www.brantjeswijn.nl
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Spijkerbroekpoepen of hersenen eten…

Circusstunt op Hageveld
Heemstede - Een stunt, zo
heet het al jaren, als de zesdeklassers van Hageveld iets organiseren, waarmee ze hun afscheid van de middelbare school
willen markeren. Meestal een
stunt, die uitblinkt door afwezigheid van de meeste leerlingen.
Stunts als water en meel gooien alsof het sneeuwt, een stormbaantje pikken of een spookhuis maken. Maar de stunt van
2014 was anders, het was de
eerste keer dat leerlingen gewoon bleven. Meestal is de stunt
omgeven door geheimzinnig-

Marenka's
Voorjaar
Heemstede - Eigenlijk doet
de naam, ‘gebroken hartjes’,
de prachtige bloesem van de
Dicentra spectabilis geen eer
aan. Zo mooi, je hart wordt er
blij van. Toch heten deze in
de volksmond wel ‘gebroken
hartjes’.
Overigens
was de naam van de bloesem vorige week in deze rubriek niet ‘tulpenboom’ maar
de ‘magnolia. Veel mensen
noemen deze boom echter
wel ‘tulpenboom’.
Foto: Marenka Groenhuizen

heid, maar als je begint in de hele school stro op de vloer te leggen, dan gaat het als een lopend
vuurtje door de klassen: het circus komt! Dan blijft ieder kind
toch gewoon kind, zesdeklasser of niet. Ze hadden het gedegen aangepakt. Zelf kleding gemaakt of aangeschaft, goed geschminkt, de clowns konden zo
door naar Cirque du Soleil. De
leraar die de ‘strip act’ moest ondergaan werd op het nippertje
gered door de regen. Dan liever
door naar de popcorn of de suikerspin. Of met eitjes op een le-
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vraag naar de voorwaarden

pel gaan lopen, gaan spijkerpoeVier Pasen op
pen of hersenen eten. Op de roHet Oude Slot en
deostier, sjoelen, snoephappen
raadhuisstraat 26 | 2101 Hg Heemstede
OY4012 van Amerongen
41-35mm.indd 3
4/9/14 9:50 AM
of de waarzegger consulteren,
023-5285002 | info@vanamerongen.com
help eieren zoeken
het kon allemaal onder keiharde
w w w.va n a m e r o n g e n . c o m
met de Paashaas
muziek. De waarzegger lispelde
er wel doorheen.
20 en 21 april
IJverige bezems veegden inmidinfo: 023-5470496
dels de hele school weer schoon,
www.postverkadegroep.nl
stof was er door de hele school.
Tegen de tijd dat de barbecues
Zie ook artikel elders in dit blad
werden aangestoken, was de
school weer keurig netjes. Sla0132890
gen voor het einddiploma wordt
70x41
de volgende stunt.
Ton van den Brink
Weekaanbie-

DE LEKKERSTE STOLLEN
VAN NEDERLAND!!
500-600 gram, met amandelspijs

v.a. €6,95
Luxe stol

met rumbeslag en extra amandelspijs
500-600 gram

€8,95

ANDERE AANBIEDINGEN
ZIE PAGINA 11
Binnenweg 143 • Heemstede • 023-5282698
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TroTs van de keurslager

16 april 2014

Bij
2 kalfsding VP

entrecotes

GRATIS
champignonsaus

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 en 5.

**
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Fancy Fair Bosbeek vol koopjes
Heemstede - Woensdagmiddag
23 april organiseert Verpleeghuis en Woonzorgcentrum Bosbeek in Heemstede een grote
Fancy Fair. Op de rommelmarkt
kunt u uitgebreid rondsnuffelen.
Er is een grote boekenkraam met
boeken al vanaf vijftig eurocentjes tot kunstboeken voor drie
euro, veel speelgoed, mooie sieraden en verse bloemen. Ook
zijn er religieuze artikelen, kaarten, handwerk en een breed sca-

la aan huishoudelijke spullen.
Bij de grote loterij zijn vele prijzen te winnen, geschonken door
leveranciers en middenstanders
uit Heemstede. Aan de inwendige mens is gedacht: de lekkerste
haring van Prins, poffertjes en
koffie met taart zijn verkrijgbaar.
Dat moet de centjes opleveren
voor de cliënten van Bosbeek
voor extra activiteiten en voorzieningen. Vorig jaar is bijvoorbeeld een geluidsinstallatie aan-

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (14)
Met dank aan o.a. de facebookpagina “Je bent een Heemstedenaar als….” en tegenwoordig
ook “Heemstede Nostalgie” ontvangen we nog steeds informatie over de winkeltjes die er vroeger in de Indische Buurt waren.
Het wordt wel steeds moeilijker beeldmateriaal te vinden. Dit
keer Javalaan 1.

bij en misschien hebben andere
lezers wel aanvullingen.

Nepal
Daarmee onderscheidt Bosbeek
zich van andere zorgcentra in
deze regio. Het Bachau-project
van de Stichting Kanchi in Nepal. Koen Lommerse heeft als
14 jarige Nepal bezocht. Onder
de indruk van de armoede keerde hij in 2012 terug om vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis. Zijn oom richtte Stichting
Kanchi op. Bij het project Bachau worden kansarme kinderen, die na het verlaten van het
weeshuis meestal op straat belanden, een toekomst geboden
door middel van naai- en computercursussen. Traditioneel het
veldwerk van de Zusters van de
Voorzienigheid, waarvan er nog
een aantal wonen in Bosbeek. U
bent van harte welkom in Bosbeek op woensdag 23 april van
13.30 uur tot 15.30 uur aan de
Glipper Dreef 209, naast wandelbos Groenendaal. Telefoon 023 –
892 99 00. Toegang gratis.
Ton van den Brink

van 1930

Verschijnt woensdag
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Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Witte donderdag 17 april aanvang 19:30 uur. Dienst met
Heilig Avondmaal en medewerking van het Adventskoor
Goede Vrijdag 18 april aanvang 19:30 uur. Dienst met
lezing van de passie.
Zondag 20 april 1e Paasdag,
aanvang 10:00 uur, voorganger Ds. M.A. Smalbrugge
Bediening van de Heilige
Doop en muzikale medewerking van het Adventskoor o.l.v.
Xandra Mizée.
Zondag 27 april, aanvang 10:00
uur. Voorganger: Ds. J. van
Selms (Haarlem).

Kerkdiensten

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

Op de hoek van de Javalaan en
de Meerweg is “Vleeschhouwerij J. Spaargaren” ooit begonnen
in de jaren 60/70. In 1978 is deze
slagerij overgenomen door de familie Thijn. Van die slagerij is een
foto overgebleven, maar van het
interieur. Familie van Thijn heeft
er gezeten tot in het jaar 1986.
De foto van toen is van Johan
van Schie, genomen in de zomer
van 1987; toen heette de winkel links op de foto het Javaantje. De winkel werd gerund door
Daan Diependaal en z’n vrouw. Javalaan 1, toen, zomer 1987.
De winkel heeft bestaan tot halverwege de jaren 90. Mevr. Diependaal woont hier nog steeds.
Hoewel het tegenwoordig een
woonhuis is is het nog wel herkenbaar als winkel. De foto van
nu van Harry Opheikens is van
april 2014.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto
gescand wordt, u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal er-

COLOFON

gelegd in het restaurant. Daarnaast is er een goed doel in Nepal.

Javalaan 1, nu, 13 april 2014.

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

Diensten
Trefpunt
Regio - In het Trefpunt-Akonietenplein 1- Bennebroek
zijn de volgende diensten:
Wittte donderdag 17 april
19.30 uur
ds. J.E.Th. Nak Visser
dienst van Schrift en Tafel
Goede Vrijdag 18 april
19.30 uur
ds. J.E.Th. Nak- Visser
m.m.v.de cantorij
Stille Zaterdag 19 april
21.00 uur- Paaswake
ds. A.van Buuren
(Amsterdam)
dienst van Schrift en Tafel
Eerste Paasdag 20 april
10.00 uur - JOOST-viering
ds. A.Mak m.m.v. de cantorij
Kom in de kring
Jeugdviering

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Een ritje met
de tram...
Heemstede - Mevrouw Van
Loij uit Heemstede kwam met
een wel heel bijzondere vondst
naar het redactiekantoor van
de Heemsteder. Zij had in een
oude jas van haar man twee
tramkaartjes gevonden. Het
zijn tolbonnetjes voor de tram
die door Heemstede reed. Wat
zouden de bonnetjes nu nog
waard zijn?
Reacties graag naar:
redactie@heemsteder.nl.

