woon-werk en school-thuis ver-
binding. Gemeente Haarlemmer-
meer heeft in haar mobiliteits-
plan de route langs de Kruisweg 
opgewaardeerd tot fietssnelweg. 
De Fietsersbond beveelt een 
fietsstraat aan met een rijloper 
in asfalt. 
Dan de Leidsevaartweg. De rol 
van het Laantje van Alverna is 
nog onduidelijk. Er is aandacht 
gevraagd voor de matige kwa-
liteit van de tegelbestrating en 
het ontbreken van een voetpad. 

De focus zou moeten liggen op 
stuk tussen Amstelbrug en Ley-
duin. Met het openstellen van de 
fietsroute AWD eind 2015, is te 
verwachten dat het fietsverkeer 
ook fors toeneemt. Dat stuk is te 
smal voor 2-richtingen fietsver-
keer plus wandelaars, laat staan 
met bakfietsen en wandelwa-
gens, aldus de Fietsersbond.
Laatste punt: het fietsparkeren 
bij het station. De bond wil een 
integraal plan, waar zowel aan-
bod, beheer, gebruik en hand-
having in voor komen. Het fiets-
gebruik en daarmee de behoef-
te aan stallingsplekken, zal tot 
2030 jaarlijks toenemen. Hope-
lijk start snel de proef met het 
gratis openstellen van een deel 
van de bewaakte stalling. Bo-
vendien zijn er snel extra plek-
ken nodig, vooral aan de noord-
zijde. Ook is er onderzoek no-
dig of het extra fietsverkeer van 
en naar het station vlot en vei-
lig afgewikkeld kan worden. Op-
lossingsvoorbeeld: een stuk-
je 2-richtingen fietspad op de 
brug bij P.C. Boutenskade. De 
ventweg Leidsevaartweg aan de 
noordkant heeft wel een 2-rich-
tingen fietsroute maar is erg on-
comfortabel. Een (asfalt) fiets-
straat heeft de voorkeur.

Heemstede - De verkeersknelpuntenlijst voor langzaam ver-
keer die na een motie eind vorig jaar nu op tafel ligt, bevat bij-
na 50 punten waarvan er in deze bestuursperiode vermoede-
lijk 12 worden aangepakt. Die aanpak duurt de Fietsersbond 
te lang; het fietsverkeer ondervindt hinder van de onveilige lo-
caties. De bond wil dat er extra middelen vrij worden gemaakt 
om belangrijkste (veiligheids)knelpunten voortvarend aan te 
pakken.

Regio - Mooie oude spullen, lekker snuffelen in de Van Zan-
tenhal te Nieuw-Vennep. Dat kan op zondag 22 maart. De markt 
bestaat 5 jaar. Zondag kunt u dit gezellige evenement bezoeken 
tussen 9.00 uur en 16.30 uur. 200 kramen, bomvol leuke spul- 
letjes.  Van serviesgoed, keukenspullen, boeken, sieraden, 
speelgoed, curiosa tot aan elektrische apparaten en kleine 
meubeltjes. Wie weet ligt er wel iets bijzonders op u te wach-
ten en vindt u nu eindelijk het boek dat u al jaren zocht of een 
leuk schilderijtje. Voor verzamelaars een must! De entreeprijs is 
4,- euro voor volwassenen, kinderen onder geleide t/m 12 jaar 
zijn gratis. Parkeren is gratis. De Van Zantenhal is gelegen aan 
de IJweg 1415 te Nieuw-Vennep.

Supersnuffelmarkt in 
Nieuw-Vennep



Maandelijkse 10.000-stappen 
wandeling in Heemstede
Heemstede - Vanaf zondag 22 
maart kunnen Heemstedena-
ren en andere geïnteresseerden 
maandelijks gratis deelnemen 
aan een gezellige en sportieve 
wandeling in en rond Heemste-
de. Deze wandelingen duren on-
geveer 1,5 uur en bedoeld voor 
iedereen die (meer) wil bewe-
gen. Deze maandelijkse wande-
ling word begeleid door Bas Har-
mes en start om tien uur op de 
sportparklaan in Heemstede.
Op zondagochtend 22 maart zal 
de eerste 10.000 stappen wan-
deling starten om 10.00 uur van-

af de sportparklaan (ingang 
zwembad).  
Deze wandeling  is een initia-
tief van Sportservice Heemste-
de-Zandvoort. De naam ‘10.000 
stappen’ is niet zomaar een mooi 
rond getal. Om gezond te leven 
zou een volwassene dagelijks 
10.000 stappen moeten zetten. 
Een mens zet gemiddeld 6.000 
stappen per dag. De 4.000 extra 
stappen komen ongeveer over-
een met een half uurtje stevig 
wandelen. 
Deelname is gratis en vooraf 
aanmelden is niet nodig. 

‘…zag ik die mooie bomen staan’
Wie herinnert zich niet  de 
tekst van het door  Wim Son-
neveld in 1965 gezongen lied 
‘Het Dorp’  waarin hij verwijst 
naar het tuinpad van zijn va-
der waarin hij de ‘hoge bomen’ 
ziet staan. Met weemoed denk 
ik terug  aan mijn jeugd; opge-
groeid in de bosrijke omgeving 
van Arnhem en Rhenen met de 
visie van mijn ouders dat de mens niet moet interveniëren in het 
beheer van de natuur.   
Op zondag 8 maart maakte ik een heerlijke wandeling door het 
weldadige wandelbos Groenendaal. De zon scheen en het was 
als vanouds gezellig druk met talloze wandelaars en hun uitgela-
ten honden. Eindelijk weer rust want de bezoekers zijn de afgelo-
pen maanden gekweld door het door merg en been gaande geluid 
van kettingzagen en motorseizen. De paden zijn weer hard na de 
langdurige periode van overmatig vocht in combinatie met de die-
pe sporen van te zware tractoren en graafmachines. De omstan-
digheden  nodigden mij uit om eens wat beter te gaan kijken naar 
tot wat al die inspanning had geleid;  ik verliet het pad waarvan ik 
al snel spijt kreeg. De beplanting in de driehoek Torenlaan, Adriën-
nelaan en Platanenlaan, is verwoest. Tientallen bomen met varië-
rend tussen de 32 en de 78 jaarringen zijn geveld en tussen de tal-
loze boomstronken meters aan ‘takkenwallen’.  Een flinke najaars-
storm had niet meer schade kunnen aanrichten. Op de website 
van de gemeente vond ik de reden; het Beheerplan van 2013. Ik 
moest na het lezen van deze informatie wel even slikken; kaalslag 
als onderdeel van het 100 jaar jubileum? Ik  vroeg mij af welk be-
leid rechtvaardigt dat gemiddeld 55 jaar oude maar gezonde  bo-
men in dit zo gewaardeerde bos worden omgezaagd?  Waar ligt 
de oorsprong van het ‘nieuwe beheerplan’? Een actie die haaks 
staat op de reeds gememoreerde visie. De beslissers zullen verwij-
zen naar  ‘voortschrijdend inzicht’.  De natuur heeft het nakijken. 
Je zult dit maar op je geweten hebben. Ik adviseer de verantwoor-
delijken om eens kennis te nemen van de wonderschone tekst van 
‘Het Dorp’.  Wellicht biedt de overweging om hen hoofdelijk aan-
sprakelijk te stellen voor hun soms bizarre en voor velen onbegrij-
pelijke beslissingen in de toekomst soelaas. 
John Weusthof, Heemstede

INGEZONDEN

Genieten van prachtig weer, 
hoewel…?

Zondag 8 maart, het is prachtig weer. Eindelijk de deur weer open 
en genieten op ons terrasje. Hoewel… genieten? Veel Heemste-
denaren krijgen het idee om op zo’n mooie dag hun elektrische 
apparaten uit de garage of schuur te halen en urenlang het zon-
genot van de omgeving met lawaai te verpesten. Waarom? Denk 
toch eens na hoe dat voor anderen is.
Mevr T vd Linden, Heemstede.

INGEZONDEN

“Kunst is iets mysterieus: je wordt 
gedwongen ernaar te kijken”
Heemstede – De kunstflat, zo 
noemt beeldend kunstenares An 
Luthart haar creatief centrum en 
atelier. En bij binnenkomst spat 
de veelzijdige creativiteit van An 
letterlijk en figuurlijk van de mu-
ren af. Je waant je in de tijd van 
de farao’s met de Egyptische te-
keningen op de muren. In het 
atelier toont An haar schilderij-
en. “Ik gebruik geen acrylverf 
maar altijd olieverf, omdat die 
een ziel heeft”, vertelt An. “Dat is 
wel dure verf, maar alle waar is 
naar zijn geld. Dit geldt ook voor 
kunst. Sommige mensen besef-
fen nauwelijks hoeveel tijd, pas-
sie en inzet nodig is om zo’n 
schilderij te maken waar mensen 
graag naar kijken. Ik ben trots op 
mijn werk en een gedreven per-
soon: ik wil mij altijd voor 200 
% inzetten en iedere dag kwali-
teit leveren. Iedereen krijgt een 
talent mee dat je niet moet la-
ten liggen. Ik zie dat ook bij mijn 
cursisten en dat wil ik graag bij 
ze ontwikkelen. Ik wil ze echt iets 
leren en de kneepjes van het vak 
meegeven. Ik begin zelf ook met 

