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Kunstbeurs Heemstede in Sporthal Groenendaal

Drie dagen gratis kunst beleven

Druk bezig met plakken van de affi ches.

  LANDGOED GROENENDAAL  Groenendaal 3  Heemstede  023 528 15 55
info@landgoedgroenendaal.nl  www.landgoedgroenendaal.nl
 /LandgoedGroenendaal   Navigatie: Bosbeeklaan, Heemstede

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

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

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
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
e20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

WWW.DEOOSTEINDE.NL

ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

OPEN

Heemstede – Heemstede doet 
ieder jaar in november mee aan 
de Kunstlijn met een eigen in-
breng in Heemstede maar toch
is Kunstlijn voor 90 procent 
Haarlems. Vandaar de wens, nu 
drie jaar geleden, van een groep 
betrokken Heemsteedse kunste-
naars een eigen kunstmanifesta-
tie te organiseren.

Dat lukte in 2013 met een kleine 
50 kunstenaars in de Pinkster-
kerk, waar heel kunstminnend 
Heemstede kwam kijken. De 
tweede kunstbeurs in 2014 werd 
nog succesvoller met exposities 
in de hele buurt van het Wilhel-
minaplein en de Camplaan.
Leuk voor de kunstenaars én 
voor de winkeliers. Er wilden nog 

meer kunstenaars meedoen en 
er was een wens om dit jaar op 
één plaats te kunnen exposeren.
De Stichting Heemsteedse 
Kunstbeurs presenteert nu vol 
trots de derde Heemsteedse 
Kunstbeurs en wel op 27, 28 en 
29 maart in de Sporthal Groe-
nendaal.

Lees verder op pagina 8.

Exposities 2015

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 28-3 t/m 12-4 2015
HemelVAArT/PinksTeren 

do 14-5 t/m ma 25-5 2015
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Deze week in De krant!

5 + 6 april
is het Pasen

Adverteren?

Bel snel: 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl

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

WEER PRACHTIG 

LAMS-
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Regio - In Trefpunt vindt zon-
dag 29 maart een gezamenlij-
ke dienst plaats met ‘Heem-
stede’. Vg is ds J. Nak-Visser. 
Aanvang 10.00 uur, mmv de 
cantorij olv Addy Albers. Te-
vens Kindercafé. Akonieten-
plein 1.
 

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 29 
maart, Palmzondag, Tref-
punt, Bennebroek: gezamen-
lijke dienst ds. J.E. Th. Nak-
Visser crèche voor kinderen 
tot 4 jaar, Kinderkring voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Aanvang 10.00 uur.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

Maandag 30 maart t/m vrijdag 
3 april Stille Week; elke avond 
om 19.30 uur een korte dienst/
overdenking.
Witte Donderdag 2 april viering 
van het Heilig Avondmaal.

Zondag 5 april, Pasen, aan-
vang 10.00 uur. Voorganger 
Ds. M.A. Smalbrugge m.m.v. 
het Adventskoor o.l.v. Xandra 
Mizée

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (13)

Een beetje lastig huisnummer, 
want het toenmalige pand op 
nummer 14 is al een tijd gele-
den vervangen door eerst het 
pand van Okkel Moeke (num-
mer 14/16) en daarna een woon/
winkelpand met de nummers 14 
tm 22.

Vanuit het HVHB, Facebook 
en NHA komt onze informa-
tie/beeldmateriaal voor deze ru-
briek. Wederom ook dank aan 
Jaap van Schagen en bewoners 
van het huidige pand.

Het is niet helemaal duidelijk 
wanneer het pand er is neer-
gezet, maar de eerste uitbater
A. Hoes zat er al in 1909, aldus 
een advertentie. Ook in 1912
zat dhr. Hoes er nog. Zijn op-
volger was H.J. van Tricht, die 
in een krantenadvertentie van 
20 december 1920 zijn “clien-
tele een gelukkig nieuwjaar
wenscht”. Dhr. P. van Zijl, her-
opende “zijn Wapen” op 19 ok-
tober 1921 na een verbouwing. 
Eind jaren 20 bediende J.J. van 
Slooten de tap. Als rode draad loopt door het geheel een biljart-

competitie, georganiseerd van-
uit de locale biljartclub. Op 15 
juni 1931 neemt Jac. Vester het 
Wapen over van J.J. van Slooten. 
Vreemd is dat er in een adver-
tentie van oktober 1935 gespro-
ken wordt over een Café Lange-
veld op het Wilhelminaplein, op 
zoek naar leden voor de Biljart-
club.

De toenfoto (van de familie Teeu-
wen) dateert uit de jaren 50 als 
het café “Wapen van Haarlem-
mermeer”, ook wel “café ’t Plein-
tje” genoemd. Voor 1950 werd 
het café beheerd door de familie 
Schabbing. Vanaf 1950 tot 1958 
werd het café beheerd door de 
familie Teeuwen. Daarna was de 
beheerder Mathijs Vrolijk. In de 
jaren 60 werd het café gesloopt, 
om plaats te maken voor nieuw-
bouw. Daar komen we nog een 
keer op terug.

De nufoto van Harry Opheikens 
van maart 2015 laat het huidige 
pand zien met rechts nummer 
14, thans SportXpert. We komen 
later nog een keer terug op dit 
pand.

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede
Zondag 29 maart, 10.00 uur 
Marieke de Zwart spreekt over 
‘Serve the City’ christenen die-
nen de stad.

www.rafael-nehemia.nl

Paasvieringen 
in Bavo

Heemstede – Een storend fout-
je in de Paasvieringen als geno-
teerd in Tweeluik van maart-april 
2015, heeft tot veel misvattingen 
geleid en veel telefoontjes be-
reikten het secretariaat van de 
H.Bavo om opheldering. Waar op 
zaterdag 4 april staat aangekon-
digd Kinderpaaswake is bedoeld 
Paasviering. Een viering die ge-
leid wordt door Mgr. J. Punt. Met 
assistentie van de nieuwe pas-
toor voor de hele Klaverbladre-
gio vicaris G. Bruggink. Als me-
deconcelebrant zal oud-kardi-
naal A. Simonis optreden. Kin-
deren zijn in de viering die om 
21 uur begint, van harte welkom. 
Het koor In Between zal zorgen 
voor een enthousiaste muzika-
le omlijsting  wat door velen als 
een feest ervaren wordt en zo 
een mooi begin zal zijn voor fi j-
ne paasdagen.
Ton van den Brink 

Kip met ijzeren 
pootjes

Heemstede - Woensdagmiddag 
1 april kunnen kinderen weer 
naar hartelust knutselen bij Cas-
ca in de Molenwerf, Molenwerfs
laan 11, Heemstede. Een kip… 
van piepschuim met ijzeren po-
tjes! Je bent welkom van 13.30 
tot 15.15 uur. Kinderen graag 
van tevoren aanmelden: 023-
548 38 28. Voor meer informatie:
www.casca.nl.









 
06   de Heemsteder  •  25 maart 2015

Gesprekken en rouwverwerking met diner aan tafel
Nabestaande door zelfdoding: hoe nu verder?
Heemstede – Een onderwerp 
dat zich in taboesferen hult en 
doorbroken dient te worden: 
zelfdoding. Nog moeilijker als 
je hiermee te maken krijgt en 
als nabestaande achterblijft 
met een hoop vragen. Hoe nu 
verder en hoe maak je zo’n 
aangrijpend en beladen on-
derwerp bespreekbaar? 

Els Rosenmöller, professioneel 
in begeleiding, sterven, verlies 
en rouw, organiseert ‘Natafelen 
met nabestaanden’. Rouwver-
werking voor nabestaanden van 
overledenen met een diner aan 
tafel. Een laagdrempelige en in-
levende manier om rouwverwer-
king en ervaringen met lotge-
noten te delen in een ontspan-
nen en veilige sfeer van weder-
zijds respect. Naast deze bijeen-
komsten wil Els het liefst apar-
te bijeenkomsten organiseren 
voor nabestaanden waarvan hun 
dierbare zelf uit het leven is ge-
stapt. Els Rosenmöller: “Over de 
rouwverwerking bij zelfdoding 
is niet veel te vinden. Ik maakte 
het zelf mee: het is zeer pijnlijk 
en roept veel vragen op. Waar-
om maakt iemand een eind aan 
zijn of haar leven? Een ontsnap-
ping of een lijdensweg? Het is 
moeilijk en zwaar. Ik liep tegen 
een kluwen van gedachten aan 
die ik moeilijk kon ontrafelen. 
Kluwen met vragen als: ‘waar-
om wist ik het niet’, ‘ik had erbij 
willen zijn’ of ‘wat verschrikke-
lijk dat hij dit alleen in eenzaam-
heid moest doorstaan’. Tegelij-
kertijd een schuldgevoel: ‘heb 
ik genoeg gedaan’ of ‘had ik het 
moeten zien aankomen’. Ik vond 
twee documentaires hierover. 
Langzaam kon ik zo de kluwen 
ontrafelen, mijn gedachten orde-

Fitnessmarathon voor kankerpatiënten
Heemstede – Fitness met als 
doel je grenzen durven verleg-
gen is de filosofie van Fit4lady. 
De fitnessclub voor vrouwen be-
staat precies 10 jaar en vierde 
het jubileum zaterdag 21 maart 
met een fitnessmarathon. Ook 
de leden van Fit4lady in Heem-
stede waren van de partij en 
werkten zich in het zweet voor 

het goede doel, het inloophuis 
Kennemerland voor (ex) kanker-
patiënten en hun naasten.
Sinds september 2014 is de ves-
tiging aan de Raadhuisstraat 53a 
open. Liselot van de Langerijt en 
haar fitnesstrainsters Janine Tac-
ken en Linda Nat bieden vrou-
wen een 30 minuten workout 
bestaande uit een combinatie 

van krachttraining en conditie-
training. Gemak is het sleutel-
woord, want de apparatuur past 
zich aan het tempo en de kracht 
van iedere deelnemer. Onder 
persoonlijke begeleiding wordt 
efficiënt en effectief gewerkt aan 
de conditie.

Pauline en Jessie zijn beiden lid 
van Fit4lady Heemstede. “Ik vind 
de laagdrempelige sfeer de voor-
naamste reden waarom ik ben 
overgestapt naar deze vorm van 
training”, zegt Pauline. “Je bent 
niet veel tijd kwijt voor een volle-
dige workout. De afwisseling van 
de negen apparaten en de steps 
is voor mij prettiger dan de een-
tonige oefeningen van mijn vo-
rige sportschool. Ik zat altijd op 
mijn horloge te spieken om te 
kijken of de tijd om was. Daar 
heb ik hier geen last van. Dat 
er geen mannen zijn is voor mij 
niet zo belangrijk, maar sommi-
ge vrouwen vinden dat wel van 
belang. Er hangen hier ook geen 
spiegels aan de kant en dat is ei-

genlijk prima. Je kan je zo beter 
focussen op waar je mee bezig 
bent.”
Jessie: “Voor mij zit het gemak in 
de openingstijden en de bereik-
baarheid. Ik spring op mijn fiets 
en ben zo weer thuis. Vooral als 
je nog naar je werk moet, scheelt 
dat. Het lukte me echt niet om 
twee tot drie keer in de week 
naar een sportschool te gaan, 
maar dit kan ik goed inplannen. 
Ik heb vaak nog gelegenheid om 
even gezellig te blijven kletsen. ”
Tijdens de fitnessmarathon wis-
selden de leden elkaar geduren-
de twee uur af om een mooi be-
drag bij elkaar te sporten voor 
het goede doel.
Sandra Schipper, gastvrouw bij 
het inloophuis Kennemerland, 
vindt het geweldig dat de Fit-
4lady organisatie zich inzet om 
een steentje bij te dragen. “Het 
inloophuis Kennemerland is 
een van de ruim tachtig huizen 
in Nederland voor mensen die 

met kanker te maken hebben. 
Wij bieden activiteiten als yoga 
en mindfulness, maar we zijn er 
ook altijd voor een kopje koffie 
en een luisterend oor. Want kan-
ker zet je leven op z’n kop. Een 
op de drie mensen wordt met de 
ziekte geconfronteerd en de im-
pact is enorm. Dat geldt voor pa-
tiënten, voor hun familieleden en 
voor nabestaanden. Ook als je 
genezen bent verklaard blijf je 
vaak met zoveel vragen zitten, 
naast angst, verdriet en onzeker-
heid. Bij het inloophuis kan je re-
kenen op begrip en respect.
Een bezoek is kosteloos en voor 
een aantal activiteiten vragen we 
een kleine vergoeding. Daarom 
zijn we reuze blij met de bijdra-
ge en de aandacht die we van-
daag hier krijgen van de sportie-
ve vrouwen van Fit4lady.”

Informatie: www.inloophuisken-
nemerland.nl/  www.fit4lady.nl.
Mirjam Goossens

nen om zo bij mijn gevoel te ko-
men. Ik kwam tot nieuwe inzich-
ten en gunde mijn broer dat hij 
nu in vrijheid is. Mede door deze 
inzichten en mijn inlevingsver-
mogen als professioneel rouw-
begeleidster kan ik ook voor de-
ze nabestaanden een handvat 
zijn, omdat ik weet wat ze door-
maken. Als de nabestaanden bij 
mij komen, steken we als eerste 
een kaarsje op voor de overlede-
ne, om hem of haar te eren. Aan 
tafel tijdens het driegangendi-
ner dat ik zelf kook, geef ik na-
bestaanden de ruimte hun ver-
haal te doen en hun gedachten 
anders rationeel te kaderen zo-
dat het leven weer iets overzich-
telijker wordt. Tijdens deze bij-
eenkomsten komen diverse the-
ma’s aan bod zoals eenzaam-
heid, leegte, reacties van ande-
ren of schuldgevoel. Herken-
ning en erkenning van individu-

ele ervaringen in groepsverband 
helpen om met het verdriet om 
te gaan. Op een liefdevolle ma-
nier in een veilige omgeving. De-
ze is tweeledig: zowel ik als de 
nabestaande stellen zich kwets-
baar op en dat leidt tot deze vei-
ligheid. Juist dan kan het verdriet 
gaan stromen en de verwerking 
plaatsvinden. Je merkt dat men-
sen dat voelen als een warm bad 
en door het gezamenlijke eten 
en ervaringen delen weer voet 
aan de grond krijgen. Deze di-
nerbijeenkomsten (maximaal 8 
personen) starten 9 april, in to-
taal zes die eens in de twee we-
ken plaatsvinden met na twee 
maanden een terugkomdiner”, 
aldus Els Rosenmöller. Meer in-
formatie bij Els Rosenmöller op 
tel.nr. 06-54630993, per e-mail: 
elsrosenmoller@hotmail.com of 
op www.dipa.nu.
Bart Jonker

Wethouder Christa Kuipers
van alle blaam gezuiverd

Heemstede - Zelf had wethou-
der Kuipers van meet af aan te 
kennen gegeven dat zij zich op 
geen enkele wijze schuldig had 
gemaakt aan belangenverstren-
geling. Met vertrouwen zag ze 
het onafhankelijke onderzoek 
naar de aankoop van haar ap-
partement op Hageveld dan ook 
tegemoet. Prof. dr. mr. Marcel 
Pheijffer deed onderzoek en rap-
porteerde zijn bevindingen. Zijn 
conclusie: “Het onderzoek geeft 
geen enkele aanwijzing wethou-
der Kuiper te verdenken van cor-
ruptie en/of belangenverstren-
geling in relatie tot de privé aan-
koop door de familie Kuiper van 
het object in het project Hage-
veld. Evenmin is anderszins niet 
integer handelen van wethouder 
Kuiper vastgesteld.”