Fancy fair Heemhaven druk bezocht

Ouderen kunnen nu buiten sporten
Heemstede - Twee jaar geleden kon de Heemhaven enkele
geheugencomputers aanschaffen met geld van de opbrengst
van de fancy fair. Veel dementerende ouderen hebben baat bij
het werken, of meer spelen, met
dit apparaat waar ze mee heb-

fair van zaterdag moest dit opbrengen. De bewoners kijken er
al naar uit. Een prachtig voorjaar en dan lekker buiten sporten. Dat dit nu mogelijk is.

ben leren omgaan. Net zo goed
voor hun geheugen of misschien
zelfs nog beter, is veel bewegen,
vandaar dat de cliëntenraad als
wens had om buitenfitnessapparatuur aan te schaffen. De fancy

sorteren, uitzoeken en opprijzen
van het grote aanbod. Piet Heeremans, voorzitter van de cliëntenraad, zelf al drie weken elke
dag de gangmaker, geniet zaterdagochtend bij het binnenlo-

Vrijwilligers zijn twee weken lang,
elke dag bezig geweest met het

pen van de vele bezoekers die nu
kopers worden. Of binnenlopen
voor een kopje koffie of een portie poffertjes in het restaurant.
Ook daar worden de centjes verdiend voor de buitensport. Rob
Hinze speelt op zijn trekharmonica, noem dat instrument nooit
een accordeon, oud Hollandse wijsjes met teksten als `mooi
is het meisje, lelijk is de moer`.
Soms speelt hij tegelijk ook met
zijn mondharmonica, die werkt
eigenlijk hetzelfde als die trekharmonica doet. Met blazen en
inhalen verandert de toon. In de
kledingshop wordt druk gepast
en gekeurd door de dames. Ook
hier loopt het lekker volgens Piet.
Patricia Sint, de contactpersoon
voor de zorg heeft in een moeilijke periode waarin zij worstelde
met de ziekte van Pfeiffer, hand
gebreide dieren gemaakt en die
schattige beestjes veroveren de
harten van vele bezoekers. Bijna iedereen koopt een lootje bij
het Rad van Avontuur, het Rad
maakt de winst, de bezoeker
proeft het goede doel.
Ton van den Brink

Herdenkingsplechtigheid voor de
slachtoffers van de Holocaust op 28 april
Heemstede -Op maandagavond 28 april vindt een korte
herdenkingsplechtigheid voor de
slachtoffers van de Jodenvervolging plaats op initiatief van Stichting joods Monument Heemstede. Dit gebeurt op de toekomstige plek van het Joods monument nabij het Vrijheidsbeeld op
de Vrijheidsdreef te Heemstede.
De ontvangst is vanaf 19.30 uur.
De herdenkingsplechtigheid begint om 20.00 uur en eindigt om
20.30 uur.
Het programma is als volgt:
- Opening door mevrouw P.E.
Koningsveld, voorzitter van
de Stichting Joods Monument
Heemstede

- Korte toespraak van mevrouw M.J.C. Heeremans, burgemeester van de gemeente
Heemstede
- Jizkor door rabbijn S. Spiero
- Het gezamenlijk zeggen van
het Kaddisj
- Afsluiting door mevrouw P.E.
Koningsveld
- Het leggen van steentjes door
de aanwezigen
Indien u de herdenking wilt bijwonen, wordt u verzocht een
steentje mee te nemen om dit
op de toekomstige plek van het
Joods monument te leggen.
Door het leggen van een steentje wordt volgens Joods gebruik
respect getoond aan de overle-

denen. Er is helaas geen zitgelegenheid. Het staat u vrij om een
eigen stoeltje mee te nemen. Er
is een ruime parkeergelegenheid
op het parkeerterrein tegenover
de kinderboerderij van wandelbos Groenendaal. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
De Stichting Joods Monument
Heemstede is opgericht op 18
september 2012 en realiseert
een Joods monument ten behoeve van de slachtoffers van
de holocaust. Meer informatie of
doneren bij Stichting Joods Monument Heemstede, e-mail: perlstein@quicknet.nl, telefoon: 023
5295313. Bankrekeningnummer:
NL88INGB0006162398.
Bart Jonker

Winnaars high tea van
bakkerij Bertram
Heemstede - Dit zijn Matthijs en Jeroen met hun moeder, winnaars van de royal high tea in het Amstel Hotel, zijn de 47ste
winnaars! Bakkerij Bertram van de Binnenweg in Heemstede
blijft met de actie nog steeds elke maand 2 personen blij maken.

Burgerlijke Stand
Heemstede
(28 maart t/m 10 april 2014)

Huwelijken:
Robertus W.H. Windt & Jeannette Planting
Paulus J.M. Kramer & Jenny Jung
Sander van den Hoogen & Patricia Verschuren
Charles L. Brasser & Jeannetta Franssen
Duco Neve & Jennifer van Geffen
Roger M. Kops & Nanda G. Assendelft
Geboorteaangiften:
Stijn A. Boegheim zoon van T. Boegheim en S. de Wit
Jiske J.W. van de Graaf dochter van S.J.P. van de Graaf
en M.L. Andeweg
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Direct na de ‘bouwvak’ wordt gestart met bouwen

Gemeente trekt 100.000 euro
uit voor Wilhelminaplein
Heemstede - Stadsherstel, het
bedrijf dat de voormalige Pandahof aan het Wilhelminaplein
heeft aangekocht, vraagt de gemeente om financiele steun. De
gemeenteraad is blij met het feit
dat er eindelijk iets gaat gebeuren met het pand. Het bleek jaren onverkoopbaar en de gewenste horecafunctie was onhaalbaar.
Het pand verpauperde en benodigde investeringen voor de opwaardering van het plein werden
steeds uitgesteld. Vooral door
de aanwezigheid van het ontsierende gebouw. Stadsherstel,
dat zich richt op het nieuw bestemmen van oude gebouwen,
was bereid in dit project te stappen. De kracht van Stadsherstel
is dat zij beeldbepalende en oude elementen van een pand behouden. Geen totale sloop en
dan nieuwbouw, maar binnen
het historische pand worden eigentijdse appartementen opgetrokken. Bij Stadsherstel was
van meet af aan bekend dat het
plan financieel niet haalbaar zou
zijn. Dat is op te lossen door aan
de achterzijde van het gebouw,
waar nu een aantal appartementen is geprojecteerd, meer neer
te zetten. Dit zou wel het karakter van de achterzijde aantasten. Totaal is er een tekort van
577.000 euro waarvan Stadsherstel 477.000 voor haar rekening neemt. De gemeente is ge-

vraagd 100.000 euro bij te dragen. Volgens directeur Jaap Hulscher van Stadsherstel brengt de
aard van de activiteiten met zich
mee dat er bij vrijwel alle projecten die zij onder handen hebben
een financieel gat ontstaat. Dit
lossen zij op door over een heel
lange periode huurinkomsten te
verwerven en zo de verliezen op
termijn op te vangen.
De leden van de commissie
ruimte zijn enthousiast dat er

nu, na jaren, eindelijk een eerste
stap is gezet om het Wilhelminaplein op te waarderen, om te
beginnen met dit project. De gevraagde 100.000 euro werd dan
ook unaniem door de raadsleden
geaccordeerd.
Stadsherstel verwacht, als alle
vergunningen tijdig binnen zijn,
direct na de bouwvakvakantie
op 8 augustus te kunnen starten
met de bouw.
Eric van Westerloo

HBB (5 zetels) heeft besloten met VVD (4) CDA (3) een college te vormen en heeft D66 (5) buiten spel gezet. D66 verwondert
zich erover dat HBB met twee verliezende partijen in zee gaat en
is benieuwd hoe grote strijdpunten opgelost worden.
Het verschil tussen HBB en D66 is maar 90 stemmen. Maar omdat
de grootste partij traditioneel begint met de gesprekken, was HBB
aan zet. Tijdens een constructief gesprek met D66 was er enthousiasme om bepaalde zaken, zoals de hoogbouw, gezamenlijk anders aan te pakken. Wij adviseerden om de grote winnaars van de
verkiezingen, HBB en D66, samen met een derde partij een coalitie te laten vormen. Geen enkele partij werd uitgesloten, al werd
opgemerkt dat de kiezer het niet zou begrijpen als de VVD (met
een verlies van 3 zetels) als eerste aan bod zou komen. Afgesproken werd om de volgende fase van de formatie eerst onderling af
te stemmen.

In een persbericht stond later de onjuiste mededeling dat D66 alleen met Groen Links en PvdA in een coalitie wilde, maar wij hebben geen enkele partij uitgesloten, ook VVD en CDA niet omdat we daarmee de afgelopen jaren goed samengewerkt hebben.
Het is ons niet duidelijk waarom HBB de verkiezingsuitslag naast
zich heeft neergelegd en gekozen heeft voor de verliezende partijen. De aangegeven argumenten zijn in elk geval deels onjuist en
deels onvolledig.

Kunst, Spaanse flamenco en
nog veel meer bij atelier Verart

Vera Bruggeman van atelier Verart is beeldend kunstenaar in
Heemstede. Onlangs exposeerde ze nog tijdens een congres
in Noordwijk. “Mijn interesse en
liefde voor kunst is al op de kleuterschool ontstaan”, legt Vera uit.
“Mijn oma woonde in Schoonhoven en had een lade vol knipsels waarmee ik als kind aan de
slag ging. Die lade was mijn vrijheid, de vrijheid van mijn expressie. Zo kon ik me als klein kind al
volledig ontplooien. Op de lagere
school had ik een tekening gemaakt die mijn oma zo geraakt
heeft, dat ze deze heeft ingelijst

Nieuwe college in Heemstede:
een wonderlijke combinatie

Onjuiste weergave van zaken
De verbazing was groot toen HBB in zee ging met VVD en CDA
met als reden ‘dat HBB in deze combinatie méér mogelijkheden
zag om haar partijprogramma te realiseren’. Terwijl VVD en HBB
op veel punten recht tegenover elkaar staan zoals de Vomar, de
hoogbouw en de toekomst van het Manpadslaangebied. HBB gaf
niet aan welke zaken niet met D66 voor elkaar te krijgen waren.

Zintuigen in ultieme vorm geprikkeld

Heemstede – Een kleurrijk en
cultuurrijk spektakel op vrijdag
25 april tussen 10.00 – 17.00 uur
bij atelier Verart aan de Zandvoortselaan 167. Dan is het atelier gehuld in Spaanse sferen
en klanken: de Spaanse Maria
de Robles uit Sevilla geeft in het
atelier een workshop flamencodansen.