tekenen: een goede tekening is 
de basis van een goed schilde-
rij. Dit leer ik mijn cursisten aan, 
het is de essentiële basis. Net zo 
belangrijk als het leren naar al-
le soorten kunst te kijken. Daar-
om ga ik met mijn cursisten naar 
beurzen en musea om een bete-
re kijk op diverse kunstvormen 
te krijgen. Dit geldt ook voor ab-
stracte kunst. Kunst is iets mys-
terieus: je wordt gedwongen er-
naar te kijken. Zelf heb ik grote 
bewondering voor een beeldend 
kunstenaar als Lia Laimböck, 
van haar werk en passie raak ik 
diep onder de indruk. Je ziet echt 
het verschil van kwaliteit: ech-
te kunst hangt op grote beurzen 
zoals de Tefaf, de Realistenbeurs 
en de Pan Rai. Ik heb mijn werk 
op grote beurzen tentoongesteld. 
Vooral mijn landschapsschilderij-
en zijn bekend. Nu word ik ge-
inspireerd door de verschillende 
wereldculturen, die in het nieuws 
zijn en heb me hierop toegelegd. 
Ik schilder deze volkeren: ze ver-
tellen ieder hun eigen verhaal. 
Volkeren die iedere dag weer 

moeten overleven en met wei-
nig tevreden zijn. Dit leg ik vast in 
mijn schilderijen. En dan zie je in 
wat voor weelde en welvaart wij 
leven, hoe rijk we zijn: dat besef-
fen we niet altijd. Zo schilderde 
ik van een foto met de zijderou-
te in Oezbekistan. Ik was zo ge-
fascineerd door de zijderoute dat 
ik alles hierover heb opgezocht. 
Zo ontdekte ik dat de zijderou-
te reeds in de 13de eeuw  een 
enorme handelsroute was waar 
de zakken met cocons van de zij-
derups over werden  vervoerd. 
Mijn werk is op de Heemsteed-
se Kunstbeurs te zien van 27 tot 
en met 29 maart in Sportplaza 
Groenendaal. De entree is gratis. 
Daarbij kunnen bezoekers een 
lootje kopen van 2,- euro, waar-
bij je een echt olieverfschilderij-
tje van An Luthart kunt winnen.  
De uitslag wordt de laatste dag 
van de beurs bekend gemaakt 
om 16.30 uur”, aldus An Luthart.
Meer informatie: www.anluthart.
com of telefonisch/e-mail: 023 – 
5280655, art@anluthart.com. 
Bart Jonker
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Heemstede - Al maanden staat 
deze fiets vastgebonden aan één 
van de fietsenrekken op het Val-
kenburgerplein. Het originele 
slot is verbogen en dus niet 
meer bruikbaar, maar de fiets is 
wel vastgelegd met een kabel-
slot. Omdat de fiets (nog) geen 
wrak is, wordt door gemeente 
en handhavers niets gedaan om 
de fiets uit zijn eenzaamheid te 
verlossen. Maar van wie is deze 
tweewieler? Heeft iemand een 
keer de bus genomen en lopend 
naar huis gegaan? Is de markt 
bezocht en door alle gezellig-
heid ‘vergeten’ dat hier met de 
fiets naartoe gegaan was? Of is 
de fiets – gezien het kapotte slot 
- door iemand ‘geleend’ en op 
het plein achtergelaten? Het is 
jammer de fiets tot een wrak te 
laten verworden zodat hij straks 
wel geruimd wordt. Herkent u uw 
fiets? Hij staat op u te wachten 
op het Valkenburgerplein.

Een ‘weesfiets’
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Heemstede- Vader Jos Roest 
had gezorgd voor een lekkere 
taart met een foto van een stra-
lende Bianca erop. Verder stond 
er niets op het programma, tot 
er vriendinnen en klanten haar
geluk kwamen wensen en ook 
de Heemsteder even binnenliep.
Bianca vertelde gelijk hoe ze als 
zestienjarige begon met werken, 
vier dagen in de week en een 
dag naar de kappersschool in het 
leerlingenstelsel. In de kapsalon 
van Pauw in Haarlem leerde ze 
met mensen omgaan. Komt nog 
steeds van pas. Wat later naar 
een veel modernere kapsalon, 
Mary`s Coiffure in Schalkwijk.
In 1990 weer thuis in het fami-
liebedrijf van Jos en Marja Roest 
aan de Valkenburgerlaan. Nu 

drie dagen in de week want thuis 
is er meer dan genoeg te doen 
met twee opgroeiende tieners. 
Soms is er ook nog wat tijd op 
hard te lopen en te tennissen, Er 
komen net wat tennisdames bin-
nen die haar feliciteren. Een in-
getapete arm duidt op een  ver-
wonding, een tennisarm, waar ze 
overigens prima mee kan knip-
pen, alleen moet het tennissen 
even wachten.
Was er vroeger nog veel ver-
schil tussen de kapsalons, nu is 
die heel anders. Was het vroe-
ger knippen en permanent, nu 
is dat knippen en kleuren.  Zelfs 
haar klant van 91 wil nog steeds 
een kleurtje. Vader Roest hield 
van een moderne kapsalon en 
met haar zussen Annemarie en 

Martine vormt ze nu het hart 
van het familiebedrijf samen met 
collega`s die er al jaren werken, 
bijna familie zijn! Ze koesteren 
hun trouwe klanten..
Bianca heeft klanten die ze al 25 
jaar kapt. Ze moet even lachen 
als ze terugdenkt aan dat joch 
van vier jaar die huilend binnen-
kwam en nu fl uitend nog steeds 
binnenloopt voor een knipbeurt. 
Hij was niet de enige die als kind 
huilend binnenkwam en nog 
steeds vaste klant is. Zie je veel 
bij familiebedrijven.

Van een jubileum maken ze dan 
ook een feest, met zijn allen, 
klanten, familie, medewerkers en 
vrienden.
Ton van den Brink 

Moeder Marja met haar drie dochters.

Bianca Roest 25 jaar 
kapster bij moeder Marja

Voor al uw vragen...
Begraafplaats & Crematorium Westerveld 

houdt inloopavond
Regio - Westerveld organiseert 
woensdag 25 maart een inloop-
avond waar belangstellenden 
zonder afspraak naartoe kun-
nen. U kunt er terecht voor al 
uw vragen. De inloop is tussen 
18.30 en 21.00 uur. Om toekom-
stige keuzes te kunnen maken 
over een uitvaart, is het van be-
lang om te weten wat er alle-
maal mogelijk is. Westerveld or-
ganiseert daarom elke laatste 
woensdag van de maand een 
inloopavond. Daar krijgt u een 
antwoord op vragen over bij-
voorbeeld de invulling van de 
plechtigheid en de verschillen-
de manieren van opbaren. Mis-
schien bent u ook benieuwd 

naar de opties die er zijn op 
het gebied van eeuwigduren-
de graven, gedenktekens, (ur-
nen)graven of as-sieraden. U 
bent van harte welkom. De me-

dewerkers van Westerveld ver-
tellen u graag over alle moge-
lijkheden die Westerveld biedt. 
Meer informatie op:
www.bc-westerveld.nl.

Vomar op de Binnenweg?
Naar aanleiding van artikelen in de media over een eventuele
Vomar op de Binnenweg, vindt Heemsteeds Burger Belang (HBB) 
verduidelijking op zijn plaats. Hoorne Vastgoed heeft al enige tijd 
diverse gronden in bezit aan de Binnenweg en op het achter-
liggende terrein aan de Eikenlaan. Binnen het bestaande bestem-
mingsplan mogen er in deze panden op de Binnenweg winkels 
worden gevestigd, maar op het achterliggende terrein aan de
Eikenlaan is alleen industrie toegestaan (geen winkel). Om een 
XXL Vomar te bouwen, heeft Hoorne Vastgoed destijds het ver-
zoek ingediend om het achterliggende terrein te herbestemmen 
tot winkelruimte om vervolgens het binnenterrein en de winkel-
panden samen te voegen en een XXL Vomar te realiseren met
ondergrondse parkeergarage. Dit verzoek paste niet in het be-
staande bestemmingsplan en kan daarop ook worden afgekeurd. 

Omdat HBB zich altijd tegen de komst van een XXL Vomar op 
deze plek heeft verzet, heeft HBB in het college uit-onderhan-
deld dat aan de XXL Vomar van Hoorne Vastgoed geen medewer-
king wordt verleend. Hoorne heeft nu een nieuw plan ingediend, 
wat binnen het bestemmingsplan valt en daarom kan niemand dit 
tegenhouden. Voor zover HBB weet, wil Hoorne nu twee winkels 
aan de Binnenweg samenvoegen tot één en de bedrijfsruimten 
op het binnenterrein her-ontwikkelen tot nieuwe bedrijfsruimtes 
(dus geen winkel). Hiertoe heeft Hoorne het volste recht, zolang 
dit binnen het bestemmingsplan blijft. Het bestemmingsplan geeft 
aan wat er binnen de ruimte mag en wat niet. U mag namelijk ook 
uw huis uitbreiden of aanbouwen zolang u binnen de regels van 
het bestemmingsplan blijft. Zo worden ook uw rechten gewaar-
borgd en daar kunt en mag u rechtszekerheid aan ontlenen.
De samengevoegde winkelruimte zal straks zo’n 460 m2 innemen, 
dit is ongeveer 20% kleiner dan de huidige Vomar op de Binnen-
weg (bij Zeeman) nu is. Voor een XXL Vomar is dus het bedrij-
venterrein achter de Eikenlaan nodig. HBB zal zich blijven verzet-
ten tegen deze bestemmingswijziging en daarmee ook tegen een 
XXL Vomar.  Natuurlijk leeft bij HBB ook de angst dat er op één of
andere manier toch een buurtsuper komt, maar HBB zal alles
binnen haar rechtsmogelijkheden aanpakken om te voorkomen 
dat er uiteindelijk toch een supermarkt verschijnt. 
HBB wil hierbij graag benadrukken dat zij tegen een grote Vo-
mar is op deze plek en dat ook zal blijven. Uiteraard zal HBB de
ontwikkelingen nauwlettend volgen en gaat de grootste zorg uit 
naar de omwonenden. 
Annelies van der Have, fractievoorzitter HBB