Professor Pheijffer heeft alle be-
trokkenen gehoord. De wethou-
der heeft transparant gehan-
deld, stelt de onderzoeker. Dit 
door openlijk over de aankoop 
te spreken. Zij bracht haar col-
lega’s en de burgemeester op de 
hoogte van haar voornemen tot 
aankoop inclusief de aankoop-
prijs. Tussen de regels door deelt 
de professor nog een sneer uit 
richting de twee bewoners van 
Hageveld. Zij brachten deze zaak 
aan het rollen. Hij verwijt hen on-
zorgvuldigheid door niet eerst 
een lichtere vorm van onderzoek 
voor te staan. Daarnaast merk-
te Pheijffer op dat er bestuurders 
zijn, die kiezen om geen woning 
te kopen waarbij de aankoop-
prijs vragen bij derden kan op-
roepen. De betrokkenheid op de 
voor- of achtergrond  van een 
partijgenoot is misschien niet 
handig. Hij duidt dit onder de 
noemer ‘politieke sensitiviteit’. Er 
staat in geen enkele wet of ge-
dragscode dat in het onderhavi-
ge proces het handelen van de 

wethouder niet correct zou zijn 
geweest. 
De onderzoeker blijft verre van 
het doen van voorstellen tot een 
nog betere verankering in de ge-
dragscodevoor bestuurders. Hij 
laat dit over aan de politiek om, 
als daar behoefte aan is, aan-
gescherpte gedragsregels op te 
stellen binnen de al bestaande 
nota ‘Integriteit Heemstede’.
Detail is dat het aanvankelijke 
bod uitging van een aankoop vrij 
op naam. Door de lange leeg-
stand was dit niet meer van toe-
passing. De wethouder heeft 
het  nu voor kopers kosten moe-
ten aankopen. Hierdoor liep de 
prijs verder op. Met de noodza-
kelijke bouwkundige investering 
aan het appartement was er to-
taal ongeveer 600.000 euro met 
de aankoop gemoeid.
De WOZ waarde bedroeg op dat 
moment 569.000 euro. De be-
zwaarmakers hebben nu hun 
antwoord op de gestelde vra-
gen. Wethouder Kuiper kan haar 
werkzaamheden voortzetten. 
Hiermee is de zaak afgedaan. 
Het gehele rapport is na te lezen 
op de website van de gemeente 
Heemstede. 
Eric van Westerloo
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Vervolg van pagina 1

Met maar liefst 70 deelne-
mers, waaronder de fine fleur 
uit Heemstede én enkele pas 
geslaagden van de Koninklijke 
Kunstacademie uit Den Haag, 
bekend van de uitmuntende 
schildersopleiding. Jong talent 
dat de eerste uitdaging aangaat 
in Heemstede. Daarnaast is ge-
keken naar kunstenaars van bui-
ten die iets kunnen toevoegen 
aan deze kunstbeurs. Ze zijn ge-
vonden in Amsterdam, Amers-
foort en nog verder weg, je zal je 
ogen uitkijken.  Een verrassend 
aanbod uit eigen dorp Heem-
stede en moois van verder. Tefaf 
mag komen kijken naar dat aan-
bod, Maastricht is uitgenodigd. 
3D kunst zoals u nog niet zag. 
Eric van Straaten toont er zijn 
3D figuren in het groot. Ook dit 
nieuwste medium krijgt een po-
dium! Mag je namen gaan noe-
men als je de organisatie van dit 
evenement dichtbij wil halen?  
Marjan Jaspers en Albert Röl-
lich waren initiatiefnemers en 
nog steeds van de partij. Henk - 
Claire Loeffen, Rian Peeperkorn, 
Janine van der Kooij en de man 
van de centjes, Frans van Ooijen, 
ze zijn onmisbaar in het totaal 
en ze willen eigenlijk, met alle 
63 deelnemers, niet anders dan 
van deze Kunstbeurs en succes 
maken voor iedereen die de 

kunst in Heemstede een warm 
hart toedraagt. Met uw komst 
naar de Kunstbeurs kunt u la-
ten zien hoe trots u mag zijn op 
al onze kunstenaars uit ons 
mooie dorp. Wie doet dat niet! 
Vrijdag open van 20-22 uur, 
Willem de Winter van `Kunst en 
Kitsch` zal de beurs op zijn eigen 
kunstige wijze openen, Muziek 
van het Theater koor Blue Moon 
uit Haarlem met maar liefst 50 
dames en heren die veel van zich 
laten horen en zien. Moet u echt 
beleven! Genieten van schilder-
kunst, beeldhouwwerk, moza-
iek, fotografie, keramiek, edel-
smeedwerk, een platform waar 

kunstenaars en kunstminnaars 
elkaar in een feestelijke en ont-
spannen sfeer kunnen ontmoe-
ten. Neem gerust uw kinderen 
mee, op de zaterdag en zondag 
zijn er diverse activiteiten als een 
creatieve workshop, graffiti en 
een Kunstontdekkingstocht met 
Casca Heemstede. Toegang vrij, 
u kunt zo de Sporthal binnenlo-
pen op vrijdag 27 maart van 20 
tot 22 uur, zaterdag 28 maart 
en zondag 29 maart van 10 tot 
17 uur. Kijk naar Heemsteed-
se Kunst en maak een praat-
je met die kunstenaar uit uw 
eigen buurt.
Ton van den Brink 

Kunstbeurs Heemstede in Sporthal Groenendaal

Drie dagen gratis kunst beleven

Regio – Rond Pasen en Pinkste-
ren kunnen kunstliefhebbers in 
Museumboerderij Jan Makkes 
te Velserbroek genieten van een 
wereld vol kleur op een unieke 
locatie. Aan de hand van veel 
niet eerder getoond werk,  krijgt 
de bezoeker een goede indruk 
van het talent, het unieke kleur-
gebruik en de mens achter Jan 
Makkes. Ongeveer 100 schil-
derijen, pastels, tekeningen en 
gouaches worden vertoond in 
verschillende ruimtes in de Mu-
seumboerderij die speciaal hier-
voor in voorjaarssfeer is ge-
bracht. De toegang is gratis.

Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn bij-
zondere kleurgebruik. Op deze 
show is ook te zien dat hij in al-
le schilder- en tekentechnieken 
een meester was. Geen onder-
werp was hem vreemd. Als er er-
gens werd gebouwd was Mak-
kes er vaak bij om er tekeningen 
of schilderijen van te maken: zie-
kenhuizen in de steigers, de Del-
tawerken, de aanleg van de Wij-
kertunnel, de Arena en de Delft-
laan zijn terug te vinden in zijn 
werk. 
De Museumboerderij van Jan 
Makkes en zijn echtgenote Elly 

stamt uit de zeventiende eeuw. 
De prachtig onderhouden boer-
derij en de tuin in lentesfeer 
zouden ook zonder de kunst van 
Jan Makkes een bezoek meer 
dan waard zijn. Uiteraard is veel 
van het werk van Jan Makkes te 
koop, maar ook is er een prach-
tig fotoboek verkrijgbaar.

Rond Pasen is de Museum-
boerderij dagelijks geopend van 
11.00 tot 18.00 uur, van zater-
dag 28 maart tot en met 12 april 
en rond Pinksteren van Hemel-

vaartsdag op donderdag 14 mei 
tot en met tweede pinksterdag 
op 25 mei. 

Buiten genoemde tijden kunt 
u na afspraak terecht voor een 
bezichtiging. Bel dan met Elly 
Makkes, telefoon 023-5376227. 
Parkeren kan op het terrein van 
voetbalvereniging VSV aan de 
Hofgeesterweg. De boerderij ligt 
op slechts 100 meter afstand aan 
Hofgeesterweg 22a in Velser-
broek. Zie ook www.museum-
boerderij-janmakkes.nl.

Voorjaarsshow in Museumboerderij te Velserbroek

Reis door het leven van kunstenaar Jan Makkes

Bezwaar tegen WOZ-waarde 
in veel gevallen lonend

Ook dit jaar heeft u weer een 
aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen met daarop de 
vastgestelde WOZ-waarde voor 
belastingjaar 2015 van de ge-
meente. Dit lijkt een formaliteit, 
maar deze waardebepaling is 
zeer belangrijk en heeft direc-
te gevolgen op diverse  financi-
ele en fiscale gebieden.

Hoe hoger deze WOZ-waarde 
wordt vastgesteld hoe hoger na-
melijk uw belastbaar inkomen 
kan worden. Hierdoor is veel-
al meer belasting verschuldigd 
en kunnen aanspraken op toe-
slagen afnemen. Zo is de WOZ-
waarde (in)direct van invloed  
op de volgende belastingen en 
tegemoetkomingen:

- de onroerendzaakbelasting van 
de gemeente;

- de waterschapsbelasting voor 
het waterschap;

- de vaststelling van het eigen 
woningforfait voor de inkom-
stenbelasting;

- de vermogensrendementshef-
fing (box III) voor de inkom-
stenbelasting voor woningen 
die niet tot hoofdverblijf dienen;

- de hoogte van de tegemoet-
koming van zorgtoeslag;

- de hoogte van de tegemoet-
koming kindgebonden budget;

- de hoogte van de tegemoet-
koming kinderopvangtoeslag;

- de bepaling van de erfbelasting 
indien de woning in een nala-
tenschap valt.

Bezwaar maken tegen de WOZ-
waarde kan in veel gevallen lo-
nend zijn. Een vermindering van 
die WOZ-waarde leidt immers 
direct ook tot een verminde-
ring van deze heffingen.  Bij 
twijfels over de vastgestelde 
WOZ-waarde, bijvoorbeeld om-
dat een huis in straat of buurt 
voor een veel lager bedrag  
verkocht wordt, kan binnen zes 
weken bezwaar worden aan-
getekend bij de gemeente.  
De nationale ombudsman  
maakte onlangs bekend, dat  
vijftig procent van de ingediende 
klachten wordt toegekend. De 
moeite waard dus om dit eens 
nader te onderzoeken.

Flynth Haarlem, sinds kort geves-
tigd aan de Belgiëlaan 63, heeft 
ervaren experts in dienst die u 
graag adviseren en bijstaan bij 
het opstellen en indienen van het 
bezwaarschrift tegen de WOZ-
waarde 2015. 

Meer weten of van gedach-
ten wisselen? Neem contact op 
met André Tempelaar op 023-
5512314 of via haarlem@flynth.nl.

Heemstede - Steeds weer weet Café de 1ste Aanleg de livemu-
ziekpareltjes uit de regio te vinden voor een fantastisch optreden. 
Zaterdag 28 maart komt de swingende coverband Soulkitchen 
naar dit café op de hoek van de Raadhuisstraat met de Kerklaan. 
Deze band was al eerder te gast op, toen nog, Koninginnedag op 
het Wilhelminaplein. Het belooft een zeer dansbare avond te wor-
den met deze 6 koppige band die met twee vrolijke zangeressen 
nog leuk is om naar te kijken ook. Een playlist die in alle behoef-
ten voorziet met ‘70’s, ‘80’s, 90’s, zero’s en hedendaagse muziek-
toppers. Van Anouk en Aretha Franklin via The Blues brothers 
door naar Caro Emerald en via the King of Leon weer terug. Kort-
om voor ieder wat wil(d)s! De toegang is gratis en Soulkitchen 
speelt vanaf 21.00 uur. Hoek Kerklaan/Raadhuisstraat.

Voor ieder wat wil(d)s!
Soulkitchen live in 1ste Aanleg
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Een vlag die stoer in de wind 
wappert….. Andrew March, een 
Engelse beeldhouwer die 
in Nederland woont en 
werkt, houdt ervan om 
objecten te maken die ons 
uitdagen in onze perceptie van 
alledaagse voorwerpen.

Dit object is gemaakt in 1998 
en bestaat uit een RVS vlag-
genstok met een vlag van mul-
tiplex, bekleed met red ceder. 
Het staat voor de Luifel aan de 
Herenweg.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

(12 februari t/m 19 maart 2015)

Huwelijken:
Paul A.A. Moehamad & Cindy Rekelhof

Matthijs J.A. Elsenaar & Cynthia E. Voskens
Erwin M.A. van Dijck & Michelle J.A. van der Salm

Dennis R. Blom & Thomas R. Schwortschik
 

Geboorteaangiften
Oscar G. Thiele, zoon van J. Thiele & M.J. de Wit

Fianne T.M. Schipper, dochter van M.C.J. Schipper & A.J. Krikken

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Basisschool De Evenaar maakt eigen film:
Sprookjes op het witte doek!
Heemstede - Dat de maand 
maart niet alleen in het te-
ken staat van de lente, bewij-
zen de kinderen van basisschool 
De Evenaar. Daar werd de hele 
maand in alle groepen hard ge-
werkt aan het maken van eigen 
filmpjes. De filmpjes stonden 
weer in het teken van het thema 
‘Sprookjes’. Het waren niet altijd 
de meest alledaagse sprookjes 
die door de kinderen op het wit-
te doek vereeuwigd werden. Zo 
werkte groep 3 met het sprook-
je ‘De Bremer stadsmuzikanten’ 
en ging groep 4 aan de slag met 
‘Peter en de wolf’. Groep 7 filmde 
‘De nieuwe kleren van de keizer’. 
Doel van de project week was 

niet alleen het uitbeelden van 
sprookjes, maar ook de kinderen 
wegwijs leren maken met medi-
atechnieken. Zo mochten de kin-
deren in de groepen 1, 2, 5 en 6 
zelf aan de slag met een I-pad 
en werkten de kinderen in groep 
8 hun filmpje uit met het Movie-
makerprogramma. 
Mede onder deskundige bege-
leiding van Hesje Andersson  en 
Claire Duval (leerkracht beel-
dende vorming op De Evenaar) 
kregen de sprookjes vorm tij-
dens de lessen beeldende vor-
ming. Er werden wolven geknut-
seld, decorstukken gemaakt en 
de keizer kreeg een nieuwe out-
fit aangemeten, een mantel van 

vuilniszakken. Al dit harde wer-
ken geeft natuurlijk een prach-
tig eindresultaat. Op woensdag 
25 maart zullen de filmpjes in al-
le klassen te bekijken zijn op het 
digibord!