INGEZONDEN

en aan de muur heeft gehangen.
Kunst is de spiegel van onze ziel.
Het raakt mensen en ontroert.
Mijn kunst kenmerkt zich door
asymmetrie en organische vormen. Het vormt de barokke veelheid van chaos waar ik een weg
in weet te vinden.”
“Ik heb Maria de Robles via haar
indrukwekkende flamencojurken leren kennen, zij is zo creatief”, vervolgt Vera Bruggeman.
Zo zijn haar jurken net zo kleurrijk als mijn schilderijen. We zijn
ooit van plan samen een flamencojurk te ontwerpen omdat we
op een lijn zitten qua ideeën en
creativiteit. Ik ontwerp dan de
kleuren en het patroon van de
stof. Het kleurrijke en hartstochtelijke van haar jurken is een op
een met mijn schilderijen. Hierdoor ontstond het idee om de
Spaanse flamenco te verbinden
met mijn kunst. De flamenco is
meer dan zang, muziek, ritme
en dans alleen: het is de ziel van
Spanje die door en door verwe-

ven is met de Spaanse samenleving. Passie, trots, emotie, verdriet, vreugde: alles komt in de
flamenco voorbij. Sevilla, waar
Maria de Robles oorspronkelijk
vandaan komt, is de stad waar
de flamenco geboren is. De stad
staat bekend om de beroemde
flamencowijk Triana langs de rivier de Guadalvivir waar veel flamencoartiesten wonen. Net als
de flamenco, is beeldende kunst
ook passie en emotie. Daarom
past deze workshop flamenco
zo goed in deze ambiance. Maar
er is meer te doen deze dag. We
hebben naast de workshop ook
Maud van der Klugt, die prachtige sieraden ontwerpt en maakt.
Deze sieraden zijn te koop en
sluiten aan op deze sfeer. De
opbrengst hiervan gaat volledig
naar een goed doel. En dan hebben we nog tijdens deze dag Ragazze Due, die prachtige suéde kleding, tassen en accessoires aanbiedt. Kortom: het wordt
een dag voor iedereen waarbij

Betrokken wethouder
D66 heeft in de afgelopen vier jaar veel voor elkaar gekregen op
het gebied van duurzaamheid en op het sociale vlak. Ook is flink
bezuinigd op diverse voorzieningen zonder dat Heemstede dat
echt gemerkt heeft. Dat hebben we te danken aan een zeer betrokken en collegiale wethouder: Jur Botter. We vinden het enorm
jammer dat hij deze rol niet nog vier jaar kan vervullen. Maar we
zullen nu vanuit de oppositie op scherpe wijze het democratische
geluid laten horen. We blijven ijveren voor een groen Heemstede,
voor een onbebouwd Manpadslaan, een transparant bestuur en
voor een goed financieel beheer.
D66 Heemstede

Beeldend kunstenaar Vera Bruggeman (fotografie: Bart Jonker Productions© 2014).
alle zintuigen in de ultieme vorm
worden geprikkeld”, aldus Vera
Bruggeman.
Deelnemen aan deze leuke dag
en de flamencoworkshop? De
kosten zijn 5 euro per persoon.

Aanmelden kan via de e-mail
vera@verart.nl of telefonisch op
06-28573364. Meer informatie
over Vera Bruggeman en atelier
Verart op www.verart.nl.
Bart Jonker
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Kinderen adopteren oorlogsmonument

Malala, een voorbeeld voor alle kinderen
Heemstede – Vrijdagochtend
ontving evenementenmanager
van de gemeente, Bert de Vos,
240 leerlingen van zeven bassischolen in twee sessies in de
Burgerzaal van het Raadhuis.
Om vrijheid te beseffen. Met
het overdragen van de foto van
het Vrijheidsbeeld hebben 240
leerlingen van de Heemsteedse
basisscholen symbolisch de
zorg voor het monument aan
de Vrijheidsdreef overgenomen.
Vertegenwoordigers van groe-

pen zeven namen de taak over
van de groepen acht van de
Voorwegschool,
Crayenesterschool, Valkenburgschool, Jacobaschool, de Ark, Evenaar en
de Bosch en Hovenschool. Burgemeester Marianne Heeremans
ontving de kinderen, zij schetste
het beeld aan de Vrijheidsdreef,
gemaakt door Mari Andriessen die nog beeldhouwlessen
gaf aan onze vroegere koningin
Beatrix. Een beeld dat symboliseert de vrijheid. De vrouw die

zich los wil maken van de boeien. Het adopteren van een monument begon 27 jaar geleden,
toen met enkele scholen, nu al
1000 en volgens War Child gebeurt dat in Heemstede op een
indrukwekkende wijze. Kinderen
leren door dit project meer over
de lokale geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog, de traditie
van herdenken en bijbehorende
rituelen. Op 4 mei leggen zij bij
de 4 mei Herdenking een krans
bij het monument. Marc Westendorp, veteraan als waarnemer in Bosnië, hield namens de
Advies Commissie Veteraneneen
gesprekje. Hij vroeg de kinderen
wanneer de Eerste Wereldoorlog
begon. Als antwoorden kwamen
1998, dat is kennelijk al heel lang
geleden, maar ook 2004 werd
genoemd en uiteindelijk kwamen ze op 1914. “Van de Tweede Wereldoorlog zijn nog wel getuigen, je kan straks naar ze luisteren en daarna vragen stellen.
Malala, het Pakistaanse meisje
dat door de Taliban in haar hoofd
werd
neergeschoten vanwege haar ideeën en opkomt voor
de rechten van meisjes, is een
goed voorbeeld voor jullie net als
Maarten Luther King en Mandela. Zij helpen jullie bij het elkaar respecteren, elkaar vrijheid
gunnen en niet pesten. Geef nu
elkaar eens flink de hand”. Dat
willen de kinderen en ze zoeken
gelijk hun vriendjes en vriendinnen.
Heimwee en hongerstillers
In de beide presentaties hielden ouderen van Welzijn Ouderen een verhaal zoals die verteld

AutoShow in hartje Heemstede!
Heemstede - Ondanks de tegenvallende resultaten in de autoverkopen is het de winkeliersvereniging Centrum Heemstede weer gelukt om een respectabel aantal A-merk dealers naar
het winkelcentrum van Heemstede te halen! Aankomende zaterdag, 19 april, kunt u uw (auto-)hart weer ophalen op de Binnenweg, daar wordt de jaarlijkse
AutoShow georganiseerd.
Dit jaar kan dat nog in april maar
vanaf volgend jaar wordt het
‘puzzelen’ met de evenementenkalender want dan komt er
waarschijnlijk weer een Auto RAI
in april 2015.
De merkdealers die hebben gestaan in het verleden hebben
veel zin om nu weer deel te nemen; de samenwerking met de
winkeliers maakt het tot een verrassende en kwalitatief hoogwaardige combi.
De eerste etalages met reservewiel en gevarendriehoek zijn
reeds gesignaleerd… Posters
en stoepborden zijn weer keurig
verzorgd door de WCH, de publiciteitsmotor draait op volle toe-

Dixieland Crackerjacks, ook van de partij aankomende zaterdag!
ren. Op Facebook en Twitter is
de AutoShow Heemstede allang
geen onbekende meer en uiteraard mag de Heemsteder in dit
rijtje ook niet ontbreken.
Omdat dit jaar de AutoShow op
paaszaterdag valt, zullen de kinderen welkom worden geheten door heuse Paashazen. Dat
wordt gezellig! Voor de muzikale
omlijsting zijn de Dixieland Crackerjacks weer van de partij; als

looporkest zullen de muzikanten
een aantal uren de AutoShow
2014 van heerlijke en swingende klanken voorzien.
U komt toch ook? Bewonder de
nieuwste modellen van Jaguar, Mercedes en tal van andere
merken. Kom naar de Raadhuisstraat & Binnenweg en alle glimmende bolides heten u welkom
in ‘de Leukste winkelstraat van
Nederland’!

staan in het boekje van WOH,
Heimwee en hongerstillers. Opgetekend en nu vertelt door Els
Draijer-Klein en Ien Peyrot. Verhalen over de hongerwinter en
hoe erg heimwee kan uitpakken. Het boekje is verkrijgbaar
bij WOH aan de Lieven de Keylaan 24. Jooske Hommes uit
Heemstede met drie kinderen
op de Voorwegschool, gaf aan
hoe War Child kinderen vertrouwen in mensen teruggeeft nadat ze uit een oorlogssituatie komen. Een film werd door de kinderen heftig gevonden, vooral
het begin met die echte oorlogstoestanden. War Child biedt onderwijs, veiligheid, vertrouwen,

Meadow
Trend,
Lente in de
Wereldwinkel
Heemstede - Voor de paasdagen en het al vol op gang
zijnde voorjaar, vind je in
de Wereldwinkel de leukste
trendartikelen. Allemaal, unieke handgemaakte en voor een
eerlijke prijs ingekochte producten. Van gezellige versieringen voor de paasdagen tot
de mooiste woonaccessoires.
Er is weer een ruime sortering
aanwezig.
Hout, glas, herbarium en rustige en natuurlijke tinten spelen een belangrijke rol in de
nieuwste trend. Hout komt
vanwege zijn natuurlijke karakter heel warm over en kan
prachtig worden gecombineerd met mandwerk, dat geheel of gedeeltelijk een kleur
heeft gekregen. Groen glas
of glas met groene accenten
passen ook goed in dit lentethema.
Ben jij ook helemaal weg van
dit lentethema? Bezoek dan
binnenkort de Wereldwinkel aan de Raadhuisstraat 29,
daar vind je de mooiste cadeaus in de nieuwste stijl.
Wereldwinkel Heemstede,
Raadhuisstraat 29.
Open: dinsdag t/m zaterdag.