INGEZONDEN
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Problemen door defecte lift
Heemstede - Drie bewoners 
van het seniorencomplex aan de 
Von Brücken Focklaan in Heem-
stede hebben maandagmor-
gen hulp van de Heemsteed-
se brandweer nodig gehad. Vol-
gens een bewoonster deed de 
lift het ‘s zondagmiddag al niet 
meer uiteindelijk is om tien voor 
zes die avond het liftbedrijf ge-
beld. Rond tien uur ‘s avonds is 
de monteur ter plaatse gekomen. 
Intussen heeft de brandweer één 
persoon uit de lift moeten bevrij-
den en twee  bewoonsters naar 
hun woning moeten tillen. Een 
102-jarige en een 96-jarige zijn 
door de vrijwilligers naar hun ap-
partement begeleid.
Volgens bewoners geeft de lift 
wel vaker problemen en was het 
vooral de afgelopen winter erg. 
Tijdens de feestdagen moesten 
sommigen met een geïmprovi-
seerde stoeltjeslift in een koud 
trappenhuis naar de gewenste 
verdieping.
Bewoners, maar ook familie 
van hen zijn het beu. Zij spre-
ken schande van het feit dat de 
voorzieningen niet te vertrouwen 
zijn. Tijdens de wekelijkse con-
tactmogelijkheid zou niet wor-
den geluisterd naar de voort-
durende klachten. De 96-jarige 

mevrouw Straatman (foto), die 
naar drie hoog is getild kan ge-
lukkig weer lachen na een span-
nende avond. Met de verzorgster 
van de thuiszorg wordt het avon-
tuur nog eens goed besproken, 
want wie kan nou zeggen dat ze 
op haar 96e levensjaar door vier 
sterke brandweermannen naar 
de bovenverdieping is getild!
De monteur liet doorscheme-
ren dat kromme deuren moge-
lijk mede-oorzaak waren van
alle perikelen. Hij kon de lift uit-
eindelijk snel open krijgen, maar 
of de problemen hiermee defi -
nitief voorbij zijn, zal de tijd uit 
moeten wijzen.
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 Geef je zoon/dochter op voor de 
verhalensessies met De Verhalenfee
Een jongen en een meisje gaan samen een nieuw land ont-
dekken en beleven daar allerlei avonturen. Welk land, wie daar 
leven, hoet het eruit ziet, wat voor helden de kleuters zijn? 
Dat bedenken de kleuters tijdens de verhalensessies met De 
Verhalenfee.

De kleuters (4 tot 6 jaar) fantaseren samen over een nieuw land 
en de hoofdrolspelers. Deze bouwstenen en puzzelstukjes wor-
den omgetoverd met als eindresultaat: voorleesverhalen met 
zelfgemaakte tekeningen. Een co-creatie van kleuters én De 
Verhalenfee.

De spannende verhalensessie spelen zich af bij Grut & Groot én 
boekhandel Blokker.

Lijkt het je leuk dat je zoon/dochter (4-6 jaar) meedoet, geef hen 
dan op voor de eerste sessies op 28 maart. Er zijn nog slechts 4 
plekken vrij: in de middag vanaf 14.00 uur bij Grut & Groot.
Komt het niet uit op 28 maart? De Verhalenfee, boekhandel 
Blokker en Grut & Groot streven ernaar om elke maand verha-
lensessies te houden. Blijf op de hoogte via www.facebook.com/
deverhalenfee of chantelle.pickee@gmail.com. 

Ook de Heemsteder zal aandacht aan de opgetekende kinderverhalen schenken. Er komt een heuse 
rubriek die wordt gevuld door kinderverhalen, door de ‘pen’ van Chantelle Pickee.

5 + 6 april
is het Pasen

Adverteren?
Bel snel: 06-50284402

 

verkoop@heemsteder.nl

Palmpasen 
stokken 

versieren
Heemstede - Op zondag 29 
maart is het Palmpasen.  De 
werkgroep kinderwoorddienst 
van de parochie Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart aan het Val-
kenburgerplein gaat op zon-
dag 22 maart palmpasenstokken 
versieren tijdens de viering van 
11.00 uur. Alle kinderen vanaf 4 
jaar zijn van harte welkom om 
mee te doen! De parochie zorgt 
voor kruizen en decoratie. 
Tijdens de hoogmis van Palmpa-
sen op 29 maart zullen de kinde-
ren met hun Palmpasenstokken 
in optocht door de kerk lopen. 

‘Echt een belevenis’
Succesvolle tweeling Tangarine in de Luifel
Heemstede - Het verhaal van 
een broederschap wordt hun 
succes wel genoemd. De twee-
lingbroers Arnout en Sander 
Brinks maken een zegetocht 
langs de Nederlandse popza-
len. Op zondag 29 maart doen 
zij Theater de Luifel aan met hun 
programma ‘In Stereo’.
Op de plaat klinken ze prach-
tig, op tv als huisband van De 
Wereld Draait Door zijn ze 
steengoed, maar in het theater is 
Tangarine écht een belevenis. 

Een verhaal
Tijdens hun uitverkochte zege-
tocht langs de Nederlandse pop-
zalen weten ze keer op keer elk 
publiek te raken. Maar het gaat 
bij Tangarine veel verder dan 
muziek alleen, er is een verhaal. 
Waar komen ze vandaan, hoe 
groeiden ze samen op en hoe is 
het om zo onafscheidelijk te zijn?
Tijdens het theaterconcert In 
Stereo wisselen Arnout en San-

der grappige en ontroeren-
de anekdotes over het leven als 
tweeling af met intieme en uit-
bundige liedjes. Ontdek het ver-
schil tussen twee individuen die 
altijd verbonden zullen zijn. In 
Stereo is het verhaal van een 

broederschap. In Stereo begint 
om 20.15 uur; entree: 19,50 euro.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand aan 
de voorstelling.
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Thema ‘Wakzwemmen’ 
nog steeds actueel
Heemstede - De afgelopen 
twee weken hebben alle deelne-
mers aan het schoolzwemmen, 
te weten de groepen 4 en 5 les 
gehad in het thema wakzwem-
men. Alhoewel de eerste zonne-
stralen wijzen op de naderende 
lente is het nog steeds belangrijk 
om stil te staan bij het wakzwem-
men. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan diverse overlevings-
technieken die gebruikt kunnen 
worden tijdens het mooie weer.
Waarom hebben kinderen een 
vuilniszak in de jaszak?
Als je onverwacht in het water 
valt en je hebt geleerd de plastic 
vuilniszak op het water te slaan 
dan kan je daarop drijven en dat 
is wel zo handig om iemand te 
kunnen waarschuwen.
Kortom het was leerzaam en 
een succes. Volgend jaar staat 

het thema uiteraard weer op het 
programma.  

Alderliefste live in de 
1ste Aanleg

Heemstede - Een ‘grote band’ 
in zo’n klein café? Veel bezoe-
kers die in de afgelopen weken 
de 1ste Aanleg bezochten, heb-
ben zich verbaasd over de aan-
kondiging dat Alderliefste, be-
kend van de duetten met on-
der andere Ramses Shaffy, Paul 
de Leeuw en Liesbeth List, dit 
mooie café bezoekt voor een op-
treden. Na een eerste optreden 
in 2014 waren zowel de band als 
Christine en Kees Heger van de 
1ste Aanleg zo enthousiast over 
het wervelende optreden, dat ei-
genlijk direct werd afgespro-
ken voor een vervolgoptreden in 
2015. Dat volgt nu op zondag 12 
april. Omdat het optreden maxi-
maal plaats kan bieden aan 70 
bezoekers is gekozen voor een 
opzet met kaartverkoop inclusief 
consumpties. De voorverkoop is 
nu in gang en kaarten kunnen 

aan de bar aangeschaft en af-
gehaald worden. De kosten, in-
clusief 3 consumpties, zijn 22,50 
euro. Kaarten reserveren is niet 
mogelijk en snelheid is gebo-
den want op is op. Op 12 april 
zijn de deuren van de 1ste Aan-
leg vanaf 15 uur uitsluitend ge-
opend voor de kaarthouders en 
vanaf 16.30 uur speelt Alderlief-
ste. Vanaf 18.30 uur is het café 
weer normaal voor iedereen ge-
opend om mee te genieten van 
de Alderliefste ‘afterparty’. 
Standaard programmeert de 
1ste Aanleg live muziek op de 
2e zondag van de maand, dit zijn 
akoestische sessies (Jazz, blue-
sy, easy) en op de laatste zater-
dag van de maand (coverbands, 
Rhythem & blues en dansbare 
70’s en 80’s. Café de 1ste Aanleg 
bevindt zich op de hoek Raad-
huisstraat/Kerklaan.