Ook werd de school voor één 
dagje omgetoverd tot een heu-
se bioscoop! De kinderen moch-
ten van tevoren intekenen op 
een film, die daarna gezamenlijk 
bekeken werd. Zo ontstond een 
gezellige mix van kinderen uit 
de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8, 
die bij elkaar in de groep een zelf 
uitgekozen film gingen bekijken. 
In de pauze was er natuurlijk 
popcorn en iets te drinken.

Regio - In Haarlem en omgeving is een aantal Lions Clubs 
actief. Met zowel vrouwelijke als mannelijke leden is Lions Club 
Haarlem-Spaarne een van deze clubs.
Het streven van de Lionsorganisatie is het leveren van een posi-
tieve bijdrage aan de samenleving. Lions Club Haarlem-Spaar-
ne zet zich in voor kinderen, ouderen, slechtzienden en anderen 
die hulp nodig hebben. De club komt tweemaal per maand bij 
elkaar en heeft belangstelling voor kunst en cultuur.
Spreekt bovenstaande u aan? Bezoekt u graag culturele acti-
viteiten? Wilt u in een plezierige sfeer meedenken over wat de 
Lions Club Haarlem-Spaarne voor de medemens kan doen en 
wilt u een bijdrage leveren aan de organisatie en uitvoering 
daarvan? Dan bent u uitgenodigd voor een kennismaking met 
Lions Club Haarlem-Spaarne op zaterdag 28 maart tussen 16.00 
en 18.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Jachtkamer van 
restaurant Kraantje Lek, Duinlustweg 22 te Overveen.
Bekijk voor meer informatie de website https://www.lions.
nl/?club=haarlem.spaarne

Kennismaken op zaterdag 28 maart
Een Lionsclub, iets voor u?

Lions helpen op zorgboerderij Zebra
Heemstede – Voor de zesde 
keer helpen elf Lions van de Li-
ons club Heemstede- Benne-
broek op de Zorgboerderij Zebra 
in Vogelenzang in de boomgaard 
om de takken te snoeien en de 
boel onder de bomen op te rui-
men. Ze krijgen wel vooraf  bij de 
koffie van een vakbekwame vrij-
williger te horen wat er van hun 
verwacht wordt, maar ze zijn in-
middels al zo kind aan huis dat 
je aan het schuifelen al ziet,:` joh, 
schiet eens op met je verhaal, we 
willen met die takkenschaar aan 
de gang`. Enthousiast worden de 
trappen in stelling gebracht en 
zowaar, de grootste schreeuwer 
klimt het hoogst. Anderen sle-
pen de takken naar de versnip-
peraar waar vrijwilligers van NL 
Doet zich over de takken ontfer-
men. De fruitbomen mogen ge-
nieten van de lente die deze za-
terdag ingaat. De Lions sjouwen 
zagen, schilderen, vegen en har-
ken de boomgaard schoon. Mooi 
werk voor de Zorgboerderij Ze-
bra-Zorg die speciaal is inge-
steld op de combinatie van mens 

en natuur. Zebra-Zorg biedt kin-
deren met een beperking tussen 
de 4 en 18 jaar en jong volwas-
senen met een beperking tussen 
de 18 en 30 jaar een kans om, 
met begeleiding, te gaan samen-
werken met dieren. Ze bouwen 
zo een band op met elkaar en 
met de dieren. 

Zebra-Zorg biedt dagbesteding, 
van maandag tot en met zater-
dag en boerderij-vakanties, in de 
zomer, voor kinderen en jonge-
ren met een beperking. De dag-
besteding en vakanties vinden 
plaats op een boerderij in Voge-
lenzang waar veel dieren aan-
wezig zijn, zodat er optimaal ge-
bruik kan worden gemaakt van 
het contact tussen mens en dier. 
Zebra-Zorg biedt tevens oriënta-
tie werkplekken of de mogelijk-
heid om stage te lopen. 

Lions
Lions helpen waar ze kunnen. 
Als een wereldwijde organisa-
tie die zich dienstbaar inzet voor 
de samenleving. Middels projec-

ten en activiteiten zoals bij Ze-
bra, fondswerving, van beteke-
nis is voor de lokale gemeen-
schap. De Lionsclub Heemste-
de Bennebroek bestaat 42 jaar, 
organiseert het sollicitatieproject 
voor scholieren, de ondersteu-
ning bij Zebrazorg en heeft di-
verse fundraising activiteiten. De 
ruim dertig manlijke leden ont-
moeten elkaar op clubavonden 
om de vriendschap te onderhou-
den en door gastsprekers geïn-
formeerd te worden over diver-
se maatschappelijke thema`s. De 
Lions club is strikt neutraal, staat 
los van politiek of religie. Had 
vroeger het imago van exclusi-
viteit, beetje elitair, maar dat is 
echt voorbij. Nu een club van be-
trokken en breed geïnteresseer-
de vrienden, actief verbonden 
met de maatschappij. De Lions 
Heemstede- Bennebroek zoeken 
nu versterking. Ben je 45 jaar of 
ouder en geïnteresseerd in wat u 
hier leest, neem dan contact op 
met de president Fokke Rakers, 
tel nr: 0620442774.
Ton van den Brink 

Binnenkort liefdesgeluk 
in fazantenland?

Heemstede - De aandoenlij-
ke oproep in de Heemsteder 
van Ronald Klomp, om geld in 
te zamelen voor twee single fa-
zanten op de kinderboerderij, 
heeft succes gehad! Een aan-
tal dierenvrienden heeft 40,00 
euro gedoneerd om twee fa-
zantenhennetjes te kunnen 
kopen: één voor de grau-

we pauwfazant en één voor de 
trachopaanfazanthaan. Wie weet 
ziet u over een tijdje bij uw be-
zoek aan de kinderboerde-
rij twee verliefde koppeltjes bij 
de fazanten!  Stichting Vrienden 
Kinderboerderij Heemstede wil, 
ook namens Ronald Klomp, de 
donateurs hartelijk danken voor 
hun bijdrage.
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Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en 
scheiden.
En niet het snijden doet zo’n 
pijn, maar het afgesneden zijn.
 
Maria Vasalis

Deze tekst lees je nog wel 
eens boven een rouwadver-
tentie. Het verwoordt goed 
wat het verlies van een naaste 
met je doet. Het kan heftige, 
vaak tegenstrijdige gevoelens 
oproepen. Bij de één zijn de 
reacties heviger dan bij de 
ander. Maar hoe hevig ze 
ook zijn, zie rouw niet als een 
kwalijke ziekte. Al die reac-
ties dienen om van het verlies 
te herstellen en om als nabe-
staande het verlies een plaats 
te geven en verder te kunnen 
leven. Dat gaat niet vanzelf. 
Het is ‘werken’  (rouwverwer-
ken) om tenslotte een nieuw 
evenwicht  in het leven te 
kunnen vinden.

De duur van rouw
Er wordt vaak gezegd dat 
rouwverwerking een jaar 
tot anderhalf jaar duurt. Dat 
hoeft helemaal niet zo te zijn. 
Bij sommigen duurt het en-
kele weken voordat zij weer 
min of meer de oude zijn, bij 
anderen jaren. Iedere nabe-
staande verwerkt het verlies 
op zijn of haar eigen wijze.

Verschillend verlies
Verdriet is als een vingeraf-
druk: ieder mens, getroffen 
door een verlies, heeft zijn of 
haar eigen beleving en be-
hoeften.
Wat een ouder meemaakt als 
een kind sterft is anders dan 
wat de man ervaart die we-

duwnaar wordt en achterblijft 
met twee jonge kinderen. Het 
sterven van een moeder op 
82-jarige leeftijd is een ander 
verlies voor de dochter van 
veertig jaar die ongehuwd 
bleef en steeds bij haar moe-
der heeft gewoond, dan voor 
de zoon die al twintig jaar ge-
trouwd is en een eigen gezin 
heeft. Het verlies van iemand 
is telkens een andere erva-
ring. Een ervaring die samen-
hangt met de achterblijvende 
persoon en de manier waar-
op iemand is overleden: door 
een ongeval, door zelfdoding 
of door een natuurlijke dood; 
leeftijd en omstandigheden 
kunnen ook een rol spelen. 
Elk verlies brengt zijn eigen 
problemen mee. Dit maakt 
dat het verdriet van de één 
nooit kan worden vergeleken 
met het verdriet van de an-
der. Grote lijnen zijn herken-
baar, maar telkens lopen die 
lijnen weer anders. Men kan 
verlies niet wegen of meten. 
Het is zo erg als het voor deze 
persoon is.

Internetsites:
o.a. rouwverwerking.pagina.
nl, verliesverwerken.nl.
Boeken:
o.a. Vingerafdruk van verdriet 
van Manu Keirse, Rouw op je 
dak van Jos Brink

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Rouwverwerking (1)

Patty-Lou Leenheer
van Brokking &
Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Heemstede
Tel. 023-5310 238

Open Fabrieksdagen van ‘Zitlekker.nl’

Een tuin is om van te genieten 
en niet om in te werken..
Regio  - Met de lente in de lucht 
willen we allemaal weer lek-
ker in de tuin zitten en genieten 
van het heerlijke weer. Met de 
meubelen van Zitlekker.nl is dat 
vanaf de eerste zonnestraal al 
mogelijk. Door jarenlange ont-
wikkeling en het gebruik van 
hoogwaardige materialen kun-
nen deze meubelen het gehe-
le haar door buiten staan. Bui-
tenmeubelen ontworpen vanuit 
de visie van tuinarchitect Paul 
Weijers, meubelen die een on-
derdeel van de tuin zijn en mee-
doen in het gehele ontwerp. 
Zo ontstaat er een harmoni-
eus geheel dat vanaf het de 

eerste lente dag uitnodigt om 
lekker naar buiten te gaan en 
van de tuin te genieten. Ook in 
het najaar en de winter kunnen 
de meubelen gebruikt worden. 
Doordat de kussens van een 
waterdichte bekleding zijn voor-
zien hoeven ze niet naar bin-
nen worden gehaald, dus  geen 
gesleep met kussens en een 
hoop ruimte besparing.  Zo ziet 
de tuin er het gehele jaar door 
mooi uit en kan er optimaal van 
genoten worden. Met een bui-
tenhaard en een jas op de bank 
genieten van een mooie winterse 
dag is minstens zo bijzonder als 
die eerste lente dag. 

De meubelen van Zitlekker.nl 
onderscheiden zich door een 
hoge flexibiliteit in de uitvoering 
zodat het zitcomfort altijd opti-
maal is. Ook de maatvoering kan 
voor een tuin heel belangrijk zijn. 
De meubelen kunnen altijd wor-
den aangepast aan de specifieke 
wensen van de klant, zo ontstaat 
er een product dat voor ieder-
een uniek is.  Een hoekbank voor 
op de veranda, een grote eet-
tafel set voor op het terras, een 
bankje voor in de voortuin of een 
lounge-bed voor aan het water, 
voor elke tuin of buitenruimte 
zijn er vele mogelijkheden.  
Op zaterdag 28 en zondag 29 

maart heeft Zitlekker.nl ‘Open 
Fabrieksdagen’. Van 10.00 tot 
17.00 uur bent u van harte wel-
kom voor inspiratie en ‘proefzit-
ten’. In de compleet vernieuw-
de buiten showroom staan di-
verse meubel combinaties opge-

steld. Tevens kunt u terecht voor 
tuinadvies en leuke demonstra-
ties op gebied van buiten leven. 
Locatie: Zitlekker.nl, Amsteldijk 
Noord 182 1422 XZ Uithoorn. 
Telefoon: 0297-524288 en Twit-
ter: @zitlekker.

Open Huizen route handig 
als oriëntatie op huizenmarkt

“Ik kan hem geen ongelijk ge-
ven,” aldus ERA-makelaar Van 
den Putten. “Op zaterdag 28 
maart is de Open Huizen Route 
en gaat Nederland weer massaal 
huizen kijken.” 
Is de Open Huizen Route han-
dig als oriëntatie op de huizen-
markt? “Jazeker,” zegt van den 
Putten. “Al sinds 2000 organi-
seren ERA-makelaars landelijk 
Open Huizen Routes. Mensen 
zijn enerzijds op zoek naar inspi-
ratie voor hun woonwensen, an-
derzijds willen ze weten wat voor 
huis ze kunnen kopen binnen 
hun budget. Dat is al die jaren 
al zo geweest en dat verandert 

niet. Dat geldt voor mensen bin-
nen een regio, maar ook en met 
name voor mensen van buiten 
de regio. Tijdens een Open Hui-
zen Route kunnen mensen zon-
der afspraak tussen 11.00 uur en 
15.00 uur (soms een afwijken-
de tijd) aanbellen bij de deelne-
mers voor een eerste indruk. Als 
het huis hen aanspreekt, ma-
ken ze een vervolgafspraak voor 
een uitgebreide bezichtiging met 
ons als verkopende makelaar en 
eventueel een eigen aankopen-
de makelaar.” 
De Nederlandsche Bank heeft 
zich in zijn jaarverslag optimis-
tisch uitgelaten over de stand 

Heemstede - “Wij willen een ander huis kopen en gaan 
lekker open huizen kijken. De economie trekt aan, het 
gaat best goed met ons eigen bedrijf en we wilden al een 
paar jaar groter gaan wonen. De afgelopen jaren leek het 
te riskant, maar dit is het moment om de stap te zetten. We 
weten wat ons huidige huis ongeveer waard is. Nu gaan 
we ons op de markt oriënteren tijdens de Open Huizen 
Route.” Aan het woord is een kleine ondernemer met zijn 
woondroom helder op het netvlies.

van de economie. Dat klinkt door 
in het bedrijfsleven en dus ook 
bij de consument. Tegelijkertijd 
is het wel even opletten voor de 
meeste mensen. De grens voor 
de Nationale Hypotheek Garan-
tie gaat per 1 juli 2015 zakken 
naar 245.000 euro. Tot 1 juli is 
die grens nog 265.000. “Zoek je 
in die prijsklasse en wil je kopen 
met NHG, let dan op dat je niet 
te lang wacht met een besluit 
nemen!” waarschuwen George 
en John van den Putten want de 
huizenmarkt is weer aan het ver-
anderen. 
Meer weten over de huizen die 
meedoen? Vind het kantoor van 
ERA-makelaar van den Put-
ten aan de Bronsteeweg 45 te 
Heemstede (t/o de rotonde) of 
kijk op onze eigen site www.van-
denputten.com. Tips voor Open 
Huizen Route bezoekers en ver-
kopers staan op www.facebook.
com/ERAOpenHuizenRoute. 
ERA-makelaars zijn in Neder-
land actief in zo’n 130 plaatsen, 
maar wereldwijd in meer dan 35 
landen. Alle huizen die aan de 
Open Huizen Route meedoen 
staan op www.era.nl. Alle Ne-
derlandse ERA-makelaars zijn 
ook lid van de Nederlandse Ver-
eniging van Makelaars (NVM). 
Ons kantoor aan de Bronstee-
weg 45 is die dag ook geopend 
van 11.00 uur tot 15.00 uur, dus 
als U bij één van de deelnemen-
de huizen bent geweest die Uw 
interesse hebben gewekt rij dan 
gerust even bij ons kantoor langs 
om een uitgebreide verkoopbro-
chure op te halen en een 2e af-
spraak met één van de make-
laars te maken voor een vervolg-
bezichtiging. 
Wij wensen U veel succes en 
zien U graag in een van de deel-
nemende huizen of op ons kan-
toor!