een toekomst met samenwerking. Leert ze sterker worden en
weer naar school te gaan. Want
een kind hoort niet in de oorlog thuis, die moet gewoon kind
kunnen zijn. Wethouder Jur Botter vond het heel belangrijk dat
kinderen de vrede doorgeven.
We hebben alles wat ons hartje begeert, maar dat is niet overal zo. Hij hoorde thuis steeds als
hij als kind zijn bord niet leeg
had gegeten hoe opa en oma de
hongerwinter meemaakte. Hij is
benieuwd hoe deze groepen zeven de traditie levend houdt. De
kinderen zongen, samen met de
veteranen, het Wilhelmus.
Ton van den Brink
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Hans Vos als derde geëindigd in verkiezing
‘Beste Schoenmaker van Nederland’
Heemstede - Hans Vos van Vos Meester mee doet. Tijdloos en modieus.
Schoenmaker aan de Raadhuisstraat 78 is der- Aan de bemachtiging van de derde plaats ging
de geworden in de verkiezing tot ‘Beste Schoen- een nominatie vooraf. Twee reparaties die net
maker van Nederland’. Natuurlijk een hele eer en klaar waren, stuurde Hans Vos in voor de weddat mag worden gevierd. Buiten op de etalage strijd en er kwamen drie man de zaak bekijken.
ziet u het vrolijke rood-wit-blauw al van de Ne- Ze keken naar het onderhoud van de machines,
derlandse vlag. In Heemstede is Vos de beste en de manier van werken. Ze keurden de inrichting,
dat in de ‘Leukste winkelstraat van Nederland’. het exterieur van de zaak en het assortiment. TeDe ondernemer mag daarvoor best in het zon- vens werd de uitstraling van de ondernemer en
netje worden gezet. Zelf vindt hij deze mooie uit- zijn personeel getoetst. Alle concurrenten, behalverkiezing reden om zijn klanten een leuke ac- ve twee, liet hij achter zich! Hans en zijn team zijn
tie te presenteren: bij elke riem en ceintuur krijgt natuurlijk heel tevreden met het behaalde resulu maar liefst 35% korting op de aankoopprijs. U taat.
weet… niet alleen het reparatiewerk van Vos is
van hoge kwaliteit maar ook de lederen riemen Vos Gilde Meester Heemstede: blij met het behaalzijn van grote klasse. Echt een riem of ceintuur de resultaat ‘derde plaats in de verkiezing tot Beswaar je mee gezien mag worden en waar je lang te Schoenmaker van Nederland’!

NL Doet
geslaagd!
Regio – Op vrijdag 21 maart jl.
hebben leerlingen van het Nova-college in Haarlem een leuke dag georganiseerd voor de
gasten van de Zonnebloem uit
Zuid-Kennemerland. De gasten werden ontvangen met koffie en een zelfgemaakte heerlijke
taart. Daarna gingen de handen
uit de mouwen, want er moesten
doosjes worden versierd met vilt,
bloemetjes en beestjes. Onder
leiding van de leerlingen kwamen de meest prachtige creaties
tot stand. De leerlingen wilden
ook graag weten of de gasten

even slim waren met hun hoofd
als dat zij met hun handen hadden laten zien. Vele vragen over
de wereld van toen en nu kregen
de gasten voor hun kiezen. Zij
‘worstelden’ zich daar met veel
plezier doorheen. Na een intensieve ochtend was het tijd voor
een multiculturele lunch. Omdat
de leerlingen onder andere komen uit Bosnië, Somalië en Sri
Lanka leek het hen een mooi initiatief om gerechten uit hun oorspronkelijke thuisland op tafel
te zetten. De gasten waardeerden dit zeer en smulden van al
dit lekkers.
De gasten van de Zonnebloem
Zuid Kennemerland gingen met
een zeer voldaan gevoel weer
huiswaarts en kijken alweer uit
naar volgend jaar.

Affiniteit met ICT?

Vacature Top 3
Vrijwilligerswerk

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert haar vacature Top 3.
Staat er een leuke functie voor
u bij, neem dan contact op met
één van de medewerkers van
het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede. We zijn bereikbaar van dinsdag t/m donderdag tussen 9-12 uur: 023
– 5483824. Op www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u
nog veel meer vacatures vinden!
Maaltijdvrijwilligers
Voor een verzorgingstehuis
zoeken we vrijwilligers die een
uurtje in de week, bijvoorbeeld
na hun werk of school, willen
helpen bij de broodmaaltijd
tussen 17.30 – 18.30 uur. Eventueel langer blijven om samen
nog een spelletje te doen, mag
natuurlijk ook!
Vrijwilliger techniek met
kinderen
Voor de buitenschoolseopvang

van Casca zijn wij op zoek naar
een vrijwilliger, die het leuk
zou vinden om een techniekactiviteit te bedenken en deze
samen met de kinderen (leeftijd tussen de 7 en 12 jaar) uit
te voeren. Samen dingen maken die de kinderen aanspreken, zoals het maken van een
bel of iets elektronisch in elkaar zetten. Er is altijd ondersteuning en begeleiding van
een beroepskracht aanwezig.
Assistent bij diverse
ICT-klussen
Heb jij affiniteit met de ICT? En
lijkt het jou een leuke ervaring
om mee te kijken bij een ICT
afdeling van een grote organisatie? Wij kunnen jouw belangstelling en kennis goed inzetten bij de steeds wisselende
(tijdelijke) klussen voor ervaren en minder ervaren ICT‘ers.
De werktijden zijn flexibel en
in overleg. Het vrijwilligerswerk vindt voornamelijk plaats
in Haarlem.

HBC G1 – OVER AMSTEL G2
De kroon op het werk!
Normaal gesproken sta je altijd gewoon op tijd op.
Vandaag schrik je veel te laat wakker. Verslapen!
Normaal gesproken kom je op de aangegeven tijd
op het veld voor je wedstrijd. Vandaag ben je ruim
een uur eerder!
Normaal gesproken heb je wel wat praatjes voor
de wedstrijd. Vandaag zit je er wat stilletjes en met
een strak koppie bij!
Normaal gesproken maak je je niet druk of je wel
of niet een spelerspas hebt, want je speelt toch
wel. Vandaag maak je je daar toch wat zenuwachtig over!
Normaal gesproken neem je geen risico met een
blessure. Vandaag bijt je je met liefde door de pijn
heen!
Normaal gesproken heb je er geen moeite mee
een pass over 20-30 meter in de voeten te plaatsen. Vandaag lukt het nog niet eens binnen 10 meter!
Maar wat is er vandaag dan zo anders dan anders?
Vandaag kon HBC de kroon op het werk zetten. Het ultieme moment waar elke sporter van
droomt. Kampioen worden. Alleen moest daarvoor
nog wel even gewonnen worden. En dan zijn de
normale dingen ineens toch wel wat anders. Combinaties liepen niet. Ballen aannemen lukte niet
echt. Resoluut uit verdedigen ging niet automatisch goed. In de eerste helft droop de spanning
er vanaf. Over Amstel kon daardoor soms ook gevaarlijk dichtbij komen. Gelukkig bleef het 0-0.
De rust werd benut om het geloof in eigen kunnen
weer terug te brengen. Na 5 minuten zette Davy

3-2:

INGEZONDEN

(wie anders) dat geloof om in de voorsprong. Toen
kort daarna Martijn het 2e doelpunt liet aantekenen werd het binnen en langs de lijnen wat rustiger. Over Amstel gaf het echter nog niet op. Bij
weer een aanval werd onvoldoende ingegrepen en
de marge was weer 1. Met nog een kwartier te
gaan. Rick stond aan het eind van wel een mooie
combinatie en maakte de 3-1. Dan lijkt het gespeeld, maar tot vlak voor tijd bleef het spannend.
Over Amstel kwam nog een keer terug, maar verder liet Sebastiaan het niet komen. HBC was zo
gebrand op het resultaat dat het fluitje van het andere veld met gejuich werd ontvangen. De goed
leidende scheidsrechter had echter nog 1 minuutje op zijn klok staan. Na een eeuwigheid floot hij
dan toch af en was HBC G 1 KAMPIOEN!!!!!
De spelers, de leiders, de ouders, de begeleiders en het overige publiek gingen spontaan uit
hun dak. Felicitaties van iedereen aan iedereen.
Het is dan ook een wereld prestatie van: Sebastiaan, Denzel, Rick, Thomas, Liban, Ashwin, GertJan, Frank, Jeroen, Martijn, Davy, Jan, Pieter, Frank
en Leo. Het hele team dus. In het eerste jaar bij de
senioren direct kampioen worden. Daar hadden
maar weinigen rekening mee gehouden. Eigenlijk
niemand. Het was al mooi dat HBC, dank zij de
combinatie met Overbos, in de senioren competitie mee kon doen. De samenwerking tussen HBC
en Overbos, de wil om te laten voetballen, de sport
op de voorgrond plaatsen is al een enorme winst.
Dat het zich vandaag vertaald heeft in het kampioenschap is de kroon op het werk!
Leo Holdorp

Staand van links naar rechts: Pieter van der Zwet, Jeroen Walstra, Thomas van der Meer, Ashwin de
Graaf, Davy Lucardie, Martijn Kamphuis, Jan Kerver, Denzel Helmijr, Gert-Jan van Zuilichem, Rick de
Bruin, Leo Holdorp, Frank Kerver.
Voorgrond van links naar rechts: Liban Fahiyeh, Sebastiaan Wiegman, Frank Wiegman.
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Gruwelijke Rijmen van Roald Dahl op de catwalk