Herentrimclub 60+

Heemstede – Een gezellige club waar plezier voorop staat, dat is 
de trimclub voor 60-plussers. Ze (hard-)lopen in en rond de na-
tuur van Heemstede. Ieder kan meedoen in zijn eigen tempo. Alles 
onder begeleiding. Kom vrijblijvend meedoen; kosten zijn er niet. 
Info: 023-5290440.

Mix-It Disco
Heemstede - Het is weer tijd 
voor de Mix-it Disco, deze keer 
met het thema lente! Gewoon 
lekker dansen en plezier maken 
met elkaar. Mix-it is dé dance-
avond bij Casca in de Princehof, 
Glipperweg 57 in Heemstede. 
Kom jij op zaterdag 21 maart ook 
lekker dansen of wat drinken en 
praten met vrienden en vriendin-
nen? Iedereen is van harte wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur. De 
entree, inclusief twee frisdrank-
jes is € 6,50. Meer informatie? 
Bel Casca: 023 - 548 38 28 of 
e-mail plexat@casca.nl of via de 
website: www.casca.nl.
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125 kramen 
met curiosa 
en meer

Heemstede - Zondag 22 maart 
vindt een grote vlooienmarkt met 
ruim 125 kramen plaats in Heem-
stede. In sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 
staan die dag vele marktkoop-
lieden-voor-één-dag in de gro-
te sporthal met een keur aan 
gebruikte goederen. Niet alleen 
met kleding en speelgoed, maar 
ook antiek en curiosa zijn hier te 
vinden. De markt duurt van 9.30 

tot 16.00 uur en de entreeprijs 
bedraagt 2,50 per persoon. Kin-
deren t/m 11 jaar en onder be-
geleiding hebben gratis toegang 
tot de markt.

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: orga-
nisatieburo Mikki, 0229-24 47 39 
of 24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Heemstedenaar Jeffrey van de Wakker 
valt in de prijzen bij NK Bowlen

Heemstede –  Jeffrey van de 
Wakker is geen Nederlands 
kampioen bowlen geworden, 
maar wist toch tweemaal het 
prijzenpodium te halen: een wel-

Eerste bij de doubles events: Dave Bais (links) en Jeffrey van de 
Wakker (rechts).

verdiende prestatie. Afgelopen 
zondag was het bij Knijn Bow-
ling in hartje Rivierenbuurt te  
Amsterdam het moment van de 
waarheid.  Hier werd het Lotto 

NK A-klasse 2015 gespeeld, de 
hoogste klasse in de bowlings-
port. De sympathieke Heemste-
denaar wist bij het singles events 
heren de tweede plek te behalen 
en bij de doubles events heren 
samen met Dave Bais de eerste 
prijs te pakken. In de strijd om 
de uiteindelijke titel bij de he-
ren plaatste Jeffrey zich samen 
met Ton Plummen, Eric Kok en 
Alex de Vries. Uiteindelijk werd 
de strijd beslist tussen Ton Plum-
men en Alex de Vries. De 57-ja-
rige Ton Plummen werd kampi-
oen, een titel die hij voor de der-
tiende keer binnensleepte. Hier-
door vertegenwoordigt hij Ne-
derland bij de European Cham-
pionships 2015 in San Marino. 
Jeffrey verwierf de derde plek. 
Bij de dames werd de strijd be-
slist tussen Ellen Jansen en Kel-
ly Plummen (dochter van Ton 
Plummen). Ellen Jansen werd 
hier kampioen en vertegenwoor-
digt Nederland in San Marino 
voor de dames.
Bart Jonker

Minder rigoureus snoeien en inzetten schapen
Samen aan de slag in het Groenendaalse Bos
Heemstede - De vereniging 
Vrienden Wandelbos Groenen-
daal bestaat al meer dan 25 jaar. 
Vanaf de oprichting in 1989 be-
hartigt het bestuur van de ver-
eniging, in goed overleg met 
het gemeentebestuur, de belan-
gen van alle gebruikers van het 
Heemsteedse bos. 

Het afgelopen jaar is de VVWG 
- evenals een aantal andere be-
langengroepen - intensief be-
trokken geweest bij het nieu-
we beheerplan van de gemeen-
te voor het Wandelbos Groenen-
daal. Wederzijdse initiatieven en 
suggesties werden afgewogen 
en besproken op een gelijkwaar-
dige basis. 
Zo is bijvoorbeeld gesproken 
over de intensieve dunning in 

het bos, waarbij de vereniging de 
gemeente adviseerde om min-
der rigoureus te werk te gaan 
en vooral veel duidelijker met de 
gebruikers van het bos te com-
municeren wanneer/welke in-
grijpende werkzaamheden gaan 
plaatsvinden.

Daarnaast vond veelvuldig over-
leg plaats met de gemeente en 
de betrokken herderin over het 
voorstel van de gemeente scha-
pen in het bos te laten grazen ter 
bestrijding van de esdoornop-
slag en bramen. De vereniging 
heeft de garantie gekregen dat 
het inzetten van schapen voor-
alsnog een proef van een jaar 
betreft. Tweemaal in dat jaar zul-
len de schapen maximaal 2 da-
gen tussen 10.00 uur en 16.00 

uur in het Noorderbos worden 
toegelaten en 2 à 3 dagen in het 
Zuiderbos. 

NL Doet
Bestuur en leden van de vereni-
ging zijn twee keer per jaar een 
dag werkzaam in het bos. Het 
gaat dan om snoeien, planten en 
opruimen in overleg met de bos-
werkers van de gemeente. Ook 
dit jaar - op zaterdagochtend 21 
maart - gaat de vereniging in het 
kader van de landelijke vrijwilli-
gersdag NL Doet werkzaamhe-
den verrichten in het bos. Er zal 
begroeiing worden aangeplant 
bij de drinkplaats van de Schotse 
Hooglanders aan de Herenweg.
Wilt u meehelpen? Stuur een 
mail naar info@wandelbosgroe-
nendaal.nl.

“Openbaarheid overweg 
Alverna nu actief handhaven”

De Geniebrug over de Leidsevaart. In het midden de afgesloten over-
weg naar het laantje van Alverna. (foto Fietsersbond Wandelnet).

Heemstede - De rechtbank in 
Haarlem heeft vrijdag 13 maart 
de uitspraak gedaan dat de 
spoorwegovergang Alverna in 
Heemstede weer open moet. 
Volgens de rechter is de over-
weg wel degelijk een openbare 
weg, hetgeen werd betwist door 
gemeente Heemstede en Pro-
Rail. Wandelnet en Fietsersbond 
spanden een zaak aan tegen de 

gemeente Heemstede. Ze vinden 
dat er een veilige toegang moet
zijn voor de honderden wande-
laars en fietsers die hier dage-
lijks gebruik van maken. De or-
ganisaties zijn dan ook heel blij 
met deze uitspraak. De spoor-
wegovergang werd in oktober 
2014 door ProRail afgesloten.

Jaap Moerman (Fietsersbond): 
“De rechter heeft gesproken. Nu 
zijn we benieuwd wat gemeente
Heemstede gaat doen. Gaat zij 
er vaart achter zetten om deze il-
legaal afgesloten overweg weer 
open te krijgen?” Vladimir Mars 
(Wandelnet): “Heel goed nieuws 
voor alle wandelaars en fietsers 
die met veel plezier een omme-
tje maakten via het Laantje. Wij 
doen een oproep aan de ge-
meente om de openbaarheid van 
de overweg nu actief te gaan 
handhaven, dat wil zeggen: Pro-
Rail sommeren om het hekwerk 
weg te halen en de spoorweg-

overgang te herstellen voor fiet-
sers en wandelaars. Auto’s, die 
in het verleden vaak de oorzaak 
waren van ongelukken op de 
overweg, kunnen gebruik maken
van de nieuwe ontsluitingsweg.”

Een Stap Vooruit
De uitspraak sluit aan bij de 
wens van de Tweede Kamer. 
Minister Schultz beloofde vori-

ge maand de barrièrewerking 
van spoorwegen en autowe-
gen tegen te gaan. De minister 
vindt dat Rijkswaterstaaten Pro-
Rail moeten zorgen voor com-
pensatie als wandel- en fiets-
paden in het gedrang komen. 
Schultz heeft de toezegging ge-
daan tijdens de behandeling van 
de initiatiefnota ‘Een Stap Voor-
uit’, waarin 39voorstellen staan 
voor uitbreiding en betere be-
nutting van het recreatieve fiets- 
en wandelpadennet.
De initiatiefnota ‘Een stap voor-
uit’ werd extra bekrachtigd met 
een motie aan van SP, D66, PvdA 
enCDA over het tegengaan van 
barrièrewerking door autowe-
gen en spoorlijnen. Er komt een 
richtlijnwaarin staat dat de af-
stand tussen twee oversteken 
maximaal 500 tot 1500 meter 
mag zijn. Derechtszaak rond-
om de afsluiting van de overweg 
Alverna heeft hierin zeker een rol 
gespeeld.

Alverna, de afgesloten overweg (foto Fietsersbond Wandelnet).
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Modeshow bij Heemels
Heemstede – Modezaak Hee-
mels, sinds een jaar in Heemste-
de gevestigd, was afgelopen za-
terdag toe aan haar tweede mo-
deshow. 
De zachte toonkleur van de 
nieuwe collectie verdreef de on-
verwachte kille temperatuur van 
de dag. De trends voor de lente? 
Pastel voert de boventoon: licht-
blauw, zachtroze, oudroze, zand 
en zalm, naast het altijd draag-
bare zwart en wit. Lange jurken 
en rokken zijn terug, maar zijn ze 
eigenlijk ooit helemaal wegge-
weest? Verder in overvloed ver-
krijgbaar bij Heemels: blouses, 
kort en lang en voor iedere ge-
legenheid. 
Veel van deze mode was te zien 
tijdens de shows van zaterdag, 
waaronder de Scandinavische 
modemerken Graumann, Whiite, 
Ilse Jacobsen en Won Hundred. 