Heemstede - Het voor-
jaar is zonnig begonnen. 
Wel fris nog maar de zon 
krijgt steeds meer kracht 
en zorgt ervoor dat ‘vroe-
ge’ voorjaarsbloeiers ons 
de lente in loodsen. Op de 
foto de Camellia – Japoni-
ca – Japanse roos, groot-
bloemig. Een vrolijke hees-
ter, kan na de bloei licht te-
ruggesnoeid worden. De 
Camellia bloeit van maart 
tot mei. Ze bloeien echter 
niet elk jaar, je moet geluk 
hebben en dat had fotogra-
fe Marenka Groenhuijzen.

Eerste 
lentefoto:
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Overweg Alverna 
open of toch dicht?

Heemstede - De spoorweg-
overgang aan de Leidsevaart, 
beter bekend als de overgang 
bij het laantje van Alverna, moet 
op last van de rechter weer wor-
den opengesteld. Althans dat is 
de uitspraak op grond van het 
feit dat de overgang en het stuk-
je weg al zo lang in gebruik is dat 
het van een paadje verworden is 
tot een openbare weg. Als een 
weg 30 jaar of langer in gebruik 
is wordt deze aangemerkt als 
openbare weg. De Fietsersbond 
en Wandelnet hadden bezwaar-
gemaakt tegen de sluiting omdat 
fi etsers en voetgangers nu een 
stuk moeten omrijden. Voor au-
to’s is het een andere zaak. Voor 
deze vervoermiddelen is het om-
rijden minder problematisch en 
de kans op een ongeval met een 
auto op de overweg is vele malen 
groter dan voor fi etsers en wan-
delaars. ProRail is heel voortva-
rend tewerk gegaan. Hangende 
de rechtszaak is de overgang op 
9 oktober 2014 met hekken af-
gesloten. Zij moeten dit nu dus 
ongedaan maken.
Daarmee is de kou nog niet uit 
de lucht. ProRail kan in beroep 

gaan. Ook kan zij de gemeente 
verzoeken de nu als weg aan-
geduide overgang te onttrekken 
aan de openbaarheid. Of de ge-
meente, gezien de heftige reac-
ties van fi etsers en wandelaars, 
daaraan medewerking verleent 
is nog een open vraag. 
Meest voor de handliggend al-
ternatief is dat de gemeen-
te, ProRail en de vertegenwoor-
digers van de Fietsersbond en 
Wandelnet trachten tot elkaar 
te komen. Een oplossing om de 
overgang alleen open te stellen 
voor langzaam verkeer ligt dan 
het meest voor de hand.
Het laatste woord hierover is dus 
nog niet gesproken.  
Eric van Westerloo

Heemstede - Beeldend kunste-
naars Ger en Fernande Daniëls 
nodigen belangstellenden uit op 
het atelier aan de Voorweg 49A 
te Heemstede. Dat kan zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur op zon-
dag 29 maart. Fernande schil-
dert jazz, paarden en herten. 
Ger maakt intuïtieve aquarel-
len, bloemen, bomen. Er zijn nog 
voorraden kunst aanwezig zoals 
etnische tekeningen.

VVD bij Statenverkiezingen 
weer de grootste in Heemstede
Heemstede - Na het tellen van 
de stemmen, bij de laatste ge-
meenteraadsverkiezingen in 
2014,  trok de lokale partij HBB 
de meeste stemmers. Op de voet 
gevolgd door D66.
HBB doet niet mee in de provin-
cie dus zochten de HBB stem-
mers een alternatief.
Dit vonden zij bij de VVD. Van 
de 3018 stemmen die HBB haal-
de zijn er 1000 naar de VVD ge-
gaan. De overige 2000 stem-
men zijn verdeeld over alle an-
dere partijen op de provinciale 
kieslijst. Een aantal partijen doet 
wel mee in de provincie maar 
niet lokaal in Heemstede. Hart 
voor Holland, dat zich opwierp 
als lokaal provinciaal alternatief 
scoorde slechts 183 stemmen in 
Heemstede. Gemeentelijk lokaal 
blijkt dus echt lokaal te zijn. Een 
aantal stemmen ging uiteraard 
richting partijen die lokaal niet 
meedoen. Opvallend is de groei 
van de Partij voor de Dieren +3 
%. D66 deed het overal goed en 
in Heemstede pluste de partij 5% 
toch kreeg de partij bijna 5600 
stemmen minder. Nu hebben al-
le cijfers ook te maken met de 
opkomst dus gaan veel vergelij-
kingen mank. De PVV moest in 
Heemstede een veer laten – 2%..
Traditioneel is de opkomst in 
Heemstede groter dan gemid-
deld over het land.
Met 61,1 % lukte dat opnieuw, al 
was het iets minder dan in 2011.
Door de onzichtbaarheid van de 
provincie is het lastig kiezen op 
bepaalde thema’s . De meeste 

inwoners stemmen op de lande-
lijke partij van hun keuze. Zij ge-
ven hiermee veelal aan of zij het 
gevoerde landelijke (kabinetsbe-
leid) steunen dan wel afkeuren.
De VVD leverde 4% in ten op-
zichte van de verkiezingen in 
2011 en de PvdA bleef 5% ach-
ter.  De partij 50+ verdubbelde 
bijna en ook de Christen Unie/
SGP boekte winst. Het CDA 
bleef nagenoeg gelijk. De SP en 
GroenLinks kwamen uit op een 
heel kleine min.

Zoals het er nu naar uitziet is 
de VVD de grootste partij in de 
nieuwe Staten. De 11 zetels be-
tekenen een verlies van twee ze-
tels. Ook de PvdA verloor 4 ze-
tels en gaat terug naar 7. D66 
wordt de op één na grootste par-
tij met 10 zetels gevolgd door de 
PVV met 6, de SP 6, het CDA 5, 
GroenLinks 4 (-1). Partij voor de 
dieren 3 (+1). De ouderenpartij, 
50 + en CU/SGP iedere 1 zetel. 
Voor een meerderheid in de Sta-
ten zijn minimaal 28 zetels no-
dig. Een coalitie van vier partijen 
is mogelijk maar of dat ook staat 
te gebeuren is de uitkomst van
de collegeonderhandelingen. 
Eric van Westerloo

Razend Enthousiaste Rekenaars, 
project op de Voorwegschool
Heemstede - Dit jaar doen 4 
leerlingen uit groep 8 van de 
Voorwegschool mee met het pro-
ject genaamd Razend Enthousi-
aste Rekenaars. Dit is een groot 
rekenproject waarbij de moeilijk-
ste rekenvragen gesteld worden. 
Normaal zouden deze kinderen 
dit nooit in de basisstof leren. Dit 
project is georganiseerd door de 
bedrijven Meijburg & co, CED en 
KPMG. Dit project is ontworpen 
voor de slimste rekenaars van de 
klas. Deze kinderen moeten na-
melijk het project in 6 delen vol-
maken. Gelukkig hoeven de leer-
lingen niet alles zelf uitvinden ze 
hebben namelijk een coach die 
hun begeleid met alle opdrach-
ten. De leerlingen moeten een 
fi ctieve school maken die in 1 
week naar een andere locatie 
kan verhuizen. Bij dit soort zaken 
moeten ze bijvoorbeeld  pos-
ters ontwerpen, een open dag 
organiseren, belastingen beta-
len, materiaal kopen, panden ko-
pen om de school in te stallen, 
leraren betalen, kijken hoeveel 
je krijgt van de ouders die hun 
kind bij de school inschrijven en 
dan al het geld dat je gespen-
deerd en gekregen hebt optel-
len en dan in een  grote begro-
ting zetten. Dit doen ze in 5 de-
len alleen op hun eigen school. 

Maar op 21 mei is de Grote fi nale 
die gehouden wordt bij Meijburg 
& co. Daar ter plekken zullen de 
laatste krachten gebundeld wor-
den en deel 6 zal worden afge-
maakt. Na dat elk team het af 
heeft gaat elk team een presen-
tatie geven waarvoor je ook pun-
ten kan scoren voor de einduit-
slag. Dan gaan de organisatoren 
in een vergadering en komen tot 
besluit. Dan zal de prijsuitreiking 
volgen en de winnaar bekend 
worden gemaakt. Na al het zwa-
re werk heeft iedereen wel iets 
verdiend en gaan alle leerlingen, 
leraren van de leerlingen, ou-
ders van de leerlingen en de or-
ganisatoren van het project ge-
zamenlijk eten. Maar alle leer-

lingen zijn er nog niet ze moe-
ten nog even door bikkelen. De 
leerlingen zijn nu bij deel 4 waar 
ze reclame moeten maken voor 
hun school. De voorwegschool 
doet dat op deze manieren: ze 
hebben een Facebook, Insta-
gram en Twitter account. Ook is 
er een website gemaakt waar-
op je de leerlingen van de Voor-
wegschool elke dag kan volgen. 
Maar ze hebben ook gewoon 
papieren foldertjes en huis aan 
huis bladen. Als jij de Voorweg-
school wil steunen en supporten, 
kijk dan op Instagram: de_voor-
wegrekenaars, Facebook: Ra-
zende Voorweg, Twitter Razende 
Voorweg of op de site: rervoor-
wegschool.wordpress.com.

‘Fris Zuurweekend’ van 27 tot en met 29 maart 
bij Tuincentrum P.C. Nijssen in Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 27, za-
terdag 28 en zondag 29 maart 
vindt bij Tuincentrum P.C. Nijs-
sen aan de Sportparklaan het 
‘Fris Zuurweekend’ plaats.
In het tuincentrum zal een uit-
gebreide presentatie staan van 
zuurminnende heesters zoals 
Rododendrons, Erica-heide, Cal-
luna-heide, Enkianthus, Vacci-
nium (Bosbes), Acer(Esdoorns) 
en nog veel meer. Ook bijzonde-
re zuurminnende vaste planten 
als Catananche caerulea (Blau-
we strobloem), Trilliums, Jasi-
one het Zandblauwtje, Fraga-
ria vesca (Bosaardbei) en An-
chusa azurea (Italiaanse osse-
tong) vindt u in het uitgebrei-
de assortiment. Er zijn meer dan 

1250 soorten vaste planten die u 
makkelijk op alfabetische volg-
orde in de tuin kunt vinden. De 
meeste aandacht dit weekend 

gaat uit naar de Camellia, deze 
liefhebbersplant die al eeuwen 
door de Engelse tuinier gekoes-
terd wordt heeft langzamerhand 
ook steeds meer vaste grond 
in onze tuinen gekregen. In sa-
menwerking met Camelliakwe-
kerij ‘Deen’ presenteert het tuin-
centrum op deze dagen enke-
le honderden op naam gestelde 
Camellia’s voor de aanbiedings-
prijs van 16,50 euro per stuk. Tij-
dens het Fris zuurweekend staan 
er elke dag tussen 11.00 uur en 
16.00 uur uiteraard ook frisse cu-
linaire zure proefmomenten. Laat 
dit uw mond niet voorbijgaan; u 
bent van harte welkom.
Sportparklaan 25A, Heemstede. 
Kijk ook op www.pcnijssen.nl.

Open Atelier Daniëls
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Het was een prachtig moment 
waarbij vele gasten aanwezig 
waren. Door het tonen van kor-
te documentaires van de mantel-
zorger Jan Ambriola, verpleeg-
kundige Marja Doets en behan-
delaar Adriana van Beelen werd 
de unieke aanpak van de zorg 
van Sint Jacob mooi weerge-
geven. Ria Bremer ging daarbij 
in gesprek met Anitra Louwers 
hoe deze visie is ontstaan, het 
kleinschalig wonen en de nieu-
we aanpak van de ouderenzorg, 
zoals nu bij Nieuw Overbos. Na-
tuurlijk kon een dergelijk groot 
project niet gerealiseerd wor-
den zonder de samenwerking 
met Syntrus Achmea Real Estate 
& Finance en de gemeente, waar 
wethouder Van der Stadt een rol 
bij heeft gespeeld. Zij werden 
beiden ook nog persoonlijk door 
Anitra Louwers bedankt voor de 
goede samenwerking.  

De cliënt centraal
Een aanpak van de ouderen-
zorg, met aandacht voor het 
kleinschalig wonen voor de-
menterende ouderen, waarbij de 

cliënt centraal staat. Ook op de-
ze middag stond de cliënt cen-
traal en het succes hiervan werd 
voor iedereen duidelijk. Zo ging 
Ria Bremer ook kort in gesprek 
met Adriana van Beelen, psy-
chologe en haar cliënt mevrouw 
Nonnekes; een succesvol voor-
beeld van de samenwerking 
tussen de zorg en de behande-
laar. Prachtig om dit te zien. Iets 
dat Judith van Hall, de Manager 
Zorg en Dienstverlening kan be-
amen. 