Muziektheater van Stichting Pablo Neruda
Heemstede – U denkt, die
sprookjes van Assepoester,
Roodkapje en Sneeuwwitje van
Grimm.die ken ik wel. In drie
voorstellingen van de Gruwelijke Rijmen van Roald Dahl in het
weekend in de bijna uitverkochte
druk bezochte Lichtfabriek, blijkt
dat Dahl in zijn bewerking er een
totaal andere wending aan geeft.
Met spanning, griezel en humor
komen de sprookjes op een catwalk tot leven. Heel dicht bij het
publiek komt Dahl zelf, (Joost
Dessing) , ten tonele, tot hij zelf
bedreigd wordt. Roodkapje is
een wolf in schaapskleren. Raakt
Assepoester haar schoentje
kwijt, krijgt genoeg van een prinselijk leven als dit haar de kop
gaat kosten en krijgt wonderwel
een aardige pottenbakker en een
lang en gelukkig leven. Zomaar
bij Dahl, dat kan dus ook. De zeven dwergen van sneeuwwitje
worden zelfs stinkend rijk bij de
paardenrennen. In de sprookjes
van Dahl kan gewoon met sky-

pe gecommuniceerd worden. De
aankleding is echter meer klassiek en past in de sprookjesachtige omgeving van een industrieel erfgoed als een Lichtfabriek
uit de tijden dat sprookjes echt
waar waren. Wat je met zwart als
basiskleur kan doen. Veel suggereren met kleine accessoires van
hoofdoekje tot varkenskopje. De
catwalk als podium brengt het
zangkoor van zestig man/vrouw
heel dichtbij. Je ziet en hoort de
koorleden genieten van wat ze
maandenlang gerepeteerd hebben onder leiding van Cees Thissen. De Teisterband speelt achter in een orkestbak, begeleidt
de musicalachtige teksten vlekkeloos. Dat is een staaltje oefening en begeleiding voor mensen die gewend zijn hun hobby te spelen: blaasmuziek uit het
folk-, marsen-, dixieland-, latinen jazzrepertoire. De Gruwelijke
Rijmen een volledig eigen productie van de Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda. Met be-

houd van de muzikale basis uit
2003 van de hand van Cees Thissen, met gouden strikje en Rogier Bosman is het project nu in
een spectaculair, extra theatraal
jasje gegoten. Regisseuse Marjolein Macrander, animatie- en
beeldgoeroe Guido Paap maken

met hun bijdragen Dahl’s toch al
vreemde verhalen nog veel gekker.
De theatrale kant wordt nog extra ondersteund en versterkt met
behulp van beelden en projecties via multimediatechniek. Assepoester, Sneeuwwitje, Roodkapje en Roald Dahl in eigen
persoon, op de catwalk. Dahl
was dit weekend terug, in de
Lichtfabriek, theatraler en gruwelijker dan ooit.
Ton van den Brink

Joostviering
Trefpunt

Regio - Eerste Paasdag is er
weer een Joostviering in het
Trefpunt in Bennebroek, waarin Aart Mak zal voorgaan:
Joost viert Pasen.
Het thema van Joost is: de
dood vraagt om levensbeschouwing…
Het hele christendom is gebaseerd op iets wat maar vijfhonderd mensen zeggen te
hebben gezien.
Dat is verdraaid weinig. Die
ongeveer vijfhonderd mannen
en vrouwen hebben iemand
ontmoet van wie zeker was
dat hij morsdood was. Is dat
te begrijpen? Nee. Maar het
moet aan iets heel dieps hebben geraakt. Dood wordt leven. En niet omgekeerd. Joost
begrijpt er niets van. Wat is leven? Waar begint het, waar
houdt het op? Wat weten we
van het leven en van de dood?
Kan er meer zijn dan wij kunnen weten? Op 20 april vieren
we met Joost samen Pasen.
Wat is Joost?
Joost is iets anders dan de
gangbare kerkdienst. Joost
is goed te volgen, juist voor
mensen die niet vaak in de
kerk komen. Joost is er voor
mensen die op zoek zijn naar
een ander geluid in het drukke
leven van alle dag. Joost gaat
over vragen die er toe doen:
relaties, maatschappij, spiritualiteit, plezier en zinnig leven.
Joost is er op de derde zondag
van de maand.

… je vergapen aan de mooie plafonds en open haarden…

Basisschool De Evenaar werkt met project ‘Buitenplaatsen’
Heemstede - De maand april
staat op basisschool De Evenaar geheel in het teken van het
thema “Buitenhuizen en buitenplaatsen in Heemstede en omgeving”. In de omgeving van
Heemstede zijn veel prachtige
landhuizen te bewonderen die
in de 17e en 18e eeuw ’s zomers
bewoond werden door rijke Amsterdamse kooplieden, die de
stank en hitte in de stad wilden
ontvluchten.
In de zomer zochten zij de verkoeling en ruimte in hun buitenhuis en de, vaak grote tuinen
en bossen er omheen. Zo zijn er
Huis te Manpad, Leyduin, Elswout, de Hartekamp. Allemaal
prachtige huizen, bijna kleine
paleizen, waar wij ook nu nog
van genieten, want wie heeft er
niet wel eens een wandeling gemaakt in het prachtige landgoed
rondom Elswout?
De groepen 1 en 2 hebben een
bezoek gebracht aan buitenhuis
Leyduin, waarbij de allerklein-

sten van De Evenaar zich vergaapten aan mooie plafonds en
wel heel veel open haarden, in
elke kamer maar liefst één.
De groepen 3 en 4 bezochten

landgoed Elswout, waarbij zij onder leiding van een gids het park
bezochten en de buitenplaats
van alle kanten bekeken.
De groepen 7 en 8 bezochten

Huis te Manpad, op een steenworp afstand van onze school.
Ook in de klas is er hard gewerkt
aan het opstellen en beantwoorden van onderzoeksvragen omtrent dit onderwerp. Vragen als:
“Wat weten we al over dit onderwerp? “ “Wat hebben we over dit
onderwerp geleerd?” “Hoe werden er feesten gevierd in die
tijd?” “Hoe was het vervoer in
die tijd geregeld?” passeerden
de revue.
Samen met de vakleerkrachten
muziek en beeldende vorming
werd er gewerkt aan een dans
en het maken van echte buitenhuizen van karton.
De themamaand zal worden afgesloten door een kijkavond,
waarbij belangstellenden kunnen kijken wat de kinderen allemaal gemaakt en geleerd hebben. Aansluitend zal er een interessante lezing gehouden worden door Hillebrand de Lange van Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek.

Zondag 20 april om 10 uur in
het Trefpunt, Akonietenplein
1 Bennebroek. Er is een apart
programma voor kinderen tot
14 jaar. Welkom!
Zie ook de website:
www.pkntrefpunt.nl.
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Hoogbouw plan Havendreef
blijft een groot twistpunt
Heemstede - In zijn laatste
commissievergadering ruimte,
op 10 april, hield wethouder Pieter van de Stadt een vurig pleidooi om door te gaan met het
bouwplan voor een nieuw wijkje ten noorden van de haven
van Heemstede. Binnen het plan
een flatgebouw van minimaal 29
meter hoog. De raadcommissie
werd gevraagd in te stemmen
met plan. Hierna zou er geen
weg meer terug zijn voor de gemeenteraad.
Verschillende insprekers voerden
het woord. Zo wilde de heer Krol
graag dat de geplande winkel
van Heems, midden in de nieuwe
woonwijk, wordt verplaats naar
leegstaande panden rond de haven. Daarbij werd leegstaande
garage van de Volkswagendealer genoemd. De heer Ellis wees
de partijen op hun programma’s
waarin stond dat Heemstede het
dorpse karakter moest behouden. D66 stelde bij monde van
But Klaasen vast dat het een alles of niets project was. Maas
(PvdA) wilde eerst een totaal visie hebben. Een samenhang tussen bebouwing, verkeersaanbod
op de Dreef en de totale omgeving. De HBB fractie was en is
nog steeds tegen de hoogbouw
en zou graag zien dat de bouwer aan deze wens tegemoet
komt en er een paar etages afhaalt. Van de Stadt deed zijn best
het plan te redden. De gemeente ontvangt door de verkoop van
grond een aanzienlijk bedrag,
dat het miljoen te boven gaat. Dit
bedrag is nog niet opgenomen in
de begroting, zodat het extra inkomsten zijn. Voor dat geld kunnen weer andere plannen worden bekostigd. Dat is uiteraard
positief. Aan de andere kant ontstaat er een gebouw dat velen in
Heemstede niet willen en zien dit
als een aantasting van de woonomgeving. Van de Stadt wees op
de ontwikkelingen aan nieuwe
verkeersverbindingen in de regio. Verbindingen die mogelijk
de Dreef op termijn gaan ontlasten. Hij vond dat het plan goed in

elkaar zat en als de bouwer onverhoopt tussentijds zou afhaken
ontvangt de gemeente alsnog
geld via een garantstelling. Voor
alle losse zaken zoals de waterafvoer, de inrichting van de kade
en het huisvuil denkt hij goede
oplossingen te vinden.
De gemeenteraad was verdeeld. Na de recente verkiezingen zijn de verhoudingen in de
raad veranderd. Het CDA en de
VVD steunen het plan door dik
en dun, maar zijn in de minderheid. GroenLinks steunde aanvankelijk de plannen, maar trok
deze steun tijdens de vergadering in. De PvdA heeft ook steeds

een ander grondgebruik. Zo zijn
er nog tientallen zaken die effect
hebben op de totale kosten. Bij
iedere versobering van het plan
ontvangt de gemeente minder
geld en ook dat is een overweging. De ontwikkelaar is hier zeker niet blij mee en zit ook nog
eens met een huizenmarkt die
maar niet vlot wil komen. Kopen er te weinig mensen vanaf
de tekening, dan wordt er niet
met bouwen begonnen. De politiek is verdeeld, maar kan nu
nog zonder financiële schade uit
het project stappen. In de raadsvergadering van 24 april krijgt dit
een vervolg.
Eric van Westerloo

Voorjaarspracht
Blekersvaart

Heemstede - De bijgevoegde foto toont de Blekersvaart, ter
hoogte van de ‘Vaartbrug’ in volle voorjaarspracht. De narcissen
en prunusbomen staan thans in volle bloei. In de jaren 60 van de
vorige eeuw waren er vergevorderde plannen ‘de stinkerd’, zoals
deze historische vaart in de vorige eeuw ook wel genoemd werd
te dempen. Gelukkig is dit plan nooit uitgevoerd en is de waterkwaliteit sinds die tijd enorm vooruit gegaan!
Edwin Visser, Blekersvaartweg 7.
meer bedenkingen en is nu tegen. HBB blijft tegen stemmen
en D66 is er nog niet helemaal
uit. D66 willen eerst onderzocht
hebben wat de consequenties zijn als het plan wordt aangepast. De wethouder beloofde binnen een week de consequenties op papier te zetten. Volgens insiders is dat volstrek onmogelijk om het binnen dat tijdsbestek te doen. Het wordt nattevingerwerk, of de raad daar blij
mee is? Minder etages leidt tot
minder parkeerplaatsen, minder leidingwerk, lichtere bouw of

INGEZONDEN

Met verliezers een college
vormen?
HBB onderhandelt verder met CDA en VVD, meldt De Heemsteder vorige week. Ik kon mijn ogen niet geloven. Maar toch, het
stond er echt. De partij VVD kreeg klop van de kiezer en ging terug van 7 naar 4 zetels. Het CDA wist zich te handhaven, maar
verloor niettemin 250 stemmen. En met deze verliezers wil de winnaar HBB een college vormen? Mijn verstand staat erbij stil. De
grote verliezer mag dus straks doorregeren, terwijl diens beleid
duidelijk door de kiezer is afgewezen. En de andere winnaar, D66,
wordt buiten spel gezet! Ik ben erg benieuwd wat de kiezer, die
koos voor HBB, hiervan denkt. Dit lijkt toch wel heel veel op kiezersbedrog.
Henk Koetsier, Heemstede.

