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www.brantjeswijn.nl

Cursussen
aankondigen

in deze krant?
Mail:aanlever@heemsteder.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG
30 MAART

OPEN
ELKE ZONDAG TOT EIND JUNI
OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

4-jarigen exposeren hun kunstwerk
Heemstede – Kunstenaar zijn 
zit er al vroeg in bij deze 4-jari-
ge dames. Trots poseren Gracie 
de Witt-Hamer en Keira Wenc-
kebach met hun zelfgemaak-
te kunstwerken bij een ech-
te kunstgalerie. Deze en ande-
re gemaakte kunstwerkjes, in-
clusief de documentatie, zijn 
tot en met aanstaande zaterdag 
29 maart te bewonderen in een 
aparte expositieruimte bij ate-
lier Verart aan de Zandvoortsel-
aan 167.
Beeldend kunstenaar Vera Brug-
geman: “Het is zo leuk en be-
langrijk dat kinderen op hun ei-
gen manier zelf met kunst bezig 
zijn. Mijn insteek is dat de creati-
viteit van jonge kinderen zo lang 
mogelijk de vrije loop moeten 
hebben als ze aan de gang gaan 
met schilderen. Kinderen begin-
nen al op jonge leeftijd spontaan 
te experimenteren, waardoor ab-
stracte vormen ontstaan in diver-
se kleuren. Lekker vrij laten klie-
deren waardoor ze op hun eigen 
manier een ontdekkingsreis ma-
ken en hun kunstwerk creëren. 
Ik heb hier voor hen in het ate-
lier een speciale kast staan met 
verf en diverse materialen. Ze 
mogen alles gebruiken wat er in 
deze kast staat. Als ze op gege-

ven moment werkelijke vormen 
als een huisje of poppetje gaan 
schilderen, merk je een omslag 
bij ze die hun vrije abstracte cre-
ativiteit kan beperken. Ik probeer 
dan juist de kinderen  te stimu-
leren en te prikkelen met hun 
spontane vrije expressie door te 
gaan. Op deze manier leert het 
kind de onbegrensde mogelijk-
heden van zichzelf ontdekken 
en buiten bestaande kaders te 

denken. En dat is goed voor hun 
verdere ontwikkeling. Grappig 
om te zien is dat  Gracie en Kei-
ra beiden op hun eigen manier 
aan de gang gaan.  En Gracie’s 
schooljuf van de Nicolaas Beets-
school is al komen kijken en was 
aardig onder de indruk”, lacht 
Vera Bruggeman.  Meer informa-
tie over Vera Bruggeman en Ver-
art op de website www.verart.nl.
Bart Jonker

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Moeder en kinderen vast op pontje
Heemstede - Een moeder is za-
terdag aan het einde van de mid-
dag met drie kinderen vast ko-
men te zitten op het pontje in 
Heemstede. De vrouw stak rond
half zes het water over bij park 
Meermond met een pontje dat 
je zelf moet bedienen. Toen het 
overzetpontje halverwege het 
water was wilde het niet meer 
voor of achteruit. Nadat ze enige 
tijd geprobeerd had het zelf nog 
in beweging te krijgen besloot ze 
toch maar de brandweer te bel-
len voor hulp.
De hulpdiensten kwamen vervol-
gens met spoed ter plaatse om 
de vrouw en de drie kinderen 
weer veilig aan wal te krijgen. De 
brandweermannen kregen via 
de draaischijf aan de kant weer 
beweging in de pont en konden 
via die manier iedereen weer 
veilig aan wal krijgen. Het gezel-

schap heeft zo’n half uur op het 
water vast gezeten.
De pont is nu met linten afgezet 
zodat er niet nogmaals gebruik 
van kan worden gemaakt zo lang 
deze niet gerepareerd is.

Fotografie: Michel van Bergen.

HBB grootste partij in Heemstede
Stemmen zijn geteld!

Heemstede – De partij heeft er 20 jaar op 
moeten wachten maar nu is het dan einde-
lijk een feit. HBB is de grootste partij van 
Heemstede. De VVD is de grote verliezer en 
valt, nadat de partij 75 jaar onafgebroken de 
grootste was, nu terug naar de derde plaats. 
De VVD maakt een val van 7 naar 4 zetels 

in de nieuwe raad. D66 zag haar deelname 
aan het vorige college beloond met de winst 
van één zetel. De PvdA moet één zetel in- 
leveren. GroenLinks en het CDA maken pas 
op de plaats.
Zie voor een uitgebreide analyse elders in 
deze krant.
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spelen binnen de gemeente. 
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Viering 
Trefpunt 

Bennebroek
Regio - Op zondag 30 maart 
is er een viering in Trefpunt 
Bennebroek, Akonietenplein 
1. Voorganger is dr. T.G. van 
der Linden uit Zandvoort. 
De dienst start om 10.00 uur.
Tevens Kindercafé.

Kerkdiensten

Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

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

Zondag 13 april, aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Bijzondere Palmzondagviering 
met een muzikale vertelling 
getiteld Het haasje in de maan 
door Xandra Mizée

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (11)

Met dank aan de facebookpa-
gina “Je bent een Heemstede-
naar als….” ontvangen we steeds 
meer informatie over de winkel-
tjes in de Indische Buurt, Dit 
keer hoek Borneostraat/Cele-
besstraat, Celebesstraat .., hoe-
wel de winkelingang op de Bor-
neostraat zat.
Paul van Haasteren schreef ons: 
“Wat ik kan aangeven is, dat 
wij een kruidenierswinkel heb-
ben gehad op de hoek Borneo-
straat Celebesstraat nr. 41. Eerst 
van D.W. Koopen uit Haarlem 
voorzien van kruidenierswaren 
en later van Randstad Noord in 
Hoofddorp. Ik zelf weet dat mijn 

ouders de winkel rond 1946 heb-
ben overgenomen en dat om-
streeks 1968 of 1970 de winkel 
van de hand is gegaan. Wij heb-
ben er gewoond met ouders en 
7 kinderen.” Helaas hadden we 
geen betere foto van toen. De fo-
to van nu is van januari 2014 van 
Harry Opheikens.

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 
Heemsteder, Camplaan 35. Wij 
zorgen er dan voor dat de foto 

gescand wordt, u krijgt het origi-
neel terug. Vertel uw verhaal er-
bij en misschien hebben andere 
lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op onze 
website www.hv-hb.nl Hier kunt 
u ook – als u die heeft – uw vra-
gen stellen.

Van Haasteren, nu.Van Haasteren, toen.

Gehannes met fi etspad onder het station
Heemstede - Eerder al maakte 
deze krant melding van de wel 
heel vreemde constructie van de 
onderdoorgang voor fi etsers bij 
het station. In een van de com-
missievergaderingen moest wet-
houder Christa Kuipers toegeven 
dat men er zich danig op had 
verkeken.
ProRail wilde een einde maken 
aan het vuile water dat vanaf de 
rails op de stoep en het fi etspad 
onder het station viel. Daarvoor 
zijn twee bakken ondergronds 
geplaatst.
Doordat er onder de bakken 
nog een gasleiding loopt, kon-
den de bakken onvoldoende de 
grond in. Als oplossing werd be-
dacht de stoep maar te verho-
gen waardoor er een grote be-
tonnen rand ontstond met een 
hoge stoep en een lager gele-
gen fi etspad. Dit leverde gevaar 
op voor de fi etsers en wande-
laars. Het gasbedrijf gaat nu de 
buizen vervangen en alles moet 
weer open. Er zit zelfs een as-
best mantel om de oude gaslei-
ding. Als de buizen zijn vervan-
gen en verlegd kunnen de bak-
ken verdiept worden ingegraven 
en kan de oude situatie worden 
hersteld. De coördinatie van der-
gelijke plannen hoort bij de ge-
meente te liggen maar die sloeg 
dit keer de plank mis.
Binnen het gemeentehuis dacht 
men dat het een min of meer

regulier onderhoud betrof. Vol-
gens wethouder Kuipers gaat het 
niet veel extra geld kosten maar 
hoeveel kon zij nog niet zeggen. 
Tijdelijk zijn er fi etsenrekken
geplaatst om het gevaar voor 

wandelaars en fi etsers te beper-
ken. Vooral de fi etsersbond is blij 
met de aanstaande verandering. 
Wat goed was moet goed blijven 
vinden zij. 
Eric van Westerloo
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Coaching en begeleiding
voor jong en oud bij:

- sociale vaardigheden
- rouw/echtscheiding
- opvoeding
- leerproblemen
- werk- en levensvragen

Haarlem e.o.
www.beeldfi jn.nl
Riannette Minnes
tel. 06-13012321

Sinds 1977 ervaring in
onderhoud en verkoop van

automobielen

HAVENSTRAAT 81-83 • HEEMSTEDE • TELEFOON 023-529 37 31 • E-mail: schalken@xs4all.nl • www.mazdaschalken.nl

Nu OOk SpEciALiST VAN 
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Brasserie Sanz
Jan van Goyenstraat 31, 2102 CA Heemstede
info@sanz.nl • www.sanz.nl, 023-5291892
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voor het 5e achtereenvolgende jaar in de

GAULT MILLAU
'Gault Millau" is de hoogst aangeschreven 

restaurantgids van Nederland
In deze gids worden slechts die restaurants 

vermeld die het vermelden waard zijn.
• Uitstekende prijs/kwaliteit

 (6-gangenmenu 29,50)
• Jonge, enthousiaste, professionele bediening

• Houden rekening met specifieke wensen
• Uitstekende huiswijnen

• Alle dagen geopend

UITVAARTVERZORGING

Samen het afscheid 
vormgeven dat bij u past.

Rijnlaan 7, 2105 XH  Heemstede - Mobiel 06 395 072 45
info@uitvaartverzorgingerika.nl - www.uitvaartverzorgingerika.nl

BETAALBAAR MAATWERK!
Erika

Gevestigd in Heemstede

De oudste Vrijmetselaarsloge van Haarlem
Vicit Vim Virtus (225 jaar)

organiseert een avond
voor belangstellenden

Thema: Vrijmetselarij: een verrassend
eigentijdse kijk op persoonlijke ontwikkeling.

Datum: 2 april 2014
Tijd: 20.00 uur

Plaats: Ripperdastraat 13 te Haarlem

Opgeven bij: info.loge24@vrijmetselarij.nl
of 06-22608229

3 APRIL 2014

WWW.PATRONAAT.NL

------------------------------

LILIAN VIEIRA’S 
SAMBA SOUL

------------------------------

HJF Huiswerkbegeleiding
In alle Rust en Regelmatig werken aan een goed Resultaat! 

OPEN DAG:
16 april van 14.00-17.00 uur

LOOP GERUST BINNEN
Adres: Camplaan 18 in Heemstede

Informatie: Hedwig Jurrius, 06-46577776

MEt DEzE ADvErtENtiE 1 wEEk GrAtis PrOEFDrAAiEN. 
Actie loopt tot 16 april 2014

Alle tips zijn welkom. Graag bellen
met 06-50517417

Vermist!!

Ze is vanaf 13/3 niet meer thuis gekomen.
Siam is zwart met witte voetjes en een wit befje en
ze is gechipt. Ze droeg een grijs dun vlooienbandje.

Wie 
heeft 
onze 
poes 
Siam

gezien?
Gentle Body Care

Gevestigd boven Squash Hillegom
Horst ten Daallaan 1 - 2181 HG  HILLEGOM

Tel. 06 46111881 Tel. 06 46111243 (IPL ontharen)

open dag
op 29 maart

van 10.00 tot 15.00 uur

Te koop:
Nw. koffertrolly, 50 cm €12,-.  
Electr. circelzaag €17,-.  
Tel. 023- 5280127

Te koop:
50 Erotic dvd in 1 koop €75,-.  
Totaal 200 st.
Tel. 06- 51416412

Te koop:
Examenbundels VWO, wisk. A - 
geschied. - duits - engels, i.g.st. 
p.st. €5,-. Z.g.a.n. gebonden 
boek hondenrassen + verzor-
ging in kleur €5,-. 
Tel. 023- 5290363
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Slagerij Sjaak v.d. Werff
GLIPPERDREEF 105 • HEEMSTEDE • TEL. 023-5294363

gewoon 

      goed!!!

Riblappen

1 kilo

Hamburgers

5 stuks

Rauwe ham

100 gram

10.10.10.989898 4.4.4.000000 2.2.2.494949

Bloemkool 
Spanje

Del Monte
bananen

Coca Cola Bij besteding van €20.00 of meer

Proefstol
met spijs

per stuk van 2.19

voor

regular, light , zero 1.5 liter
4-pack

van 7.12

voor
450 gram

van 2.49 voor

Conimex kroepoek
diverse varianten
zak 75 gram
per zak van 1.02

Verstegen satesaus 
kant en klaar
emmer 500 gram
van 2.79  voor 1.79

Coop soep in zak
diverse smaken,
zak 570 ml
van 1.79  voor 1.39

La Chasse wijn
rood, wit, rose
fl es 0.75 liter
van 5.89  voor

Rittersport
chocolade
tablet 100 gram
van 1.10  voor 0.79

0.79

4.49
1.1.1.393939000.95.95.95

1.1.1.0000005.5.5.696969

van 1.89

voor
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* Deze aanbiedingen zijn geldig van 27 maart t/m 2 april

UW ADRES VOOR VERANTWOORD LEKKER VLEES!!!
Iedere woensdag
Rundergehakt
kilo

Iedere donderdag
Hol. biefstukjes
3 stuks

H.O.H. gehakt
kilo

Kogel-
biefstukjes
3 stuks
Iedere vrijdag
Chinees buffet
per kilo
vanaf 17.00 uur warm
in de hal 11.98

6.98
6.98

7.49
5.98Mortedella

100 gram

Bacon

100 gram

1.1.1.393939 1.1.1.595959

1.79

1.39

0.79

0.79

Coop
landenwijnen

Warsteiner,
Alfa of

Gulpener pils

Slammer
energy drink

krat 24 fl esjes, fl esje 30 cl

van 15.53/14.97 voor

blik 250 ml

               per stuk

               4 blikken

Iedere donderdag
Witte
pistolets 8 stuks

BROODACTIES

Iedere woensdag
Krenten-
bollen
10 voor 1.25

Iedere dinsdag
Gevulde koeken
vers gebakken
3 voor 1.00

Iedere maandag
Saucijzen-
broodjes
3 voor 1.00

Iedere zaterdag
Witte bollen
zak 10 stuks

Iedere vrijdag
Croissants
vers gebakken
4 stuks 1.00

1.00

1.009.9.9.999999 2.2.2.999999

doos 10 stuks

van 2.49

van Beek
maïs en

granen ei

1.1.1.494949
0.0.0.353535

1.1.1.000000
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Kom in mijn tuin! – NL doet    
Als je via de Herenweg richting Bennebroek rijdt, zie je net bui-
ten de bebouwde kom van Heemstede aan je rechterhand bij de 
Manpadslaan de gedenknaald ter nagedachtenis van de Slag bij 
het Manpad.

Aan de overzijde van de weg zie je een van de toegangspoorten 
tot park Groenendaal en tot het complex van de Stichting ‘Kom in 
mijn tuin’, Kimt. 

Als je door het linkerpoortje (met het Kimt bordje) het park bent 
binnengelopen ga je onmiddellijk rechtsaf. Volg het pad tot na de 
bocht naar links en een eindje verderop zie je een paar grote stuk-
ken boomstam liggen. Daar, aan de rechterkant van het pad, lig-
gen de tuinen van Kimt.

Hoewel er afgelopen maanden door de vaste groep vrijwilligers 
van de stichting ‘Kom in mijn tuin’ (Kimt) ter voorbereiding van het 
nieuwe seizoen heel veel werk in de tuinen is verzet, is er nog erg 
veel werk te doen.

Voor Dura Vermeer, één van de grote bouwbedrijven van Neder-
land, is het  traditie geworden om zich op NL doet dag, dit jaar op 
21 en 22 maart, extra in te zetten voor een maatschappelijk doel. 
Dit jaar was Kimt de gelukkige!

Een groep van ongeveer 20 stoere mannen en vrouwen uit Hoofd-
dorp en Cruquius, waaronder directeur Age Vermeer, waren om 
10.00 uur in de tuinen present om een toelichting op de werk-
zaamheden te krijgen van Mik van de Bor, coördinator van het 
project. 
Met het aanwezige en zelf meegebrachte gereedschap ging de 
ploeg daarna enthousiast aan de slag. En hoe……………..!

Nog aanwezig onkruid werd weggehaald, plantenresten werden 
naar de composthoop gereden, een nog te schilderen container 
werd ontvet, mest werd uitgereden. Er werden sleuven gegraven 
waarin ter afscheiding van de looppaden betonnen trottoirbanden 
werden geplaatst. Die banden werden overigens gedragen alsof 
het pakjes suiker waren!

Niet dat de genoemde werkzaamheden niet professioneel werden 
verricht, maar het plaatsen van de pergola, waar de al uitlopen-
de kiwiplanten tegenaan kunnen groeien, was erg indrukwekkend.

Een grondboor, een elektrische boor en schroevendraaier, een wa-
terpas en allerlei soorten hamers werden gebruikt. Zelfs aan een 
generator was gedacht, want wat begin je nou zonder elektriciteit. 
En wat begin je als je een keukentrapje nodig hebt, maar er geen 
bij de hand hebt? Dan gebruik je toch gewoon een kruiwagen om 
op te staan. Gelukkig keek de  Inspectie SZW niet mee. 

En handig, met de opgewekte stroom kon het eveneens meege-
brachte koffiezetapparaat ook zijn werk doen. Want, een kop kof-
fie op zijn tijd doet wonderen. Zeker in combinatie met de aan-
geboden vulkoeken, zelfgebakken muffins en Surinaamse cake.

Mannen en vrouwen van Dura Vermeer; heel veel dank voor jul-
lie geweldige werk. Wat had Kimt, en daarmee de kinderen waar 
het uiteindelijk allemaal om draait, gemoeten zonder jullie hulp? 
Nu kan er volgende week worden geploegd. Daarna kan het nieu-
we seizoen van start.  

Op de website www.kominmijntuin.com is informatie over de tui-
nen en het  inschrijfformulier te vinden. Er zijn nog enkele genera-
tie- en mindervalidentuinen beschikbaar. Voor de kindertuinen be-
staat een wachtlijst.

INGEZONDEN

Kinderboek over de plastic soep verschenen 
van Heemsteedse auteur
Heemstede - Vorige week  is het 
boek ‘Stella en Stinky en de plas-
tic soep’ verschenen. Het is het 
eerste boek voor kinderen van 
6–9 jaar over de plastic soep, de 
drijvende vuilnisbelten in de Stille 
en Atlantische Oceaan. Het ver-
haal is een mengeling van feit 
en fictie. Het is het debuut van  
Christine Algera uit Heemstede.
Het boek vertelt het verhaal van 
Stella, een meisje van 8 jaar dat 
dol is op dieren en de natuur. Op 
een dag ontdekt ze dat er vreem-
de korrels liggen op het strand 
en dat er dieren ziek worden. Ze 
vraagt zich af wat er aan de hand 
kan zijn en vraagt haar vader, die 

aan de andere kant van de we-
reld woont, om raad. Hij denkt dat 
er heel veel dieren in gevaar zijn 
en werkt aan een oplossing. Stel-
la loopt van huis weg om haar va-
der te gaan helpen. Dat doet ze 
samen met Stinky, een stinkdier 
uit Amerika. Onderweg ontdek-
ken ze wat de plastic soep is en 
werken ze aan een oplossing.
Stella en Stinky en de plastic 
soep is het eerste deel van een 
reeks avonturen van Stella en 
Stinky en is uitgegeven door uit-
geverij Brave New Books. Deel 
2 staat gepland voor september 
2014. Het boek is verkrijgbaar via 
stellastinky.nl en bol.com.

Collecte Hartweek van 6 tot en met 12 april

Stef: een vrolijk jongetje met
3 aangeboren hartafwijkingen

“Stef is geboren met een ven-
trikel septum defect - een groot 
gat tussen de linker en rechter 
hartkamer, een aorta stenose – 
een ernstige vernauwing van de 
aortaklep en een onderbreking 
van zijn aortaboog”, legt Lin-
da Breusers uit. “Stef heeft van-
af zijn geboorte voor deze hart-
afwijkingen al 3 openhart opera-
ties moeten ondergaan. Bij zo’n 
operatie hebben ze het gat tus-
sen de 2 hartkamers gesloten, 
door een zogenaamde ‘patch’ en 
zijn longslagaderklep is opgeof-
ferd als de vervangende natuur-
lijke klep voor de aortaklep. De 
longslagaderklep is vervangen 
door een biologische kunstklep 
van een kalf. Stef zal zijn hele le-
ven een kunstklep nodig heb-
ben. Daar kun je in de regel heel 
oud mee worden. Stef zal wel 
nog een aantal keer in zijn leven 
een nieuwe klep krijgen omdat 
hij uit de huidige groeit. Een veel 
voorkomende complicatie bij dit 
soort operaties bij hele kleine 
kinderen zijn vernauwingen. In 
de 2 vertakkingen naar zijn lon-
gen zitten vernauwingen bij Stef. 
Op dit moment is het nog niet 
direct noodzakelijk om die ver-
nauwingen te herstellen omdat 
zijn hart het goed aan kan maar 
dat kan elk moment veranderen. 
Daarom wordt Stef goed gemo-
nitord: hij gaat een keer in de  
3 maanden naar het ziekenhuis 
voor controle.