Midden in de samenleving
Woonzorgcentrum Nieuw Over-
bos hanteert een unieke aanpak 
omdat de dementerende oude-
ren midden in de samenleving 
wonen. Want naast het woon-
zorgcentrum PG zijn er ook 97 
huurappartementen waarvoor 
veel interesse is.
Ook deze middag waren er 
meerdere geïnteresseerden en 
bewoners van de appartemen-
ten. Om 18.00 uur eindigde een 
succesvolle en inspirerende 
middag. Vanaf 1 april gaan de 
nieuwe bewoners verhuizen naar 

Anitra en Ria.

Woonzorgcentrum Nieuw Overbos 
opent feestelijk met Ria Bremer!
Heemstede - Donderdag 
19 maart opende Stich-
ting Sint Jacob feestelijk het 
splinternieuwe woonzorg-
centrum Nieuw Overbos! 
Anitra Louwers, Raad van 
Bestuur, opende samen met 
Ria Bremer en mantelzor-
ger Jan Ambriola het nieu-
we woonzorgcentrum Nieuw 
Overbos door het glas cham-
pagne te heffen en een 
toost uit te brengen op het 
realiseren van een unieke 
aanpak van de zorg waarbij 
dementerende ouderen mid-
den in de samenleving wo-
nen.

Nieuw Overbos, Judith van Hall 
is er samen met haar team hele-
maal klaar voor. 

Nieuw Overbos
Het nieuwe woonzorgcentrum 
Nieuw Overbos staat geheel in 
het teken van kleinschalig wo-
nen voor dementerende oude-
ren. Het verblijf is er op gericht 
om de ouderen op een veilige 
en huiselijke manier te laten wo-
nen en leven in een groepswo-
ning. De cliënten krijgen een ei-
gen kamer met sanitair en de-
len woonkamer en keuken met 7 
medebewoners en begeleiders. 
Er komen 6 verschillende woon-
groepen voor in totaal 48 cliën-
ten. Stichting Sint Jacob zet hier-
mee weer een stap in de ontwik-
keling van nieuwe woonvormen 
waarbij de ouderen zoveel mo-
gelijk in een vertrouwelijke om-
geving, het leven van alledag 
kunnen leven.

Woonzorgcentrum Nieuw Over-
bos is gevestigd aan de Burge-
meester van Lennepweg 207, 
Heemstede.

De belastingheffing in box III
Veel ouderen hebben gespaard om later niet afhankelijk te zijn van 
derden. In het verleden werd belasting geheven over de werkelij-
ke spaarinkomsten. De belasting heft nu op basis van een fictieve 
rente van 4 %. Te betalen 30% hierover  is 1,2 %.
Veel ouderen willen niet speculeren en hebben gekozen voor een 
spaarrekening. De gemiddelde rente-inkomsten bij spaarbanken 
liggen nu rond de 1,2 %. De werkelijke heffing is dus 100%. Dit 
lijkt verdacht veel op onteigening. En wat staat ons nog te wach-
ten bij een verdere verlaging van het rentetarief door de E.C.B.?
Als je wel op de beurs zou speculeren en we kijken naar de 
stand van de AEX per 1/1-2014:  401,79 (eindstand  31-12-2014: 
424,47) dan heeft de belegger al en rendement van 5,64 %. Hierbij 
komen nog dividenduitkeringen minus de bankkosten. 
Toch betaalt deze belegger bijna hetzelfde bedrag als de spaar-
der. Dit zou bij de Hoge Raad toch een geval moeten zijn van 
ongelijke behandeling van gelijke gevallen?
Moeten op deze wijze de ouderen gedwongen worden te specu-
leren? Waar blijft het initiatief om actie te ondernemen tegen een 
belasting-heffing van 100 %. Bijvoorbeeld bij de Raad van Europa. 
De totale apathie is opvallend. Of slapen alle ouderen al?
P.J. Voet, Heemstede, P.voet2@kpnplanet.nl

INGEZONDEN

Eclipse in Heemstede
Heemstede - Dick Vermeij plaatste deze mooie foto van de 
eclipse die afgelopen vrijdag plaatsvond, op de Facebookpagi-
na van de Heemsteder. De redactie vroeg hem of we deze mooie 
afbeelding in de krant mogen gebruiken, waarna heel snel een 
‘ja’ werd gepost. Snel geregeld! Overigens zijn daarna meer 
foto’s binnengekomen van dit bijzondere natuursverschijnsel. 
De zonsverduistering was in dit deel van het land prima te zien 
terwijl er in andere provincies enigszins teleurstelling was om-
dat bewolking het zicht ontnam. Een zonsverduistering treedt op 
wanneer de maan precies tussen de aarde en de zon schuift. De 
maan blokkeert het zonlicht en er valt een schaduw op de aarde. 
Het was geen totale zonsverduistering, een klein ‘schijfje’ van de 
zon bleef zichtbaar. In 2021 is de volgende zonsverduistering.
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Eerste boek ‘Thijsse’s Hof’ voor Johan Remkes
Auteur Willem Holthuizen uit Heemstede 
vertelt over 37 jaar voorzitter Thijsse Hof 
Heemstede – Bij de overdracht 
van het voorzitterschap van de 
Stichting Thijsse`s Hof maak-
te de nieuwe voorzitter H. Wijk-
huizen een compliment aan de 
scheidende voorzitter  Willem 
Holthuizen over zijn nauwkeu-
rige vastlegging van vele feiten 
en wetenswaardigheden over de 
laatste 37 jaar. “Waarom schrijf je 
dat allemaal niet in een boek”? 
Zaterdag, op de eerst dag van 
de lente bij gelegenheid van 
het 150ste geboortedatum van 
grondlegger Thijsse en het 90 
jarig bestaan van de Stichting 
Thijsse Hof, kon Holthuizen het 
eerste exemplaar van zijn boek 
“Thijsse’s Hof, natuurtuin van 
Kennemerland” overhandigen 
aan de Commissaris van de Ko-
ning, Johan Remkes.. Het boek 
geeft inzicht in de geschiedenis 

van de heemtuin, vertelt over het 
wel en wee in de loop der jaren. 
Ook de ontwikkeling van de tuin 
wordt aangegeven en wat er per 
seizoen allemaal te zien, te ho-
ren en te vinden is. Ten slotte zijn 
er de verhalen over de Bloemen-
daler Dr. Jac. P. Thijsse en over 
de vele personen die geduren-
de al die jaren een belangrijke 
rol hebben gespeeld in Thijsse’s 
Hof. De opzet is de lezer nieuws-
gierig te maken en hem te verlei-
den tot een bezoek. De teksten 
zijn van Willem Hothuizen, die 
al vele columns in weekbladen 
schreef over het fenomeen Thijs-
se Hof en de bijpassende foto’s 
komen uit de enorme collectie 
van Ekke Wolters. Commissa-
ris van de Koning Johan Remkes 
vertelde dat hij in de presenta-
tie van het boek al een foto uit 

1977 in het boek had gezien van 
de nog jonge Willem, voor hem 
een onderstreping van veertig 
jaar verbondenheid van de na-
tuurvorser van de oude slag. 
Marc van den Tweel, algemeen 
directeur van Natuurmonumen-
ten ontving een exemplaar. Hij 
sprak van een monument,  waar-
in je nog de DNA van de natuur 
vindt en waarmee je kinderen bij 
de natuur kan betrekken en van 
een natuurtekort syndroom kan 
afhelpen.
Het boek is geheel in kleur, rijk 
geïllustreerd en omvat 96 pa-
gina’s. Het is voor 12,50 euro 
bij de boekhandel en in het in-
structielokaal te verkrijgen. ISBN 
nummer is 978 9061 094883. 
Vanaf nu te koop bij Boekhan-
del Blokker. 
Ton van den Brink Marc van den Tweel, CvK Johan Remkes en Willem Holthuizen.



17 nieuwe jeugdscheidsrechters bij RCH
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
en zaterdag kregen 17 D-pupil-
len en een E-pupil heel veel in-
formatie te verwerken over het 
goed leiden van een wedstrijd 
vanuit de KNVB. Vrijdagavond 
was de theorieavond en zater-
dag mochten ze al de wei in om 
F- en E-wedstrijden te leiden on-
der toezicht van diverse begelei-
ders. De jongens waren zo en-
thousiast, dat sommigen gelijk 
twee wedstrijden wilden fluiten.
Het is niet alleen een welkome 
aanvulling op het scheidsrech-
tercorps bij RCH, maar op de-
ze manier leren de mannen ook 
eens wat de andere kant van een 
wedstrijd is, behalve het voetbal-
len zelf. Het is voor spelers altijd 
gemakkelijk commentaar te ge-
ven op scheidsrechters, want die 

heeft het natuurlijk ‘altijd fout’ 
gedaan. Nu zien ze met andere 
ogen dat je toch niet altijd alles 

kunt zien en soms iets over het 
hoofd ziet. RCH wenst ze heel 
veel succes.

Spelenderwijs leren 
voetballen

Heemstede - De Voetbalclinic van VEW/kids-Topia is van start 
gegaan. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 leren er spelenderwi-
is de beginselen van voetbal en om in teamverband te spelen. 
Met leuke voetbal gerelateerde spelletjes en veel enthousiasme 
van Michael Roesler zijn de kinderen op de woensdagmidda-
gen van 15.30 tot 16.30 op het voetbalveld actief. Een keer mee-
doen? Kom kijken bij VEW aan de Sportparklaan (achter zwem-
bad Groenendaal). Info: 023-5840389.

Onderlinge wedstrijden van
GSV Heemstede sectie gymnastiek
Heemstede - Op 23 maart vonden de jaarlijkse 
onderlinge wedstrijden plaats. Onder leiding van 
Juf Marielle liepen 15 kinderen in de leeftijd van 
5 t/m 7 jaar op muziek de zaal in. De in groten ge-
tale aanwezige supporters werden hartelijk wel-
kom geheten, waarbij verwacht werd dat zij en-
thousiast zouden reageren bij de oefeningen van 
hun ( top) sporter.

In 4 groepen lieten de kinderen hun oefeningen 
zien en het valt niet mee als je 5 jaar bent en op 
een brug moet klimmen die wel 3 keer zo hoog is 
als je zelf bent. Gelukkig sprintte juf Marielle tus-
sen de balk en brug om de helpende hand te bie-
den en je ondertussen bemoedigend toe te spre-
ken. Net als bij echte turnwedstrijden zaten er ook 
twee juryleden bij een toestel. Dat waren meisjes 
van de wedstrijdgroep, dus echt wel meiden die er 
verstand van hadden.
Dat bleek wel toen het jurylid Mahalia Ruff aan het 
einde van de wedstrijd liet zien hoe de vloeroefe-
ning van instap D1 er uit zag. Met grote bewonde-
ring keken de kinderen naar de oefening van Ma-
halia die pas 7 jaar is. Maar het belangrijkste van 
een wedstrijd is natuurlijk de uitslag.
De teltafel had snel gewerkt en de kinderen moch-
ten direct na de oefening opstellen voor de prijs-
uitreiking. 
Dat werden:

Om 17.00 namen de juryleden weer hun plaats in 
om de volgende groep te beoordelen. Je kon direct 
zien dat de meeste meisjes een moeilijkere oefe-
ning hadden. Je zag namelijk een handstand of 
een radslag op de balk en zelfs een overslag van-
af de kast. Maar wat wil je ook als je de beschik-
king hebt over Vera, Laura en Kyra van de wed-
strijdgroep om de kinderen te helpen. In 4 groepen 
werd er gewerkt op de 4 toestellen brug, balk, lan-
ge mat en kastsprong. Over de kast werden zelfs 2 
sprongen gedaan. Nadat ook deze groep hun oe-
feningen hadden laten zien mocht Mahalia nog 
een keer haar vloeroefening doen, waarna zij zich 
gingen opstellen voor de uitslag.

SDO G1 - HBC G1 1-8,  
Met wisselen(d) succes...
Meestal ben je als coach niet zo ge-
lukkig met blessures van je spelers. 
Zeker niet als die spelers altijd een 
waardevolle inbreng in het team heb-
ben. Voor die spelers zelf is het trou-
wens het meest vervelend. Voor de 
coach valt het nog alles mee. Hij be-
schikt over een brede selectie en alle 
posities zijn zo een beetje dubbel be-
zet, met maar weinig verschil in kwa-
liteit. Zo begint HBC met 4 wissels 
aan de wedstrijd.

Spits Davy begint in de basis. Zijn speelwijze is gebaseerd op snel-
heid en heel hard uithalen. De rest van het team bedient hem ook 
op die manier. De turbo gaat aan en op het schot met links heeft 
de keeper geen verweer. De 1-0 voorsprong is weer eens wat an-
ders dan de achterstand waar HBC de laatste weken mee begon. 
Het tegendoelpunt betekent nu alleen maar de gelijkmaker. Spits 
Arjen behoeft een andere aanpak. Die wil graag op de penaltystip 
bediend worden van passes in de voet. Het middenveld speelt di-
rect in op de wissel en combineert tot de eindpass voor de voe-
ten van Arjen terecht komt en er een doelpunt gemaakt wordt. 
En weer een, en weer een, en weer een. Spits Gert-Jan heeft wel 
snelheid en kan ook wel wat met een pass, maar die “rommelt” 
zich het liefst door een verdediging heen tot min of meer over de 
doellijn. Ook nu lukt het hem weer een keer, dus ook deze wis-
sel heeft succes. Davy krijgt na zijn tweede doelpunt een applaus-
wissel. Dan wordt het publiek getrakteerd op het meest treffen-
de voorbeeld van een succesvolle wissel. Jeroen komt in het veld. 
Alweer een ander type spits. Niet zo gelukkig in het eerste deel 
van de wedstrijd laat hij direct zien over de juiste mentaliteit te be-
schikken. Hij verovert de bal, kapt zijn man uit en prikt de bal van 
afstand, onhoudbaar voor de keeper, in de verre hoek. 