Kyra & Ko is een creatie van twee 
Haarlemse vrouwen en het Ja-
panse TKY is een totaalmerk met 
broeken, jurken en topjes ge-
maakt van technostoffen. Nieuw 
in de collectie zijn de merken 
Custommade, Hoss Intropia en 
Mos Mosh. Uit Frankrijk is de 
kleding van La Fee Maraboutée, 
frivool, vrouwelijk en uit Duits-
land is het label Ana Alcazar. Ivy-
lee is een nieuw damesschoe-
nenmerk die schoenen ontwer-
pen van urban tot klassiek.

Het zijn de accessoires die het 
plaatje compleet maken, siera-
den van Ma Perle en de uit Tur-
kije afkomstige harten van See-
me met een bijzonder verhaal. 
Elk hart is uniek en handge-
maakt door vrouwen die in het 
verleden te maken hebben ge-
had met fysiek, psychologisch en 

By Claire,
elegant en sportief

Regio - Elegant spor-
tief en zonder compromis-
sen op het gebied van de-
sign en kwaliteit. Dat is de 
omschrijving die past bij 
modezaak By Claire. Anne-
lies en Sandra kennen el-
kaar al meer dan 20 jaar 
uit de mode en ook Jo-
rie, de vaste kracht is geen 
onbekende in het modevak. 
Samen maken ze de leukste 
winkelstraat van Castricum al-
weer bijna twee jaar nóg mooi-
er met hun stijlvolle winkel. 
By Claire voert een zorgvul-
dig samengesteld merkenpalet 
waaronder Anneclaire, Arma-
ni Jeans, Laurèl, Luisa Cerano, 
Milestone, Nice Connection, 
Riani en Joseph Ribkoff. Sinds 
vorig jaar hebben zij ook een 
aantal mooie stukken van Ad-
dy van den Krommenacker in 
de zaak.
Elk seizoen proberen zij hun 
klanten te verrassen. Een harte-
lijke ontvangst en eerlijk advies 
blijven de belangrijkste pijlers. 
Een winkel om snel te ontdek-
ken maar er wel alle tijd voor te 
nemen. Gezellige terrasjes, 
gratis parkeren en natuurlijk de 
inmiddels bekende espresso 
en cappuccino maken uw be-
zoek aan de Heerlykhyd Castri-
cum compleet.
“Wij hebben de zomer bin-
nengehaald. Kom ge-
rust kijken hoe u het voor-

Medisch lasercentrum Haarlem 
bestrijdt kalk/schimmelnagels met laser
Regio - Kalk/schimmelnagels 
is een veel voorkomend pro-
bleem zowel bij jonge als oudere 
mensen. Met de nieuwe tech-
niek via laser kunt u er vanaf 
geholpen worden bij het Me-

disch lasercentrum Haarlem.  De 
laser behandelt de schimmel- 
nagels van binnen uit en richt 
zich op deze manier op de 
schimmel die zich diep onder het 
nagelbed bevindt.

De kalk/schimmel nagel laser-
behandeling heeft zich in Ame-
rika al bewezen en nu kunt u in 
Haarlem van deze aandoening 
afkomen. Waarschijnlijk heeft u 
net als vele anderen, alle mid-
delen, medicijnen en kuurtjes 
al geprobeerd zonder enig suc-
ces. Vanaf nu kunt u in 4 behan-
delingen van u kalk/schimmel- 
nagel af zijn.

Kijk voor meer info op:
www.medischlasercentrumhaar-
lem.nl of bel voor een afspraak 
op tel: (06) 25 01 52 84.

jaar tegemoet kunt treden. 
Wij geven u daarbij graag 
eerlijk advies en verder is het 
natuurlijk vooral uw eigen keus”, 
aldus Annelies en Sandra.
By Claire, Burgemeester 
Mooijstraat 3, Castricum, 0251-
769101.
Zie ook www.byclaire.nl.

seksueel misbruik en met ver-
waarlozing.
Eigenares Els Nieuwenhuis en 
haar verkoopteam zorgden er-
voor dat alle gasten een plekje 
kregen en een glaasje en hap-
je. Zes mannequins tekenden 
voor  beide vlekkeloze shows 
die in vlot tempo werden afge-
werkt. Het gaf een perfect beeld 
van wat ons te wachten staat 

deze zomer op modegebied.  
Modezaak Heemels, een samen-
voeging van de namen Els en 
Heemstede, richt zich op vrou-
wen van 35 tot 65 jaar die zich 
goed en modieus willen kleden 
in hun werk en in de vrije tijd.
Adres: Binnenweg 180, Heem-
stede 
Website: www.heemelsmode.nl.
Mirjam Goossens

Geachte ondernemer,

Woensdag 
18 maart
komen wij uit met onze 

‘modebijlage’.
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Wisselend succes voor turnsters 
GSV Heemstede in finale Zuid
Heemstede - Zaterdag 14 
maart turnden 6 meisjes van 
GSV Heemstede in sporthal de 
Walvis te Beverwijk in de D1 en 
4de  divisie hun vervolgwedstrij-
den met als inzet plaatsing voor 
de regiokampioenschappen op 
12 april. 
In de eerste wedstrijd turnde Da-
mitha bij de instappers. Na een 
heel mooie vloeroefening en 
handstandplatval was de vol-
gende oefening aan de brug. 
Hier turnde ze de mooiste oe-
fening met de hoogste zwaai-
en, waarvoor ze het hoogste cij-
fer van alle 28 meisjes kreeg; een 
14.05. Op de balk ging het he-
laas mis. Met de koprol viel ze er 
van af, waardoor ze zakte in het 
klassement. Met een 9de plaats 
turnde ze een heel mooie wed-
strijd en gaat ze door naar de re-
giofinale. Irene begon bij de brug 
en kreeg niet het beoogde cijfer. 
Bij de balkoefening stond ze als 
een huis, zonder wiebelingen 
kreeg ze een 14.40. Op de vloer 
turnde ze een heel mooie arabier 
flick flack en de rest ging ook 
zonder zichtbare moeite en bij 
deze oefening kreeg ze de 1 na 
hoogste waardering van de jury. 
Ook bij de sprong ging ze lekker 
hoog met een mooie salto tot ge-

volg. Bij de prijsuitreiking mocht 
ze een 2de prijs in ontvangst ne-
men.
In de tweede wedstrijd turnden 
Ires en Hanna bij de pupillen 2. 
Zij begonnen op de balk; waar 
Ires er na de radslag vanaf stap-
te, bleef Hanna op de balk staan 
en turnde een hele strakke oe-
fening. Op de vloer werden bei-
de meisjes benadeeld door de 
jury met de stutrol. Op de brug 
was de waardering er zeker wel 
weer en met een 14.50 voor Ires 
en een 14.05 voor Hanna. Beiden 
hebben ze een prima wedstrijd 
geturnd. Hanna kwam net buiten 
de plaatsing van doorstroming, 
maar als eerste reserve blijft er 
een kans bestaan dat ze toch 
nog mag turnen op 12 april.
In de derde wedstrijd kwam Cin-
dy aan bod. Zij begon op de 
vloer en heeft de laatste weken 
hard geoefend om alle onderde-
len met gestrekte knieën en te-
nen te doen en het resultaat was 
er! Een 14.20 voor haar vloeroe-
fening. Hierna turnde ze bij de 
brug nog een mooie oefening 
met een 14.00. Ze bleef netjes op 
de balk staan met de radslag en 
een mooie salto als afsprong. Als 
10de in het eindklassement be-
tekent dit voor Cindy doorstro-

ming naar de regiofinale.
Als laatste onze senior Marlijn. 
Zij begon bij de smalle balk en 
hier had ze moeite met de hand-
standdoorol, waardoor ze eraf 
viel. Met de radslag bleef ze wel 
netjes staan en ook een mooie 
salto eraf. Bij de vloer turnde ze 
een mooie arabier flick flack sal-
to, overslag salto en een arabier 
streksalto, goed voor een 10.55. 
Bij de sprong kreeg ze de hoog-
ste score van alle senioren; een 
12.50 gemiddeld voor een half in 
half uit. Op de brug ging het he-
laas mis. Bij de zolendraai hield 
ze niet lang genoeg vast, waar-
door ze de hoge ligger niet kon 
pakken. Helaas wilde de jury 
hierdoor geen waarde meer aan 
dit onderdeel geven en straf-
te ze haar af met een 2.70. Het 
ingediende protest tegen de la-
ge waardering kon de jury niet 
overtuigen. Het lage cijfer bleef 
staan waardoor doorstroming 
naar de finale voor Marlijn niet 
meer mogelijk is. 