Doordat Stef al vanaf zijn ge-
boorte vele operaties heeft moe-
ten ondergaan, heeft hij nooit 
zelf geleerd om te eten en is hij 
volledig van sondevoeding af-

hankelijk. Eerst door een slange-
tje dat via zijn neus zijn slokdarm 
in ging en sinds oktober via een 
PEG-sonde, een slangetje dat 
operatief via de buikwand in de 
maag is geplaatst. Helaas is een 
bijwerking dat hij af en toe moet 
spugen. De levensverwachting 
van kinderen met een hartafwij-
king is door de medische ont-
wikkelingen de laatste jaren met 
80% gestegen. Toch sterft nog 
steeds 20% van deze kinderen 
en is aangeboren hartafwijkin-
gen doodsoorzaak nummer 1 bij 
met name jonge kinderen en ba-
by’s. Ieder kind is er een te veel. 
Stef heeft in zijn jonge leventje 
al heel wat meegemaakt waar-
door hij kwetsbaarder is en zich 
ook trager ontwikkelt. Maar het 
is een heel lief en vrolijk jongetje 

dat bijna altijd lacht. En dat doet 
ons goed”, aldus Linda.
Van 6 tot en met 12 april aan-
staande, vindt de collecte plaats 
in de Hartweek  van de Hart-
stichting, die dit jaar al 50 jaar 
strijd voert tegen hart- en vaat-
ziekten. Onder het motto ‘Want 
het mag niet stoppen’ gaan 
60.000 vrijwilligers in die week 
weer collecteren voor de Hart-
stichting. De opbrengst van alle 
donaties en de collecteweek ge-
bruikt de Hartstichting voor on-
dersteuning van wetenschappe-
lijk onderzoek, voorlichting en 
preventie en patiëntenzorg. On-
derzoek en zorg die hard nodig 
is zodat bijvoorbeeld kinderen 
als Stef behandeld kunnen wor-
den. In die 50 jaar is er  gelukkig 
veel vooruitgang geboekt. Toch 
sterven dagelijks nog steeds 107 
mensen per dag aan een hart- of 
vaatziekte: uw steun blijft daar-
om altijd nodig. Meer informatie 
of doneren op www.hartstich-
ting.nl.
Bart Jonker

Regio - Pieter Elzer en Linda Breusers zijn de ouders van de 
2-jarige Stef: hij is geboren met 3 aangeboren hartafwijkin-
gen. Stef heeft de eerste vier maanden na zijn geboorte in het 
ziekenhuis doorgebracht en 3 open hartoperaties ondergaan. 
De Heemsteder had een indringend gesprek hierover met zijn 
moeder.
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het gemak van een goede computerspecialist
heemstedecomputerhulp

GRATIS ADVIES!
Windows XP stopt ermee!
Zorg dat uw computer veilig blijft.
Bel voor gratis advies.

06 344 76 478

ZONDAG 30 MAART OPEN!

Zandlaan 22, 2181 HS Hillegom 
(grens Bennebroek) Tel. 023-5846338  

WWW.DEOOSTEINDE.NL | VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS

Schipholweg 1088, 2141 BG  Vijfhuizen 
(grens Haarlem) Tel. 023-5581528

Openingstijden:

ma. t/m wo. 09.00 - 18.00 uur
do. of vrij. 09.00 - 21.00 uur 
zat.               08.30 - 17.00 uur

Let op!   Donderdag koopavond in Vijfhuizen en vrijdag koopavond in Hillegom. Doorlopend tot 21.00 uur

GRATIS FOTO!

0.99

POTMAAT 9 CM
VOLLE BAK (12 STUKS)

ALLE KERAMIEKEN 
BUITENPOTTEN.

GROOT
ASSORTIMENT

BOS 
PAASTAKKEN

30% KORTING 
OP ALLE SOORTEN 

BUXUS

VAN
12.00 - 17.00

UUR

VAN 5,00 VOOR

VAN 1,50 VOOR

BUITENPOTTEN

BUXUS

GRATIS FOTO!

LET OP! TOT EIND JUNI ELKE

ZONDAG
OPEN

VAN 12.00 - 17.00 UUR
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2E POT ½ PRIJS

2E POT HALVE PRIJS! 

SLA UW 
SLAG!

2.49

BUITENPOTTEN

ZONDAG 30 MAART OPEN!
VOLLE BAK (12 STUKS)

BUITENPOTTEN

VOLLE BAK (12 STUKS)

BUITENPOTTEN

VOORJAARSVIOLEN

ZONDAG 30 MAART OPEN!
OP ALLE SOORTEN 

30% 
KASSAKORTING!

GRATIS FOTO!GRATIS FOTO!GRATIS FOTO!

GRATIS
FOTO VAN UW HUISDIER
EN GEZONDHEIDSCHECK
VAN UW HOND OF KAT

HILLEGOM: ZATERDAG 29 MAART
VAN 10.30 TOT 17.00 UUR

3.95
PAASARTIKELEN

  

Kerklaan 9
Heemstede 
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl
www.vosse.nl

Quooker te duur? Vosse heeft het antwoord.

Actie
Alles in 1 boiler 
met 3 in 1 kraan, waterfilter en 
anti-kalk element
Bel ons voor meer informatie.

www.matchboox.com

Een nagelaten sprookje van de Dordtse schrijver C. Buddingh’ 
(1918-1985) verschijnt op 21 maart als MatchBoox. De titel 
is ‘Het jongetje met het hart van ijs’. Het verhaal stamt uit de 
jaren vijftig en werd nooit eerder gepubliceerd.  

MatchBoox zijn handgemaakte 
boeken in luciferdoosjes. In de 
serie zijn inmiddels zo’n 70 titels 
verschenen van Nederlandse auteurs.  

gasservice 
kennemerland
Ook voor uw nieuwe 

CV-ketel 
Tel. (0251) 245454
www.gasservice.nl

Te huur:
ruim en gerenoveerd 

2-kamer
appartement
met terras op de Binnen-

weg, € 995,- p/mnd
excl. GWL.

Contact: 06-55102820 of 
jasper@verfhandelree.nl
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Gevraagd:
1 Od meer Artiszegels v .d. 
Dekamarkt, na 6 april haal ik ze 
op. (alleen in Heemstede)
Tel. 023-5475255
Gevraagd:
Leuke rommelmarkt spullen, 
tegen een bos voorjaars-
bloemen. 
Tel. 023- 5848048
Te koop:
Gitaar akoestisch eko in hoes 
€75,-.  Pianola als piano te gebr. 
goede klank, nw. dempers, 
event. m. rollen €400,-. 
Tel. 023- 5283808
Gevraagd:
Handleiding van Akai video-
recorder VHS, Akai Electric 
co LTO, japan. model no. 
VS-K207M-E3 (s) Serie nr. 112- 
4x2304 6a. Tel. 06- 13295394
Te koop:
Flippers. mt 40/41, 42/43,44/46, 
45/47. €15,-  per stuk. 
Tel. 023-5286300



Heemstede - Vanaf de heropening van de verbouwde Deka-
markt op 13 maart j.l. ziet iedereen na het afrekenen bij de 
kassa vier grote historische foto’s van de Heemsteedse Bin-
nenweg, gekozen uit de collectie van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek. Het is een heel geslaagde de-
coratie waaraan maar één ding ontbreekt: een bijschrift. Want 
waar kijken we nu precies naar?

De middelste twee foto’s zijn heel toepasselijk, want ze laten pre-
cies de plaats zien waar de huidige Dekamarkt staat. De winkel met 
de rechte gevel en opschrift ‘Van Empelen’ was de bloemenzaak van 
Piet van Empelen, later van zijn zoon Carl. Het in 1898 gebouwde 
pand werd het ‘Het kasteel van Van Empelen’ genoemd omdat  het 
hoog boven de andere huizen uitstak en met wat fantasie kantelen 
langs de dakrand had. Piet van Empelen was de oprichter van de fir-
ma Van Empelen aan de Zandvoortselaan, vanaf de jaren twintig Van 
Empelen en Van Dijk en nog veel later Intratuin geheten. De bloe-
menzaak van Carl van Empelen sloot z’n deuren in 1966. Toen werd 
het pand aan de Binnenweg afgebroken om plaats te maken voor 
de bouw van De Kijkgrijp van Dirk Kat. Zijn initialen leidden tot de 
huidige naam Dekamarkt, die vanaf 1986 voor alle filialen wordt ge-
bruikt. Op de foto met de tram zie je twee panden naast Van Empe-
len een grote bril aan de gevel. Hier zat, op nummer 14, opticien W.J. 
Vogel. De elektrische tram reed zijn laatste ritje in 1948.

De meest rechtse foto op de wand bij de Dekamarkt is gemaakt 
bij de winkelgalerij tussen de Julianalaan en de Cloosterlaan, ge-
bouwd in 1936-1937. De foto dateert waarschijnlijk van kort na 1937. 
Voor de winkels lag een ventweg en links op de foto staan nog vil-
la’s en herenhuizen die halverwege de jaren zestig zijn afgebroken. 
In 1966-1967 werd daar de Nutspaarbank gebouwd met flatwonin-
gen erboven.

Voor de meest linkse foto keek de fotograaf in de jaren dertig zuid-
waarts vanaf het punt waar de Binnenweg overgaat in de Bronstee-
weg, ter hoogte van de Koediefslaan. Langs de stoep rechts staan 
twee karren van bakker Franken van nummer 211. Dit hele huizen-
blok is in 1999-2000 vervangen door nieuwe woningen en winkelpan-
den. Het pand ernaast, met de uitstekende erkers op de eerste ver-
dieping staat er nog wel. Daar zit nu Sport 2000. Links op de oude fo-
to is de Oosterlaan, met vlak daarvoor een wachthuisje voor de tram. 
Nu is daar de Bronstee-apotheek met daarnaast restaurant Sabra.
Marloes van Buuren
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
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Fancy Fair in Heemhaven 12 april
Heemstede – Dagelijks rijdt de 
duofiets rond de Heemhaven, 
met een passagier die kan ge-
nieten van het mooie lenteweer 
dat helemaal gratis is. Dat was 
die duofiets niet. Die konden de 
Vrienden van de Heemhaven vo-
rig jaar aanschaffen met de op-
brengst van de fancy fair. Er zijn 
nu eenmaal zaken die Zorgba-
lans niet betalen kan, er is geen 
ruimte meer in de zorg budge-
ten, maar de bewoners kunnen 
nou juist zo genieten van de ex-
traatjes die zo`n fancy fair op-
levert. Vandaar de organisa-
tie van een grote rommelmarkt 
in de grote binnenruimte, waar 
u op 12 april de hele dag koop-
jes kunt halen op de boeken-
markt, kledingmarkt, de rommel-
markt en een gokje kunt wagen 
met het rad van avontuur, met de 
prachtige prijzen van die leuk-
ste winkeliers van de Binnen-
weg en Raadhuisstraat. Jan van 
der Kuip, voorzitter van de cliën-
tenraad en Piet Heeremans van 
de Vrienden van Heemhaven or-
ganiseren dit evenement samen 

met het enthousiaste personeel 
en de 35 vrijwilligers. Gouden 
mensen die van aanpakken we-
ten. Zelfs bewoners doen mee. 
Ze maken gebak en lekkere ver-
assingen bij de koffie of thee.

Spullen inleveren
Vrijwilligers staan, samen met 
Jan en Piet, elke dag bij de 
Heemhaven aan de von Brücken 
Focklaan 20  klaar om uw spul-
len in ontvangst te nemen. Kle-
ding, u mag het best gewassen 
brengen, half en heel uitgele-
zen boeken, die oude Vermeer 
van zolder of die zonnebloemen, 
glaswerk, koper, kortom: waar u 
nog geld inziet, dat vindt op de 
Heemhaven altijd nog een ko-
per. De bewoners zijn er blij mee 
want ze willen, zo sprak de Cli-
entenraad onlangs, buitenfit-
nessapparatuur. Want bewegen 
is goed voor de mensen. Bewe-
gen brengt de hersenen ook in 
beweging, is leuk om te doen en 
je slaapt er rustiger door. Je gaat 
beter eten en je conditie verbe-
tert. Het kost veel, maar de ver-

wachtingen van de mensen van 
de Heemhaven zijn hoog ge-
spannen. Dit evenement moet 
heel Heemstede omarmen. Er 
is net een herinneringsmuse-
um geopend in de Heemhaven 
die al goed bezocht wordt door 
de ouderen en ook door leer-
lingen van basisscholen en ho-
ger onderwijs. De bewoners van 
de Heemhaven willen dit muse-
um interactief maken. Ze dach-
ten aan een TV met een ombouw 
van een schilderij. Ze willen ou-
de beelden, polygoon journaals 
en films zien in de jaren dertig 
kamer/keuken. Mooi idee he!
Twee jaar geleden zijn er twee 
geheugencomputers aange-
schaft met geld van de fancy 
fair, een beamer en een piano. 
Dat maakt het leven in de Heem-
haven nou net even leuker. Dat 
gunt u ze toch! Fijn dat u nu al 
rondkijkt en rondpiekert  wat u 
morgen gaat brengen naar de 
Heemhaven. De vrijwilligers zijn 
met Piet benieuwd waar u mee 
komt!
Ton van den Brink

Heemstede - De Fietserbond Heemstede heeft een 
brief voor de college-onderhandelaars. 
Daarin onder meer de aanbeveling een onderhouds-
plan voor de komende vier jaar te maken dat een ver-
vanging van tegelfietspaden door asfalt in beweging 
zet. Volgens onderzoek (Fietsberaad) gaan asfaltpa-
den langer mee en zijn uiteindelijk goedkoper.
Fietsers zijn erg content met de fietspaden langs He-
renweg en César Francklaan; die zijn allemaal redelijk 
breed en in rood asfalt uitgevoerd. 
Tegelfietspaden, daar barst het van de verzakkingen, 
spleten en hobbels, aldus de bond. (Langs de Glipper-
weg, Zandvoortselaan en Leidsevaartweg). 

Pad langs Glipperweg.

‘Fietspaden scoren onvoldoende 
op comfort en verkeersveiligheid’

Het kasteel van Van Empelen



 

 
 
De kandidaten van GroenLinks Heemstede, staand van links naar rechts: Co Leuven (2), Thera van der 
Heijden (3), Eric de Zeeuw (1), Marja van Keulen (4) en zittend Louis Passos (5). 
 

 
Wat wilt u de komende 4 jaar in Heemstede? 
 Bent u tegen de bouw van een grote Vomar tussen 

Binnenweg en Eikenlaan? 
 Vindt u dat er niet bezuinigd mag worden op 

cultuur? 
 Wilt u dat de spoorwegovergangen bij Alverna en 

Leyduin open blijven voor voetgangers en fietsers? 
 Deelt u het principe "de vervuiler betaalt", 

bijvoorbeeld door een eerlijker tarief voor 
afvalcontainers en rioolheffing? 

 Wilt u  meer sociale huurwoningen, of woningen 
voor jongeren of woningen voor ouderen met 
zorgvoorzieningen? 

 Wilt u wandelen en fietsen door de natuur in het 
Manpadslaangebied? 

 Wilt u dat de gemeente zonnepanelen en isolatie 
van woningen gaat stimuleren met goedkope 
leningen? 

 Bent u tegen bezuinigingen op de zorg voor 
ouderen, langdurig zieken en jongeren? 

 Vindt u dat het groene karakter van Heemstede 
moet blijven en verwijderde bomen herplant 
moeten worden? 

 Vindt u dat we meer moeten doen voor mensen met 
een bijstandsuitkering of minimum inkomen? 

 
Stem dan op 19 maart GroenLinks 

Duurzaam, Degelijk, Doortastend. GroenLinks Juist nu! 

 

 
 
De kandidaten van GroenLinks Heemstede, staand van links naar rechts: Co Leuven (2), Thera van der 
Heijden (3), Eric de Zeeuw (1), Marja van Keulen (4) en zittend Louis Passos (5). 
 

 
Wat wilt u de komende 4 jaar in Heemstede? 
 Bent u tegen de bouw van een grote Vomar tussen 

Binnenweg en Eikenlaan? 
 Vindt u dat er niet bezuinigd mag worden op 

cultuur? 
 Wilt u dat de spoorwegovergangen bij Alverna en 

Leyduin open blijven voor voetgangers en fietsers? 
 Deelt u het principe "de vervuiler betaalt", 

bijvoorbeeld door een eerlijker tarief voor 
afvalcontainers en rioolheffing? 

 Wilt u  meer sociale huurwoningen, of woningen 
voor jongeren of woningen voor ouderen met 
zorgvoorzieningen? 

 Wilt u wandelen en fietsen door de natuur in het 
Manpadslaangebied? 

 Wilt u dat de gemeente zonnepanelen en isolatie 
van woningen gaat stimuleren met goedkope 
leningen? 

 Bent u tegen bezuinigingen op de zorg voor 
ouderen, langdurig zieken en jongeren? 

 Vindt u dat het groene karakter van Heemstede 
moet blijven en verwijderde bomen herplant 
moeten worden? 

 Vindt u dat we meer moeten doen voor mensen met 
een bijstandsuitkering of minimum inkomen? 

 
Stem dan op 19 maart GroenLinks 

Duurzaam, Degelijk, Doortastend. GroenLinks Juist nu! 
GroenLinks Heemstede, staand vlnr: Co Leuven, Thera van der Heijden, Eric de Zeeuw, Marja 
van Keulen; zittend Louis Passos (bestuurslid) en Ida Sabelis (aftredend Fractievoorzitter)

De nieuwe Raadsleden zijn: Thera van der Heijden (nr. 3 op de lijst, met voorkeurstemmen 
gekozen) en Eric de Zeeuw (lijsttrekker)

Duurzaam, Degelijk, Doortastend. GroenLinks Juist nu!

1360 Kiezers en 2 zetels in de raad:
dank voor het vertrouwen!

GroenLinks Heemstede gaat dóór voor
een sociaal, duurzaam, groen,

en veilig Heemstede.

Wij houden graag contact met u! 
Heeft u een idee of een vraag, mail of bel dan: 

ericdezeeuw_gl@outlook.com
06-53199211 (Eric de Zeeuw)

theravdh@kpnmail.nl

Volg ons op Twitter of Facebook!

Via Twitter:
@eric_de_zeeuw en @GLHeemstede

Via Facebook:
www.facebook.com/eric.dezeeuw.58

www.facebook.com/groups/GLHeemstede
Onze website:

http://heemstede.groenlinks.nl/

Heeft uw vader of moeder  
dementie? 

Home Instead biedt  
aanvullende mantelzorg!

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

Het team van Fresh & Ready staat graag voor u klaar!

Bent u toe aan echt vers?
DAGELIJKS VERS BEREIDE MAALTIJDEN

LEKKER THUISBEZORGD!
Huisgemaakte Hollandse kippensoep

€1,75
Kabeljauw met bearnaisesaus, andijvie en

pommes noisette
€ 8,75

Varkensrollade met champignonsaus,
aardappelpuree en haricot verts

€ 8,75
Gehaktschotel in bladerdeeg, gevuld met diverse 

groente met crème fraishe
€ 7,75

Kijkt u voor al onze gerechten op onze website.  
www.fresh-ready.nl 

of vraag een informatiepakket aan 
inclusief ons maandmenu: 023-8100365

EEN VERTROUWD ADRES
voor:
• Onderhoud en reparaties
• APK
• Moderne diagnose apparatuur
• Alléén 1e monteurs
• GRATIS advies

‘t is goed wat de Looze doet!

Nijverheidsweg 21a, 2102 LK Heemstede
tel.: 023-528 95 78

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478

•  Administraties en belastingzaken voor het  
 midden- en kleinbedrijf
•  Adviseren en begeleiden van startende
 ondernemers
•  Verzorgen van belastingaangiften voor
 particulieren
•  Begeleiden en financieel administratief
 afhandelen van nalatenschappen

Meindert Hobbemastraat 41
2102 BJ Heemstede
Tel. 023-5290595, Fax 023-5470508
E-mail: gvaneden@xs4all.nl

Ger van Eden
Administratiekantoor
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Te koop:
Wit spijlen poppenbedje met 
een roze/kanten hemeltje met 
beddengoed €10,-. 
Tel. 023-5841538
Te koop:
Union, solide,  herenfiets, i.g.st. 
m.  6 versn., trommelremmen + 
standaard €85,-. 
Tel. 023-5471967
Gevraagd:
Hobbyist en verzamelaar wil 
graag uw overtollige kunst-en/
of stedenboeken bij u komen 
oph.Voor fles wijn. 
Tel. 023-5471967
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs 
voor oude ansichtkaarten en 
foto’s van voor 1960, ook verza-
melingen. Tel. 06-15451873

Te koop:
Singer naai. m.  toebeh. €20,-.
Tel. 023-5293878

Te koop:
Magnetron Sharp,  750 watt, 
i.z.g.st. €25,- . Tel. 023-5293825

Te koop:
Velsen-IJmuiden, doorsnee van 
Holland, S. Rolle, i.g.st. €25,-. 
Tel. 06-23514718
Gevraagd:
Oude documentatie van trac-
toren, vrachtwagens e.d. 
Tel. 06-23514718
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Analyse verkiezingsuitslag

Hoe nu verder?
Heemstede - De betrokken-
heid van de landelijke politici en 
het in Den Haag gevoerde be-
leid drukte haar stempel op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
afgelopen week. Het was gênant 
om te zien hoe de kopstukken 
door stad en land trokken in de 
veronderstelling dat zij een bij-
drage konden leveren. Staatse-
cretaris Wiebes (VVD), op be-
zoek in Heemstede, wist van toe-
ten nog blazen over de in Heem-
stede spelende kwesties. Hij de-
gradeerde zichzelf tot een uitde-
ler van pamfletten. Mona Keijzer 
(CDA) trok met een Range Rover 
door het dorp, ook dat was ver-
spilde moeite. De wankele posi-
tie waarin de VVD en de PvdA 
landelijk verkeren maakte ruimte 
voor andere partijen om zich te 
profileren. Al jaren is een trend 
zichtbaar dat de lokale partijen 
aan kracht winnen. Zij hebben 
nu een punt bereikt dat zij sa-
men ongeveer net zo groot zijn 
als VVD, PvdA en het CDA sa-
men. Ook Heemstede volgde de 
landelijke trend waardoor HBB 
de grootste partij kon worden.
 