Intussen is Sebastiaan de enige die niet gewisseld wordt door 
coach Jan. Alle anderen staan wel op momenten langs de lijn. 
Omdat de wissels ook op het middenveld en in de defensie geen 
kwaliteitsverlies betekenen is een klinkende 1-8 overwinning een 
logisch gevolg. Met wisselend succes stijgen we langzaam maar 
zeker op de ranglijst naar het linkerrijtje. 
Leo Holdorp

INGEZONDEN

1e groep 2e groep 
Daniek Jansonius Meintje Gerzee 
Julia Hoep Mijntje Stevens 
Sophie Mooijekind Jill Bakker 
  

3e groep 4e groep
Malou Alberda Jelgersma Katharina v Eijk
Sophie Heutink (2) Danise Furness
Lisa Stiphout (2) Aniek Hagoort
Philine Deves

1e groep 2e groep 
Ruth Meesters Ninthe Keur 
Anne-Lynn Mijderwijk Mariska Doveren 
Mijntje sloos (3) Anna v dr Linden 
Daan Hellemans (3)

3e groep 4e groep
Bo Veltman Mila Kastrop
Isabel Bastianen Puck Veltman
Dunja Blok Annabel Lammertink

Digitale fotografie basiscursus
Heemstede - Eerst gaat do-
cent Jet Heyse in op de tech-
niek achter de foto: diafragma, 
sluitertijd, histogram, witbalans... 
U gaat deze nieuwe kennis van 
de techniek gebruiken om be-
tere foto’s te maken. Hoe kies je 
de compositie die het onderwerp 

er het best uit laat komen? Wordt 
de foto mooier vanuit een ander 
standpunt? De cursus is opge-
zet met theorie, voorbeelden en 
opdrachten. We gaan er vanuit 
dat u uw eigen digitale came-
ra meeneemt, dat kan een spie-
gelreflex, systeem of compact 

camera zijn, waarbij wel de be-
lichting handmatig ingesteld kan 
worden.
De cursus Digitale fotografie – 
basis start op dinsdag 7 april van 
19.30 tot 21.30 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. U kunt zich opgeven: via 
www.casca.nl. Of belt (023) 548 
38 28.
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28 maart Open Dag 
Tennisvereniging Merlenhove

Heemstede - Op zaterdag 28 
maart organiseert Tennisvereni-
ging Merlenhove een Open Dag 
voor leden en belangstellenden. 
Vanaf 13.00 uur is op het ten-
nispark in het Groenendaalse 
bos gelegenheid kennis te ma-
ken met de vereniging. Belang-
stellenden kunnen spelen en ook 
het ballenkanon staat opgesteld. 
Het bestuur en de commissie 
‘Nieuwe leden’ is aanwezig om 
het lidmaatschap van de vereni-
ging toe te lichten.

Bezoekers kunnen kijken naar 
interessante partijen want de 
eerste twee teams van Merlen-
hove houden die middag een 
oefenwedstrijd ter voorberei-
ding van de competitie die in het 
weekend van 4 en 5 april van 
start gaat.

Verder krijgen tijdens de Open 
Dag 600 basisschool leerlingen, 
die van de T-line trainers op hun 
school les hadden, hun laatste 
les op het echte gravel. 

Grootste overwinning ooit voor VEW 1
Heemstede - Voetbalvereni-
ging boekte afgelopen zaterdag 
een unieke thuis overwinning op 
TABA.  Het werd maar liefst 12-
0 en was zover bekend de groot-
ste overwinning ooit van het eer-
ste elftal van VEW. 

Ongetwijfeld had de uitslag te 
maken met het feit dat de te-
genstander van VEW maar met 
negen man aan de wedstrijd 
kon beginnen. In verband met 
schorsingen en blessures kon 
de tegenstander niet een com-
pleet elftal het veld in sturen. 
Toch bleef de schade in de eer-

ste helft beperkt tot 2-0. Na de 
rust was de pijp leeg bij de ne-
gen man van TABA en liep VEW 
uit tot een monsterscore van 12-
0. Ties Christjans staat na de-
ze wedstrijd vermoedelijk hoog 
in het topscoorders klassement 
want hij schoot er maarliefst ze-
ven in. Ook zal hij in de annalen 
van VEW worden opgenomen. 
Nog nooit scoorde een speler 
zoveel goals in 1 wedstrijd bij 
VEW. Naast Christjans maakten 
Thomas van Kampen (2x), Je-
roen Veltenaar, Wout Moison, en 
Jesse Streatemans de 12-klap-
per compleet. Te hopen is dat 

TABA dat momenteel onderaan 
in de 3de klasse  bivakkeert het 
seizoen afmaakt. VEW won na-
melijk twee keer van deze club. 
Als het team zich terug trekt dan 
vervallen deze zes punten. Con-
current De Meer haalde ech-
ter geen punten tegen dit team 
waardoor VEW alsnog in degra-
datie gevaar kan komen.  

In voetbalwedstrijd van as za-
terdag is uit tegen VVC die mo-
menteel 4de staat. VEW kan dan 
gelukkig weer beschikken over 
Jordi de Gier, die na een schor-
sing weer speelgerechtigd is.

Heemstede 
toen en Nu

Leuke rubriek, de foto’s ’Toen 
en Nu’. Ik heb nog wat Toen en 
Nu feitjes.
Toen: Veel groen in de vorm 
van heggen en ‘n simpel klap-
hekje als toegang
Nu:  2 meter hoge schuttingen 
(in mijn geval noodgedwon-
gen) van hout en beton

Toen: Een buurman die langs-
kwam met lekkere spulletjes 
uit zijn moestuin
Nu: Buren die het recht van 
overpad negeren omdat het 
HUN grond is

Toen: Een wijkagent die kon en 
mocht bemiddelen
Nu: Gang naar de rechter om-
dat er niets anders op zit.
Fam. Kuin, Heemstede

INGEZONDEN

Lezing over Piet Mondriaan
Heemstede - Zondagmiddag 29 
maart geeft Leon Hanssen een 
lezing over het leven van Piet 
Mondriaan naar aanleiding van 
de biografie De schepping van 
een aards paradijs – Piet Mon-
diraan 1919-1933. Dit gebeurt 
bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Aanvang 
is 14.00 uur en toegang 5,- euro. 
Reserveren kan via 023-5282472.
In De schepping van een aards 
paradijs presenteert Léon Hans-
sen het leven en werk van Piet 
Mondriaan in de periode 1919-
1933. Het zijn de jaren van zijn 
klassieke abstracte schilderstijl, 
gekenmerkt door zwarte vertica-
le en horizontale lijnen en vier-
kante vlakken in de primaire 
kleuren of in zwart, wit of grijs. 
Het boek levert behalve de bio-
grafie van Mondriaan een tref-
fend beeld van een turbulent 
tijdvak: de jaren tussen het eind 
van de Eerste Wereldoorlog en 

de machtsovername van Adolf 
Hitler in januari 1933. Plaats van 
handeling is de stad die Mond-
riaans hart had gestolen: Parijs!

Deel opbrengst voor kerkgebouw
Oranjefonds en

stichting Oude Kerk 
zoeken collectanten

Heemstede - Van 27 april tot en met 2 mei collecteert Stichting 
Oude Kerk mee met de Oranje Fonds Collecte in Heemstede. 
Van het opgehaalde bedrag krijgt De Stichting de helft. Daar-
mee wil de Stichting het monumentale kerkgebouw multifunc-
tioneler maken voor concerten en andere evenementen. De an-
dere helft van de opbrengst besteedt het Fonds aan sociale ini-
tiatieven in Noord-Holland. Alles wordt zo besteed en alles blijft 
dichtbij. Stichting Oude Kerk is op zoek naar een tiental men-
sen die mee willen collecteren. Opgeven kan via secretaris@ou-
dekerkheemstede.nl.

De veranderingen aan het gebouw staan bovenaan op het ver-
langlijstje van de Stichting Podia Heemstede. De akoestiek is 
reeds geweldig maar zij verlangen een betere klimaatbeheer-
sing, zitcomfort, verlichting en geluidsversterking. Met dit alles 
krijgt Heemstede een perfecte plek voor muziekuitvoeringen en 
andere activiteiten.

Pop-up store leerlingen Hageveld
Heemstede - Op 26, 27 en 28 maart gaan vier leerlingen van 
College Hageveld een eigen winkeltje runnen in het gebouw 
van Dorcas Heemstede, in de Havenstraat. Dieke IJlst, Xan-
der Berkouwer, Esmée Brouwer en Bente Moerman hebben 
zelf spullen verzameld om te verkopen voor het goede doel. 
De gehele opbrengst gaat naar projecten voor schoon drink-
water in Tanzania.

Deze week doen alle leerlingen 
uit de vierde klas van Hageveld 
een maatschappelijke stage. 
Dieke, Xander, Esmée en Bente 
kozen voor een stage bij Dorcas. 
Bente: “Wij hebben zoveel mo-
gelijk leuke spullen verzameld 
om te verkopen. We hebben ons 
eigen huis en die van onze bu-
ren overhoop gehaald om zo-
veel mogelijk spullen te verza-
melen.” Xander: “De hele Bin-
nenweg hebben we volgehan-
gen met onze zelfgemaakte pos-
ters. We hopen dat dat veel klan-
ten lokt naar onze pop-up store”. 

Dorcas heeft verschillende pro-
jecten lopen over de hele we-
reld. Dorcas Heemstede steunt 
het project voor schoon drink-
water en sanitaire voorzieningen 
in Tanzania. Een groot deel van 
de bevolking gebruikt rivierwater 
om te drinken, maar dat is sterk 
vervuild. Ook hebben de mees-
te mensen in Tanzania geen toi-
let en doen hun behoefte bui-
ten. Deze combinatie zorgt voor 
veel ziektes. Dorcas zorgt voor 
schoon water en toiletten waar-
door iedereen gezond blijft. 

Workshop Mergelsteen bewerken
Heemstede - Houdt u van boet-
seren en heeft u nog niet met 
steen gewerkt, dan moet deze 
workshop voor u een uitdaging 
zijn. In deze workshop door Lydia 
van Wilgenburg van 4 uur kunt 
u een klein beeld wel af hebben, 
omdat mergel zacht is en dus 
makkelijk is te bewerken. Zoekt 
u een groter stuk steen uit, dan 

hebt u wat meer tijd nodig, maar 
u kunt het thuis natuurlijk af- 
maken! 
De workshop is op zaterdag 11 
april van 11.00 tot 15.00 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. U kunt zich opge-
ven: via www.casca.nl. Of belt u 
(023) 548 38 28.
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Natuurvoedingsadviseur Monique Hoksbergen

“Het menselijk lichaam is een 
prachtig instrument met een 
zelfhelend vermogen”, legt Mo-
nique uit. “De basis om dit 
herstelvermogen zijn werk te 
laten doen is onbewerkte na-
tuurlijke voeding, die bestaat uit 
de juiste voedingsstoffen. Dit zijn 
eiwitten, vetten, koolhydraten, 
vitaminen en mineralen. Ons 
voedingsassortiment is door de 
jaren heen aanzienlijk veran-
derd en uitgebreid. Kijk maar 
in de supermarkten. Dit leid-
de ertoe dat heel veel voedings- 
producten bewerkt zijn en in 
elkaar zijn geknutseld.

Denk aan toegevoegde con-
serveringsmiddelen, geur- en 
smaakstoffen, smaakversterkers, 
de zogenaamde E-nummers. En 
omdat deze voedingsproduc-
ten overal binnen ons bereik lig-
gen, eten we ook makkelijker en 
meer. We raken eigenlijk onder-
voed door overvoeding. Geknut-
selde en bewerkte voeding is niet 
goed voor ons en kan op termijn 
lichamelijke klachten veroorza-
ken.
Je lichaam is natuur en heeft 
daarom natuurlijke ingrediënten 
nodig. Daarnaast zijn voldoende 

beweging en slaap noodzake-
lijk. Het lichaam is als een tem-
pel: dit moet je koesteren. Veelal 
bevatten geknutselde voedings-
producten een teveel aan suiker 
en zout.
De gemiddelde Nederlander 
krijgt hierdoor jaarlijks 38 ki-
logram suiker binnen: veel te 
veel. Je hebt per dag slechts 20 
gram suiker nodig om te over- 
leven. Sla, groente en fruit be-
vatten van zichzelf al natuur-
lijke suikers en deze voorzien 
reeds in de dagelijkse behoef-
te. Jarenlang onderzoek leidde 
tot de conclusie dat een overkill 
aan suiker een grotere boosdoe-
ner is dan vet. Geraffineerde sui-
ker onttrekt vitaminen en mine-
ralen uit je lichaam. Zonder sui-
ker is ons bewustzijn en concen-
tratievermogen scherper.
Ik kan helpen met een voe-
dingsadvies op maat. 
Want als je weet wat je 
lichaam nodig heeft, kun je licha-
melijke klachten aanpakken en 
voel je je fitter en blijer. Natuur-
voedingsadvies kan helpen bij 
diverse klachten zoals vermoeid-
heid, hoofdpijn, darmklachten, 
overgewicht, overgangsklach-
ten en herstel en ondersteuning 

Heemstede – Is de voeding die in de schappen ligt van 
de supermarkt wel zo gezond? Monique Hoksbergen is 
natuurvoedingsadviseur. Zij adviseert hoe voeding met een 
natuurlijke basis optimaal kan worden ingezet om het 
lichaam te herstellen en in balans te houden. Vanaf april kun 
je hiervoor bij Praktijk de Lente terecht. Een gesprek in een 
heerlijk lentezonnetje.

bij (chronische) ziekten. Ik geef 
praktische tips en lekkere en 
makkelijke recepten zodat de-
ze goed zijn in te passen binnen 
ieders levensstijl. Mijn doel is dat 
mensen bewust worden van een 
natuurlijk voedingspatroon. Gun 
jezelf en je lichaam dit cadeau-
tje. Je kunt daarvan echt ge-
nieten terwijl je je lichaam op-
timaal voedt. Maar het geeft 
bijvoorbeeld ook een praktisch 
antwoord op de vraag: hoe krijgt 
mijn kind de juiste voedingsstof-
fen? En hoe zorg ik dat ik vitaal 
oud(er) word? In de maand april  
heb ik op donderdagochtend 
een gratis inloopspreekuur van 
10.00 tot 11.00 uur”, aldus Moni-
que Hoksbergen.