Home Instead Thuisservice

Er zijn oplossingen thuis mogelijk!
Dementie
Dementie is een hersenaandoening waarbij men langzaam maar zeker geheel afhankelijk wordt van de zorg
van anderen. De meest bekende vorm is de ziekte van
Alzheimer. In Nederland lijden
ruim 250.000 mensen aan dementie. Gelukkig kunnen de
meeste dementerenden thuis
wonen maar voor partners en kinderen is het
vaak een zware last. Niet alleen omdat het gedrag van de dementerende verandert en lastig
kan zijn, ook omdat je als mantelzorger je partner, vader of moeder langzaamaan verliest en
schuldgevoelens op de loer liggen.
Alzheimer kan niet worden genezen en dat is
een nare boodschap. Toch zijn er oplossingen!
Niet in de zin van genezing, wel betreffende alledaagse en praktische oplossingen thuis. Meestal is het mogelijk om op waardige en respectvolle wijze met moeilijk gedrag om te gaan, om
hen actief te houden en te betrekken bij alledaagse activiteiten en om thuis een veilige omgeving te creëren.
Anders omgaan met dementie door
informatie en training
Ook in Nederland heerst nog veel onbegrip en

onvermogen waardoor dementerenden niet altijd de
zorg en toewijding krijgen die
mogelijk is. Onze medewerkers zien dagelijks hoe hoog
de nood kan zijn. Om deze reden heeft Home Instead de
cursus ‘Omgaan met Alzheimer’ ontwikkeld. In 2 bijeenkomsten van 2,5 uur komt aan
bod:
• Wat is dementie
• Omgaan met gedragsveranderingen
• Betrekken bij alledaagse activiteiten
• Het werken met een levensboek
• Waardigheid, respect en veiligheid.
Wij bieden deze cursus kosteloos aan familieleden aan. Tijdens deze cursus leert u veranderd gedrag begrijpen en leert u uw gedrag af
te stemmen op uw familielid.
De cursus vindt plaats op donderdag 15 mei en
donderdag 22 mei van 18.30 – 21.00 uur.
Locatie: Cruquiusweg 1 te Heemstede. U bent
van harte welkom.
U kunt zich aanmelden via info@homeinstead.nl
of telefonisch via 023 82 00 392.
www.homeinstead/zuid-kennemerland.nl
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Schoonheidsspecialiste Jantine
bij Welzijn Ouderen Heemstede

Heemstede – Een goede verzorging heeft iedereen nodig, zeker
bij het ouder worden. Niet om alle rimpels te verminderen, wel
om de huid te reinigen, verstop-

te poriën te behandelen, ongewenste haartjes epileren, wenkbrauwen en wimpers bij te werken en eventueel te verven. Bij
Welzijn Ouderen in de Lieven

de Keylaan is Jantine Keesmaat
– Balt op vrijdag voor u aanwezig. Zij werkt graag met warme
oliën. Met een verwarmingselement smelt ze de 80% jojoba olie
met 20% bijenwas, waarin ze wat
geurige etherische olie vermengt
tot een vloeibaar goud dat aangenaam is voor de huid. Het trekt
snel in, is niet kleverig maar geeft
juist een zijdezacht huidgevoel.
Vooral een weelde voor de wat
oudere huid, werkt voedend en
reinigt diep door de wax. Na afloop voel je je herboren! Een gezichtsmassage en een masker
maken de behandeling af. Een
behandeling duurt al gauw anderhalf uur en kost 35 euro. Een
kleine quick behandeling kost
17,50 euro.
Voor afspreken met de schoonheidsspecialiste kunt u bellen
met Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-5288510.
U kunt gebruik maken van het
vrijwilligersvervoer van WOH
naar de Lieven de Keylaan. Vrijwilligers rijden u met hun eigen
auto op werkdagen tussen 09.00
en 17.00 uur. De betaling gebeurt
met strippen. Een strippenkaart
met 10 strippen kost 17,00 euro en is verkrijgbaar op kantoor
van WOH.
Ton van den Brink
Rechts
schoonheidsspecialiste Jantine. Esther (links) is de
nieuwe pedicure binnen Welzijn
Ouderen Heemstede.

Maak kennis met deze prachtige boten

Antaris en Maril Experience Weekend!

Zaterdag 19 april bij Heems

Dr. Woof! De dierendokter
komt naar u toe
Heemstede - Dr. Woof! Combineert uitstekende service met superscherpe tarieven en gemak: dr. Woof! komt naar u toe! En
wat blijkt: baasjes waarderen deze laagdrempelige aanpak ‘in de
buurt’ en lage kosten enorm. Nu is dr. Woof! in ruim 130 dierenspeciaalzaken te vinden verspreid over heel Nederland.
Huisdieren chippen
Alle honden die vanaf 1 april 2013 worden geboren, moeten verplicht gechipt en geregistreerd worden. Want bij vermissing van
honden, zwerfhonden, mishandeling, verwaarlozing en malafide handel in honden biedt chippen uitkomst. Vooral het argument van terugvinden bij vermissing overtuigt veel diereneigenaren hun huisdier te laten chippen. Overigens: ook in het buitenland en in pensions is een chip bij hond en kat verplicht. Verder is het goed om te weten dat er tegenwoordig kattenluikjes
zijn die werken op een chip, dus dan heeft u extra voordeel bij
het chippen van uw kat. Chippen 25,00 euro.
Welke vaccinatie voor uw huisdier?
Wij werken volgens de meest recente vaccinatieschema’s. Het
merk dat wij gebruiken voor de vaccinaties is Nobivac. Natuurlijk verlenen wij ook na de vaccinatie de beste zorg voor uw
huisdier. In de praktijk komen bijwerkingen door vaccinatie zeer
weinig voor. De belangrijkste klachten zijn: misselijkheid/braken, sloom en /of pijn rond de prikplaats. De dierenarts bepaalt
samen met u als eigenaar ter plekke aan de hand van het vaccinatieboekje welke vaccinaties nodig zijn. Vaccinatie 25,00 euro.
Hond: Op een leeftijd van 1 jaar Grote cocktail (Weil, Parvo, hondenziekte, hepatitis en kennelhoest.
Kat: Op een leeftijd van 1 jaar tegen kattenziekte en niesziekte
Konijnen: Het voordeel van het nieuwe konijnenvaccin is dat het
1 jaar lang goede bescherming geeft tegen Myxomatose.
Dr.Woof is zaterdag 19 april tussen 10.00 en 12.00 uur in Heemstede bij Heems sinds 1822 aan de Kanaalweg 7. U betaalt geen
consult.

Spraakmakende Vagina
Monologen in de Luifel

Regio - Bij Jachthaven Poelgeest uit Oegstgeest
staat het gehele Paasweekend in het teken van
de Antaris en Maril sloepen en tenders. Vrijwel
de gehele collectie van deze Friese werf ligt bij
Poelgeest klaar voor een proefvaart. Het is gedurende dit Antaris en Maril Experience Weekend mogelijk eens vrijblijvend kennis te maken
met deze mooie boten van geheel Nederlandse
makelij.
Al jaren staat de werf van Antaris en Maril aan
de top van de Nederlandse markt als het gaat
om innovatie, kwaliteit en design. Sinds het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw is Jachthaven Poelgeest de grootste dealer van de gerenommeerde werf en daarmee het meest complete sloepencentrum van de regio.
Dit jaar is de opvallende nieuwkomer de Antaris

Fifty5. Met deze opvallende boot zet Antaris de
lijn voort die vorig jaar is ingezet met de grotere zus de Sixty6. Dit nieuwe model van net geen
zes meter blinkt uit op het gebied van design,
comfort en onderhoudsvriendelijkheid. Maar ook
de vaareigenschappen zijn ideaal en staan garant voor soepel en rustig varen. Dankzij nieuwe
technologie zijn de boten fluisterstil en veroorzaken nauwelijks golfslag.
Wilt u ook eens kennis maken met deze prachtige boten van Nederlandse bodem kom dan
langs op het Antaris & Maril Experience Weekend. De vloot ligt klaar op 18, 19, 20 en 21 april
van 11.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest
aan de Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer
informatie vindt u ook op www.poelgeest.nl.