Alleenrecht
Jaren verkondigden de lande-
lijke partijen dat zij en alleen zij 
wisten wat goed was voor een 
gemeente, provincie of het land. 
Een best hautaine houding ten 
opzichte van de lokale partij-
en slaat langzaam om in begrip 
en respect. Het besef dat zij niet 
langer de dienst uitmaken en het 
alleenrecht op besturen hebben 
wordt bewaarheid, zeker waar 
het de gemeentepolitiek betreft. 
Gevolg, in Heemstede gaven 
ruim 3000 kiezers hun stem aan 
de lokale partij HBB.
 
Er speelt meer
Lokale kwesties doen er ze-
ker toe. Onder aanvoering van 
de VVD en met wisselende co-
alities is veel goed gegaan maar 
er ging ook veel fout. Zo zijn de 
diverse bouwprojecten door de 
bewoners niet in dank afgeno-
men. De strijd tussen (project) 
ontwikkelaars en de gemeen-
te werd meestal in het voordeel 
van de ontwikkelaar beslecht. 
Het onderhoud aan het groen 
is stap voor stap op een lager 
plan gekomen. Heet hangijzer, 
de bouw van een nieuwe Vomar, 
heeft zeker bijgedragen aan de 
winst van HBB. Deze partij was 
van begin af aan tegen dit bouw-
plan. In het invulling geven aan 
bezuinigingen gingen de VVD en 
HBB verder dan andere parijen. 
Zij wensten geen verhoging van 
de OZB, waar andere partijen 
dit instrument wel willen inzet-
ten om voorzieningen overeind 
te houden. Waarop wel of waar-
op niet te bezuinigen, zonder het 
vergogen van de lasten voor de 
burgers, is een uitdaging. Over 
de toekomst van de bibliotheek 
wordt verdeeld gedacht net als 

het gebied rond het Manpad 
en de toekomst van het zwem-
bad. De standpunten die sommi-
ge fracties hebben ingenomen 
op het onderwerp kunst en cul-
tuur wordt niet breed gedragen 
binnen Heemstede. Toch zal ook 
hier gekeken moeten worden te-
gen welke prijs het aanbod in-
stant kan blijven.
 
Beleid deels afgestraft
Vreemd is het dat de VVD is ge-
straft voor het beleid en dat me-
de coalitiepartij D66 juist winst 
behaalde. De derde partner in de 
coalitie het CDA hield de scha-
de beperkt en hoeft geen ze-
tel in te leveren. Zie hier het ef-
fect van het landelijke sentiment. 
De PvdA dat in Heemstede het 
meest actief oppositie voerde 
verliest een zetel in de nieuwe 
raad. Ook hier heeft het lande-
lijke beeld van de PvdA haar uit-
werking niet gemist. De vele af-
faires met politici van verschil-
lende partijen doet geen goed 
aan het imago van die partijen. 
Ook dat speelde mee bij de keu-
ze die de burgers nu in het stem-
hokje hebben gemaakt.
 
Hoe nu verder?
HBB staat voor de lastige taak 
om het initiatief te nemen bij de 
onderhandelingen om tot een 
nieuw college te komen. Zij zal 
even als de aanschuivende par-
tijen punten uit hun program-
ma willen verwezenlijken. Dat 
zijn zeker niet de meest eenvou-
dige onderwerpen. Volgens een 
opgesteld rapport van het hui-
dige college komt Heemstede 
in 2015 1,7 miljoen te kort en in 
2017 zelfs 2,4 miljoen. Uitgangs-
punt van een aantal partijen is 
om de lasten voor de burgers, 
zoals de OZB, niet verder te ver-
hogen of maximaal met het in-
flatie percentage. Dit biedt wei-
nig financiele ruimte, dus zal er 
bezuinigd moeten worden op de 
voorzieningen. Meest voor de 
hand liggend is dat de gemeen-
te terugkeert naar haar kernta-
ken en gaat doen wat het moet 
doen. Veiligheid, wegen, onder-
wijshuisvesting, zorg, riolering 
zijn hiervan een paar voorbeel-
den. Alle niet kerntaken komen 
in aanmerking om op te bezui-
nigen. In verder versobering van 
de gemeentelijke organisatie valt 
nog te besparen. Om te begin-
nen het aantal wethouders kan 
tot twee fulltimers worden terug-
gebracht. Geld kostende deel-
name aan bijvoorbeeld het mo-
biliteitsfonds, waar staat je ge-
meente, evenementen en de ve-
le externe onderzoeken. Op meer 
dan 100 posten is een bezuini-
ging realiseerbaar, oplopend tot 
ettelijke miljoenen. Aan het nieu-
we college uit deze lijst aan be-
zuinigingsvoorstellen een keuze 
te maken en die voor te leggen 
aan de nieuwe gemeenteraad.
Eric van Westerloo

Zorgen bij antidiscriminatiebureaus
Kennemerland ook tegen uitspraken Wilders 
Regio - Nederland komt mas-
saal in opstand tegen de uit-
spraken die Geert Wilders deed 
over Marokkanen. Alleen al bij 
de antidiscriminatiebureaus zijn 
er meer dan 1150 meldingen 
binnengekomen, waarvan 44 
in Kennemerland. En dat aantal 
stijgt nog steeds. Niet eerder zijn 
er zo veel meldingen over een 
uitspraak van een politicus ge-
daan. Aldus het persbericht dat 
Bureau Discriminatiezaken Ken-
nemerland deed uitgaan.

Minder, Minder!
In de aanloop naar de gemeen-
teraadsverkiezingen liet Wilders 
vallen dat ‘Nederland beter af 
zou zijn met minder Marokka-
nen’. Deze uitspraak zette hij la-
ter kracht bij door voor de came-
ra’s van de NOS te zeggen: ‘Hoe 
minder Marokkanen in Neder-

land, hoe beter’. Over deze uit-
latingen kwamen de eerste mel-
dingen bij de antidiscriminatie-
bureaus al binnen.
Tijdens een verkiezingsbijeen-
komst van de PVV in Den Haag 
vroeg hij het publiek of ze meer 
of minder Marokkanen in Den 
Haag wilden. Het publiek ant-
woordde met een juichend: 
‘Minder! Minder! Minder’! Hierop 
zei Wilders: ‘Dat gaan we rege-
len’. Na deze uitspraken van de 
PVV-leider stroomden de mel-
dingen van discriminatie binnen. 

Ophef
Vanuit verschillende hoeken in 
het land is er ophef over de uit-
spraken. Premier Rutte (VVD) zei 
al een ‘vieze smaak in zijn mond’ 
over te hebben gehouden aan 
de anti-Marokkanenuitspraak. 
Ook is er de hashtag #bornhere 

in het leven geroepen, waarmee 
Marokkaanse Nederlanders met 
hun Nederlandse paspoort op de 
foto gaan en dit op Twitter plaat-
sen. De Facebook-pagina ‘Ik doe 
aangifte tegen Wilders’ had vori-
ge week al meer 28.000 likes. 

Zorgen
De antidiscriminatiebureaus ma-
ken zich zorgen over deze ont-
wikkeling. Het lijkt erop dat de 
PVV-leider een kloof laat ont-
staan tussen de voor- en tegen-
standers van zijn uitspraken. 
Door de uitspraak ‘Dat gaan we 
regelen!’ voelen mensen zich 
bedreigd en zijn angstig. Want 
hij suggereert hier iets mee in 
beweging te willen zetten. Ieder-
een die aanstoot neemt aan de 
anti-Marokkanenuitspraken, kan 
dit melden op:
www.discriminatie.nl. 

Supermarkt aan Cruquiusweg 
wordt doodsteek voor Binnenweg

Een veiligere Binnenweg , is een van de belang-
rijke punten van het Heemsteeds Burger Belang. 
Alle straten rondom deze winkelstraat staan over-
dag vol met auto’s De Vomar wil in Heemstede 
een nieuwe ondergrondse parkeerkelder realise-
ren met plaats voor 131 auto’s. Een geweldig idee. 
De aanrijroute voor dit parkeren zal via de Heem-
steedse Dreef gaan. De voetgangers uitgang aan 
de Binnenweg. Hierdoor zal de Binnenweg veel 
minder auto’s te verwerken krijgen, en komen de 
consumenten midden in het centrum op de Bin-
nenweg uit. Grotendeels gratis. Daar kan niemand 
tegen zijn. De bewoners van de Eikenlaan hebben 
totaal geen hinder van dit verkeer, maar zijn ge-
woon tegen elke verandering.
Het terrein waar de supermarkt moet komen be-
staat uit twee gedeeltes. Een deel bestaat uit ga-
rageboxen. Dit zien we op alle foto’s. Het grootste 
deel van het project, is gelegen aan de Binnen-
weg, waar tot 15 jaar geleden nog allerlei bedrijf-
jes waren, met o.a. metaal bedrijf Welters en De 
Groot. Dit deel van het bedrijventerrein is een ver-
waarloosd ‘getto’. Deze units hebben al heel veel 
ellende veroorzaakt. Van een marktkoopman die 
bij terugkomst van de markt aangevallen en be-
roofd is, tot de zoveelste wietplantage in steeds 
weer een andere unit. Het is al vele malen van ei-
genaar veranderd, maar niemand kan er wat mee. 
De omwonende van dit gedeelte moeten blij zijn 
als deze veel hogere units worden gesloopt. De 
nieuwe Vomar wordt minder hoog. Buurtgenoten 

Oost praat nooit over dit terrein, begrijpelijk.
Het voorstel van Hoorne Vastgoed, een super-
marktwinkel met een groen dak op een deel van 
deze plek te bouwen is een mooi idee. Iedere 
consument komt voor een groot deel zijn bood-
schappen doen in een supermarkt. Daar veran-
dert niemand iets aan. Het is daarom geen grote-
re concurrentie als de Vomar zich hier gaat vesti-
gen voor de andere kleine winkels.
Natuurlijk zal Hoorne Vastgoed proberen een en-
tree aan de Binnenweg zelf te krijgen, en even-
tueel bestaande winkels proberen te verplaatsen. 
Hierdoor zal ook de bebouwing op het binnen ter-
rein verkleinen. Het blijft een feit dat veel consu-
menten lopend of met de fiets naar de Binnen-
weg, dus ook naar de Vomar komen. Dit moet 
voor de toekomst ook zo blijven. Alle andere spe-
ciaalzaken varen hier wel bij. Dit houdt de Bin-
nenweg nog jaren de leukste winkelstraat van Ne-
derland.
Wanneer de gemeente de Vomar op deze ge-
weldige locatie gaat weren, moet de HBB toe-
staan dat zij zich op het bedrijventerrein aan de 
Cruquiusweg kunnen vestigen. Dit wordt de eer-
ste doodsteek voor de Binnenweg. Net zoals in 
Frankrijk, waar de grote supermarkten buiten het 
centrum staan, zijn de winkelstraten een stil en 
verloren gebied. Dit mag nooit in Heemstede ge-
beuren.
De Scharrelslager Ferry van ’t Hoff
Binnenweg 80 Heemstede.

Heemstede - In het Haarlems Dagblad is za-
terdag 22 maart een artikel verschenen, waarin 
werd gesuggereerd dat Heemsteeds Burger Be-
lang (HBB) mogelijk haar standpunt betreffende 
de nieuwbouw van een grote Vomar op het ter-
rein tussen de Binnenweg en de Eikenlaan zal 
wijzigen ten behoeve van de vorming van een 
coalitie. Het beeld dat is geschetst, is pertinent 
onjuist. De lokale partij HBB, die afgelopen week 

als grootste partij uit de gemeenteraadsverkie-
zingen kwam, betreurt dit beeld en wil graag 
benadrukken dat zij nog steeds tegen de nieuw-
bouw van een grote Vomar op die locatie is en 
daar ook tegen zal blijven. Fractievoorzitter Ates: 
“Wij zullen alles doen wat in onze macht ligt om 
realisatie van een grote Vomar op die plaats 
tegen te houden.” Voor meer informatie:
www.heemsteedsburgerbelang.nl.

HBB blijft tegen nieuwbouw van de Vomar

INGEZONDEN



Jong strijkersensemble
Fancy Fiddlers in Oude Kerk
Heemstede - De jeugdige ta-
lenten van Fancy Fiddlers tre-
den veelvuldig op bij zeer diver-
se gelegenheden en op zeer di-
verse Nederlandse concertpo-
dia, waaronder het Amsterdam-
se Concertgebouw, maar ook op 
podia door heel Europa tot zelfs 
in China. Zaterdag 5 april zijn ze 
te zien en horen in de Oude Kerk 
in Heemstede.
Het strijkersensemble Fancy Fid-
dlers bestaat uit zo’n 25 viool- en 
cellotalenten in de leeftijd van 6 
tot 19 jaar onder supervisie van 
de Hilversumse vioolpedago-
ge Coosje Wijzenbeek. De jon-
ge violisten komen uit het he-
le land wekelijks naar Hilver-
sum voor hun individuele lessen. 
Daarnaast wordt elke zaterdag 
samen met celloleerlingen van 
Monique Bartels in het Conser-
vatorium van Amsterdam inten-
sief kamermuziek gestudeerd in 
verschillende bezettingen onder 
de gemeenschappelijke noemer 
Fancy Fiddlers.
De jonge talenten doen met Fan-
cy Fiddlers de nodige podiumer-
varing op en ontmoeten daarbij 
steevast een publiek dat zeer on-
der de indruk is. Met name door 
de sublieme kwaliteit van musi-

ceren, de afwisseling van solis-
tisch werk tot strijkorkest, het 
programma en de presentatie 
van de concerten als geheel.
 
Bachs dubbelconcert
Uit Fancy Fiddlers zijn al vele so-
listen en ensembles voortgeko-
men die hun weg naar de inter-
nationale podia hebben gevon-
den.  Op 5 april zijn de solisten in 
Bachs dubbelconcert Nadia Wij-
zenbeek en Noa Wildschut.
De twaalfjarige Noa wordt ge-
zien als het viooltalent van de 
toekomst. In februari 2012 won 
Noa de eerste prijs tijdens de 
Iordens Viooldagen in de cate-
gorie 10 t/m 12 jaar. In novem-
ber 2012 won zij de tweede Con-
certgebouw Young Talent Award.
Nadia Wijzenbeek, leidt een ge-
varieerd muzikaal leven als so-
liste, kamermusicus en concert-
meester van de Radio Kamer Fil-
harmonie. Nadia is lid van het 
Lendvai String Trio en het Aro-
nowitz Ensemble. Dit ensem-
ble won in 2009 de prestigieuze 
Borletti Buitoni Special Ensem-
ble Award. Het concert begint 
om 20.15 uur; entree: 21,50 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en 
www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 5 april:

Inhaalconcert: harpist Remy van 
Kesteren gratis in Oude Kerk
Heemstede - Op 1 februari van 
dit jaar vond er een spectaculair 
concert plaats in de Oude Kerk 
in Heemstede: de zes suites van 
Bach uitgevoerd door Ties Mel-
lema (saxofoon), Bram van Sam-

beek (fagot), Ella van Poucke 
(cello), Tatiana Koleva (marim-
ba) en Vincent van Amsterdam 
(accordeon). De zesde muzikant, 
harpist Remy van Kesteren, ont-
brak wegens griep.
Op zaterdag 5 april wordt een 
uniek vervolg gegeven aan dit 
concert, want Podia Heemstede 
presenteert dan in de Oude Kerk 
op het Wilhelminaplein alsnog 
Remy van Kesteren met die zes-
de suite. Het gebeurt zelden dat 
een muzikant een concert ‘in-
haalt’ op een latere datum.
 
In het nieuws
Een zeer loyaal gebaar van Van 
Kesteren, die de laatste tijd toch 
al volop in het nieuws is. Hij 
won een gouden harp in Ame-
rika, heeft zijn eigen harpfestival, 
werkt met choreograaf Hans van 

Manen aan een ballet en Her-
man van Veen schreef speciaal 
voor hem een harpconcert, Ga-
etane genaamd. Van Veens eer-
ste harpconcert ging op 2 maart 
jongstleden in première.
 
Gratis
Podia Heemstede heeft besloten 
dit concert voor iedereen, dus 
niet alleen voor de bezoekers 
van het oorspronkelijke concert 
op 1 februari,  gratis toeganke-
lijk te maken. Belangstellenden 
kunnen zich zaterdag 5 april ver-
voegen aan de ingang van de 
Oude Kerk; vol is vol.
De zaal gaat open om 16.00 uur 
en het optreden begint om 16.15 
uur. Na afloop is er een ‘Meet 
the artist’ met Van Kesteren in 
de Pauwenhof. Daar zal ook zijn 
allernieuwste CD te koop zal zijn.

Kennismaking 
met de 
computer (55+)
Heemstede - De cursisten die 
deze cursus volgen zijn over het 
algemeen senioren met wei-
nig of helemaal geen ervaring 
met automatisering. Het gevoel 
om achter te raken met de hui-
dige tijd is meestal de drijfveer 
om een computercursus te gaan 
doen. Daarbij is de kern van de 
vraag meestal het kunnen e-
mailen en internetten. Voordat je 
deze toepassingen kunt gebrui-
ken is het toch wel van belang 
om eerst de basisvaardigheden 
enigszins onder de knie te heb-
ben, zoals het gebruik van de 
muis, het toetsenbord en het be-
werken en beheren van de ver-
schillende programma’s. In een 
rustig en ongedwongen tem-
po komen de meest belangrij-

ke zaken aan de orde en al na 
de eerste les zie je het enthou-
siasme groeien en ontstaat er in 
de meeste gevallen een hech-
te, saamhorige en vooral gezel-
lige groep “studenten”. De do-
cent past het tempo zoveel mo-
gelijk aan aan de vorderingen 
en vaardigheden van de deelne-
mers en tracht de druk zo laag 
mogelijk te houden. Het is een 
pré (maar geen absolute nood-
zaak) om thuis een computer of 
laptop te hebben, waarop geoe-
fend kan worden. Mocht u daar 
(nog) niet over beschikken, maar 
overweegt u wel er een aan te 
schaffen, dan kan advies worden 
gevraagd aan de docent.

De cursus Kennismaking met 
de computer (55+) start op vrij-
dag 4 april van 9.30 tot 12.00 uur 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Opgeven kan op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl.