Meer informatie op:
tel.nr. 06-24253804 of moni-
que@praktijkdelente.nl. Praktijk 
de Lente, Valkenburgerlaan 73, 
Heemstede. 
Bart Jonker

“We raken ondervoed 
door overvoeding”
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Heemsteedse kunstenaars in 
fotoboek van Inger Loopstra
Heemstede – Bij de overhan-
diging van het eerste exemplaar 
van haar fotoboek `Werk in Uit-
voering` aan wethouder van 
cultuur, Christa Kuiper, wens-
te de wethouder Inger veel suc-
ces met haar fotoboek `Werk in 
uitvoering`. Ze hielp de auteur 
graag bij de onthulling van de 
werken in uitvoering die gast-
heer Arno Koek had opgesteld 
in een indrukwekkende verza-
meling dozen. De stapel boe-
ken lag gereed om gesigneerd 
te worden door de auteur  Inger 
Loppstra. Zij werd  voorgesteld 
als amanuensis van het Stede-
lijk Gymnasium. In die functie 
kon zij rustig rondlopend in en 
rond de school, leerlingen foto-
graferen zonder dat zij er zich 
van bewust waren. Ze waanden 
zich onbespied en waren voor 
Inger een dankbaar onderwerp. 
Zo vertelde Rob Slooten, de do-
cent fotografie over Inger Loop-
stra, hij  stimuleerde haar om op 
die weg door te gaan.  Op de 
eerste Kunstbeurs in de Pink-
sterkerk in 2013 werd zij ver-

rast door het grote aantal Heem-
steedse kunstenaars en hun en-
thousiasme, ze werd nieuwsgie-
rig naar wie ze waren, waar ze  
werkten en hoe hun werkomge-
ving was. Een jaar later vroeg ze 
de kunstenaars om mee te wer-
ken aan een fotoboek. Een ate-
lier heeft een magische aantrek-
kingskracht op veel mensen en 
zeker op Inger. Die zag hoe verf 
op een doek verandert in een 
betekenisvol schilderij, hoe klei 
gekneed wordt tot een fascine-
rend object en uit losse voorwer-
pen een samenhangend beeld 
wordt gevormd. Inger vertelde 
hoe je in soms chaotische ruim-
ten, slecht weer dus weinig licht, 
storende objecten, soms tot drie-
maal terug moest komen om op-
namen te maken. Koffie, thee, 
appeltaart of witte wijn hielpen  
om een goede plek te zoeken in 
het atelier of het grootste ate-
lier, buiten!  Er komt geen vertel-
ler aan te pas, als je goed kijkt 
vertelt de foto wel het verhaal. 
Soms vertelt de kunstenaar wel 
zijn verhaal over het maken van 

een bronzen beeld of hoe je een 
schilderij bewerkt met een bak-
steen. Het resultaat is een foto-
boek van 49 echt Heemsteedse 
kunstenaars in hun eigen doen 
en laten. Vastgelegd in een boek, 
waar Inger over elke vierkan-

te centimeter heeft nagedacht. 
Een document waarin een goed 
beeld is te vinden van de kunste-
naars die in Heemstede in 2014 
woonden en werkten. De mees-
te kunstenaars uit dit boek expo-
seren in het weekend van 27 t/m 

29 maart in de Sporthal Groe-
nendaal tijdens de Heemsteedse 
Kunstbeurs, waar ze u de vaardi-
ge hand kunnen schudden. Het 
boek heeft u dan inmiddels bij 
Boekhandel Blokker gekocht.
Ton van den Brink  

Spaarnegeuzen bikkelen 
op Veluwe

Heemstede - Op vrijdag avond 
20 maart werden zeeverkenners 
en loodsen van de Spaarnegeu-
zen uit Heemstede op de Veluwe 
gedropt voor hun jaarlijkse loop-
kamp. Normaal gesproken ver-
plaatsen ze zich per boot maar 
deze keer was de eigen benen-
wagen het enige vervoermiddel.
En die benenwagen is behoor-
lijk getest. Met een volle rugzak 
werd in drie dagen  een route 
van in totaal ca. 40 km afgelegd. 
Na de eerste kilometers werden 
vrijdagnacht de tenten opge-
zet in de omgeving van Loenen. 
Ondanks de vrieskou zat de sfeer 
er goed in rond het kampvuuur.
De zaterdag werd begonnen 
met een stevig ontbijt: op een le-
ge maag kun je immers niet lo-
pen. Na een stevige wandeling 
over de prachtige Veluwe werd 
aan het eind van de dag weer 

kamp opgeslagen. Uiteraard 
met kampvuur, dit keer niet al-
leen voor warmte maar ook om 
op te koken. Moe maar met een 
volle maag rolden Verkenners en 
Loodsen uiteindelijk hun slaap-
zak in.
Na een korte nacht werd zondag 
het kamp weer opgebroken. De 
laatste kilometers naar het eind-
punt ging ondanks de vermoeid-
heid het tempo weer omhoog: de 
stal werd geroken.
Voldaan kwamen de lopers aan 
het eind van de dag weer aan bij 
het clubhuis op de Glipperdreef. 
Volgende week gaan ze weer 
aan de slag met het onderhoud 
aan de boten zodat er medio 
april weer gezeild kan worden.
Sta je ook je mannetje (m/v) en 
bikkel of zeil je graag een keer 
mee met deze scouts?
Www.spaarnegeuzen.nl.
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Lentetoernooi op 29 maart
Kom naar TVB en tennis mee!

Wat maakt de club nou zo leuk? 
Nieuwkomers voelen zich snel 
thuis dankzij de wekelijkse in-
deelavonden, die het je makke-
lijk maken om snel en in onge-
dwongen sfeer kennis te ma-
ken met de overige leden. Ook 

de veteranen vinden elkaar op 
de voor hen georganiseerde in-
deelochtenden. TVB club maakt 
zich sterk voor een actieve, maar 
daarnaast vooral ook socia-
le sportbeleving. Als je na een 
partijtje tennis, een toernooitje 

Regio - Hou je van tennissen en woon je in (de buurt van) Ben-
nebroek? Kom dan eens kijken bij Tennisvereniging Benne-
broek (TVB). Dat is een bloeiende vereniging met ruim 600 
enthousiaste leden, waaronder 120 jeugdleden. En of je nou 
een actieve wedstrijdspeler bent of een recreant… Je kunt hier 
terecht voor optimale mogelijkheden om op het mooi gelegen 
tennispark ‘Het Binnenhof’ je sport te beoefenen. En tennis-
sen kun je hier het hele jaar door! Dankzij de all weather-ba-
nen kan er ook ’s winters en bij regenachtig weer worden ge-
speeld. Er is ook een voordelig winterlidmaatschap als aan-
trekkelijke optie.

Zaterdag 21 maart was er diploma zwemmen bij SportPla-
za Groenendaal. De volgende kinderen hebben hun A, B, of C 
diploma gehaald !

Diploma A
Thomas Baan, Carice Burger, Diégo Carrasco, Jens van Dam, 
Jordy van Deursen, Maurits Fabius, Myrthe de Fluiter,  Julie Fre-
se, Chess Heerschop, Marit Herman, Gijs Jonkheer, Féline Hub-
regtse, Siena Joosten,Cato Klijn,  Milan de Kok, Finn Kolkman, 
David Kussendrager, Féline Leensma, Thijs Mathot, Amber 
Meijer, Derek Milton, Luuk Nederstigt, Liselotte Palthe, Noa 
Peerboom, Bruno Pirard, Teun Raspoort,  Koen van der Schuit, 
Friso Stoop, Féline Truijens, Yara Venema,  Mikai Visser, Joliene 
de Vries, Merle van der Wal, Kate Willenborg, Jesper van Zijtveld,

Diploma B
Maxime Alho, Boris Appelman, Felix von Balluseck, Lucas von 
Balluseck, Sophie van Balluseck, Teun Beekhuis, Vanity Beljaards, 
Celine Bipat, Juliette Blüm,  Sophie de Boer,  Kiki Bouwens, Sven 
Bouwman, Julie Deinum, Isxaaq Dirie, Tijn Engel, Stijn Fennema, 
Isa Goovaerts, Lotte de Groot, Jasmijn de Groote, Lisa Haring-
man, Luna Hartman, Sara Heere, Naomi Hu-A-NG , Silke Huis-
man, Sem John, Hidde Koelman, Mees Koelman, Merel Klop-
per, Dione Koops, Chiara Krom, Julia Landzaat, Linn Langeveld, 
Olivia Leewes, Alyssa van Leuven,  Zomer Lindeman,  Keiko Loef-
fen, Ties Lucas, Josefine Mac Lean, Zenna Maria Mataheroe,
Pim van Meelen, Sophie Mink, Lucas Mol, Tim Nathalia, 
Maia Prinsen,  Eva Reij, Dean Reijner Antonio, Tygo Rodrigues, 
Jasmijn Santifort, Esmée Scheltema, Floris Schepers, Eva Schou-
we, Hidde Tuininga, Senne Verzijl, Gijs de Vries,  Livia Wagenborg, 
Lieke van Wijk, 

Diploma C
Kuderat Abdruahman, Anouk Boelhouwer, Lotte de Groot, 
Willem Kok, Jurrijn Kramer, Julia Landzaat, Zomer Lindeman, 
Julie Litz, Ties Lucas, Dean van Montfort, Marjolein Ooms, Fleur 
Roord, Sophie Ruizeveld, Carlijn Smidt, Puck Stasssen, Dylan van 
Straten, Nick van Straten, Loeke Verwijmeren, Philip van Wijk, 
Hugo Wilson, 

Alle kinderen van harte gefeliciteerd!!

Diploma-zwemmen
21 maart 2015

of gewoon als toeschouwer lek-
ker wilt relaxen, kan dat op een 
groot terras met lekkere stoelen 
en een oergezellige kantine. De 
kantine wordt gerund door twee 
enthousiaste exploitanten, dus je 
bent altijd zeker van goede ser-

vice. 
Het bestuur van TV Bennebroek 
besteedt veel aandacht aan de 
jeugd. Natuurlijk staat de ten-
nissport centraal, maar kinderen 
kunnen zich ook vermaken met 
de tafeltennistafel of met ande-

Nieuwe fase in spel rond Vomar?
Heemstede - Nu de ontwik-
kelaar plannen heeft ontvouwd 
voor de inrichting van het terrein 
tussen de Binnenweg en de Ei-
kenlaan, zwelt de discussie over 
de plannen weer aan.
Geheel binnen het geldende be-
stemmingsplan liggen er plan-
nen om een winkel te vestigen 
aan de Binnenweg en wel ter 
hoogte van slagerij Van t’Hoff en 
Nelson schoenen. Op het ach-
terterrein komen in de voorlo-
pige plannen loodsen te staan 
voor verhuur aan logistieke 
dienstverleners. VVD-raadslid 
Leenders kaartte de zaak aan in 
het Haarlems Dagblad: “Zijn de 
bewoners die tegen de Vomar-
plannen waren met het nieuwe 
plan nu zoveel beter af?” D66 

kon niet achterblijven en nodig-
de de belangengroep Buurtbe-
woners Binnenweg Oost uit om 
eens rond de tafel te gaan zit-
ten om zo de oude en de nieuwe 
plannen te bespreken. De belan-
groep antwoordde hier geen be-
hoefte aan te hebben. De groep 
zit al op een constructieve basis 
al aan tafel met de gemeente en 
de ontwikkelaar. In dat overleg 
proberen zij de toekomstige be-
drijvigheid voor de omgeving zo 
draaglijk mogelijk te houden. 

De VVD probeert het voor de 
verkiezingen ingenomen stand-
punt voor een nieuwe Vomar als-
nog te verwezenlijken. D66 had 
vele voorwaarden vooraf gesteld. 
Onder andere het verkeer op de 

Eikenlaan. Met de komst van een 
distributiecentrum of iets derge-
lijks, blijft dat punt recht over-
eind. Het college staat op het 
standpunt dat wat mag binnen 
het bestemmingsplan wordt toe-
gestaan. Zij hebben echter een 
krachtig ijzer in het vuur. Om een 
toegang te creëren voor zwaar 
vrachtverkeer, vanaf de Eiken-
laan, moeten er woning(en) wor-
den gesloopt. Het ontrekken van 
woonruimte aan de woningvoor-
raad is nog niet een, twee,  drie 
geregeld. Dan volgen nog de mi-
lieuregels, de verkeersdruk, par-
keernormen en dergelijke. Ook 
over dit onderwerp is het laats 
woord nog niet gezegd en ge-
schreven.
Eric van Westerloo

‘Gemeentelijk monument echt uniek’
Infodag 2e fase ‘buitengewoon’ St Lucia
Regio - Zaterdag is er tussen 
11.00 en 15.00 uur een infodag 
over het voormalige klooster in 
Bennebroek.
De verkoop van de tweede fase 
start binnenkort en aanstaande 
zaterdag kunnen geïnteresseer-
de zich aanmelden voor de ver-
koop. De renovatie is reeds ge-
start, na een uitgebreide selec-
tie is bouwbedrijf De Nijs gese-
lecteerd. Dit is een zeer profes-
sionele partij die eerder de Her-
mitage in Amsterdam heeft ge-
renoveerd maar dichter bij huis 
ook het Hageveld in Heemste-
de. De eerste fase is reeds in 
zijn geheel succesvol verkocht. 
“Deze landelijke NVM open hui-
zen dag is het moment om daad-
werkelijk te starten met de Pre 
Sale”,  aldus Ron, projectleider 
van Buiten gewoon ST Lucia. Sa-
men met Monique van Maanen 
van Michiel van Maanen Ma-
kelaardij is Ron verantwoorde-
lijk voor de verkoop. Daarnaast 
is Redres, een landelijke make-
laarsorganisatie die gespecia-

liseerd is in monumentaal vast-
goed,  betrokken bij de verkoop. 
Het gemeentelijk monument is 
echt uniek, de situering, de lig-
ging maar ook de diversiteit van 
de woningen zijn erg bijzonder. 
Oplevering van de woningen ge-
beurt half 2016. Casco opleve-
ring is mogelijk zodat u zelf ge-
heel uw woning naar eigen idee 
kunt inrichten - uiteraard reke-
ning houdende met de construc-

tie van het gebouw maar ook 
turn key oplevering door bouw-
bedrijf de Nijs is mogelijk! De 
jongste bewoner is twee jaar 
oud en de oudste is een zestiger. 
De woningen worden aangebo-
den als herenhuis en als appar-
tement. Meer info is zaterdag 
aan de Schoollaan 70 te Benne-
broek te verkrijgen. Kijk ook op 
www.woneninbennebroek.nl of 
bel 06-185 385 25.

re speeltoestellen. Daarnaast is 
er een grasveldje om te hockey-
en of voetballen als ze even geen 
zin hebben om te tennissen. Ge-
diplomeerde tennistrainers ge-
ven uw kinderen les in groeps-
verband, ingedeeld op niveau en 
leeftijd en tegen een aantrek-
kelijk tarief. Voor de kleinsten is 
er een regeling waardoor ze te-
gen een sterk gereduceerd tarief 
kennis kunnen maken met de-
ze sport. Ook de Bennebroekse 
scholen laat TVB de kinderen ’s 
zomers gratis kennismaken met 
de tennissport.
Meer informatie op www.tvben-
nebroek.nl. Of 023 – 52 88 441. 
André Alberga beantwoordt al 
uw vragen. Mailen mag ook: re-
creantencommissie@tvbenne-
broek.nl. Telefoonnummer ver-
melden.
Zondag 29 maart wordt het Len-
tetoernooi georganiseerd. U bent 
natuurlijk van harte welkom!
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Woensdag 25 maart
t/m 27 maart
Nieuwe expositie KZOD. 
Zeven kunstenaars(echt)pa-
ren tonen werk in de Kloos-
tergangen van het Stadhuis 
te Haarlem. Openingstijden 
op werkdagen: vanaf 8.00 tot 
17.00 uur.
Opening op vrijdag 20 febru-
ari,16.00 uur, met onder meer 
Haarlems bekende saxofonist 
Fred Leefl ang.
Zie: www.kzod.nl.