HFC G1 - HBC G1 2-7 
Een kwestie van het koppie
er bij houden
“Zomer zit in je hoofd”, zegt een van 
de spelers. Helaas loopt die binnen 
de lijnen, want langs de lijn is het ge-
woon koud. Dat is gelijk ook het eni-
ge minpuntje van deze dag. Verder 
was het een heerlijke dag. Een wed-
strijd tegen HFC is altijd bijzonder, en 
meestal leuk. Voorafgaand aan de 
wedstrijd verzocht de HFC coach nog 
om enige clementie, want zij wilden 
ook wel eens van HBC winnen. Heel 
even leek HBC daar gehoor aan te geven. HBC had het koppie er 
nog niet bij en de achterstand was een feit. Niet voor het eerst be-
gon HBC te slap aan de wedstrijd. Kennelijk zit het niet in de kop-
pies om vanaf het begin te voetballen. Als dat besef er wel is dan 
gaat het ook direct een stuk beter. De opdracht is ook heel simpel: 
combineren en de spits in stelling brengen. Drie keer resulteert het 
in een doelpunt. Nog een fors aantal maal meer in goede kansen. 
Het is mooi om naar te kijken. Vooral ook naar de werklust. 

Een tevreden coach babbelt in de rust nog wat meer vertrouwen 
in de koppies en daar gaan ze weer. Enthousiast wordt de stijgen-
de lijn van de eerste helft doorgezet. Jeroen kopt, poort zijn tegen-
stander en verdient daardoor zeker zijn doelpunt. Rick weet van-
af de cornervlag het koppie van Arjen te vinden en die scoort zo 1 
van zijn 6 doelpunten. Frank mist helaas van dichtbij en mist daar-
mee ook de kroon op zijn harde werken. Thomas speelt vooral 
aanvallend met zichtbaar plezier. Denzel leidt de verdediging met 
klasse. Liban geeft de aanvallers geen kans. Maarten speelt so-
ber en doeltreffend. Ashwin heeft ondanks zijn blessure een goe-
de inbreng in de verdediging. Sebastiaan pikt de tips van zijn trai-
ner goed op en keept steeds sterker. 

De HFC-ers laten de koppies zakken en geven zich gewonnen. We 
kunnen naar de kantine voor een koppie koffie. 
Leo Holdorp

INGEZONDEN

‘Voor de storm losbarst’
Luisteren naar taalknutselaar 
René van Meurs in de Luifel
Heemstede - René van Meurs: 
eerder won hij de publieksprijs 
bij het Griffioen Cabaret Festival, 
improviseerde hij bij Op Sterk 
Water en sloot hij zich aan bij 
Comedytrain. Als goed getraind 
improvisator houdt hij zich ver-
rassend makkelijk staande en 
ontwikkelt zich met zijn frisse 
stijl en adembenemend tempo 
tot een publieksfavoriet. Zater-
dag 28 maart vuurt hij zijn tekst-
materiaal af in Theater de Luifel.

Wat zou dat toch lekker zijn; 
even helemaal niets. Geen ge-
schreeuw, geen meningen, niet 
hoeven duwen of trekken. Eerst 
rustig nadenken, dan praten. Op 
normaal volume, over zaken die 
er toe doen. Voetbal, boodschap-
pen doen, Isaac Newton, je af-
komst en de invloed hiervan op 
allerlei zaken, televisiekijken en 
Nederland bijvoorbeeld.

Beschaafde mensen
Brandhaarden te over in de we-
reld maar als je de krant niet 
openslaat en het journaal weg 
zapt, dan valt het allemaal reu-
ze mee. Wat fijn dat wij, als be-

schaafde mensen onder elkaar, 
vanavond lekker warm binnen 
zitten. Voor de storm losbarst.

‘’Voor de Storm’ vangt aan om 
20.15 uur, entree: 17,50 euro.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand aan 
de voorstelling.
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10-jarig bestaan in het teken van grenzen verleggen

Hoe ver komen de leden van 
Fit4lady aanstaande zaterdag?
Heemstede - Zaterdag 21 maart 
houden alle leden van Fit4la-
dy Heemstede een speciale ‘Ju-
bileum Marathon’ tussen 12.00 
en 14.00 uur en doneren daar-
bij vrijwillig bedragen voor het 
goede doel, in dit geval Inloop-
huis Kennemerland. Fit4lady wil 
hiermee mensen die hun gren-
zen durven te verleggen, positief 
belonen. Fit4lady doet dit op za-
terdag 21 maart omdat de vrou-
wenfitnessketen dan precies 10 
jaar bestaat. Belangstellenden 
zijn van harte welkom om te ko-
men kijken en aanmoedigen.

Marathon
Fit4lady-eigenaresse Arina van 
Damme: “We kwamen op het 
idee omdat we van ons 10-ja-
rig jubileum niet zo’n klassiek 
jubileum wilden maken. Ik volg 
Griekse les en moest recent in 
het Grieks vertellen wat de oor-
sprong van de marathon is. Wat 
me in het verhaal aansprak, is 
hoe ver mensen gingen.” Fit4lady 
Academy-hoofd Carin Groot vult 
aan: “We hebben toen de Jubile-
um Marathon bedacht. Onze le-
den trainen normaal een half uur 
in ons circuit. Nu kunnen ze dat 

half uur herhalen tijdens de ma-
rathon. Mits ze steeds wel min-
stens een half uur ‘hersteltijd’ 
nemen. Alle deelnemers beta-
len vrijwillig bijdragen voor een 
goed doel. Omdat we dat goe-
de doel ook kiezen in de richting 
van ‘je grenzen verleggen’ heb-
ben we gekozen om alle inloop-
huizen voor mensen met kanker 
te doneren.” 

Grenzen verleggen 
Jolanda, sinds de start op 15 
september 2014, lid bij Fit4la-
dy Heemstede: “Toen ik me aan-
meldde op uitnodiging van een 
vriendin van me dacht ik dat ik 
de zoveelste sportieve misluk-
king tegemoet ging. Ik had al 
zo’n vier sportclubs versleten. Bij 
Fit4lady kwam ik erachter, dat 
dat niet alleen aan mij lag. Ge-
brek aan begeleiding betekende 
dat ik vaak te zwaar ging trainen. 
Bij Fit4lady nemen ze een in-
take met je af en heb je elke drie 
maanden een Fitgesprek, waar-
in je met je trainster je progres-
sie meet en bespreekt. Zo leer je 
op een slimme manier je gren-
zen te verleggen. Het resultaat is 
dat ik mijn grenzen nu niet meer 
alleen in de sportschool verleg. 
Ik kan mijn werk, mijn gezin en 
mijn nevenactiviteiten ook veel 
beter aan.”
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Woensdag 18 maart
t/m 20 maart
Expositie cursisten van do-
centen Jeannette de Bruin 
en Ietje Rijnsburger. Teke-
nen en schilderen. Molen-
werfslaan 11, tijdens ope-
ningsuren 9.00-12.00 uur en 
13.00-17.00 uur doordeweeks).

Woensdag 18 maart
t/m 27 maart
Nieuwe expositie KZOD. 
Zeven kunstenaars(echt)pa-
ren tonen werk in de Kloos-
tergangen van het Stadhuis 
te Haarlem. Openingstijden 
op werkdagen: vanaf 8.00 tot 
17.00 uur.
Opening op vrijdag 20 febru-
ari,16.00 uur, met onder meer 
Haarlems bekende saxofonist 
Fred Leefl ang.
Zie: www.kzod.nl.

Expositie Cubaans kunste-
naar Carlos Casas in de 
burgerzaal van het raad-
huis van Heemstede. Kunst-
werken met een ecologisch 
concept, kleurrijk, surrea-
listisch, eclectisch en met 
veel symboliek. Kijk ook op:
www.galleryodyssey.com.

Woensdag 18 maart
t/m 29 maart

Expositie galerie Ateljee 
2 in De Zilk met werk van 
2 cursisten Piet Halma en 
Martien Weijers. Opening: 
vrijdagmiddag 6 maart om 
17.00 uur door burgemees-
ter van Noordwijkerhout,
Gerrit Goedhart.
Openingstijden: alle weeken-
den in maart van 12.00-17.00 
uur (of op afspraak). P.J. War-
merdamstraat 38, De Zilk.
www.ateljee2.nl.

Woensdag 18 maart
t/m 31 maart
Expositie fi jnschilder Ga-
be de Vries. Historische tafe-
relen van Heemstede en Ben-
nebroek. Locatie Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemste-
de. Vrije toegang.

Woensdag 18 maart
t/m 2 april
Fototentoonstelling Edith 
Lambermon bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Tijdens openingstijden. 
Zie: www.edithlambermon.nl.

Woensdag 18 maart
t/m 6 april
Portretten in zwartwit 
van Jan Roozen, gebo-
ren Heemstedenaar in de
Bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingsuren, gratis 
toegang. Info: 023-5115300. 

Woensdag 18 maart 
t/m woensdag 22 april

De Appelpluksters.

Groepsexpositie in het vm. 
gemeentehuis van Benne-
broek. Al enige jaren schil-
dert een groep mensen op 
vrijdagochtend bij de CASCA 
in Heemstede, onder leiding 
van schilderdocente Jacqueli-
ne Emmens.
Deze groep exposeert. Loc: 
Bennebroekerlaan 5. Open: 
ma t/m vrij: 8.30 – 12.30 uur 
en woensdagmiddag: 13.30 -  
16.30 uur.

Woensdag 18 maart
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Foto-
vakschool Amsterdam in 
Janskerk Haarlem ‘Profec-
tus’. Onder meer werk van 
Heemsteedse Juliette Vroom. 
Jansstraat 40, Haarlem. Di 
t/m vrij en elke 3 zaterdag 
v/d maand. 9.00-17.00 uur. Zie 
ook: www.profectus2015.nl.

Schilderijen van de Heem-
steedse kunstenares 
Anouschka Tjaden-Hop-
man te zien in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord.