Carlos Casas bij Gallery Odyssey
Schilderen met een ecologisch tintje
Heemstede – In de woonka-
mer, gang en eetkamer in de Vo-
gelbuurt van Heemstede kijkt 
u naar de schilderijen van Cu-
baanse schilders, zomaar van-
uit de luie bank. Kunst van ge-
renommeerde schilders als  Juli-
as Fleitas ,  met werken die  een 
symbolisch en historisch karak-
ter hebben en  Manuel, de car-
toonist van de Cubaanse krant . 
Beiden exposeren regelmatig in 
Noord - en Zuid Amerikaanse 
landen en sinds enkele jaren sa-
men met Carlos Casas in de Gal-
lery Odyssey in de kamers van 
de woning aan de Pelikaanstaart 
3. Cubaanse kunst in een huise-
lijk jasje, een uniek concept dat 
al ontdekt werd door Radio TV 
Noord Holland, het Kunstbedrijf 
aan de Raadhuisstraat en on-
langs veel publiek trok met een 
expositie van Carlos Casas in het 
Raadhuis van Heemstede. Car-

los groeide alleen op in Matan-
zas, Cuba, zijn ouders emigreer-
den naar de USA. Om te overle-
ven probeerde Carlos overal de 
beste in te zijn, in sport en le-
ren. Hij wist als docent anato-
mie en sport af te studeren op 
de universiteit en heeft zich tien 
jaar gespecialiseerd in fysio-
therapie, revalidatie, traditione-
le geneeskunde, acupunctuur 
en verschillende massagetech-
nieken. Hij was revalidatiethe-
rapeut voor geestelijk gehandi-
capten en werkt nu als  holisti-
sche therapeut in zijn huidige 
praktijk - Health Studio Carlos 
Casas, sinds 17 jaar een begrip 
in Haarlem en omstreken. Car-
los heeft zich in de loop der ja-
ren gespecialiseerd in alternatie-
ve Chinese geneeswijzen waar-
onder, acupunctuur, therapeuti-
sche massage en coaching. Zijn 
passie voor tekenen en schilde-

ren begon al op zeer jonge leef-
tijd. Zijn onderwerpen, vissen en 
bossen hebben een ecologisch 
tintje. Hij vertelt gepassioneerd 
over liefde en compassie tussen 
mens, dier en natuur.  Hij schil-
dert met een missie! Een mis-
sie die hij kwijt kan in Neder-
land, waar hij begrip krijgt voor 
zijn strijd waarin al honderden 
soorten vis zijn uitgestorven, ko-
lonies van koraal verdwijnen. De 
verontreiniging van de zee met 
zware metalen ongelooflijke af-
metingen heeft. Hij schildert zijn 
vissen die nog kunnen lachen, 
praten, knuffelen, politiek bezig 
zijn. Hij praat er zo heerlijk ge-
passioneerd over, net als over 
zijn betrokkenheid bij de ontbos-
sing van de wereld. Hij kent ve-
le bomen in het Groenendaal-
se bos, u kunt ze zien in de Gal-
lery Odyssey. Zijn bossen zijn ex-
pressief geschilderd. Om van 
te genieten wat hij met bomen 
doet en zijn bomen met u kun-
nen doen. Veelal in zwart-wit of 
in uitbundige kleuren, stevig ver-
ankerd of wankelend, dansend 
of roepend. Frivool of ernstig. 
Geschilderd om thuis jarenlang 
naar te kijken. Regelmatig expo-
seert Carlos Casas in Heemstede 
en omgeving. Zoals vorig jaar in 
kantoorhandel De Roos aan de 
Binnenweg, in de AMRO Bank 
in  Haarlem en zijn er maande-
lijks open dagen in de Gallery 
Odyssey aan de Pelikaanlaan 3 
in Heemstede.
Voor afspraken of vragen over 
de gallery, Carlos Casas, ex-
posities of zijn werken, kunt u 
contact opnemen met Gallery 
Odyssey via telefoonnummer 
0647192438, Karin van Zuylen. 
Altijd welkom.
Ton van den Brink

V.l.n.r.: Karin en Erik van Zuylen, eigenaren Gallery Odyssey, Bianca 
Casas-Fernandes en Carlos Casas.
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Open dag/expositie bij
Gentle Body Care in Hillegom
Regio - Aanstaande zaterdag 29 maart is er een 
open dag bij Gentle Body Care in Hillegom (ge-
vestigd boven Squash Hillegom) van 10.00 uur 
tot 15.00 uur. Gentle Body Care is een begrip in 
Hillegom wat betreft het slenderen. Slenderen is 
sporten op bewegingsbanken waarbij de spieren 
worden getraind en de gewrichten worden ge-
spaard. “Veel mensen hebben er baat bij”, ver-
telt Maureen, van Gentle Body Care. “Niet alleen 
voor mensen die lichamelijk gezond zijn maar 
ook voor een grote groep mensen die gewrichts-
problemen hebben en willen afslanken en toch 
graag willen bewegen. Wij hebben een flin-
ke metamorfose ondergaan en wij zijn hier heel 
trots op.  Wij kregen steeds meer de vraag of wij 
niet programma’s konden opzetten om ook de 
conditie te verbeteren zonder daarbij terecht te 
komen in grote sportzalen. Juist onze kleinscha-
ligheid en persoonlijke aandacht is onze grote 
kracht. Maureen, die zelf in Heemstede vol en-
thousiasme heeft geslenderd en nadat het daar 
werd opgeheven, heeft zelf het ‘slenderen’ opge-
start in Hillegom.  Vanuit Slender You Heemste-
de  is dan ook een grote groep slenderaars naar 
Gentle overgestapt. Vanuit Heemstede is Gentle 
zeer makkelijk te bereiken.

Wij hebben extra ruimte tot onze beschikking 
gekregen en besloten een leuk fitness circuit op 
te zetten in combinatie met de slenderbanken.  
Juist doordat wij kleinschalig zijn is het fijn en 
ontspannen bewegen. Het is zo belangrijk om in 
beweging te blijven en gezond te eten, je voelt je 
daardoor een stuk beter.

Naast het bewegen willen wij ook graag meer 
aandacht geven aan de kunst  in samenwer-
king met Ank de Groot van The Healing Circle. 
Ank poseert momenteel bij ons een aantal van 
haar werken. Wij nodigen iedereen uit om naar 
de expositie te komen kijken en naar onze nieu-
we zaak waar wij uitleg geven over de nieuwe fit-
nessprogramma’s die wij hebben ontwikkeld in 
combinatie met onze slender- en famebanken.

Wij werken ook met de Bodyformer M+ voor 
cm’s verliezen en spierversteviging en wij zijn 
ook in het bezit van een Ergoline zonnebank. 
Voor het definitief ontharen door middel van IPL  
kunt u ook bij ons terecht. Voor meer informa-
tie www.gentlebodycare.nl en www.thehealing-
circle.nl of neem contact met ons op via het te-
lefoonnummer 06-46 111 881 of 06-46 111 243.”

In Heemstede en Overveen
Haarlem Voices brengen 

Johannes Passion J.S. Bach
Heemstede - Op zaterdagavond 
29 maart in Overveen en op zon-
dagmiddag 30 maart in Heem-
stede gaat een muzikale droom 
van Haarlem Voices en zijn diri-
gent in vervulling. Het koor zal 
dan samen met barokorkest ‘Eik 
en Linde’ en een groep jonge, 
getalenteerde solisten de Johan-
nes-Passion van J.S. Bach ten 
gehore brengen.
De Johannes-Passion is een van 
de meest monumentale werken 
die J.S. Bach heeft gecompo-
neerd. Het oratorium wordt vaak 
vergeleken met de Matthäus-
Passion die Bach een paar jaar 
later componeerde, maar is zo-
wel korter als krachtiger dan de 
Matthäus. De Johannes-Passion 
brengt een rauwe en indringen-
de versie van het lijdensverhaal, 
waarin Christus geen eenzaam 
slachtoffer is maar een krachti-
ge persoonlijkheid die de mens-
heid een boodschap weet mee te 
geven. Overal gloort hoop, moed, 

licht en vooral liefde. Haarlem 
Voices is een jong, zestienkop-
pig kamerkoor en staat onder 
leiding van dirigente Sarah Bar-
rett. Al sinds de oprichting van 
het koor in 2007 staat het be-
kend om de hoge kwaliteit die 
het levert. Een groot aantal zan-
gers is afkomstig van de Haar-
lemse Koorschool St. Bavo.

Informatie
zaterdag 29 maart om 19.30 uur 
(zaal open om 19.00 uur)
Overveen - Onze Lieve Vrouwe 
Kerk, Korte Zijlweg 5
zondag 30 maart om 15.00 uur 
(zaal open om 14.30 uur)
Heemstede - St. Bavokerk, He-
renweg 88

Kaarten zijn te bestellen via de 
zangers van Haarlem Voices of 
via www.haarlemvoices.nl
Tarief voorverkoop 24,- euro (aan 
de zaal 27,50 euro); jeugd/CJP 
18,- euro (aan de zaal 20 euro).

Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 
3. Staat er een leuke functie 
voor u bij, neem dan contact 
op met één van de medewer-
kers van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede. We 
zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 
uur: 023 – 5483824. Op www.
vrijwilligerswerkheemstede.
nl kunt u nog veel meer vaca-
tures vinden!

Verkoper(ster) Wereldwinkel
De Wereldwinkel is een unieke 
en inspirerende cadeauwinkel. 
Voor hen zijn wij op zoek naar 
een enthousiaste verkoper of 
verkoopster. Er worden authen-
tieke, originele fairtrade produc-
ten uit verschillende culturen en 
landen verkocht. Wij zoeken vrij-
willigers, die het leuk vinden om 
klanten te helpen en te advise-
ren. Naast het verkopen van fair-
trade artikelen moeten er voor 
het draaiend houden van de 
winkel tal van andere werkzaam-
heden gedaan worden. Dus als 
je iets meer wilt dan alleen in de 
winkel staan, dan zijn daar ook 
extra mogelijkheden, te denk valt 
aan etaleren, publiciteit, beman-
nen van een marktstand, of in-
koop. Ben je klantvriendelijk, 
flexibel en representatief, rea-
geer dan op deze vacature.

Vrijwilligers voor natuur-
en tuinonderhoud
De lente is aan aantocht, buiten 
ontwaakt de natuur weer. Voor 
diverse organisaties zijn wij op 
zoek naar vrijwilligers die graag 

buiten bezig zijn en de handen 
uit de mouwen willen steken. 
Vele handen maken licht werk 
of het nu gaat om licht onder-
houd van een tuin (gras maai-
en en borders bijhouden) of 
het beheer van natuurgebieden 
(zagen, aanplanten, hooien en 
snoeien), alles is mogelijk! Voor 
een klus tijdens NLDoet, 21 en 
22 maart: www.nldoet.nl.

Kantinebeheerder voor 
Model Auto Club
Wij zoeken een vrijwillige kanti-
nebeheerder voor de Model Au-
to Club. De uit te voeren werk-
zaamheden zijn: openen en slui-
ten van de kantine, het doen 
van inkopen voor de kantine en 
aannemen van de bestelling, 
het vervullen van de bardienst 
(schenken koffie/thee/frisdran-
ken/bier en het bereiden van pa-
tat frites, tosti’s, etc). 
De werkzaamheden vinden 
plaats in de periode van 1 maart 
tot 1 oktober op woensdag-
avond, vrijdagavond, zaterdag en 
zondag. In de periode van 1 ok-
tober tot 1 maart alleen op zon-
dag. De voorkeur gaat uit naar 
een vrijwilliger die de gehele 
taak op zich neemt. Gedeelde in-
vulling van de werkzaamheden 
behoort tot de mogelijkheden. 
De werkzaamheden wor-
den in principe alleen door de 
kantinebeheerder(s) uitgevoerd. 
Op wedstrijddagen is er extra 
hulp van leden in de kantine. De 
vereniging biedt een gezellige, 
goed geoutilleerde kantine met 
keuken, een professioneel inge-
richt kassasysteem en een vrij-
willigersvergoeding.

Leuke vrijwilligersbaan?
Hier is de Vacature Top 3 

Leerlingen AMuze zingen 
in De Luifel

Heemstede - Zondag 30 maart 
zal Yvon Agterhof met een der-
tigtal van haar leerlingen een 
optreden verzorgen in Theater 
de Luifel van Casca in Heem-
stede.

De leerlingen hebben de afgelo-
pen maanden hard gewerkt aan 
een door hen zelf gekozen lied 
en zullen solo of in kleine groep-
jes een optreden verzorgen.
In totaal staan er 22 optredens 
gepland.
Lexie de Bats, 10 jaar uit Ben-

nebroek schrijft op de specia-
le AmuzevoorKika website: “Ik 
werk graag mee aan dit goede 
doel voor KiKa om kinderen met 
kanker weer snel beter te ma-
ken. Heel veel succes Juf Yvon 
op 30 maart! Ik zal er zijn en mijn 
liedje ‘Somewhere only we know’ 
van Lily Allen met veel liefde zin-
gen.”

De optredens worden afgewis-
seld met een mini-markt waar 
diverse artikelen ten bate van 
Kika worden verkocht en er 
wordt een grootste loterij geor-
ganiseerd waarbij de hoofdprijs 
een reischeque zal zijn van Per-
sonal Touch Travel.

Informatie
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 
7,50 euro. Zaal open: 13.00 uur. 
aanvang is 14.00 uur. De Luifel is 
gevestigd aan de Herenweg 96 
te Heemstede.

Joods-
Palestijnse 
dialoog in

Nes Ammim
Heemstede - De dialoog tus-
sen Arabieren en Joden, daar-
over spreekt ds. Pieter Dron-
kers in het kader van Project 
Judith van de Protestantse 
Kerk Heemstede op donder-
dag 27 maart. De Israëlische 
samenleving is met 80% Jood-
se en 20% Arabische burgers 
zeer divers. De interne span-
ningen rondom de invloed van 
religie op de samenleving, de 
kloof tussen arm en rijk, en 
vooral ook de bezetting van 
de Palestijnse Gebieden zijn 
zeer groot. Het dorp Nes Am-
mim ondersteunt en ontvangt 
veel dialoogorganisaties die 
proberen te midden van de-
ze spanningen het gesprek op 
gang te houden.
    
Ds. Pieter Dronkers is me-
deverantwoordelijke voor dit 
werk. Op grond van zijn erva-
ringen zal hij ingaan op de di-
lemma’s en spanningen in de 
Israëlische samenleving. Al-
le belangstellenden voor die 
problematiek zijn hiervoor van 
harte uitgenodigd op 27 maart 
in de Pauwehof achter de Ou-
de kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. De aan-
vang is 20.00 uur en de toe-
gang is gratis, maar vrijwillige 
donaties voor het werk in Nes 
Ammim worden zeer op prijs 
gesteld.
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Duco zet een o uchi gari in op weg naar de 2e plaats.

Mooie plaatsen voor Simon en 
Duco op judokampioenschappen
Heemstede - Zondag 16 maart 
werden de Noord-Hollandse ju-
do kampioenschappen voor A-
pupillen in Beverwijk gehou-
den. De A-pupillen komen uit in 
de leeftijdsklasse tot 10 jaar. Si-
mon Horstmeijer en Duco van 
den Reek uit Heemstede had-
den zich beiden voor dit toer-
nooi geplaatst. Om zich te plaat-
sen moesten ze zich eerst be-
wijzen op het regiokampioen-
schap in Nieuw-Vennep. De eer-
ste 5 judoka’s in hun gewichts-
klasse zouden zich plaatsen voor 
het kampioenschap van Noord-
Holland. Zowel Simon(-34 kg.) 
als Duco(-30 kg.) plaatsten 
zich daar met een mooie twee-
de plaats.
Voor de Noord Hollandse kampi-
oenschappen plaatsen alleen de 
kampioenen van de drie regio’s 
in Noord Holland zich. Voor een 
podiumplaats moest dus hard 
gejudood worden. Simon werd 
als eerstejaars wedstrijdjudoka 
(-34 kg) helaas uitgeschakeld in 

de halve finale. Duco (-30 kg.)
al meer ervaren, verloor de hal-
ve finale van de later kampioen, 
maar knokte zich via de herkan-
sing terug naar het podium. Hij 
versloeg de verliezend finalist 
en werd verdiend 2e van Noord 
Holland.

Voor A pupillen is dit kampioen-
schap het hoogst haalbare. Het 
Nederlands kampioenschap be-
gint pas bij de leeftijdscategorie 
tot 12 jaar.
Beide judoka’s zijn gestart bij 
Kenamju in Heemstede, bij 
meester Martin.

GSV Heemstede organiseert                                                               
basisscholen volleybaltoernooi
Heemstede - Zaterdag 29 maart 
organiseert de sectie volleybal 
van GSV Heemstede voor de 5e 
maal het “Basisscholen Volleybal 
Toernooi”. Vanaf 10.30 uur wordt 
er in Sporthal Groenendaal aan 
de Sportparklaan in Heemstede 
op verschillende CMV niveaus 
gestreden om de titel “Circula-
tie Mini Volleybal kampioen” van 
Heemstede.
Dit jaar doen 7 basisscholen aan 
dit evenement mee: de Nicolaas 
Beetsschool, de Voorwegschool, 
de Icarus, de Bosch en Hoven-
school, De Valkenburgschool, de 
Evenaar en de Toermalijn.
Het Circulatie Mini Volleybal is 
het basisspel van waaruit het 
uiteindelijke volleybal wordt ge-
leerd. Al vanaf 6 jaar kunnen kin-
deren op het laagste niveau bal-
vaardigheid in gooien en vangen 
in een heel aantrekkelijke spel-
vorm aanleren. Deze groep komt 
in de ochtenduren aan het bod. 
Om c.a. 11.45 uur wordt voor de-

ze categorie de prijsuitreiking 
verwacht. De middag is gere-
serveerd voor het iets hogere ni-
veau;  waar de spelbeleving en 
het meer werken naar het ech-
te volleybal centraal staan. Bij al-
le niveaus staat het spelplezier 
voorop. Net als voorgaande ja-
ren wordt een spannende strijd 
verwacht. Twaalf teams probe-
ren het hoogst mogelijke te be-
reiken: kampioen worden.
De wedstrijden beginnen ’s mid-
dags om 14.00 en om c.a. 16.45 
uur is de prijsuitreiking.
Bij GSV Heemstede wordt in 
Sporthal Groenendaal elke dins-
dagmiddag van af 16.00 door de 
jongste volleyballertjes (vanaf 6 
jaar) getraind en vanaf 17.00 uur 
door de iets oudere.
Informatie kunt u vinden op 
www.gsv-heemstede.nl of bij de 
coördinator van het CMV: Hans 
van den Elst, tel. 0252-526999, e 
mail: h.van.den.elst@umail.leide-
nuniv.nl.

Tobias Huvers (Held) en Joost Boerboom (Bestuur HRB).

Tobias, de held van de 
Reddingsbrigade

Heemstede - Op zaterdag-
middag 1 maart is Tobias (7 
jaar) met zijn moeder en zus-
je Floor bij de paarden. Floor 
en Tobias zijn samen met een 
4-jarig jongetje aan het spelen 
in de buurt van een sloot als hij 
plotseling ontdekt dat het jon-
getje in het water is gevallen 
en met zijn gezicht in het water 
ligt. Hij twijfelt geen moment, 
laat zich in de sloot glijden en 
tilt het jongetje omhoog, zo-
dat zijn hoofd boven het wa-
ter komt. Gelukkig is hij er op 
tijd bij.
Tobias helpt het jongetje op de 
kant door hem omhoog te du-
wen. Wat is dat zwaar! De kle-
ding is natuurlijk vol water ge-
zogen en het jongetje is nog 
een beetje beduusd waar-
door hij niet heel goed de kant 
op kan klimmen. Tobias klimt 

daarna zelf ook uit de sloot wat 
nog niet mee valt doordat zijn 
laarzen vol water zitten en bo-
vendien een beetje vast zitten 
in de modder. Samen lopen ze 
kletsnat naar hun moeders.

Het bestuur van de Heem-
steedse Reddingsbrigade, 
waar Tobias lid is, heeft hem 
uitgeroepen tot HRB’er van 
de maand voor zijn goede en 
snelle handelen. Bij de Heem-
steedse Reddingsbrigade le-
ren kinderen (vanaf 5 jaar en 
diploma A) naast beter zwem-
men ook om zichzelf en ande-
ren te redden bij ongevallen in 
en om het water. Meer infor-
matie vindt u op www.heem-
steedsereddingsbrigade.nl of 
iedere zaterdagmiddag van-
af 16.15u in Zwembad Groe-
nendaal.

Reddingsbrigades werken samen
Heemstede - Op 22 maart 
hebben de reddingsbrigades 
uit Bloemendaal, Heemskerk, 
Heemstede, Haarlem, Wijk aan 
Zee, IJmuiden, Zandvoort en 
Reddingsbrigade Nederland het 
samenwerkingsconvenant “Re-
gionale Voorziening Reddings-
brigades (RVR)” ondertekend. 
Het RVR convenant  bekrach-
tigt de bestaande  samenwer-
king tussen de reddingsbrigades 
in de regio Kennemerland.

De oprichting van een RVR 
wordt geïnitieerd door de koe-
pelorganisatie Reddingsbrigade 
Nederland en ondersteund door 
het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. De reddingsbrigades in 
Kennemerland werken al sinds 
2002 intensief samen binnen 
de “Samenwerkende Reddings-
brigades Kennemerland (SRK)”. 
Vanaf nu zullen zij deze samen-
werking voortzetten in RVR ver-
band en daarbij verder werken 

aan de prestatie- en kwaliteits-
ontwikkelingen van hun hulp-
verlenings- en opleidingsta-
ken.  Daarnaast zullen zij zich 
meer gezamenlijk voorbereiden 
op bovenlokale, grootschalige 
waterhulpverlening, zoals over-
stromingen. De reddingsbriga-
des blijven lokaal aanspreekpunt 
voor afspraken rond lokale hulp-
verlening en toezicht. Reddings-
brigade Nederland heeft zich tot 
doel gesteld om in 2015 in al-
le 25 veiligheidsregio een RVR 
gerealiseerd te hebben. Inmid-
dels zijn er in alle veiligheidsre-
gio’s initiatieven tot implementa-
tie van de RVR. De regio Kenne-
merland is de 16e regio waar een 
RVR convenant is ondertekend.
Meer informatie over de RVR 
Kennemerland is te vinden op 
www.rvrkennemerland.nl.