Heemstede - De alom geroemde theaterproductie De Vagina
Monologen komt naar Heemstede. Op vrijdag 25 april zullen Noraly Beyer, Myrna Goossen en Ilse Heus de monologen voorlezen in Theater de Luifel.
Weinig theaterproducties hebben de laatste jaren zoveel losgemaakt als De Vagina Monologen. Overal ter wereld wordt dit
spraakmakende stuk in hoge frequentie op de planken gebracht.
Geen wonder, want de actualiteit
druipt er nog altijd vanaf.
Heerlijke avond
Tijdens deze avond maken Myrna Goossen, Noraly Beyer en Ilse
Heus er een heerlijke avond van.
Vooral voor vrouwen, maar ook
mannen blijken de teksten van
de Amerikaanse schrijfster Eve
Ensler te kunnen appreciëren.
Dit is de oerversie. De allereerste. De pioniersvoorstelling. De
voorloper van alle theatermonologen. Wereldberoemd, en een

onvergetelijke theaterbelevenis
voor iedereen. In De Vagina Monologen blijft niets onbesproken:
zaken als seks, liefde, geweld,
menstruatie, geboorte, genitale verminking en zelfbevrediging
komen voorbij.
Confronterend
De persoonlijke verhalen die Ensler optekende uit de monden
van honderden vrouwen, raken
al je emoties: sommige zijn hilarisch, sommige confronterend,
andere weer ongemakkelijk of
juist ontroerend. Een steeds wisselende cast draagt bij aan de
theaterhappening die De Vagina Monologen is. Tientallen bekende vrouwen -actrices, sportsters, presentatrices, schrijfsters,
politici- treden elke avond in een
drietal op en lezen de prikkelende teksten over de vagina voor.
De voorstelling begint om 20.15
uur. Entree: 20,00 euro. Kaartverkoop: 023-548 38 38 en
www.podiaheemstede.nl.
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GSV Heemstede volleybal

Mentaal ijzersterk meisjes C1 kampioen
Heemstede - In een zinderde competitie hebben de meisjes C1 beslag weten te leggen
op het kampioenschap in hun
klasse. Vanaf de jongste jeugd,
waarin het team jaar op jaar alle wedstrijden en bijna alle sets
verloor, is de onderlinge steun
en het plezier in het spelen groot
gebleven en groots geworden.
Door al het verliezen hebben
ze nooit een yell ontwikkeld (je
laat je yell horen als je een punt
scoort) maar wel een geweldige mentale veerkracht. Het team
speelde een fantastisch seizoen

waarin het zelfs ongeslagen is
gebleven.
De kansen op het kampioenschap waren al enige tijd in zicht
maar het was zeker geen gelopen race. De basis voor de eindzege werd gelegd in de uitwedstrijd tegen Vip MC2 in maart in
Purmerend. Na een zinderende
wedstrijd werd de buit binnengesleept en ook de return werd
nipt gewonnen in vier zwaar bevochten sets van de nummer
twee in de eindstand. Daarmee
was het team goed op weg; maar
het was tot het laatste toe span-

nend welk team kampioen zou
worden.
De strijd om het kampioenschap kwam op de laatste wedstrijd aan waarbij het van groot
belang was minimaal één set te
winnen. Woensdag 9 april om
19.00 uur begon in de altijd gezellige Spaarnehal in Haarlem
de zenuwslopende wedstrijd tegen het haarlemse Spaarnestad
MC4. Het team was gelukkig
zoals altijd compleet. Coach Ellen de Bruijn liet haar team het
eigen spelritme vinden en ouders en Hans van der Elst, die dit
team al jaren als trainer onder
zijn hoede heeft, moedigden het
team aan. Het team liet afwisselend volleybal zien met mooie
rally’s en reddingen afgewisseld
door een stevige blok of smash.
Elke speelster had wel een paar
hele mooie acties wat doet uitkijken naar volgend seizoen in
de B. Tijdens de time-outs sprak
coach Ellen de meisjes aan vooral heel alert te blijven en goed
met elkaar te communiceren in
het veld. De arbitrage was streng
maar rechtvaardig waardoor af
en toe een voetfoutje of netfoutje
bij beide teams werd afgestraft,
maar de meeste punten werden
zelf gemaakt.
Na een aanvankelijk gelijk oplopende score begonnen de
heemsteedse meisjes uit te lopen. Vera, Simone, Selin, Eva, Eline, Loeki, Pien en Caroline hielden het hoofd koel en sleepten
de eerste set al binnen met 259! De tribune én het team wisten
dat het kampioenschap binnen
was! En zoals een echte kampioen betaamt werden de overige
sets vakkundig gewonnen.
Direct na afloop werd het team
gefeliciteerd door het sportieve Spaarnestad MC4 en in de
bloemen gezet door de voorzitter
Gert van Kalsbeek en de ouders.

Met snorkel en zwemvliezen… nog niet zo simpel!

Volop variatie bij HPC-Waterplezier
Heemstede - Iedere vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur
wordt er druk geoefend door
de jonge zwemmers van de afdeling Waterplezier van HPC
Heemstede.
De afgelopen weken werden allerlei spullen uit verschillende kasten gehaald en kregen
de kinderen uitleg over het gebruik en omgang ervan. Zo werd
er gedurende twee lessen aandacht besteed aan het zwemmen
met snorkel en zwemvliezen, wat
toch helemaal nog niet zo simpel
blijkt te zijn.
Na afloop van de lessen ging
het al veel beter en konden die
punten alvast afgestreept worden voor het certificaat. Ook
het zwemmen met een plank
en een pullbuoy kwam aan
bod. Er werd uitgelegd waarom er verschil zit aan de bei-

de kanten van een pullbuoy en
dat de plank op het water moet
liggen en niet onder het water.
Het moeilijkste was misschien
wel het onderwater zwemmen

tussen pilonnen door. Dit werd
vaker in de lessen geoefend.
Afgelopen vrijdag slaagden alle
kinderen en verlieten ze met hun
certificaat vol trots het zwembad.

Aztec Warrior Miss Whips.

Centraal Station Haarlem

ExtraVaganza retro nachtclub
is terug van weggeweest!
Regio - ExtraVaganza retro
nachtclub is terug! Van de makers van Moulin Orange, Extravaganza cirque du burlesque & Salsa Festival Haarlem.
Perron 3a presenteert nu
exclusief Extravaganza!
Elke eerste en derde vrijdag
van de maand met een nieuw
thema, zoals Boardwalk Twenties, Swingers Party & Tropicana. De ExtraVaganza avonden zitten vol met muziek,
theater, dans, kunsten, vermaak, circus, Can Can, comedy en zelfs Burlesque optredens, gepresenteerd door de
nachtclubeigenaar zelf, zorgen
voor een avond vol verrassing,
ontroering, humor en spektakel. Gala jurk, krijtstreeppakken en glitter & glamour outfits kunnen uit de kast gehaald worden! Een smoking of cocktailjurk zijn zelfs
zeer wenselijk en degene die
echt zijn best heeft gedaan
krijgt een prijs voor de best
geklede gast. Beleef deze onvergetelijke reis op het prachtige Perron 3a in de grote zaal
(voorheen de luxe wachtkamer met originele bar uit
1908), waar de Cuba Libre rij-

kelijk zal vloeien! De eerste
Extravaganza is op vrijdag 18
april met het thema Tropicana en neemt u mee naar Cuba 1939 de roemruchte nachtclub, de Moulin Rouge van
Havana “Tropicana”. Meer dan
12 artiesten treden voor u op
in een prachtige ambiance.
Onder andere met de Braziliaanse jazz zangeres Ana Beck,
Burlesque striptease van Miss
Whips & Natsumi Scarlett, muzikaal lachen met Jeritza Tony, Alex Vrolijk en Eddy Del Tigre, de beeldschone Dayenne
Celeste zingt voor u, Limbo &
Samba dans van Fruta Exotica,
Latin dansshows van Salsamotion en de Nederlands Sheila E
Gianna Tam.
Info
Centraal Station Haarlem, Perron 3a, Grote zaal, Deur open:
21.00 uur, aanvang voorstelling: 21.30 uur. Toegang: 14,50
euro, info: www.facebook.
com/Nightclub.
Extravaganza
Extra te bestellen: Vip-arrangement: 17,50 euro p.p. Reserveringen en informatie 0622380507.

HBC en Telstar starten
samenwerking meisjesvoetbal

Heemstede - Op vrijdagavond
28 maart heeft HBC een samenwerkingscontract getekend met
Telstar VVNH. Voorzitter Rob Romejer lichtte toe dat HBC al 112
jaar een begrip is in Heemstede
maar ook al heel wat jaren het
vrouwenvoetbal omarmd heeft.
Gezamenlijk hebben Telstar/
VVNH en HBC als doelstelling
het meisjesvoetbal te stimuleren
en ervoor te zorgen dat steeds
meer meisjes bij HBC kennismaken met de sport. Net als bij het
samenwerkingsverband dat HBC
met AZ heeft, bestaat de mogelijkheid dat in de toekomst talentvolle speelsters extra begeleid worden vanuit Telstar, maar
Telstar VVNH (vrouwen voetbal
Noord-Holland) wil nadrukkelijk
ook een rol spelen bij wervingsen promotie activiteiten voor

het vrouwenvoetbal bij HBC.
Dat had bijvoorbeeld ook al gekund bij onze vriendinnentraining van afgelopen vrijdag. De
technische staf van het eerste
elftal verzorgde een techniektraining voor alle meisjes van
HBC en daarbij kon iedereen
vriendinnen meenemen om ook
eens kennis te maken met meisjesvoetbal. Meer dan 40 meisjes uit Heemstede en omstreken
oefenden met koppen, schieten
en dribbelen en rondden de training af met onderlinge partijtjes.
In de kantine konden de meiden
nog wat drinken en wat informatie meenemen over voetballen bij
HBC. Wil je ook eens meetrainen
om te merken hoe leuk voetbal
is, neem dan contact op met Brigitte Beliën: coordinator-meisjes@svhbc.nl, tel:06-42503260.
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VEW rekent in tweede
helft af met Hoofddorp
Heemstede - VEW herstelde zich in de tweede helft in de
wedstrijd tegen hoofddorp en
won uiteindelijk gemakkelijk (27) van een zwak Hoofddorp.
Voetbalvereniging VEW uitkomend in de vierde klasse van het
zaterdagvoetbal startte, zoals zo
vaak tegen mindere tegenstanders, slecht aan de uitwedstrijd
tegen Hoofddorp. Al na 10 minuten stond VEW achter. Gelukkig
herstelde VEW zich daarna snel.
Na ongeveer 5 minuten had VEW
een gaatje in de defensie gevonden van Hoofddorp en kon Niels
Dekker de gelijkmaker op het
scorebord zetten. Je zou denken dat VEW zijn lesje wel had
geleerd. Maar niets was minder waar. Enkele seconden later lag de bal weer in de touwen.
Wederom keek VEW tegen een
achterstand aan. Gelukkige voor
VEW was daar Jurrit Veltman die
VEW, na 25 minuten weer op gelijke hoogte wist te brengen. De
medespelers van VEW moeten
hem wel dankbaar geweest zijn,
want anders was de donderspeech van VEW trainer Fred van
der Veldt die de spelers in de rust
over zich heen kregen nog er-