Donderdag 18 maart
t/m 29 maart
Nieuwe tentoonstelling 
door KZOD in Galerie De 
Waag, Spaarne 30 Haarlem. 
Werk van kunstenaar Leo 
van Velzen, geïnspireerd 
door New York. Openingstij-
den: 13.00 tot 17.00 uur. Meer 
info: www.kzod.nl.

AgendA Donderdag 19 maart
‘De Rouwrevue’ met Mylou 
Frencken en Pieter Tiddens. 
Afwisseling van meezingers, 
tere liedjes, komieke sketches, 
stijldans en intieme verhalen 
van achterblijvers. Deze voor-
stelling in de Luifel, Heren-
weg 96 te Heemstede, vindt 
plaats in samenwerking met 
Het Rouwcafé en Brokking & 
Bokslag, Uitvaartbegeleiding. 
Aanvang 20.15 uur, entree: 
15,- euro. Kaarten: tel. (023) 
548 38 28 kies 1 op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Film- en lunchprogramma 
senioren met een roadmo-
vie (drama). Na de fi lm een 
lunch. Aanv. 10.30 uur. Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Kosten incl lunch: 
12,50. Reserveren uiterlijk 
dinsdag 17/3: (023) 548 38 28.

Vrijdag 20 maart
Voorstelling cabaretière El-
len Dikker in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Over eco, bio en oer. 
Aanv. 20.15 uur. Kaarten à 
17,50 via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van De 
Luifel.

Boekpresentatie ‘Werk in 
uitvoering’ van Inger Loop-
stra. 16u. 1e exemplaar voor 
wethouder Christa Kuiper. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede, 023 
5282472, www.boekhandel-
blokker.nl.

Zaterdag 21 maart
Thirties – 3 Year Anniver-
sary, Orangerie Elswout – 
Elswoutslaan 22 Overveen. 
21.00-02.00 uur. Line up: 
Disco/80s/90s pop zaal: La-
te Night Serenade & jukebox 
DJ Strijkplank. House & dance 
zaal: DJ Flexy Frank, Radikal 
Roy & DaVinci. Tickets: 20,- 
via bit.ly/1Jpf6Ix.
www.facebook.com/thirties.

Voorjaarskledingbeurs in 
de Jacobaschool, Lanck-
horstlaan 9 Heemstede. verk.: 
11.00-12.30 uur. Kleding in-
brengen info via kleding-
beursjacoba@telfort.nl Inna-
me: vrijd. 20/3: 20.00-21.30 
uur. Afrekenen/afhalen niet 
verkochte kleding: zat 21/3: 
15.30-16.00 uur.

Zondag 22 maart 

Open dag op Moestuin Ley-
duin tussen 13.00 en 17.00 
uur. Met thee, koffi e of cho-
colademelk. Ook verkoop op-
gekweekte kruidenplantjes en 
meerjarige bloemen. Zie ook: 
www.denieuweakker.nl.

Adres: 2e Leijweg t.o nr 7, het 
Juffershuis  (grens van Heem-
stede en Vogelenzang). Lo-
pend of met de fi ets kunt u tot 
de tuin komen. Als u met de 
auto komt parkeer dan bij par-
keerplaats de Kakelije.

Grote snuffelmarkt in de 
Van Zantenhal te Nieuw-
Vennep (Yweg 1415) van 
9.00-16.30 uur. Entree: 4,- eu-
ro volw. Kinderen t/m 12 jr, 
onder geleide gratis toegang.

Optreden dak- en thuislo-
zenkoor ‘de straatklinkers’ 
in Oude Kerk Heemste-
de, Wilhelminaplein. Aanvang 
10.00 uur.

Grote vlooienmarkt met 
ruim 125 kramen in sport-
centrum Groenendaal aan 
de Sportparklaan 16. Kleding, 
speelgoed, antiek en curiosa. 
9.30 - 16.00 uur.
Entree: 2,50. Kinderen t/m 11 
jaar en onder begeleiding gra-
tis toegang. Info: organisa-
tieburo Mikki, 0229-244739 / 
www.mikki.nl.

Maandag 23 maart 
t/m 17 april
Expositie schildercursis-
ten van Dominica Dogge en 
Gemma van Schendelen in 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Open: ma /tm vrij 
9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. 

Dinsdag 24 maart
Culturele middag Cas-
ca, Herenweg 96, Heemstede 
met lezing door Hillebrand de
Lange (HVHB) met thema 
‘Heemstede breidt uit: 1881 
(uit de Heemsteedse Canon). 
Aanvang 14.00 uur. Einde: 
16.00 uur. Reserveringen: 023-
5483828. 

Lezing over The Beatles bij 
Casca de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanvang 14.00 
uur. Entree 4,- euro.

Reserveren is aan te raden en 
kan van maandag tot en met 
donderdag tussen 9.00 en 
16.00 uur en op vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 uur: tel. (023)548 
38 28 kies 1.

Woensdag 25 maart
Film over Indiase familie in 
Frankrijk op groot doek bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Aanv. 20u. Entree: 
6,50. Reserveren via (023)548 
38 28 kies 1. www.casca.nl 

Vrijdag 27 maart
‘De taal van de seks’, amu-
sante lezing in het Frans 
door Agnès Pierron, schrijf-
ster van gespecialiseer-
de woordenboeken. Allian-
ce Française bij de Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemstede. V.a 
20.15 uur. Gratis voor cursis-
ten en ‘amis’. Anders 8,- euro.

Zaterdag 28 maart
‘Voor de storm losbarst’, 
voorstelling van taalknut-
selaar René van Meurs in 
theater de Luifel, Herenweg 
96 te Heemstede. Aanvang 
20.15 uur. Entree: 17,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Open inloopochtend van 
10.30 - 12.30 uur bij Wa-
bo Scouting Heemstede in 
Groenendaalse bos. Over 
bruggetje bij Ritzema Bos-
kade, Heemstede. Girls only, 
leeftijd: 6,5 tot 10 jaar.

Zondag 29 maart
Tangarine in theater De Lui-
fel, Herenweg 96 te Heemste-
de. Succesvolle tweelingbroers, 
ook huisband van De Wereld 
Draait Door. Muziek en hun ver-
haal in ‘In Stereo’.20.15 uur; en-
tree: 19,50 euro. Kaarten: www.
podiaheemstede.nl, aan de kas-
sa van de Luifel, of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zondag 12 april
Band Alderliefste live in 
café 1ste Aanleg, hoek 
Kerklaan en Raadhuisstraat. 
aanv. 16.30 uur. Deuren ge-
opend vanaf 15.00 uur. Alleen 
met kaart toegankelijk (22,50 
euro incl. 3 consumpties). 
Kaarten aan de bar te koop.

www.lijfengezondheid.nl





Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 maart 2015

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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

Vergadering 
gemeenteraad:

Donderdag 26 maart 
20.00 uur

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Uitschrijving basisregistratie

Verkiezingen 18 maart 2015 
Vandaag kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur in een van de stemlokalen 
uw stem uitbrengen voor zowel de verkiezing van de leden van 
provinciale staten als de leden van het bestuur van de Waterschappen. 
Neem altijd uw stempas(sen) en een geldig legitimatiebewijs mee! 
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op www.heemstede.nl 
bij Nieuwsberichten.

Subsidies voor sportstimulering en 
archeologie
Ook dit jaar is er een budget beschikbaar voor 
activiteiten gericht op sportstimulering en 
activiteiten op het gebied van archeologie. 
Wilt u in 2015 een activiteit organiseren die 
het sporten van jongeren, ouderen, minder 
validen of topsporttalenten stimuleert? Voor 
sportactiviteiten is in 2015 een subsidiebudget 
beschikbaar van € 27.500. Op het gebied van 
archeologie is er een budget van maximaal 
€ 3.500 beschikbaar. Mogelijk komt uw 
initiatief in aanmerking voor een subsidie van 
de gemeente Heemstede.

Waar moet uw subsidieverzoek 
aan voldoen
- de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden 

in de Algemene subsidieverordening Heemstede 
en de Verordening incidentele subsidies 
sportstimulering. 

- de activiteit of het project moet in 2015 van start 
te gaan. 

- het subsidieverzoek voor sportactiviteiten moet 
vóór 1 mei 2015 worden ingediend.

- aanvragen voor archeologie worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst.

Afspraak maken = 
niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken tijdstip 
voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart of voor het aanvragen 
van een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij inlopen. 
Ga naar www.heemstede.nl en klik rechts in uw 
scherm op ‘Afspraak maken’.

 
Informatie
Alle voorwaarden, de Algemene 
subsidieverordening Heemstede 2009, de 
Verordening incidentele subsidies sportstimulering 
, de Verordening incidentele subsidie archeologie 
2012 en het aanvraagformulier voor het jaar 2015 
vindt u op www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede’.

Voor meer informatie over deze subsidies kunt u ook 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van 
de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer 023-
5485679 of via de e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. 