Ravage na 
ongeval
Heemstede - Bij een verkeers-
ongeval in Heemstede is zon-
dagochtend een ravage ont-
staan. Rond kwart over negen 
ging het mis op de Glipperdreef 
toen een automobilist de contro-
le over zijn voertuig verloor en 
ter hoogte van de Belle van Zuy-
lenlaan een lantaarnpaal raak-
te en vervolgens tegen een bus-
hokje tot stilstand kwam.
Brandweer, politie en ambulance 
kwamen massaal in actie omdat 
de bestuurder mogelijk bekneld 
in zijn voertuig zou zitten. Won-
derwel kon de man via de pas-
sagierskant uitstappen. De be-
stuurder is vervolgens wegge-

lopen van de ongevalslocatie.
De politie was een burgernetac-
tie gestart om de automobilist 
op te sporen. Uiteindelijk heeft 
men de te naam gestelde van de 
auto op weten te sporen, het is 
nog onduidelijk of hij ook de be-

stuurder was. Brandweerman-
nen hebben de vernielde lan-
taarnpaal van de wagen gehaald 
en de accu losgekoppeld. Een 
bergingsbedrijf heeft de bescha-
digde wagen later in de ochtend 
opgehaald.
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Heemstede - Op dinsdag 18 
maart zijn de eerste zonnepa-
nelen geplaatst op het dak van 
basisschool de Evenaar. Dit is 
de eerste van vier locaties waar 
een groep Heemsteedse bur-
gers, verenigd in een coöperatie, 
gezamenlijk stroom opwekken. 
Locaties die volgen zijn de ou-
de muziekschool, de Bronstee-
school en als het lukt op het dak 
van het zwembad. De gymzaal 
van de Evenaar zal met zes pa-
nelen op het dak genoeg stoom 
leveren om de zaal en kleedka-
mers van eigen stroom te voor-
zien. De gemeente Heemstede 
heeft dit mogelijk gemaakt door 
de daken ‘om niet’ ter beschik-
king te stellen. Het ligt in de be-
doeling dat de panelen 25 jaar 
blijven staan. Voor tussentijd-
se schade heeft men zich verze-
kerd. De terugverdientijd van de 
investering die de deelnemers 
hebben gedaan ligt tussen de 8 
en 10 jaar. Voorzitter van de co-
operatie Remmert Pels gaat sa-
men met Dick van Zadelhof van 
‘Zon op Nederland’ op zoek naar 
meer mogelijkheden om panelen 
te plaatsen in Heemstede. Daar-
voor willen zij winkel- en be-
drijfspanden in kaart brengen 

die hun dak beschikbaar willen 
stellen. Een coöperatie blijkt een 
uitkomst voor inwoners die zelf 
geen panelen kunnen plaatsen, 
omdat zij bijvoorbeeld in een 
flatgebouw wonen. Zij kunnen 
via de coöperatie toch profiteren 
van goedkope stroom en vooral 
bijdragen aan een beter milieu. 
Op alle locaties samen worden 
200 zonnepanelen geplaatst. De 
opgewekte stroom is voldoende 
om 13 huishoudens van stroom 
te voorzien. Zelfs bij weinig tot 
geen zonlicht wekken de pane-
len nog stroom op. Wethouder 
Botter, zelf trotse bezitter van 
zonnepanelen op zijn huis, gaf 
aan dat door bewust om te gaan 
met stroom er eenvoudig 10 tot 
15 procent extra kan worden be-
spaard. Als bewoners op vakan-
tie zijn of een dagje niet thuis zijn 
gaat de teruglevering aan het net 
gewoon door. Dit werkt positief 
uit op de elektrarekening. Mo-
menteel loopt er nog een project 
om panelen te plaatsen op het 
raadhuis. Als dat lukt, kan het 
raadhuis in de eigen stroombe-
hoefte voorzien. Voor meer infor-
matie, kijk op www.zonopheem-
stede.nl of Dick@energroen.com
Eric van Westerloo

Heemsteedse maakt 
beeld Tommy Wieringa
Heemstede – Een borstbeeld 
maken van een van haar favo-
riete schrijvers Tommy Wierin-
ga. Voor beeldend kunstenaar 
Ellen Wolff uit Heemstede stond 
dit al langere tijd op haar lijstje. 
Dat Wieringa, bekend van on-
der andere Joe Speedboot, ver-
kozen was om het Boekenweek-
geschenk 2014 te schrijven, was 
voor haar een mooie aanleiding 
om te beginnen.
“De eerste fase in klei is af. Een 
spannend moment. Ook voor de 
schrijver. Donderdag 20 maart 
ontmoette ik hem voor het eerst. 
Hij voelde zich vereerd dat er 
zonder dat hij het wist een beeld 
van hem was gemaakt.”
Wolff werkt sinds jaar en dag in 
haar atelier aan de Bronsteevij-
ver in Heemstede. Ze vervaardig-
de onder andere het borstbeeld 

van Koning Willem Alexander 
dat in 2013 in de Raadszaal van 
Haarlem werd onthuld.
Het borstbeeld van Tommy Wie-
ringa konden bezoekers van de 
Binnenweg in Heemstede tijdens 
de Boekenweek 2014 in de eta-
lage van Boekhandel Blokker 
aanschouwen. Wolff: “Eigenaar 
Arno Koek kent Tommy Wieringa 
persoonlijk. Voor mij voelde het 
dus als een compliment dat hij 
het beeld goedkeurde en het in 
zijn etalage wilde zetten.”
Voor het maken van het borst-
beeld van Tommy Wieringa 
maakte Wolff slechts gebruik 
van foto’s. “Het was een span-
nend proces. Er lag een grote 
uitdaging. Want hoe vang je de 
sfeer uit een foto en hoe leg je 
dat vast in klei? Ze koos er be-
wust voor om het beeld niet glad 

Eerste zonnecentrale in Heemstede een feit

100% succes bij EHBO Heemstede
Heemstede - Donderdag 10 
oktober 2013 startte bij EHBO 
vereniging Heemstede een 
nieuwe opleiding met een gro-
te groep enthousiaste cursis-
ten. Ieder had zijn eigen moti-
vatie voor het volgen van de-
ze cursus; om mensen met let-
sel thuis, kinderen op school, 
of op het werk te kunnen hel-
pen, of omdat men wilde le-
ren reanimeren en werken met 
een AED. Elke week kreeg de 
groep les van hun eigen in-
structeur eerste hulp waar-
bij theorie direct in de praktijk 
werd gebracht door de daarbij 

behorende handelingen te oe-
fenen. Reanimeren met daar-
bij de toepassing van de AED 
(Automatische Externe Defibril-
lator) is één van de belangrijk-
ste onderdelen van het examen. 
Maar ook in de overige EHBO 
onderwerpen moesten de cur-
sisten zich verdiepen. Na een 
lange periode van oefenen en 
voorbereiden kwamen in maart 
de examens in zicht. Tijdens 
een aantal extra oefenavonden 
werden de cursisten “klaarge-
stoomd ”voor het examen. Vrij-
dag 14 maart jl. was het dan 
eindelijk zover. Het examen!! 

Zenuwachtig maar zeer goed 
voorbereid gingen de cursis-
ten aan het werk. Met succes 
hebben alle 12 cursisten hun 
examen doorlopen en af weten 
te sluiten met het felbegeerde 
EHBO diploma. Een prestatie 
van formaat. EHBO Heemstede 
alle cursisten met hun behaalde 
EHBO-diploma!

Ook interesse in een EHBO op-
leiding? In het najaar van 2014 
start een nieuwe basiscursus. 
Voor informatie www.ehbo-
heemstede.nl/ of via email: 
karlagroen@planet.nl.Ellen Wolff staat ook op de Kunstbeurs met haar beeld. Zij is er aan be-

zig, het beeld is nog in klei, zodat ze er nog aan kan werken.

te maken. “Ik wilde er geen ‘Ma-
dame Tussaud beeld’ van ma-
ken. Ik houd van schetsmatig 
werken. Tommy Wieringa komt 
bij mij over als een overtuigende 
persoonlijkheid, een vechter. Ie-
mand die niet bang is en durft te 
strijden. Dat wil ik ook voelen als 
ik naar het beeld kijk.”   
Hoewel de Heemsteedse de 
schrijver nooit eerder had ont-
moet, maakte ze afgelopen don-
derdagavond kennis met Wierin-
ga in het Oude Slot in Heemste-
de. Tommy Wieringa was daar 
aanwezig om kunstenaar en 
avonturier Joost Conijn te inter-
viewen. Wolff; “Na afloop van 
deze inspirerende avond vroeg 
Wieringa tijdens het signeren 
van zijn boeken mijn naam. Bij 
het noemen van mijn naam zag 
ik hem denken. ‘Die naam ken 
ik. Ik hoorde dat jij een beeld 
van mij hebt gemaakt’, riep hij 
enthousiast. Ik gaf aan dat dit 
klopte en dat ik ook wel erg be-
nieuwd was wat hij ervan zou 
vinden. Vanmorgen is er een 
aantal foto’s naar hem toegezon-
den. Ik wacht af. Altijd weer een 
spannend moment.”

Chi Kung voor gezondheid
Heemstede - Chi kung bete-
kent letterlijk oefenen van ener-
gie. Door het doen van eenvou-
dige oefeningen gaat de energie 
beter door je lijf stromen. Je voelt 
je fitter, vitaler. Het is vooral leuk 
om te doen en de effecten wor-
den groter naarmate je meer oe-
fent.
Chi kung-lessen zijn geschikt 
voor elke leeftijd en elk erva-
ringsniveau. Chi kung is een be-
langrijk onderdeel van de Chine-
se traditionele geneeswijzen. Er 
zijn vele vormen van Chi kung, 
de vorm die bij Casca wordt ge-
geven bevat eenvoudige gro-
te en kleine bewegingen. Deze 
kunnen staand, zittend en lig-
gend worden uitgevoerd. De ba-

sishoudingen werken ontspan-
nend en rustgevend. De gevor-
derde houdingen dagen je uit 
om onder druk steeds beter te 
ontspannen en veerkrachtig te 
blijven. Van binnenuit bouw je 
kracht en vitaliteit op. Je hebt 
niets nodig behalve gemakke-
lijke kleding en schoenen met 
platte zolen. Voor meer informa-
tie kijk op de website www.chi-
kungvoorgezondheid.nl.
De cursus Chi Kung voor ge-
zondheid start op woensdag 9 
april van 13.30 tot 15.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1 
of via www.casca.nl.



Brugklastraining LEF&GO!
Goed voorbereid naar de brugklas
Regio - De training is bedoeld voor jongens 
en meisjes die nu nog in groep 8 zitten en 
binnenkort de overstap maken naar de 
brugklas. Deze overstap is groot. Er veran-
dert veel voor de kinderen: geen vertrouw-
de basisschool en vaak ook afscheid van 
vrienden. En dan de nieuwe school: intro-
ductiedagen, een nieuwe klas, verschillen-
de docenten en nieuwe leerlingen.

Voor alle kinderen is dit spannend. Maar de 
een heeft er meer moeite mee dan de ander. 
Sommige kinderen gaan zich onzeker voelen 
en worden verlegen, anderen ‘overschreeu-
wen’ zichzelf. Goed voorbereid naar de brug-
klas maakt soms net het verschil. 
Nieuw onderdeel van de training zijn de tips 
over hoe te leren en huiswerk te plannen.

De LEF&GO! brugklastraining belooft geen 
gouden bergen. Maar het is fijn voor een kind 
om van te voren te leren waar je op kan let-
ten als je die nieuwe klas instapt en hoe je je-
zelf presenteert. Hoe sta je erbij en wat zeg je 
als je in een groepje met nieuwe kinderen te-
rechtkomt. 

“De kinderen leren wat ze kunnen doen en oe-
fenen dat meteen in de praktijk met de andere 
kinderen die aan de training meedoen. Zo leren 
ze van elkaar”, zegt Annette Wolters, kinder- en 
jeugdtherapeut bij Metanet.
“Belangrijk is vooral dat de kinderen plezier 
hebben. Daar zorgen we voor met allerlei oe-
feningen en spellen. Ondertussen krijgen ze 
praktische handvatten waardoor ze bijvoor-
beeld leren hoe ze voor zichzelf op kunnen ko-
men. Dat geeft ze net wat meer zelfvertrou-
wen”, vult Marianne Roussac aan.

Annette en Marianne, twee ervaren kinder- en 
jeugdtherapeuten bij Metanet, geven samen de 
brugklastraining aan de groep van maximaal 8 
kinderen. Ook individuele doelen zijn belang-
rijk. Het ene kind vindt het bijvoorbeeld lastig 
om zich te presenteren, terwijl het andere kind 
het lastig vindt om nieuwe vrienden te maken. 
Daarvoor is het gratis kennismakingsgesprek 
met ouder en kind bedoeld. Welk doel heeft het 
kind zelf?

Verder is er aandacht voor hoe je met lastige 
situaties omgaat. Nieuw aan de training zijn de 
tips over hoe je moet leren en het plannen van 
je huis werk.
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten en een 
gratis kennismakingsgesprek met ouder en 
kind. Start op 15 mei a.s.

Voor meer informatie: Metanet, praktijk voor 
kinder- en jeugdtherapie, www.kinder-en-
jeugdtherapie.com of bel 023 5472038 of 
0654337519.

Vijfklapper Martijn Tjon-A-
Njoek brengt HFC winst
Haarlem Zuid - De zondagmid-
dag kon niet beter verlopen voor 
HFC. Zelf won het met speels 
gemakt van VOC uit Rotterdam 
en de twee concurrenten voor de 
titel speelden gelijk. Het gat met 
de achtervolgers is daarmee op 
vier punten gekomen. Met nog 
vijf wedstrijden te gaan, waar-
van drie thuiswedstrijden, is di-
recte promotie naar de topklas-
se mogelijk.
Met VOC was HFC al met vijf mi-
nuten klaar. Man van de wed-
strijd Martijn Tjon-A-Njoek zet-
te HFC na twee minuten op een 
1-0 voorsprong, om drie minuten 
later ook de 2-0 achter doelman 
Gravendijk te werken. Vooral de-
ze laatste was een knap staaltje. 
Na een afgemeten dieptepass 
van Tuncay Yener lepelde Mar-
tijn de bal slim over de uitko-
mende doelman heen. Het eer-
ste doelpunt ontstond na een 
perfecte voorzet van, de einde-
lijk renderende, Lionel Frederik. 
De VOC verdediging zag er niet 
best uit en hing de hele middag 
als los zand aan elkaar. Opnieuw 
stond rechtsachter Yener aan de 
basis van een doelpunt.
Een dieptepass van zijn voet 
werd opgepikt door Mike van 
den Ban die van afstand met een 
kogel in de kruising de doelman 

kansloos liet 3-0. Er was pas 30 
minuten gespeeld en HFC zat 
al op rozen. Tot aan de rust kon 
HFC verder uitlopen en weer was 
het Tjong-A-Njoek, die na soepel 
lopende aanvallen over meerde-
re schijven de stand naar 4-0 en 
5-0 kon tillen.
Na de pauze was de concentra-
tie bij HFC weg waardoor VOC 
iets meer vat op het spel kreeg. 
HFC doelman Van der Werff had 
tot dan toe niet één keer han-
delend hoeven op te treden. Na 
de rust moest hij toch twee maal 
capituleren na een kopbal van 
Kuil en een schot van De Vries 
5-2. VOC redde de eer, al was 
het HFC die het zover liet komen. 
Er werd flink gewisseld door bei-
de coaches iets wat weinig ver-
andering bracht, in de bedui-
dend mindere spelopvatting, in 
de tweedehelft. Tjong-A-Njoek 
had een foutje van de doelman 
nodig om zijn vijfde doelpunt van 
de middag te maken Zijn kopbal 
werd door de doelman verkeerd 
ingeschat en verdween net on-
der de lat. HFC staat na de-
ze speelronde steviger aan kop. 
Volgende week ligt de competi-
tie stil. Op 6 april speelt de ploeg 
weer een thuiswedstrijd. Dan te-
gen DOSKO.
Eric van Westerloo

HBC G1 – RODA23 G1  –  13-1
Alle dertien goed
In de tijd dat er nog langspeelplaten waren, en de 
hoezen daarvan geliefde verzamelobjecten, be-
stond er een serie verzamelplaten onder de titel 
“alle dertien goed”.
Platenbazen selecteerden 13 populaire nummers 
en maakten daar een nieuwe plaat van. Mooie 
muziek met minstens net zo mooie dames op de 
hoes. Succes gegarandeerd. Langspeelplaten zijn 
inmiddels zo goed als verdwenen en de serie be-
staat ook niet meer. 

Vandaag kwam die herinnering weer naar boven. 
De coaches hadden zorgvuldig een  aantal spelers 
geselecteerd die garant moesten staan voor suc-
ces. Daarbij werd ook teruggegrepen naar vervlo-
gen tijden.
Frank kwam als gastspeler de selectie versterken. 
Achteraf was hij het bonusnummer, omdat Tho-
mas bereid gevonden was het team nog een keer 
uit de brand te helpen. De andere oude bekende 

van vandaag, Jeroen van Reeuwijk, wilde graag de 
leiding in handen nemen. 

Over de wedstrijd is verder niet zoveel te mel-
den. Het was eenrichtingsverkeer verkeer richting 
RODA23 doel. HBC was veel te sterk voor de-
ze ploeg. Het gebrek aan tegenstand zorgde he-
laas ook voor te weinig beleving. Echte inzet was 
niet nodig en daardoor was het zeker niet de bes-
te wedstrijd van HBC. Desondanks vielen de doel-
punten als rijpe appelen van de boom. Martijn, 
Jeroen, RIick, Gert-Jan, Frank en Thomas waren 
goed voor alle dertien. En de andere dan? Ashwin 
was over geconcentreerd en kwam daardoor niet 
tot scoren, Liban was het slot op de deur en Se-
bastiaan stond doelloos tussen de palen.

Een makkelijk succes, met alle dertien goed. Maar 
ook dat telt (in de strijd om de bovenste plaats)
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Prijs noemen in kabalen
vereiste voor plaatsing
Heemstede - De laatste periode komt het 
steeds vaker voor dat de Heemsteder ingedien-
de kabaaltjes ontvangen waar geen verkoopprijs 
wordt genoemd. Dit is echter wel vereiste voor 
plaatsing. De populaire ‘opvul’advertenties in on-

ze krant kunnen via de website www.heemste-
der.nl of via de kabalenbon of genoteerd op een 
notitieblad worden ingeleverd. Dat kan via post: 
Camplaan 35, 2103 GV Heemstede, bij Primera 
de Pijp of via de bus van de Camplaan 35. Bij 
voldoende ruimte nemen wij alle kabaaltjes mee! 
Mits dus goed ingevuld met een verkoopprijs, 
niet boven de 500 euro, geen werk gevraagd en 
een volledig telefoonnummer. 

Poëzie-promenade 
tijdens Kunstbeurs

Heemstede – De Heemsteedse 
Kunstbeurs krijgt 5 en 6 april be-
zoek van De Haarlemse Dichtlijn. 
Vanaf 15.00 uur zullen alle loca-
ties aan de Camplaan, Wilhel-
minaplein en Cloosterweg wor-
den bezocht met poëtische voor-
drachten uit eigen werk. Beel-
dende kunst wordt opgeluis-
terd met taalspel en kunstzin-
nig woordgebruik. Het belooft 
een aantrekkelijke poging te 
worden om de locaties van de 
kunstbeurs met elkaar te verbin-
den. Gestart wordt er in de Pink-
sterkerk met voordrachten van 
een achttal dichters waaronder 
Ada Mol en Riet van Schie, Grim 
Bouwmeester en Marten Janse. 
Op zaterdag is ook oudgediende 

Fekke Bijlsma van de partij. En 
zo wisselt het af met dichters als 
Mandy Schoorl, Willem Brand, 
Paul Roelofsen, Kees Godefrooij 
en Mariëtte F. van Wamel.
In optocht gaat het vervolgens 
naar de locaties aan de Cam-
plaan, het Wilhelminaplein en 
de Cloosterweg. “Ook daar laten 
we van ons horen”, aldus Marten 
Janse, “want poëzie is dichter-
bij dan veel mensen denken. Het 
is goochelen met woorden en 
praten in beelden totdat er  iets 
nieuws ontstaat, iets dat je we-
reld verandert !  Wie aangeraakt 
wordt door de magie van taal, is 
blijvend gezegend !”
Alle informatie is te vinden op 
www.haarlemsedichtlijn.nl. 

Open avond Vrijmetselaarsloge
Regio - De Haarlemse vrijmet-
selaarsloge Ad Lucem et Pacem 
houdt op maandag 27 januari 
om 20.00 uur een voorlichtings-
avond voor belangstellenden in 
haar Logegebouw Ripperdas-
traat 13 te Haarlem. Tijdens de-
ze avond zal een beeld worden 
geschetst van wat een Vrijmet-
selaar beweegt en de Vrijmetse-
larij voorstaat in 2014. 
De maçonnieke werkwijze, vaak 
gegoten in een ritueel kader, 
komt voort uit een eeuwenoude 

traditie stammend uit de tijd van 
de Verlichting. 
Enkele leden van de loge, jong 
en oud, vertellen waarom zij Vrij-
metselaar zijn geworden en het 
nu nog steeds zijn. Er zal ruim-
schoots gelegenheid zijn voor 
het stellen van vragen. 
Nadere informatie kunt u te-
lefonisch verkrijgen via 06-
51601263.

Internet: www.adlucemetpacem.
nl / www.vrijmetselarij.nl.
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ONTDEK HET NIEUWE GEZICHT VAN UW SCHOONHEIDSSALON  

                                          EN PROFITEER DIRECT 

Parfumerie van Beem aan de Binnenweg heeft haar deuren gesloten. Maar uw 

schoonheidssalon gaat op een andere plek onverminderd verder. Vanaf 24 maart bent 

u voor een weldadige (gezichts)behandeling welkom in Heemstede op de Berkenlaan 

2A, eerste etage. Op 150 meter loopafstand vanaf het oude pand. 