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

Woensdag 25 maart
t/m 29 maart
Expositie galerie Ateljee 
2 in De Zilk met werk van 
2 cursisten Piet Halma en 
Martien Weijers. Opening: 
vrijdagmiddag 6 maart om 
17.00 uur door burgemees-
ter van Noordwijkerhout,
Gerrit Goedhart.
Openingstijden: alle weeken-
den in maart van 12.00-17.00 
uur (of op afspraak). P.J. War-
merdamstraat 38, De Zilk.
www.ateljee2.nl.

Nieuwe tentoonstelling 
door KZOD in Galerie De 
Waag, Spaarne 30 Haarlem. 
Werk van kunstenaar Leo 
van Velzen, geïnspireerd 
door New York.
Openingstijden: 13.00 tot 17.00 
uur. Meer info: www.kzod.nl.

Woensdag 25 maart
t/m 31 maart
Expositie fi jnschilder Ga-
be de Vries. Historische tafe-
relen van Heemstede en Ben-
nebroek. Locatie Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemste-
de. Vrije toegang.

Woensdag 25 maart
t/m 2 april
Fototentoonstelling Edith 
Lambermon bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Tijdens openingstijden. 
Zie: www.edithlambermon.nl.

Woensdag 25 maart
t/m 6 april
Portretten in zwartwit 
van Jan Roozen, gebo-
ren Heemstedenaar in de
Bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingsuren, gratis 
toegang. Info: 023-5115300. 

Woensdag 25 maart
t/m 17 april
Expositie schildercursis-
ten van Dominica Dogge en 
Gemma van Schendelen in 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Open: ma /tm vrij 
9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. 

Woensdag 25 maart 
t/m woensdag 22 april
Groepsexpositie in het vm. 
gemeentehuis van Benne-
broek. Al enige jaren schil-
dert een groep mensen op 
vrijdagochtend bij de CASCA 
in Heemstede, onder leiding 
van schilderdocente Jacque-
line Emmens. Deze groep ex-
poseert. Loc: Bennebroeker-
laan 5. Open: ma t/m vrij: 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag: 13.30 -  16.30 uur.

Woensdag 25 maart
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Foto-
vakschool Amsterdam in 
Janskerk Haarlem ‘Profec-
tus’. Onder meer werk van 
Heemsteedse Juliette Vroom. 
Jansstraat 40, Haarlem. Di 
t/m vrij en elke 3 zaterdag 
v/d maand. 9.00-17.00 uur. Zie 
ook: www.profectus2015.nl.

Schilderijen van de Heem-
steedse kunstenares 
Anouschka Tjaden-Hop-
man te zien in het Inloophuis 

AgendA Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord.

Woensdag 25 maart
t/m 31 mei 

Kunstexpositie van Iris 
Koffi jberg in Adviescen-
trum van Rabobank Haar-
lem en Omstreken. Dreef 40, 
Haarlem. Abstracte fotogra-
fi e. Maandag t/m donderdag
9.00 - 21.30 uur.; vrijdag 9.00 – 
19.30 uur.
Info op www.koffi jberg.com 
Toegang vrij.

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

Culturele avond ‘De taal 
van de seks’ met Agnès 
Pierron, op verzoek van
Alliance Française in de 
Pauwehof. Aanvang 20.15 uur. 
Achterweg 19, Heemstede. 
Entree gratis voor leerlingen. 
Anders: 8,- euro.

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

Open Dag bij Tennisvereni-
ging Merlenhove, Groenen-
daalse bos. Vanaf 13.00 uur. 
O.a zelf spelen en kijken naar 
interessante partijen.

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

Band Soulkitchen live in 
café de 1ste Aanleg, van-
af 21.00 uur. Hoek Kerklaan/
Raadhuisstraat, Heemstede.

Zondag 29 maart
Tangarine in theater De Lui-
fel, Herenweg 96 te Heemste-
de. Succesvolle tweelingbroers, 
ook huisband van De Wereld 
Draait Door. Muziek en hun 
verhaal in ‘In Stereo’.
20.15 uur; entree: 19,50 eu-

ro. Kaarten: www.podiaheem-
stede.nl, aan de kassa van de
Luifel, of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Lezing over Piet Mondriaan, 
nav biografi e ‘De schepping 
van een aards paradijs’. Aan-
vang 14.00 uur. Toegang: 5,- 
euro. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. Re-
serveren kan via 023-5282472.

Dinsdag 7 april
Trefpunt-Casca culturele 
middag voor senioren. Le-
zing door econoom prof. Heer-
tje over de huidige economie 
en ideeën van de Franse eco-
noom Piketty. I.s.m. met boek-
handel Blokker.
Aanvang 14.00 uur. Cas-
ca, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree: 4 euro. Reserveren 
via (023)548 38 28. U kunt de 
ezing combineren met de
thema-maaltijd, vanaf 17.15 
uur.

Themamaaltijd ‘derde 
Paasdag’ bij Casca Nova, 
Herenweg 96, Heemstede à 
9,75. Vanaf 17.45 uur. Info en 
reserveren, tel. 023-548 38 28.

Vrijdag 10 april
Popkoor Voice Collecti-
ve treedt op met band, o.a 
nummers van Adèle en 
Beegees. Zaal open: 19.45 
uur. Kaarten: 7,50. Locatie:
gebouw ‘De Bestemming’, Ju-
liana van Stolbergenlaan 18 in 

Hillegom. Kijk voor meer infor-
matie op www.voicecollective.
nl of mail naar voicecollecti-
ve@live.nl. 

Zaterdag 11 april
Benefi etconcert ‘Van An-
nie tot Queen’ door Stich-
ting Oude Kerk’ ten ba-
te van verbouw oude kerk.
Locatie: Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Aan-
vang 20.00 uur.
Toegangsprijs: 10,- euro en 
25 euro voor een familiekaart 
(ouders met kinderen). Te 
koop v.a 19.30 uur bij de in-
gang van de Oude Kerk of via 
een mail naar: voorzitter@ou-
dekerkheemstede.nl.

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

Vrijdag 17  april
en 18 april
Kledinginzameling Men-
sen in Nood, ditmaal gaat 
de opbrengst naar kwetsba-
ren in Bangladesh. Inleve-
ren: vrij 18.30 - 20.00 uur. Zat. 
9.00 -12.00 uur. Kerkcentrum ’t
Jagershuis, Binnenweg 69, 
Bennebroek.
Info op www.samskleding-
actie.nl of via 073-687 10 60.

Trefpunt-Casca culturele middag voor senioren
Lezing door econoom professor Heertje
Dinsdag 7 april geeft professor Heertje zijn visie op de huidige 
economie en vertelt ook het een en ander over het onderzoek 
en de ideeën van Piketty, de Franse econoom die is gespeciali-
seerd in het thema economische ongelijkheid vanuit een histo-
risch en statistisch oogpunt. In het boek ‘Economie’ doet Heer-
tje suggesties voor positieve economie. Hij stelt dat je veel din-
gen op een veel sympathiekere manier kunt oplossen. Voor het 
oplossen van hedendaagse en toekomstige vraagstukken die de 
mensheid beroeren, zijn de bescheiden bijdragen van de eco-
nomische wetenschap belangrijker dan ooit. Heertje behandelt 
ook terreinen die in Nederland door de eenzijdige oriëntatie op 
fi nanciële transacties worden verwaarloosd en daardoor de eco-
nomische politiek minder trefzeker maken. Bovenal is het boek 
‘Economie’ een positieve kijk op de economie, gezien door de 
ogen van een van ’s lands bekendste economen.  Deze lezing is 
tot stand gekomen met Boekhandel Blokker en begint om 14.00 
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De en-
tree is 4,- euro. Reserveren via (023)548 38 28. U kunt de lezing
combineren met de thema-maaltijd, vanaf 17.15 uur.

Themamaaltijd op ‘derde Paasdag’ 
Op dinsdag 7 april is er een Themamaaltijd gericht op ‘der-
de Paasdag’. Op het menu: pasteitje met romige eierragout,
sperzieboontjes in spek gerold, gebakken aardappelen,
varkenshaas met champignonsaus, gemengde salade, en het 
toetje: appeltaart met slagroom.
Diner tussen 17.15 en 18.30 uur. Reserveren, tel. 023-548 38 
28. De tafel staat gedekt voor het aantal personen waarvoor u
reserveert. Voor mensen die alleen komen maar graag samen 
willen eten, u kunt ook aanschuiven aan de stamtafel om 17.45 
uur. Het themadiner kost 9,75 euro. Bij Casca, Herenweg 96 te 
Heemstede. U kunt ook voorafgaand aan het diner de lezing van 
professor Heertje bijwonen. 

LIVE 

MUZIEK 
Iedere 2e zondag

akoestische sessie

vanaf 17.30 uur

en laatste

zaterdag

van de maand

‘versterkt’

vanaf 21.00 uur



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 maart 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons via 
Facebook en Twitter!

Jan van Gilselaan afgesloten 
van 30 maart tot begin juni

Kijk voor meer info op 
heemstede.nl/werkaandeweg

Vrijdag 3 april
Binnenlopen bij de burgemeester
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 3 april 2015 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.

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

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

Bespreekpunten
- Baggerplan 2015-2024

Hamerpunten
- Aankoop perceel grond uit faillissement Vegeka 

Ontwikkeling B.V.
- Solidariteit bij betaling en gebruik van 

jeugdhulpvoorzieningen (1e tranche)
- Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032

Overige punten
- Aandachtspunten voor Gedragscode n.a.v. 

opmerkingen Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer RA 
in zijn rapportage onroerend goedtransactie 
wethouder Kuiper 2013

- Bekrachtigen geheimhouding
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 26 maart 2015
- Belofte fractieassistent
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Alles over opvoeden en opgroeien
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). 

Bekendmaking Kinderopvang en 
peuterspeelzalen
De gemeente heeft met ingang van 3 maart 
2015 Kinderdagverblijf Brabbels en Babbels, 
Raadhuisstraat 49 in Heemstede verwijderd 

uit het Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen.

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 tot 12.00 uur
woensdag:14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 20882, 
ontvangen 7 maart 2015.

- Azalealaan 7, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 20910, ontvangen 9 maart 2015.

- Amstellaan 7, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 20929, ontvangen 9 maart 2015.

- Amstellaan 28, het plaatsen van een 
erfafscheiding en een berging, wabonummer 
20999, ontvangen 11 maart 2015.

- Burgemeester van Lennepweg 1, Kerklaan 
74, het splitsen van een woongebouw naar 2 
woningen waarvan een met een praktijkruimte, 
wabonummer 21017, ontvangen 13 maart 2015.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21, het vergroten van een dakkapel 

in het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
ontvangen 2 februari 2015. 

- Voorweg 9, het vergroten van een dakkapel in 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 19641, 
ontvangen 2 februari 2015. 

- Zandvoortselaan 145, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 20548, ontvangen 20 februari 
2015.

- Burgemeester van Lennepweg 1, Kerklaan 
74, het splitsen van een woongebouw naar 2 
woningen waarvan een met een praktijkruimte, 
wabonummer 21017, ontvangen 13 maart 2015. 

 In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Voorweg 21, het vergroten van een dakkapel 

in het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
ontvangen 2 februari 2015.

- Voorweg 9, het vergroten van een dakkapel in 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19641, 

ontvangen 2 februari 2015.
- Burgemeester van Lennepweg 1, Kerklaan 

74, het splitsen van een woongebouw naar 2 
woningen waarvan een met een praktijkruimte, 
wabonummer 21017, ontvangen 13 maart 2015.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Linge 3, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 19608, 
verzonden 20 maart 2015.

- Pieter de Hooghstraat 11, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 20259, verzonden 
20 maart 2015.

- Herenweg 57-59, gebruik van het pand voor 
kantoren en maatschappelijke doeleinden 
zonder de functies nachtverblijf, kinderopvang, 
wabonummer 18853, verzonden 20 maart 2015.

- Patrijzenlaan 1, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 19787, 
verzonden 20 maart 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

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’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 april 2015 in het 
raadhuis, aan het Raadhuisplein 1, Heemstede.

20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  urgentieverklaring (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een berekening van een 

  uitkering op grond van de Wet werk en 
  bijstand (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen het opleggen van een last 
  onder dwangsom tot het blijvend 
  beëindigen van het gebruik van het pand 
  op het perceel Cruquiusweg 37a in strijd 
  met de bestemming (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.

Autoshow  Winkelcentrum Heemstede
Op 19 maart 2014 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging Centrum Heemstede 
voor het houden van een autoshow op zaterdag 16 

mei 2015 op de Binnenweg en de Raadhuisstraat. 
In verband met het bovenstaande is, overeen-
komstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 

gegeven de Cloosterlaan tussen de Landzichtlaan 
en de Binnenweg voor alle verkeer af te sluiten van 
09.00 uur tot 17.00 uur. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.


	13_ED5_PAG03
	13_ED5_PAG04
	13_ED5_PAG05
	13_ED5_PAG07
	13_ED5_PAG09
	13_ED5_PAG11
	13_ED5_PAG13
	13_ED5_PAG15x
	13_ED5_PAG35
	13_ED5_PAG36
	13_ED5_PAG37
	13_ED5_PAG39
	13_ED5_PAG41
	13_ED5_PAG42
	13_ED5_PAG43
	13_ED5_PAG45