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

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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 7, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 20724, ontvangen 27 februari 
2015, 

- Chrysanthemumlaan 4, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 20779, ontvangen 4 maart 2015

- Achterweg 19A, het verbreden van de corridor 
en voorzien van een schuifdeur, wabonummer 
20780, ontvangen 4 maart 2015

- Achterweg 19A, het aanpassen van het interieur 
van de Oude Kerk, wabonummer 20803, 
ontvangen 5 maart 2015

- Johannes Vermeerstraat 35A,het kappen van 1 
boom, wabonummer 20730, ontvangen 2 maart 
2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Jan van Goyenstraat 2, het plaatsen van een 

terras, wabonummer 19232, ontvangen 22 
januari 2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 141B, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 20161, verzonden 13 maart 2015 
- Adriaan Pauwlaan 19, het kappen van 2 

kastanjebomen, wabonummer 20573, verzonden 
13 maart 2015

- Binnenweg 116, het maken van een entree 

t.b.v. een woning boven Binnenweg 116 en 
het wijzigen van een kozijn in de voorgevel, 
wabonummer 19745, verzonden 13 maart 2015

- Clivialaan 9, het wijzigen van een dakkapel in een 
dakopbouw, wabonummer 18649, verzonden 13 
maart 2015

- Beethovenlaan 26, het uitbreiden van het 
woonhuis op de begane grond en 1e verdieping, 
verhogen kap, vervangen begane grondvloer 
en bouwen 2 erkers, wabonummer 19002, 
verzonden 13 maart 2015

- Pieter de Hooghstraat 1, het plaatsen van 
een dakopbouw en vergroten dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19364, 
verzonden 13 maart 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 
goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente 
start dan een adresonderzoek op, waarbij de 
persoon - indien mogelijk - erop gewezen wordt 
dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan 
moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt 
of als de persoon niet te traceren is, besluit het 
college van burgemeester en wethouders deze 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland 
uit de basisregistratie personen. Dit betekent, dat 
iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 
als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom 
van groot belang dat alsnog aangifte van een 
verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- per 4 maart 2015: I.G. Lodor, 
 geboren 04-02-1991, Zandvoortselaan 93
- per 4 maart 2015: C.J.W. Kroese, 
 geboren 18-06-1959 , De Nachtegaal 12

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 personen ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- Per 24 december 2014: H. Azimi, 
 geboren 01-01-1979, Goeman Borgesiusstraat 5, 

en kinderen.
- Per 24 december 2014: B. Azimi-Babakhani, 

geboren op 23-01-1986, 
 Goeman Borgesiusstraat 5, en kinderen.
- Per 09 januari 2015: M.A. Pocorni, 
 geboren 07-05-1960, Jan van Goyenstraat 21A

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).

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 maart 2015 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 26 maart 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Baggerplan 2015-2024

Hamerpunten
- Solidariteit bij betaling en gebruik van 

jeugdhulpvoorzieningen (1e tranche)
- Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032
- Aankoop perceel grond uit faillissement Vegeka 

Ontwikkeling B.V.

Overige punten
- Bekrachtigen geheimhouding
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

maart 2015
- Belofte fractieassistent
- 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) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Verwijdering gezonken boot Herenweg 35
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig in gezonken staat 
aangetroffen:

- Een naamloze lichtblauwe kunststof boot, in de 
watergang ter hoogte van Herenweg 35 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van uit het water te verwijderen en af te 
voeren. Als het betreffende vaartuig binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig in 
opdracht van het college van burgemeester en 

wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Heemstede - Bewoners van 
veertien gemeenten in de regio 
kunnen op zaterdag 21 maart, 
tijdens de Landelijke Compost-
dag, weer gratis MeerCompost 
ophalen bij de milieustraat of ge-
meentewerf in hun woonplaats 
of gemeente. Met deze jaar-
lijks terugkerende actie bedankt 
Meerlanden bewoners voor 
hun inspanningen om groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT) geschei-
den aan te leveren. Bovendien 
wil Meerlanden iedereen ken-
nis laten maken met het product 
MeerCompost dat zowel voor de 
bodem als voor het milieu van 
grote waarde is.

 
MeerCompost is perfect voor ge-
bruik in de tuin. De natuurlijke 
bodemverbeteraar stimuleert de 
groei van bloemen en planten op 
een milieuvriendelijke wijze, het 
reguleert de waterhuishouding 
en zorgt voor een natuurlijke ba-
lans in de bodem. Gemengd met 
tuinaarde is MeerCompost ge-
schikt voor alle tuinplanten.
 
Uitdeellocaties MeerCompost
Voor het ontvangen van gratis 
zakken MeerCompost is het to-
nen van legitimatie verplicht!
Inwoners van Heemstede (ook 
voor inwoners Bennebroek) kun-

nen zaterdag terecht in de Mi-
lieustraat aan de Cruquiusweg 
47 te Heemstede en wel van 9.00 
tot 16.00 uur.

Gratis compost van de Meerlanden

Van dezelfde kunstenares als de eerste foto in deze serie (de fontein), 
is dit beeld “De Knikkerwachters”. Karla Wedkamp woont en werkt 
in Heemstede, en maakt uiteenlopende beelden, waaronder graf- 
monumenten. Ook geeft ze beeldhouwlessen.
Dit beeld bestaat uit vijf zuilen van terrazzo, verbonden door metalen 
staven. Bovenop de zuilen zitten de “Knikkers”, kunststof bollen.
Het beeld is geleverd in 1996 en staat in de Molenwerfslaan.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Samen 
Italiaans eten 
bij Welzijn 
Ouderen
Heemstede - In Centrum 
‘Lieven de Keylaan 24’ vindt 
dinsdag 31 maart een ont-
moeting plaats aan de eetta-
fel.  Samen eten en samen ge-
sprekken hebben met genera-
tiegenoten ervaren de gasten 
van Welzijn Ouderen als zeer 
prettig. De sfeer is altijd  ge-
animeerd. Ook zin om mee te 
eten? 

U kunt aan tafel om 12.30 uur. 
Het menu is deze keer Itali-
aans: salade vooraf, lasagne 
als hoofdgerecht en tiramisu 
toe.  De kosten bedragen 12,- 
euro en dat is inclusief een 
glaasje wijn en kopje koffie.
Aanmelden bij Welzijn Oude-
ren Heemstede aanmelden, 
een week voor aanvang, tele-
foon 023-528 85 10.

Gourmand menu in 
eethuis de Luifel
In Eethuis de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede staat een the-
mamaaltijd op het program-
ma voor donderdag 26 maart. 
Ditmaal het Gourmand menu: 
feuillette met gerookte zalm, 
gegratineerde witlofschotel 
met ham en kaas, aardappel-
kroketjes, rosbief met stro-
ganoffsaus, frisse salade en 
als dessert vanille-ijs met war-
me kersen en slagroom. De 
maaltijd duurt van 17.15 tot 
18.30 uur. Reserveren kan tot 
uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf, op werkdagen tussen 9 
en 12 uur,. Bel: 023-548 38 28 
kies 1. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. Voor mensen die 

alleen komen maar graag sa-
men willen eten, u kunt ook 
aanschuiven aan de stamtafel 
om 17.45 uur.
Het themadiner kost 9,75 euro.

Film over Indiase familie
in Frankrijk
In Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, draait woens-
dag 15 maart een film in de 
Theaterzaal. Een Indiase fami-
lie probeert in deze komische 
dramafilm in Frankrijk een 
nieuw leven op te bouwen, 
maar wordt tegengewerkt 
door de eigenaresse van een 
concurrerend restaurant. De 
entree is 6,50 euro. Aanvang: 
20.00 uur.
Voor meer informatie over de 
titel of het onderwerp van de 
film of om te reserveren kunt 
u bellen naar tel. (023)548 38 
28 kies 1.
Kijk op www.casca.nl voor het 
hele filmprogramma.

Daklozenkoor
‘De straatklinkers’ 
in kerkdienst
Heemstede - Op zondag 22 
maart om 10.00 uur is het dak- 
en thuislozenkoor ‘De straat-
klinkers’ te gast in Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein. Zij ko-
men de dienst opluisteren met 
zang, muziek en vrolijkheid! Het 
koor is een goede bekende sinds 

het optreden van vorig jaar. De 
Straatklinkers is een project van 
de Diaconie van Amsterdam. We-
kelijks komen ze bij elkaar om in 
een ruimte van de diaconie met 
elkaar te zingen, verhalen uit te 
wisselen en te eten. In de dienst, 
die voorgegaan wordt door Ds 
Pieter Terpstra, gaat hij op zoek 
naar wat ons verbindt, maar te-
gelijk zo heel verschillend maakt. 
Het thema van de dienst is: ‘Le-
ven met lege handen: droom of 
keiharde wekelijkheid’.

Kunstenaars te 
boek gesteld

Heemstede - Vrijdag 20 
maart is de boekpresenta-
tie van Inger Loopstra van 
haar boek Werk in uitvoering. 
Deze vindt plaats bij Boek-
handel Blokker, aan de Bin-
nenweg 139 in Heemste-
de om 16.00 uur. Werk in uit-
voering is een fotoboek met 
portretten van Heemsteed-
se kunstenaars in hun atelier 
of werkomgeving. Er zijn 49 
kunstenaars geportretteerd, 
met als uitgangspunt dat ze 
in 2014 woonden of werkten 
in de gemeente Heemstede.
Inger Loopstra (1955 – wo-
nend in Heemstede) fotogra-
feert al heel lang. De tech-
niek leerde ze tijdens diverse 
cursussen, maar vooral van 
bekende fotografen, waar-
onder Harm Botman en Rob 
Slooten. In de loop van de 
tijd ontwikkelde ze een eigen 
stijl met veel aandacht voor 
mensen in relatie tot hun 
omgeving.
Het eerste exemplaar wordt 
overhandigd aan wethouder 
van cultuur, mevrouw Christa 
Kuiper. Toegang is vrij.

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

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

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

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

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

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

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