Om onze nieuwe locatie feestelijk in te luiden houden wij op zaterdag 22 maart a.s. 

van 12.00 tot 15.00 uur open huis. Ook u bent uiteraard van harte welkom. Boekt u 

op deze heuglijke dag een 60 minuten durende gezichtbehandeling, dan betaalt u 

geen € 60,- maar slechts € 49,-. Dit aanbod is geldig tot 15 mei 2014, mits niet 

volgeboekt.  

Verhinderd op de open dag en toch direct profiteren? Bel dan nu alvast voor een 

afspraak 06 - 50 57 08 51. Uw bent dan straks gegarandeerd van een lentefris gezicht 

voor een uiterst zonnige prijs. 

Met verzorgende groet, 
 
Ellen J. Verduyn 
gediplomeerd STIVAS-Schoonheidsspecialiste 

Openingstijden 
Dinsdag 9.00 – 14.00 uur 
Woensdag 9.00 – 12.00 uur 
Donderdag 9.00 – 14.00 uur en 
            19.00 – 21.00 uur 
Vrijdag  9.00 – 11.30 uur 

 

 

 

wordt vergroot en tegelijkertijd 
helpt het de vernieuwing van de 
stamcellen te beschermen. Dit 
absoluut huidvriendelijke prin-
cipe van celvernieuwing vindt 
zijn oorsprong in de intensive 
care geneeskunde, waar het 
succesvol is gebruikt voor het 
maken van huid. Voor Juvena 
heeft een jeugdige uitstraling 
ook te maken met houding en 
de manier van jezelf presente-
ren. Alles wat een vrouw ka-
rakteriseert – haar gedachtes, 
het wiegen van haar heupen, de 
fonkeling in haar ogen en de uit-
straling van haar huid – samen 
vormen zij haar algemene aan-
trekkelijkheid. Het is Juvena’s 
doel om de innerlijke kracht 

van iedere vrouw zichtbaar te 
maken aan de oppervlakte, door 
haar externe schoonheid heen 
– ongeacht haar leeftijd. Er is 
een groot assortiment voor ge-
voelige kinderhuiden (vanaf 12 
jaar) tot de oudere huid die een 
echte booster nodig heeft. Door 
mijn ruime beroepservaring kan 
ik behandelingen op maat aan-
bieden en garandeer ik direkt 
resultaat na elke behandeling. 
De salon is geheel in een frisse, 
Zwitserse stijl.
Voor een afspraak of informatie 
kunt u mij bereiken op 06 50 
57 08 51 uw bent dan straks 
gegarandeerd van een lentefris 
gezicht voor een uiterst zonnige 
prijs.

 

 

 

ONTDEK HET NIEUWE GEZICHT VAN UW SCHOONHEIDSSALON  

                                          EN PROFITEER DIRECT 

Parfumerie van Beem aan de Binnenweg heeft haar deuren gesloten. Maar uw 

schoonheidssalon gaat op een andere plek onverminderd verder. Vanaf 24 maart bent 

u voor een weldadige (gezichts)behandeling welkom in Heemstede op de Berkenlaan 

2A, eerste etage. Op 150 meter loopafstand vanaf het oude pand. 

Om onze nieuwe locatie feestelijk in te luiden houden wij op zaterdag 22 maart a.s. 

van 12.00 tot 15.00 uur open huis. Ook u bent uiteraard van harte welkom. Boekt u 

op deze heuglijke dag een 60 minuten durende gezichtbehandeling, dan betaalt u 

geen € 60,- maar slechts € 49,-. Dit aanbod is geldig tot 15 mei 2014, mits niet 

volgeboekt.  

Verhinderd op de open dag en toch direct profiteren? Bel dan nu alvast voor een 

afspraak 06 - 50 57 08 51. Uw bent dan straks gegarandeerd van een lentefris gezicht 

voor een uiterst zonnige prijs. 

Met verzorgende groet, 
 
Ellen J. Verduyn 
gediplomeerd STIVAS-Schoonheidsspecialiste 

Openingstijden 
Dinsdag 9.00 – 14.00 uur 
Woensdag 9.00 – 12.00 uur 
Donderdag 9.00 – 14.00 uur en 
            19.00 – 21.00 uur 
Vrijdag  9.00 – 11.30 uur 

 

 

 

60 minuten durende
gezichtsbehandeling
van e 66,00 voor slechts e 49,00

Na afloop ontvangt u een luxe Juvena verrassing.
Dit aanbod is geldig tot 15 mei 2014.

Parfumerie van Beem aan de 
Binnenweg heeft haar deuren 
gesloten. Maar uw schoonheids-
salon gaat op een andere plek 
onverminderd verder. Vanaf 24 
maart bent u voor een weldadige 
(gezichts)behandeling welkom 
in Schoonheidssalon Pleun in 
Heemstede op de Berkenlaan 2A, 
eerste etage. Op 150 meter loop-
afstand vanaf het oude pand. Af-
gelopen zaterdag 22 maart heb-
ben wij onze nieuwe lokatie met 
een open huis feestelijk ingeluid.
U kunt direct al profiteren van 
een mooi voordeel: een 60 minu-
ten durende gezichtsbehandeling 
van E66,00 voor slechts E49,00. 

Daarnaast ontvangt u na afloop 
ook nog een luxe Juvena verras-
sing. Dit aanbod is geldig tot 15 
mei 2014, mits niet volgeboekt.
Natuurlijk wilt u geen verrassing 
als het gaat om wie uw kostbare 
huid behandelt. Mijn naam is 
Ellen J. Verduyn, gediplomeerd 
STIVAS-schoonheidsspecialiste 
en aankomend medisch pedi-
cure. Ik was eigenaresse van 
Schoonheidssalon Shiseido (bij 
Parfumerie van Beem) en van 
Schoonheidssalon ‘Vitalitae’ en 
Esthétique Cocon beiden geves-
tigd in Amsterdam waar ik werk-
te met de produkten Clarins en 
Aveda. Ik heb nu gekozen voor 
het merk Juvena wat afkomstig 
is uit Zwitserland. De onderzoe-
kers van Juvena onderzochten 
jarenlang het proces achter huid-
veroudering en ontdekten dat de 
bron van frisse, nieuwe huid in 
de huideigen stamcellen ligt en 
afhangt van de conditie van de 
micro-omgeving van de cellen. 
Dit inzicht leidde tot de ontwik-
keling van SkinNova StamCel 
Technologie. Hierdoor ontwik-
kelen de huidcellen zich beter, 
de opname van voedingsstoffen 

Ontdek het nieuwe 
gezicht van uw 

schoonheidssalon 
en profiteer direct!
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Openingstijden:
di.  09.00-14.00 uur  wo. 09.00-12.00 uur
do.  09.00 14.00 uur      19.00-21.00 uur
vr.  09.00-11.30 uur

Openingstijden:
Maandag 13-18 uur   Donderdag 9-21 uur
Dinsdag 9-18 uur   Vrijdag 9-18 uur
Woensdag 9-18 uur   Zaterdag 9-17 uur

Naaimachine & Hobbycentrum
Begijnenstraat 17-19, 1941 BR Beverwijk

Tel 0251-223669
www.brouwernaaimachines.nl

Heel veel op het 
gebied van:
•  Garen, Ritsen, Knopen, 
 Kant, Band, Lint enz.
•  Brei & Haakgaren van 
 o.a Phildar, Hoooked
•  Handwerkpakketten
•  Borduurstoffen
•  Borduurgaren, Dmc, 
 Madeira
•  Hobby

Officieel Dealer van:
Pfaff, Husqvarna,
Janome, Brother,
Singer, Bernina

Naaimachines & Lockmachines
Reparatie alle Merken

Naaimachines & Lockmachines
In eigen werkplaats

Uitsluitend met originele 
onderdelen

Met 3 maanden Garantie*

Zoek niet verder
wat geeft het

Brouwer heeft het!

Brouwer Naaimachine- & Hobbycentrum

Alle grote merken onder één dak
Beverwijk - Bij Brouwer 
Naaimachine & Hobby-
centrum stappen crea-
tieve en moderne men-
sen graag naar binnen, 
want de keuze aan crea-
tieve artikelen is enorm. 
Zelf mode maken is een 
trend die in opkomst is, 
getuige het aantal nieu-
we tijdschriften en boe-
ken. 

Mode beperkt zich niet al-
leen tot kleding, ook woon-
accessoires zijn onderhe-
vig aan mode. Die maak je 
bijvoorbeeld met het popu-
laire Zpagetti van Hoook-
ed. Het is een heel nieuw, 
materiaal, gemaakt van 
restanten van stoffen, 
waarmee men kan haken 
en breien op pennen 12. 
Er is een enorme variatie in 
trendy unikleuren en bonte 
stoffen. Je kunt er van al-
les mee maken, zoals tas-
sen, kussens, lampenkap-
pen en andere woonac-
cessoires. Er liggen inspi-
ratieboekjes in de winkel. 
Of kies één van de gra-
tis patronen die je krijgt bij 
aankoop van een bol Zpa-
getti. Ook voor het fijne-
re werk moet je bij Brou-
wer zijn. Brei- en haakga-
ren in alle kleuren van de 

regenboog, handwerkpak-
ketten van bekende mer-
ken, DMC borduurzijde 
en Madeira borduurgaren 
is er in een goed assorti-
ment. Wie graag zelf siera-
den maakt, kan ook kiezen 
uit een ruim aanbod. Voor 
mensen die zelf mode ma-
ken zijn alle fournituren als 
knoopjes, band en vlieseli-
ne hier te vinden.

Grote merken onder één 
dak
Naaimachines en lockma-
chines vormen de basis 
van Brouwer Naaimachine 
& Hobbycentrum. Alle gro-
te merken zijn onder één 
dak verkrijgbaar. Brouwer 
is officieel dealer van Pfaff, 
Janome, Singer, Brother en 
Husqvarna. Stuk voor stuk 
kwaliteitsmerken met ma-
chines voor elke beurs en 
elk soort gebruiker. Pfaff 

heeft bijvoorbeeld een bij-
zonder boventransport, 
waarmee men zowel leer 
als heel gladde, dunne 
stoffen moeiteloos kan ver-
werken. En Janome maakt 
zulke goede machines dat 
zij een garantie van vijf jaar 
durven bieden. Bij aankoop 
van een naaimachine krijgt 
u gratis les. Brouwer Naai-
machine & Hobbycentrum 
heeft ook een eigen werk-
plaats voor reparatie van 
naai- en lockmachines.

Nieuwsgierig geworden? 
Brouwer Naaimachine & 
Hobbycentrum is zes da-
gen in de week geopend 
en heeft op donderdag 
koopavond. Ga naar de 
Begijnenstraat 17-19 (te-
lefoon: 0251 223669 of kijk 
op www.brouwernaaima-
chines.nl voor uitgebreide 
informatie.



START FUNSPORTS SEIZOEN 
Longboards, skateboards, pennyboards, waveboards, snowboards, 
stunt & funsteps, skates, bescherming, accessoires, speedminton, 

aerobie, ski and more….

NIEUW:
LONGBOARD CURSUS & VERHUUR

Start zaterdag 19 april a.s. meer info op onze website.

Nijverheidsweg  17 , 2102 LJ Heemstede, Tel. 06- 3901 3070

WWW.TUDAYSPORTS.NL
(web)shop - RenTuday verhuur - ski service & onderhoud -

longboard cursus

Nieuw longboard
cursus en verhuur bij
Tuday Sports Heemstede
De dagen worden  lan-
ger, het voorjaar breekt 
aan, ti jd voor buitenspe-
len is weer aangebroken. 
Het is goed en gezond 
om weer naar buiten te 
gaan na een lange don-
kere periode van binnen 
zijn.
Tuday Sports ‘Funsports 
& Ski’ maakt buitenspe-
len aantrekkelijk met 
een aantal coole fun-
sports. Geen voetbal of 
springtouw, die zijn er al 
genoeg, maar speedmin-
ton, skateboards, skates, 
funsteps, aerobi en te-
genwoordig is longboar-
den een zeer snelgroei-
ende bezigheid voor jong 
en oud. 
Tot 2012 was longboar-
den een erg kleine sport 
of ontspanning in Ne-
derland, maar inmiddels 
zeer snelgroeiend.  Long-
boarden is een droge 
manier van golfsurfen en 
al lange ti jd zeer populair 
in de USA. Longboarden 
is eenvoudig te leren en 
binnen enkele dagen 
maak je al je eerste tour. 

De longboard doelgroep 
is erg groot en er zijn 
vele mogelijkheden in 
longboarden.
Kinderen longboarden 
voor de fun, gaan erop 
naar school en de waag-
halzen maken al serieuze 
afdalingen waar moge-
lijk. Maar ook relaxt crui-
sen op je board is goed 
voor lichaam en geest. 
Er zijn verschillende mo-
dellen longboards ver-
krijgbaar in diverse prijs-
klasse.
Zo zijn er short of stads 
cruisers, dropp through 
freestyle boards, crui-
sers, dancers en pintails. 
Je koopt al een shortcrui-
ser board vanaf  
€ 85,00.

NIEUW: Longboard
cursus en verhuur
Medio April starten wij 
met de eerste longboard 
cursus voor beginners 
tot lichtgevorderden 
boarders. Een team van 
fanati eke  boarders leren 
u of uw kinderen (vanaf 6 
jaar) de kneepjes van het 
longboarden. Er wordt 
les gegeven in groeps-
verband of privéles is 

ook mogelijk. Tijdens 
deze cursus behandelen 
we o.a. materiaalken-
nis, opstappen, rijden, 
cruisen, remmen, bocht-
technieken, afdalen en 
diverse ti ps en tricks. U 
kunt gebruik maken van 
eigen materiaal of te-
gen geringe kosten een 
board huren. Meer infor-
mati e over les en prijzen 
vindt u op onze website 
www.tudaysports.nl
Tuday Sports is deze 
winter gestart met ‘Ren-
Tuday’ onze wintersport 
verhuurtak en biedt u nu 
de mogelijkheid om eens 
kennis te maken met 
longboarden.
U kunt een board hu-
ren voor een uur, halve 
dag, dag of weekend. Op 
onze website vindt u alle 
informati e en prijzen. 
Naast de verhuur heb-
ben wij een ruime collec-
ti e skate- en longboards 
in ons assorti ment.
Deze zijn te bestellen via 
onze webshop of af te 
halen op woensdagmid-
dag, donderdag of vrij-
dag, Nijverheidsweg 17 
te Heemstede. 
www.tudaysports.nl 

Longboarden is HOT!

Op 6 april 2013 opende M/V 
Optimal Comfort haar deuren 
aan de Zandvoortselaan 69 in 
Heemstede. Voor al die mannen 
en vrouwen die een sportieve en 
vooral natuurlijke huidverzorging 
wensen bleek het instituut met de 
drie behandelruimtes een keur 
aan behandelingen te bieden. 
“Bijna jarig dus” zegt een vrolijke 
Myra Viviane, all-round schoon-
heidsspecialiste en pedicure plus 
en eigenaresse van het huidver-
zorgingsinstituut. “Het is een fijn 
eerste jaar geweest, dankzij de 
hartelijke ontvangst in de buurt, 
de mond-tot-mond reclame van 

de eerste klanten en met name 
omdat de toewijding en aandacht 
die we onze klanten geven speci-
aal is gebleken. Meerdere malen 
mochten we ons verheugen in 
complimenten voor het creëren 
van een plek die zo rustig is dat 
men zich niet aan de drukke laan 
waant en dat door de toegepaste 
methodes en aandacht men echt 
even op vakantie is”.
“Wij, zijn (sport)masseur Araff 
Baksoellah en ik. Araff’s behan-
delingen zijn op afspraak te boe-
ken en voor veel klanten zijn dan 
de drie avonden waarop het insti-
tuut open is ideaal.
Met een druk gezin of fulltime 
werkend biedt het weekend vaak 
geen mogelijkheden. Hiermee 
kom ik met mijn instituut op dins-
dag, woensdag en donderdag-
avond tegemoet aan de vraag 
naar flexibiliteit.
Ik zelf verzorg alle overige be-
handelingen die variëren van 
voetverzorging, gezichts- en li-
chaamsverzorging, manicuren 

WIE JARIG IS,…TRAKTEERT!
en het lakken met de SHELLAC UV 
lak van CND.
Zo is een ieder die in resultaat en 
ontspanning geïnteresseerd is bij 
ons aan het goede adres. Al jaren 
werk ik met de gerenommeerde 
merken PHYTOMER en VIE COL-
LECTION, die op hun beurt weer 
kunnen bogen op ruim veertig jaar 
expertise. Zo is centraal in de re-

gio een plek gevonden waar, door 
de ruime parkeermogelijkheden 
en flexibele openingstijden, echt  
optimaal comfort geleverd wordt” 
aldus Myra Viviane. Vanwege het 
éénjarig bestaan, creëert Myra 
een “ontdekkingsverzorging” voor 
heren of dames om kennis te ma-
ken met het merk, het instituut en 
Myra zelf. Van harte welkom!

AANBIEDING
Op zaterdag 5 april tussen 10.00 en 17.00 uur
en op zondag 6 april tussen 11.00 en 17.00 uur

Een ontdekkingsverzorging M/V voor e19,50 
Bestaande uit:

• Reiniging • Detox-masker • Enzymatische peeling
• Hydra-flash of Phytomer Homme verzorging

• Huidverzorgingsadvies

* Bij aanschaf van > e65,00 aan producten, biedt M/V Optimal 
Comfort u deze ontdekkingsverzorging gratis aan!

Boek eenvoudig door een e-mail te sturen aan info@emve.nu
of te bellen met 06-22982361 of ga naar www.emve.nu
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Zaterdag 22 maart was er 
weer diplomazwemmen bij 
SportPlaza Groenendaal. De 
volgende kinderen hebben 
hun zwemdiploma A, B, of C 
gehaald.

Diploma  A
Teun Arnold, Julia van Balen, 
Naomi Behage, Nikki van Be-
vervoorde,  Lina Blick, Thor 
de Boer, Luuk Brand, Tess 
Burgers, Boris Exel, Lieke van 
Galen, Niels van Galen,  Floor 
Gimes, Damian Gommers, 
Aliex Heusdens, Tycho Huy-
boom, Tygo Kenselaar, Wil-
lem Kok, Vincent Laarman, 
Tamara van Lammeren, Yaes-
sin van Leeuwen, Jordan Luy-
ben, Noah Mataheroe, Luuk 
Mazel, Rianne Noordman, 
Amadeo Pagona van Amers-
foort, Jacco Peters,  Peer van 
de Pol, Luca van Riek, Sam 
Roozen, Carlijn Smidt,  Lise 
Stiphout, Lynn Stoffers, Romy 
Tesselaar,  Pelle Veenhof, Da-
niek van Vuren, Lukas Wes-
tenbroek.

Diploma B
Akram Bali, Milan Beaufort, 
Sofian Bourguiba, Gijs Brama, 
Storm Dam, Sophie Damen, 
Stan Ente, Gijs Groot,  Julia 
den Hartog,  Lynn Heems-
kerk,  Joris van der Hoeven, 
Olivia ten Kate, Jurre Krom-
hout, Damyn Lahbal, Norah di 
Martino, Seb Neuhof, Fia van 
Offeren, Floris Philips, Babet-
te Pieters, Sophie van Putten, 
Julius Reumkens, Annabel 
Rietema, Frederique Rietema, 
Tom Rijkaart, Luke Rijken-
berg, Demelza Stricker, Hein 
Vergoor, Cristel van Vliet, 
Emilia Wagner, Gijs Wild-
schut, Myrthe Zondag.

Diploma C
Lemi Akar, Jack Bot, Geor-
gy Been, David Beijen,  Cas-
per Frie, Mats Heerink , Aaditt 
Jain, Nikki de Kievit, Milla 
Koster, Pien ter Meulen, Fie-
ne Mossel, Jet Mossel, Liv 
Mossel, Finnegan Scott, Lian-
ne Vinken,  Twan  Westerveld.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd! 

Diploma-
zwemmen
22 maart 2014

Regio - Al vele jaren is tennispark ‘de Glee’ in Zandvoort bezig 
geweest met het verwezenlijken van baanverlichting.
Na de goedkeuring door Gemeente Zandvoort is het zo ver dat 
Tennisclub Zandvoort op tennispark de Glee lichtmasten gaat 
plaatsen op 5 van de 9 banen.
Daardoor kan er na de opening en de opendag op 29 maart in het 
voorjaar en najaar tot 23.00 uur getennist worden.

Tennisclub Zandvoort kan in 2014 een grote stap vooruit doen, 
want niet alleen kan er door de verlichting langer gespeeld wor-
den, ook de capaciteit van de tennisschool is door de nieuwe ver-
lichting uitgebreid, zodat iedereen die lid is en tennislessen wil af-
spreken, deze lessen kan krijgen. Ook nieuwe leden kunnen hier-

van profiteren doordat er meer ruimte is voor lessen en vrij spelen.
Ten slotte kan de club in 2014 door meer vrijwilligers ook extra en 
betere evenementen organiseren. Ook voor de jeugdspelers zijn 
er volop plannen en extra leuke activiteiten, want het blijft echt 
niet alleen bij Eredivisie spelen. 

De landelijke KNLTB opendag op Tennispark de Glee is op zater-
dag 29 maart van 10.30 tot 15.00 uur. Iedereen is welkom om een 
balletje te komen slaan met leden en de tennisschool (onder voor-
behoud van bespeelbaarheid van de banen). Deze zullen ook aan-
wezig zijn om vragen te beantwoorden en geïnteresseerden weg-
wijs te maken op het tennispark.
Het tennispark is te vinden aan de Kennemerweg 79 te Zandvoort.

Meer ruimte voor lessen en vrij spelen

Open Dag Tennisclub Zandvoort 
op zaterdag 29 maart

‘Olympische’ Gebroeders Muda vertellen 
ROW 4 HOPE bij Nieuw Groenendaal
Heemstede - Op zaterdag 5 
april organiseert Nieuw Groe-
nendaal, in samenwerking met 
de professionele roeiers Tycho 
en Vincent Muda, een indoor 
roeiergometer clinic om geld in 
te zamelen voor het goede doel 
KWF kankerbestrijding. Het eve-
nement begint 11.30 uur met een 
lezing, gegeven door de gebroe-
ders Muda. De broers zijn 6e ge-
worden tijdens de Olympische 
spelen van Londen 2012 en nu 
hard op weg naar de spelen van 
Rio. Tijdens deze lezing vertellen 
zij over hun topsportleven, hun 
voorbereiding en training. Daar-
na zullen zij in kleine groepen 
een exclusieve clinic geven op 
de ergometer (indoor roeimachi-
ne). De lezing is gratis bij te wo-
nen, uiteraard is er de mogelijk-
heid om, geheel vrijblijvend, een 
donatie te geven voor het KWF. 
Voor, tijdens en na de lezing kunt 

u zich inschrijven voor de exclu-
sieve clinic. de bijdrage hiervoor 
is  25,- euro p.p.
U kunt zich inschrijven bij de 
receptie van Nieuw Groenen-

daal aan de Sportparklaan 18 
in Heemstede. Voor meer infor-
matie kunt u mailen met rutger.
koL@nieuwgroenendaal.nl of 
bellen met 023-5280806.

Turnsters GSV Heemstede op trainingsweekend
Heemstede - In het weekend 
van 22 en 23 maart werd voor 
de turnsters van de wedstrijd-
groep een trainingsweekend ge-
organiseerd. Voor een optimale 
teambuilding, verhoging van de 
sportiviteit en het aanleren van 
nieuwe turnonderdelen ging 
de complete groep een week-
end naar een sportherberg in 
Nijverdal. Na een korte inspec-
tie van de kamers, gingen de 
meisjes voor een sessie spe-
leologie ondergronds de grot-
ten in. Bewapend met kniebe-
schermers, handschoenen en 
een veiligheidshelm moesten ze 
kruipend via een doolhof in het 
pikkedonker de uitgang van de 
grotten weer proberen te vin-
den. Na de lunch kwam de eer-
ste teambuilding activiteit; een 
oriëntatierun.
Een speurtocht van 5 kilome-
ter, waar je onderweg opdrach-

ten tegen kwam, o.a. een touw-
brug over het water en werden 
ook de hersenen op de proef 
gesteld door o.a. rekensommen. 
Er moesten ook onderweg at-
tributen gezocht worden, waar-
door uiteindelijk niet de snelste 
groep gewonnen had, maar de 
beste speurders. Hierna konden 
de turnsters eindelijk de turn-
hal in. Gedurende 2 uur mochten 
ze moeilijke elementen aanleren 
of verbeteren en konden stickers 
verdiend worden als dit gelukt 
was. Na het avondeten stond 
er een levend stratego spel op 
het programma; in het donker 
het bos in om de vlag van de 
tegenpartij te vinden. Voor het 
slapen gaan nog een binnen-
spel; weerwolven en toen was 
het echt tijd geworden om te 
gaan slapen.

Zondag na het ontbijt moch-

ten de meisjes de hoogte in; een 
groot touw- en klimparcours 
stond op het programma.
Alle meisjes hadden het lef om 
op 20 meter hoogte over een 
ijzeren balk en indianenbrug te 
gaan. Hierna gingen ze weer de 

turnhal in; hier werden acro oe-
feningen en korte wedstrijdspel-
letjes gedaan.

Na de prijsuitreiking ging ieder-
een om 16.00 uur weer vermoeid, 
maar voldaan naar huis.

Bijvoorbeeld 
dyslexie en 
dyscalculie
Informatie-
avonden bij 

leerproblemen
Heemstede - Praktijk Beeld-
fijn organiseert op 2 en 14 
april en 15 mei informatie-
avonden over de begeleiding 
die mogelijk is bij leerproble-
men (bv bij dyslexie en dy-
scalculie) van beelddenkers 
en over “ik leer anders” en de 
kernvisiemethode. Iedereen 
is van harte welkom. Aanmel-
den via info@beeldfijn.nl.
Meer informatie op:
www.beeldfijn.nl of via
06-13012321.
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Duinvlietstraat 102
1951 XE Velsen-Noord
Tel.: 0251-211 825

SHOWROOM:
Ma-vr.  13.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

Uiteraard kunt u altijd 
een afspraak maken.

www.braak.nl

Aannemersbedrijf

Braak VelsenBeslist de www.kozijn-specialist.nl
UW SPECIALIST VOOR:
• Kozijnen • Serre
• Aanbouw • Opbouw 

BRAAK-VELSEN BV
Aannemersbedrijf
Duinvlietstraat 100-102
Velsen-Noord, 
Tel. 0251-211825
www.braak.nl
SHOWROOM: Ma - vr. 13.00-17.00 uur. 
Zaterdag 10.00-16.00 uur. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken.

WIj ZOEKEN:

TIMMERLIEDEN 

Nieuw! KuNstof 
met rechte las!
verschil tusseN hout eN 

KuNststof Nihil!!!

OPBOUW

SERRE

KOZIJNEN

Uw vertrouwde
adres voor:

PROFITEER AANBOUW

Nu 6% BTW 

regeling

Zoekt u een vertrouwde
glazenwasser?

Glazenwassers- en Schoonmaakbedrijf

Fred Broerse
HEEMSTEDE E.O.

Al 30 jaar een begrip

Tel. 023-5289700
E-mail: f.broersevof@xs4all.nl

K.v.K. 34053745

Voorjaarsaanbieding!

Eerste twee 
wasbeurten

GRATIS!
Informeer naar de voorwaarden:

Jan van Goyenstraat 28 te Heemstede

Dinsdag t/m Zaterdag
Open tot 19:00 Uur 

DEZE WEEK GRATIS MAALTIJDEN
3 Curry maaltijden kopen = 4de Maaltijd GRATIS

kinder- en jeugdtherapie

Start 15 mei 2014

Brugklas-
training 

LEF & GO!

www.kinder-enjeugdtherapie.com 
023-547 20 38 | 06-54 337 519 

AAngeboden:
Zorg en

begeleiding 
aan huis

door gediplomeerd verpleeg-
kundige. beschikbaar op

vrijdagen, andere uren in overleg.
Tel: 06-18870207
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Gevraagd:
Klokken,  wekkers, horloges 
voor mijn hobby verzameling 
geen in en verkoop. 
Tel. 0255-751256
Gevraagd:
Ziekenhuisbed,  el.  m. papegaai 
+  allerlei standen mogelijk. Wie 
helpt mij? 
Tel. 061-5606263
Gevraagd:
Verzamelaar vraagt tegen beta-
ling: grammofoonplaten (jaren 
50/60) singles t.b.v. jukebox, 
ook lp.  Tel. 023-5381320
Vermist:
Wie heeft onze poes Siam 
gezien? Ze is zwart met witte 
voetjes en een wit befje. Ze had 
gr. vlooienbandje om. 
Tel. 06-50517417
Te koop:
Computerkast,  bruin op wiel-
tjes,  i.z.g.st. €15,-. 
Tel. 023-5581649
Te koop:
Landscapes Broekpolder. L. 
Therkorn,  i.g.st. 3 delen, €50,-. 
50 Jaar Velsertunnels, een mol 
in arcade,i.z.g.st. €15,-. 
Tel. 0251-659446
Gevraagd:
Schaatsmedailles van toer-
tochten, ijskaarten en ander 
natuurijs curiosa. 
Tel. 0251-241492
Te koop:
Grote Oleander i. pot + 7 extra 
tuinpotten,  samen  €50,- .
Heggeschaar Wolf Garten 
€25,-. Tuintafel m.  6 st. Tafelblad 
natuurst.  90 x 180. cm. €100,- .
Tel. 023-5286300
Te koop:
Bruine vintage laars mt.  41, 
€15,- . Object d.  blauwe jas,  
mt.  M, a-lijn €15,- . Kookboek 
amuses AH €2,- . Tapas €2,- . 
Tel. 06-14234269

Te koop:
Philips Senseo koffiezetap-
paraat. €20,-. Oude glazen 
scheepskaraf met stolp €50,-. 
Tel. 023-5293978
Gevraagd:
Wie heeft er Artiszegels van 
de Dekamarkt die niet worden 
gebruikt? Ruilen voor bos 
tulpen. Tel. 06-47554882
Te koop:
Legpuzzles nw. 3 x 1000, 1 
x1500 st. €3,-  p. st., 4 voor €10,-. 
Tel. 023-5470507
*Gevraagd:
Ant. stoommachine en treinen.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Rotan krukje €15,- . Gezond 
genieten met Sonja €3,50.
Verleg je grenzen met Sonja en 
Rik €5,50.  Tel. 06-14234269
Aangeboden:
Les -en cursusboeken en mate-
rialen origami, gratis af te halen. 
Tel. 023- 5282541
Gevraagd:
Wie gaat er mee hardlopen 
vanaf basis 0? Gezellige vr. 45 
jr. met overgewicht zoekt dito 
maatje. omg Heemstede. 
Tel. 06-40981934
Te koop:
Rubbermaid bakjes €1,-. Ikea 
kartonnen postvakjes €1,-. Div.  
kinder /kleuterboeken €0,50. 
Meetlat hout kind €4,-.
Tel. 023-5285304
* Sierbestrating vakkundig 
tegen scherpe prijs.  
Bel vrijblijvend:  06-53332372
Te koop:
Grote accordeon m. koffer , p.st. 
€175,-. Set v.  4 mooie tuinstoel-
kussens m.hoofdkussens, d. bl,. 
€20,- . Tel. 023-5472161
Te koop: 12 Kantige eiken 
tafel + 4 zware eiken stoe-
len m.  losse leren kussens, 
€500,-.  Tel. 0255-535722
Te koop:
2 Mooie plaatskaarten Nathalie 
Baartman,  Theater De Luifel,  vr. 
4 april van €13,-  nu €9,50 p.  st. 
Tel. 06-46352564
* Dierenambulance voor 
dieren in nood (24 uur per dag). 
Tel. 023-5334323
* Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende prijsopgave. 
Bel 06-53332372
* Ook op zoek naar oud-klas-
genoten: www.schoolbank.nl

Gevraagd:
Mahjongstenen,  ik wil het 
graag leren, heb al een boek 
hierover.  Tel. 023-5339444
Te koop:
Medisana hotstone massa-
geset €20,-  1x  gebruikt. nw. 
rond €65,- .  Tel. 06-14234269

*Gevraagd: Mooi herenhor-
loge uit jaren 50-60 of ou-
der. Tel: 0297-778469
*Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. 
Auto’s, schepen, treinen 
en motorrijders e.a. oud 
mechanisch speelgoed. 
Defect geen bezwaar. 
Tel: 0297-778469
Te koop:
Sjoelbak, Homas, 200 x 41 cm, 
€17,50.  Tafelmodel gastoestel 
Pelgrim € 35,-. Kuperus (spiraal) 
bed, blauw, 2.00 x 0.90 incl. m 
atras €40,-, Eiken b. kast Oister-
wijk, 2 x1 mtr.  € 30,-.Opv.b. 
stretcher, h.  mod. , 2 mtr., blauw, 
a.nw., €25,-. 
Tel. 023-5293628/06-49023628
Gevonden:
Meisjesjack met bontkraag 
donkerblauw bij de markt op 
11-03-2014.  Tel. 023- 5280356
*Te koop:
Grote of kleine partijen oude 
schoolstoelen stapelstoelen 
kantine , kantoor  en kerk-
stoelen. We komen de spullen 
zelf bij u ophalen dus twijfel niet 
en waag er een belletje aan.
Wij betalen u contant. 
Tel. 06-10893672
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en uw 
prijs naar info@burbriantiek.nl 
dan mailen wij u terug of het wat 
voor ons kan zijn. Bij interesse 
komen we het betalen en 
ophalen. Tel: 0297-320058
*Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen  vraagt, tegen betaling 
singles + lp’s t.b.v. jukebox jaren 
50 /60. Tel. 023-5381320
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Beeld van Carla Wiersma.

Woendag 26 maart
t/m zaterdag 29 maart 
Expositie Kunstbedrijf met 
Sybren de Graaff - kleurijke 
schilderijen, Flos Wink - mo-
numentale voorjaars/ groei 
schilderijen, Corine van der 
Werf - objecten en wandob-
jecten van papier, Loes ten 
Brink - zee en strand schil-
derijen en Carla Wiersma - 
bronzen beelden.
Open: woe t/m zat 13.00-
17.30 uur.
www.hetkunstbedrijf.nl.

Woendag 26 maart
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit.
Aan de hand van kunstwer-
ken, foto’s, fi lms en documen-
taires wordt getoond wat we 
doen als we niet zo lekker in 
ons vel zitten. Schotersingel 2, 
Haarlem. Tel. 023-5410688,
www.hetdolhuys.nl.

Woendag 26 maart
t/m maandag 31 maart
Foto-expositie ‘Thuis in 
Heemstede’, in de Burger-
zaal v/h Raadhuis te Heem-
stede. Wat verbindt (kandi-
daat) raadsleden met Heem-
stede? 

Fototentoonstelling ‘Wijk-
zuster/broeder op een 
voetstuk’. In Publiekshal 
raadhuis Heemstede. 
Haarlemse fotograaf portret-
teerde voor Zorgbalans 12 
verpleegkundigen.
Gratis te bezoeken.

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

Woendag 26 maart
t/m vrijdag 4 april
Ruimtelijke ordening
structuren, rasters en pa-
tronen. Nieuwe expositie in 
Provinciehuis aan de Dreef 
3 te Haarlem.
De tentoonstelling bestaat uit 
werk van Jack Prins, Maartje 
Blans, Rita Kok en Tonne-
ke Sengers. Op werkdagen 
te bezichtigen van 9.00 tot 
17.00 uur.

Woendag 26 maart 
tot vrijdag 10 april

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

Woendag 26 maart 
tot vrijdag 11 april
Expositie Marij Cranen, 
zeefdrukken en acryldoe-
ken, gemengde technie-
ken. Figuratief, niet per se re-
alistisch.
Bloedbank Sanquin in het 
Boerhaavegebouw, Boer-
haavelaan 32/c te Haarlem 
(3e etage).

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

Woendag 26 maart
t/m dinsdag 15 april

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

Woendag 26 maart 
t/m zondag 4 mei
Expositie Dolly Ann Joustra 
(1925-2012). Pasteltekenin-
gen en acrylschilderijen. Bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

Donderdag 27 maart
Ds Pieter Dronkers spreekt 
op uitnodiging van PKN 
Heemstede de Joods-Pa-
lestijnse dialoog in Nes 
Ammim. Locatie: Pauwehof, 
achter Oude Kerk Wilhelmin-
aplein. Aanv. 20.00 uur. Toe-
gang gratis, maar donatie 
welkom.

Vrijdag 28 maart
De Aarsman Projectie, voor-
stelling van fotograaf, schrij-
ver en fotocommentator Hans 
Aarsman. Hans Aarsman is re-
gelmatig te zien in De Wereld 
Draait Door en is winnaar van 
De Hendrik de Vriesprijs voor 

discipline-overschrijdend, ver-
nieuwend en toonaangevend 
werk. 
De voorstelling De Aarsman 
Projectie begint om 20.15 uur. 
Entree: 19,50 euro. Kaartver-
koop: 023-548 38 38 en www.
podiaheemstede.nl.

Zaterdag 29 maart
In het NAH café Heemste-
de-Haarlem vertelt schrijf-
ster Petra Boolman over 
haar boek ‘Best wel heavy’. 
Petra heeft in 2002 t.g.v. een 
ernstig ongeval zelf NAH ge-
kregen (niet aangeboren her-
senletsel). Zij laat in het laat-
ste boek mensen met NAH en 
hun familie/vrienden aan het 
woord. Princehof Heemstede, 
Glipperdreef. Aanvang: 13.30 
uur. Toegang gratis.

Band ‘Whatever’ in Café 
1ste Aanleg, hoek Kerklaan, 
Raadhuisstraat.
Aanvang 21.00 uur.

Zaterdag 29 maart
en zondag 30 maart
Johannes-Passion opge-
voerd door Haarlem Voices 
olv Sarah Barrett. Zaterdag 
in Overveen, Onze Lieve Vrou-
we Kerk, Korte Zijlweg 5. Zaal 
open: 19.00 uur. Aanv. 19.30 
uur. Zondag in Heemste-
de, Bavokerk, Herenweg 88. 
Kaarten: o.a via www.haar-
lemvoices.nl voorverk. 24,- / 
zaal 27,50 en jeud/CJP 18,-. 
20,- a/d zaal.

Zondag 30 maart
Lezing Jolande Withuis 
over koningin/prinses Ju-
liana. Oude Slot, Ringvaart-
laan Heemstede. Kaarten: 17,- 
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl. 

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

Excursie voorjaarsplan-
ten in het Bennebroekbos, 
10.00-11.30 uur. Verzamelen 
ingang bos op de kruising van 
de Binnenweg en Swartsen-
burgerlaan, Bennebroek.
(vrijdag 4 april excursie De 
Overplaats, 10.00-11.30 uur. 
Heemstede. Verzamelen: 
speeltuin Linnaeushof, Glip-
perweg 4c. 
Aanmelden kan via www.
gaatumee.nl. U kunt bellen 
met 088-0064455 voor meer 
bijzonderheden (tijdens kan-
tooruren). De kosten bedra-
gen 7,- euro, kinderen tot 12 
jaar 3 euro,-. Beschermers 
betalen 4,-euro, hun kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis mee.

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

Dinsdag 1 april
Avondwandeling ‘vroeg 
voorjaar’ in Groenendaal. 
Georganiseerd door IVN 
Zuid-Kennemerland, aanv. 
18.30 uur. Verzamelen: par-
keerplaats restaurant Land-
goed Groenendaal. Aanmel-
den niet nodig. Geen kosten. 
Info: www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

Woensdag 2 april
Alzheimer Café Zandvoort. 
Onderwerp: Op vakantie met 
demente partner. Fleming-
straat 55, Zandvoort. Aanvang 
19.00 uur met inloop.
Info: 023-5717373.

Donderdag 3 april
Lezing ‘het brilletje van 
Tsjechov’ door Michel Krie-
laars, chef Boeken van 
NRC Handelsblad, voorma-
lig Ruslandcorrespondent. 
Aanv. 20.00 uur, 5,-. Reserve-
ren gewenst. 
Met muzikale omlijsting van 
Henriette Schenk. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Tel. 023 – 
5282472.

Vrijdag 4 april
Nathalie Baartman
Een romanticus van het zui-
verste water in haar program-
ma Prei met mij.
Theater de Luifel - aanvang: 
20.15 uur - 18,50 euro.

Vrijdag 4 april
t/m zondag 6 april
Heemsteedse Kunstbeurs.
Locaties: Pinksterkerk, Atelier
NW, Van ‘t Hof Wonen, Am-
stelArt en Brink Piano’s. Fees-
telijke opening vrijdag 20.00 
uur (t/m 22.00 uur) in de 
Pinksterkerk, Camplaan. Za + 
zo: 11.00-17.00 uur. Meer info:
www.heemsteedsekunst-
beurs.nl.

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

AgendA



Zaterdag 5 april

Remy van Kesteren
Harpist Remy van Kesteren 
moest door ziekte verstek la-
ten gaan bij een uitvoering 
van zes suites van Bach. Om 
dat goed te maken treedt hij 
5 april gratis op en speelt hij 
zijn suite alsnog.
Podium Oude Kerk - aan-
vang: 16.15 uur (zaal open: 
16.00 uur) - gratis. www.po-
diaheemstede.nl.

Fancy Fiddlers
Met als solisten de violis-
ten Nadia Wijzenbeek en Noa 
Wildschut in Bachs dubbel-
concert.
Podium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 21,50 euro.
www.podiaheemstede.nl.

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

Zondag 6 april
Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest speelt pro-
gramma van Anton Bruck-
ner. Aanvang 15.00 uur. Lo-
catie: Protestantse Kerk, Post-
straat 1, Zandvoort. Entree: 9,- 
euro. Kaarten aan de deur of 
via www.hpho.nl.
Woensdag 9 april
Zelf animatie maken in de 
bibliotheek van Heemste-
de, van 15:00 – 16:30 uur. 
Voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Toegang: 2,50. Niet-leden: 5,-. 
Julianaplein 1, Heemstede. In-
fo: 023-5115300 of www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.

Vrijdag 11 april
t/m maandag 2 juni
Expositie Raadhuis in 
Heemstede. Exposanten: 
Irina Pavlik Bakkenes en 
Vladimir Bakun. Irina’s schil-

derijen zijn een combinatie 
van sensuele en emotione-
le kleurenstroom van verschil-
lende composities. Vladimirs 
houtobjecten zijn het resul-
taat van een lange zoektocht 
naar de diepliggende gehei-
men van hout, begonnen in 
Siberië, gevonden in IJmui-
den. www.kunst4iedereen.nl.

Zaterdag 12 april
Van Swieten Society
Met onder meer de derde 
symfonie van Beethoven: een 
volwaardig kamermuziekstuk 
mét symfonische grandeur
Podium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 21,50 euro.
www.podiaheemstede.nl.

Zondag 13 april
Parfumproeverij met Roos 
Lubbers in Bibliotheek 
Heemstede, van 13–16 uur. 
Julianaplein 1 te Heemste-
de. Zie ook: www.parfumcon-
sult.nl. Toegang: 7,50; niet-
leden: 10,-. Toegangskaar-
ten zijn online te reserveren 
en aan de balie van de Bibli-
otheek te koop. Belangrijk is 
dat je geurneutraal verschijnt, 
met andere woorden, geen 
parfum opdoen!

Lilian Vieira donderdag 3 april 
in Patronaat Haarlem!
Regio - Voor velen is ze de ver-
persoonlijking van Brazilië; Lili-
an Vieira. Toch woont ze in hier 
inmiddels al bijna 25 jaar. Een 
mooie aanleiding voor haar eer-
ste en gelijknamige soloplaat!
Lilian trad met de brazilectro for-
matie ZUCO 103 over de he-
le wereld op. Sinds hun mu-
zikale pauze is ze een veelge-
vraagd gastsoliste voor vele uit-
eenlopende projecten met o.a. 
het Metropole Orkest, Drive like 
Maria, Gideon van Gelder tot en 
met jeugdtheater. “In de rustpe-
riode na de internationale tours 
met ZUCO103 werd ik in mijn 
dromen overvallen door teksten 
en melodieën, ik kon niet an-
ders dan ze opnemen.” De dro-
men hebben samen met de in-
spirerende Samba Soul theater-
tour in 2008 de aanzet gegeven 
voor dit debuutalbum.
Het album brengt ons terug bij 
de seventies, haar jeugd en de 
geboortegrond waar haar ou-
ders haar de  liefde voor muziek 
door haar bloed laten stromen. 
“Ik kwam thuis bij het maken 
van dit album, de cirkel is rond. 
Deze CD is het muzikale docu-
ment van mijn leven daar en hier 
en toe en nu.”
Alle teksten en muziek zijn van 
haar hand. Ze creëerde een rit-
misch samenspel met veel soul 
en groove, geïnspireerd door 
persoonlijke helden als Jorge 
Ben, Trio Mocotó en Tim Maia. 
Met haar grote muzikale baga-
ge ontstond er een voor Brazili-
aanse oren ongewone mix van 
cavaquinho, Hammond orgel, 

akoestische gitaar en een zin-
gende zaag. En wat krijg je dan? 
Een warm persoonlijk album dat 
swingt, ontroert en verrast, met 
Samba Soul en heel veel Lilian 
Vieira. Het persoonlijke karak-
ter blijkt bijvoorbeeld uit het ge-
luidsfragment van haar moeder 
(Nunca) en de zegen van haar 
vader (Bença Pai), waar de plaat 
mee begint en eindigt. Het album 
is geproduceerd door Wiboud 
Burkens, o.a. bekend als produ-
cer van Jungle by Night. “Hij heeft 
het project omarmd met alle ar-
men die hij bezit! Burkens heeft 
mijn songs compleet gemaakt”. 
Lilian Vieira brengt haar Samba 
Soul live met fantastische muzi-
kanten en een programma waar-
in ze moeiteloos eigen composi-
ties vermengt met hoogtepun-
ten uit de Samba Soul. Zij treedt 
donderdag 3 april op in Patro-
naat, Zijlsingel 2 te Haarlem. Te-
lefoon: 023-5175850. De zaal 
gaat open om 20.00 uur en tic-
kets kosten 15 euro. Kijk ook op 
www.patronaal.nl.

Nagelaten sprookje van
C. Buddingh als luciferdoosje

Regio - Een nagelaten sprook-
je van de Dordtse schrijver C. 
Buddingh’ (1918-1985) is ver-
schenen als MatchBoox. De ti-
tel is ‘Het jongetje met het hart 
van ijs’. Het verhaal stamt uit de 
jaren vijftig en werd nooit eer-
der gepubliceerd. De schrij-
ver las het op 3 december 1958 
voor tijdens het eenjarig be-
staan van de geruchtmakende 
Dordtse galerie Punt 31. Bud-
dingh’s biograaf Wim Huijser 
trof het aan in diens literaire 
nalatenschap. 
MatchBoox zijn handgemaak-
te boeken in luciferdoosjes. In 
de serie zijn inmiddels zo’n 70 
titels verschenen van Neder-
landse auteurs als Adriaan van 
Dis, Arnon Grunberg, Ronald 
Giphart, Joost Zwagerman, 
Remco Campert, Arthur Japin 
en Charlotte Mutsaers. Deze 
uitgaven zijn altijd op een bij-
zondere wijze geillustreerd.
Uitgeverij MatchBoox begon 
enkele jaren geleden met een 
kleine collectie in Frankrijk en 
nodigde bekende en opkomen-
de kunstenaars en schrijvers uit 
om een boekje te maken over 

hun passie, met volledige ar-
tistieke vrijheid. Na een expo-
sitie in het museum voor mo-
derne kunst in Nimes, kocht de 
Nationale Bibliotheek in Frank-
rijk de collectie aan, evenals 
het museum voor moderne 
kunst in Straatsburg. Na een 
expositie in de Amsterdam-
se galerie Ton de Boer begon 
MatchBoox in Nederland in de 
pers te komen.

Whatever live in 1ste Aanleg
Heemstede - Ze staan be-
ter bekend als “de Cruqband” 
in de 1ste Aanleg hoewel Wha-
tever de officïele naam is. Deze 
zeer swingende coverband van 
7 leden waarvan 6 van de band-
leden elkaar hebben leren ken-
nen als collega’s bij SEIN (Stich-
ting epileptie instellingen Neder-

land) in de regio beter bekend 
als de Cruquiushoeve vandaar 
de naam de Cruq-band. Dit wil 
overigens niet zeggen dat Wha-
tever alleen maar binnen SEIN 
optreedt, integendeel! Whate-
ver speelt graag buiten de poor-
ten en speelt voor een ieder wat 
wils. Een knallende band met 

een grote schare fans uit de di-
recte omgeving van Heemstede.
Whatever speelt zaterdag 29 
maart vanaf 21 uur in café de 
1ste Aanleg, hoek Kerklaan en 
Raadhuisstraat.
De 1ste Aanleg organiseert 
maandelijks op de laatste zater-
dag livemuziek of een thema-
feest. Daarnaast is er op iedere 
2e zondag een akoestisch optre-
den in de middaguren.

Lezing bij Blokker:
Het brilletje van Tsjechov
Heemstede - Voor zijn reizen 
door Rusland kon Michel Kriel-
aars zich geen betere gids wen-
sen dan Anton Tsjechov. De 
grote Russische schrijver was 
een voortreffelijk beschouwer 
en wist als geen ander de aard 
van zijn land en landgenoten te 
doorgronden. Met Tsjechovs blik 
reist Krielaars zijn held achterna.

 Krielaars spreekt arbeiders, win-
keliers en boeren, die moeite 
hebben te overleven in een ar-
chaische maatschappij en ont-
moet ook burgemeesters, oppo-
sitiepolitici, artsen en leraren, die 
hun uiterste best doen hun land 
te veranderen. Het resulteert in 
een bewogen en weemoedig 
verslag van een land dat in be-
weging probeert te komen, maar 
nog altijd vastgeroest zit in een 
mentaliteit die in veel opzichten 
dateert uit de Middeleeuwen.
 
Michel Krielaars (1961) is chef 
Boeken van NRC Handelsblad 
en was daarvoor jarenlang Rus-
landcorrespondent.
 
Op donderdag 3 april kunt u bij 
boekhandel Blokker de lezing 
bijwonen. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang 5,- euro. Reserveren 
gewenst. 
Met muzikale omlijsting van 
Henriette Schenk. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, Heem-
stede. Tel. 023 - 5282472.

Knutselclub 
voor kinderen

Heemstede - Heel veel kinde-
ren zijn gek op knutselen. Bij 
Casca is voor hen bijna iedere 
woensdagmiddag een knutsel-
middag. Juf Renate verzint el-
ke week weer écht leuke en ori-
ginele dingen voor jongens en 
meisjes. Er wordt gewerkt met 
hout, stof, papier, verf, kralen etc.
Op woensdag 2 april kun je van 
een blik een konijnen- of honde-
hoofd maken. Aan de onderkant 
van het blik komt een touwtje 
met een wortel of bot. Probeer 
die maar eens in het blik te wer-
pen. Een leuk spel om zelf te ma-
ken! De Knutselclub (5-10 jaar) 
is elke woensdag van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.  Kosten zijn: 4,00 
euro, een kaart voor 10 keer kost 
37,50. Graag van tevoren aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1. 
(op werkdagen tussen 9 en 12 
uur). Kinderen die zich van te 
voren hebben aangemeld gaan 
voor. Meer info:www.casca.nl.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Vergadering commissie 
 bezwaarschriften
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2014
De inwoners van Heemstede hebben op woensdag 19 maart hun stem uitgebracht voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014. Het opkomstpercentage bedroeg in Heemstede 64,5% 
(landelijk 53,8%).

De zetelverdeling

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 4 april 2014 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 
4 april

Doe mee met Burgernet!
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch 
netwerk van inwoners en medewerkers van 
bedrijven uit de gemeente. Bent u al lid van 
Burgernet? Schrijf u in via www.mijnburgernet.nl.

Vervolgtraject
Afgelopen maandag vond een openbaar debat plaats over de betekenis van de verkiezingsuitslag. 
De komende periode staat in het teken van het formeren van een nieuw college van burgemeester en 
wethouders (dagelijks bestuur) en het opstellen van een nieuw collegeprogramma. Dit collegeprogramma 
zal de strategische leidraad zijn voor het gemeentelijke beleid voor de komende vier jaar. Ook zal de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd worden (algemeen bestuur).

 VVD: 4 
2010: 7

  D66: 5 
  2010: 4

  CDA: 3 
  2010: 3

           PvdA: 2 
          2010: 3

           HBB: 5 
          2010: 2

    GroenLinks: 2 
    2010: 2

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen 
over opvoeden en opgroeien in Heemstede 
kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. 
De medewerkers weten de weg naar de juiste 
instantie en helpen u graag bij het vinden van 
het antwoord op uw vragen.

Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden
maandag, dinsdag, donderdag: 09.00-12.00 uur
woensdag: 14.00 tot 17.00 uur
vrijdag: gesloten

Alles over opvoeden en opgroeien



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Matthijs Vermeulenlaan 22 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 10676, ontvangen 
7 maart 2014.

- Bosboom Toussaintlaan 62 het vergroten van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10678, ontvangen 7 maart 2014. 

- Oosterlaan 12 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 10722, ontvangen 
11 maart 2014. 

- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van een 
geluidsmuur wabonummer 10725, ontvangen 12 
maart 2014. 

- W. Denijslaan 37 het kappen van 4 bomen 
wabonummer 10726, ontvangen 12 maart 2014. 

- Beatrixplantsoen 15 het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 10729, ontvangen 13 maart 2014. 

- Judith Leysterlaan 11 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 10732, ontvangen 12 
maart 2014. 

- Judith Leysterlaan 11 het optrekken van de 

achtergevel wabonummer 10732, ontvangen 12 
maart 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Matthijs Vermeulenlaan 22 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 10676, ontvangen 
7 maart 2014. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Jacob van Campenstraat 8 het wijzigen van 
de garage naar een woonfunctie en plaatsen 
dakopbouw wabonummer 10572, ontvangen 28 
februari 2014. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 6 het kappen van 2 beuken 

wabonummer 10607, verzonden 21 maart 2014. 

- IJssellaan 9 het kappen van 1 berk wabonummer 
10583, verzonden 21 maart 2014. 

- Koediefslaan 82 het kappen van 1 sierappelboom 
wabonummer 10405, verzonden 21 maart 2014. 

- Rijnlaan 124 het kappen van 1 den en 2 coniferen 
wabonummer 10586, verzonden 21 maart 2014. 

- Glipperweg 26 + 28 het kappen van 5 sparren 
wabonummer 10061, verzonden 21 maart 2014.

- Glipper Dreef 199B het kappen van 3 populieren 
en 1 boom inkorten wabonummer 10264, 
verzonden 21 maart 2014. 

- Huizingalaan 11 het verhogen van de nok en 
plaatsen dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 9700, verzonden 21 maart 2014. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Jacob van Campenstraat 8 het wijzigen van de 

garage naar een woonfunctie wabonummer 
10572, ontvangen 28 februari 2014. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Bekendmaking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond
Milieudienst IJmond voert voor de gemeente 
Heemstede diverse Wabo gerelateerde 
handhavende bevoegdheden uit. Op grond van 
artikel 5.3, eerste lid, van de Wabo in samenhang 
met artikel 7.2, eerste lid van het Besluit 
omgevingsrecht moeten, in het belang van een 
doelmatige handhaving, regels worden gesteld 
en moeten deze regels zonodig, maar in elk geval 

wanneer de evaluatie daartoe aanleiding geeft, 
worden aangepast. 

Het bestaande handhavingsbeleid is op basis 
van praktijkervaring en ten aanzien van bepaalde 
deelbevoegdheden volledig geactualiseerd 
op basis van vigerende wet- en regelgeving 
en bevat de doelstellingen, prioriteitstellingen, 
nalevingstrategieën, toezichtstrategieën, afspraken 
over zowel afstemming als samenwerking en 
protocollen voor de uitvoering van handhaving. 
Het college heeft ingestemd met het concept-
Handhavingsbeleid Milieudienst IJmond.

Inzage
De stukken liggen vanaf donderdag 27 maart 
2014 gedurende zes weken ter inzage tijdens 
openingstijden in het raadhuis van gemeente 
Heemstede en bij Milieudienst IJmond op 
werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur. 

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoek- en postadres: 
Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Nieuwe regelgeving
- Op 4 maart 2014 heeft het college van 

burgemeester en wethouders het Aanwijzings- 
en uitvoeringsbesluit Wet BAG 2014 vastgesteld 
en het oude besluit ingetrokken. 

- Op 20 februari 2014 heeft de raad de 
Verordening heffing en invordering van leges 
2014 gewijzigd vastgesteld voor wat betreft de 
tarieven van reisdocumenten. 

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 3 april 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
- 20.00 uur bezwaar tegen een beschikking inzake 

verzoek om openbaarmaking van documenten 
op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur 
(openbaar)

- 20.30 uur bezwaar tegen een verleende tijdelijke 
ontheffing voor het parkeren van een camper en 
een boottrailer (openbaar)

- 21.00 uur bezwaar tegen niet in behandeling 
nemen van een aanvraag en terugvordering van 
een verleend voorschot op grond van de Wet 
werk en bijstand (niet openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Handhavingsactie fiets Herenweg
De volgende fiets, die niet in rijtechnische staat is, is 
in opdracht van het college van de weg verwijderd 
(bestuursdwang):
- metallic groen met witte Kopra fiets (1 lege 

voorband en tevens defect achterlicht) op de 

Herenweg tegenover huisnummer 37.

De fiets wordt tot en met 18 juni 2014 opgeslagen. 
Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 

kosten. Indien de fiets niet wordt opgehaald, zal het 
college de fiets vernietigen of om niet overdragen. 
Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



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

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

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

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

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

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

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

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op woensdag 9 april 2014 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
en in de winkelstraten van Heemstede bevinden. 
Eventuele fietskettingen waarmee fietsen aan 
fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 

wijze worden doorgeslepen. Ook worden in 
deze gebieden alle fietskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fietsenklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

Opslag
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 9 juli 

2014 worden opgeslagen bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg in Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor informatie en vragen kunt u bellen met de 
gemeente op telefoonnummer 14 023.

Verlichte banen Tennispark Merlenhove
Heemstede - Na 10 jaar van on-
derhandelen en het maken van 
plannen is bij Tennispark Mer-
lenhove op acht banen verlich-
ting aangebracht waardoor de le-
den ook in de avonduren kunnen 
tennissen. Er is rekening gehou-
den met de plaats van het ten-

nispark, midden in het wandel-
bos Groenendaal. De lichtmasten 
zijn maar 7 meter hoog en voor-
zien van kapjes zodat het licht 
niet naar de omgeving straalt. Na 
een langdurig proces van onder-
handelen is er overeenstemming 
bereikt met de gemeente over de 

te betalen huur. Men gaat het 
dagelijkse onderhoud, waar mo-
gelijk, met vrijwilligers uitvoeren. 
Het clubhuis heeft een nieuwe 
pachter in de persoon van Fritj-
hof Hosselet. Op 29 maart is er 
vanaf 14.00 een open dag. Infor-
matie: www.merlenhove.nl.

Konijnenvaccinatie bij de kinderboerderij
Heemstede - Op woensdag 
2 april van 14.00 uur tot 16.00 
uur kunt u bij kinderboerderij ’t 
Molentje uw konijn(en) laten 
inenten tegen de dodelijke 
virusziektes myxomatose en 
VHD.
Voorafgaand aan de vaccina-

tie geeft een dierenarts uw ko-
nijn een volledige gezondheids-
controle. De kosen zijn 26,50 eu-
ro waarvan een deel ten goede 
komt aan de kinderboerderij.

Aanmelden: kinderboerderij@
heemstede.nl of 06-15281676.

Heemstede - Op 1 april a.s. be-
staat de wandelclub van de Har-
tekamp Groep in Heemstede al-
weer vier jaar. Op dit moment is 
de club verdeeld in twee groe-
pen die om de week wandelen. 
Beide groepen bestaan uit drie 
vrijwilligers en zes mensen met 
een verstandelijke beperking die 
bij de Hartekamp Groep wonen. 
De cliënten kijken er elke week 
erg naar uit om weer te kunnen 
wandelen. Hun vrolijkheid en en-
thousiasme maken ook de vrij-
willigers iedere keer weer blij. 
Een vrijwilligster: “Je ziet de cli-
enten tijdens het wandelen ie-
der op hun eigen manier genie-
ten. Dit geeft een goed gevoel en 
veel voldoening.”

 Vrijwilliger iets voor jou?
Op dit moment is er een wacht-
lijst voor cliënten die willen deel-
nemen aan de wandelclub. Om 
ervoor te zorgen dat zij ook kun-
nen genieten van een heerlijke 
wandeling in gezellig groepsver-
band zoekt de Hartekamp Groep 
extra vrijwilligers. Ben je sportief, 
hou je van wandelen, heb je af-
finiteit met mensen met een ver-
standelijke beperking en heb je 
nog vrije tijd over? Meld je dan 
aan als vrijwilliger voor de wan-
delclub. Het hele jaar door wordt 
er op de zondagochtend om 
10.00 uur verzameld op het ter-
rein van de Hartekamp Groep in 
Heemstede. De wandeling van 1 
tot 1,5 uur gaat door het Groe-

nendaalse bos, Landgoed Ley-
duin en over het Hartekampter-
rein. Na afloop van de wande-
ling wordt er gezamenlijk koffie/
thee gedronken en nog even na-
gepraat. Daarna worden de cli-
enten weer naar hun woning ge-
bracht.
Heb je interesse? Neem dan 
contact op met Caroline Salo-
monsz, tel: 06-508 856 51 of met 
Wilma Onderwater, tel: 06-462 
271 82, beiden coördinator Vrije 
Tijd en Vrijwilligers bij de Harte-
kamp Groep. Je mag natuurlijk 
altijd een keer vrijblijvend mee 
wandelen om te kijken of je het 
leuk vindt.

Nieuwe vrijwilligers gezocht
Wandelclub Hartekamp Groep 

bestaat 4 jaar!

Egel-tuinen gezocht!
Regio - Na een zachte winter 
ontwaakt de natuur en ook de 
egeltjes die zich in de natuur be-
vinden. Ook in Egelopvang Haar-
lem en omstreken, waar jaarlijks 
zo’n 250 egeltjes worden opge-
vangen, begint alles wakker te 
worden. Binnenkort worden de 
egeltjes uitgezet.
Dit uitzetten gebeurt in twee 
stappen: eerst gaan de egels 
naar een afgesloten tuin waar 
in de gaten wordt gehouden of 
ze goed eten en niet terugvallen. 
Als ze in de afgesloten tuin goed 

gaan brengt de Egelopvang ze 
naar ‘open’ tuinen in groene, au-
toluwe gebieden, waar ze voor 
de zekerheid nog wat worden 
bijgevoerd.
De Egelopvang is zowel op zoek 
naar afgesloten tuinen waar 
de egeltjes op krachten kun-
nen komen, als naar ‘open’ tui-
nen in rustige, groene buurten 
waar weinig verkeer is. Heeft u 
zo’n afgesloten of open tuin, en 
wilt u graag egels in uw tuin? Bel 
of mail ons dan: 06-81172378 of 
egelopvanghaarlem@gmail.com.
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