ger uitgevallen. VEW is namelijk
op jacht naar een plek in de nacompetitie en die kwam, met deze stand op het scorebord, in gevaar. In de tweede helft lieten de
spelers van VEW een ander gezicht zien. Met Jeroen Veltenaar
in de gelederen voor Michiel
Dekker kon VEW het Hoofddorp snel moeilijk maken. Al snel
kon Niels Dekker VEW op voorsprong zetten. Het leek dat hiermee de tegenstand van laagvlieger Hoofddorp gebroken was.
Want VEW kende eigenlijk geen
problemen meer.
Tussen de
VEW-doelpunten door, die nu als
zoete broodjes over de toonbank
vlogen, wisselde VEW nog twee
keer. Michel Roesler kwam in
het veld voor Wouter Hamann en
De geblesseerde Jurrit Veltman
maakte plaats voor Bo van Iperen. Toen de honger van VEW gestild was, bleek de stand op 2-7
staan te zijn gebleken. Uiteindelijk vijzelde Niels Dekker zijn
status als club topscoorder verder op met in totaal 4 doelpunten. Ook Jeroen Veltenaar maakte een treffer en Richard van der
Splinter kon zijn goede spel belonen met een doelpunt. Zijn goal

RCH boekt moeizame
puntendeling tegen Zwijndrecht
Heemstede - Hoewel RCH-Pinguïns in het seizoen 2013 twee
maal van Zwijndrecht verloor en de puntendeling van dit
weekend als een vooruitgang beschouwd kan worden, konden coaches en spelers hun teleurstelling na de wedstrijd op
zondag niet verbergen. Je wint de eerste wedstrijd met 5-4
en leidt in de return in de 3e inning met 4-0 en dan loop je
toch nog tegen een stevige nederlaag op. En dan volgt komend weekend ook nog eens de dubbel tegen de kampioen
van vorig jaar, het Oosterhoutse Twins. Laten we maar zeggen
dat dit de wedstrijden bij uitstek zijn om het gedeukte vertrouwen te herstellen.
Na een snelle 1e inning brandde de openingswedstrijd van het
seizoen 2014 in de 2e slagbeurt
goed los. Starting pitcher Marcel Timmer opende met geraakt
werper en moest toezien hoe na
2 honkslagen en een vrije loop
wegens 4 wijd 2 Zwijndrechters
de thuisplaat passeerden. Catcher Jessey de Jong antwoordde voor RCH met een honkslag,
waarna een OSS van Mick van
Vliet, een hit van Andy Raaff en
een veldfout op een steelpoging
van Andy voor de aansluitingsrun zorgden. In de 3e inning vergrootten de bezoekers de voorsprong tot 1-3 na een infield hit,
gevolgd door een 2- honkslag.
Maar in de gelijkmakende helft
van die slagbeurt sloeg de Racing keihard terug met honkslagen van Mark Smit, Ferd van Stekelenburg en Tommy Vader, een
double van Andy Raaff en een
triple van Jessey de Jong, alles
bij elkaar goed voor 3 runs en
een 4-3 voorsprong. In de 4e inning werd het weer gelijk na een
veldfout en een 2- honkslag. Na

de 5e slagbeurt, waarin niet werd
gescoord, werd Marcel Timmer
(4-2-7-1) afgelost door Robin
van Eis, die met 1-1-1-1 over het
restant van de wedstrijd geen
moment meer in de problemen
kwam. Zijn opponent aan de
kant van de bezoekers, Derrick
Isenia, die de volledige 8 innings
op de heuvel stond, moest toezien hoe Raoel Kortstam in de 5e
inning de 5-4 eindstand op het
scorebord bracht na een double
van hemzelf en ook een van Lex
Leijenaar.
Na een furieuze openingsinning
leek RCH zondag op een monsteroverwinning af te stevenen.
Na een spervuur van honkslagen en vrije lopen hadden Andy
Raaff, Mark Smit en Raoel Kortstam voor 3-0 gezorgd en leken
de 3 achterblijvers op de honken
niet meer dan een vuiltje dat snel
weggewerkt zou worden. Maar
werper Aldrich Isenia herstelde
zich en stond pas voor het eerst
in de 7e inning weer een honkslag toe. Toch werd het in de 3e

maakte de 7 klapper van VEW op
Hoofddorp compleet.
Omdat HBC verloor staat VEW er
goed voor en met nog twee wedstrijden te gaan moet het mogelijk zijn de nacompetitie te behalen. Er staan nog wedstrijden
op het programma tegen Bloemendaal en VSV. De eerste lijkt
een neembare vesting. Dan moet
er wel anders gespeeld worden
dan in eerste helft van dit treffen. Hoewel komende zaterdag
er wel een speelronde is, staat
VEW een weekje stil en mag pas
op 3 mei weer de wei in. Het beloofd nog een interessante tijd
te worden aan de sportparklaan
in Heemstede. In deze fase worden de prijzen namelijk verdeeld.
Het ziet er niet alleen goed uit
voor het eerste van VEW, ook
het vierde elftal van Volhardt en
Werkt(VEW) staat op het punt
een prijs te pakken. Als op 3 mei
VEW4 van BSM een puntje weet
af te snoepen kan het kampioenschap worden gevierd. Ook de
B1-junioren staan momenteel
eerste. Maar daar is, met nog 3
wedstrijden te gaan, nog niks beslist.
Vorige week werd in dit verslag
gemeld dat de inschrijving van
het 7 tegen 7 toernooi op 31 mei
nog niet was geopend. Inmiddels is dat wel het geval! Ga naar
www.vewheemstede.nl en schrijf
je snel in, want vol is vol.
inning nog 4-0 voor RCH na een
veldfout, een wilde worp, een
grounder en een opofferingsklap. Maar daarna was de rol van
de Heemstedenaren uitgespeeld.
In de 3e inning moest werper Dion Steyl voor het eerst buigen na
3 vrije lopen en een veldfout. En
toen hij een slagbeurt later de
2-4 moest toestaan na 3 honkslagen werd hij met 3-2-6-2 begin 5e inning vervangen door
Shane Gnade. Die had echter het
vizier nog niet op scherp staan,
zag de honken snel vollopen en
werd bij 4-4 na 2/3 inning vervangen door Mike Ruitenburg.
Voordat die de resterende nul
maakte had een doorgeschoten
bal al voor de 5-4 Zwijndrechtse
voorsprong gezorgd. De 6e inning bracht aan geen van beide
kanten lopers op de honken en
een spannend slot leek in zicht
te komen. Maar toen kwam de
desastreuze 7e inning, waarin
maar liefst 12 ontketende Zwijndrechters aan slag kwamen, 4
honkslagen genoteerd konden
worden, 3 x 4 wijd en 2 veldfouten. Toen de kruitdampen waren
opgetrokken stond het 12-5 en
was de rest van de wedstrijd niet
meer dan een formaliteit. Werper Lars Werkman smaakte nog
het genoegen de 8e inning vrij
van Zwijndrechters te houden en
broer Koen kon in de 9e Heemsteedse slagbeurt zijn eerste officiële hit in de Overgangsklasse
noteren, met de geraakte bal als
herinneringstrofee.
De komende wedstrijden tegen
de Twins worden op zaterdag om
14.30 uur afgewerkt in Oosterhout en op zondag om 14.00 uur
op het Heemsteedse Sportpark.

Regiofinales turnsters
GSV Heemstede

Heemstede - Vijf meisjes van
GSV Heemstede mochten afreizen naar Hippolytushoef om
daar de regiofinale in de 4de divisie en de D1 te turnen. In drie
voorrondes hadden zij zich met
prima scores voor deze wedstrijden geplaatst. Inzet van
deze wedstrijd was het plaatsen voor de laatste en grote finale van het hele district op 17
mei in Beverwijk. Goed presteren was dus gezien de concurrentie van de veelal zeer goede
tegenstanders een must.
Irene begon bij de instappers.
Op de vloer haalde ze de hoogste score van haar vloeroefening ooit; een 12.05. Bij de
sprong kreeg ze de derde beoordeling van alle instappers;
een 13.55 gemiddeld van de
twee sprongen. Op de balk
ging het helaas mis. Ze viel er
één keer af, wat nog niet eerder voorgekomen was en dat
koste haar een vol punt aftrek.
Ze eindigde op de zevende
plaats en dat was genoeg voor
plaatsing voor de finale.
In de tweede wedstrijd kwamen de pupillen Hanna en Cindy aan de beurt. Hanna turnt
bij de jongste pupillen. Bij het
inturnen liet ze zien waarvoor
zij hier kwam, alleen toen de
wedstrijd echt begon en de
jury ging schrijven, werd de
spanning te hoog. Het ophurken op de brug mislukte en
ook bij de balk was ze niet stabiel, met een val als dieptepunt. Voor haar geen vervolg-

wedstrijd maar wel een heel
goede seizoensprestatie. Cindy turnde wel een goede wedstrijd. Op de vloer liet ze netjes
een arabier dubbel flick flack
zien en een loopoverslag overslag verbinding. Op de balk
had ze wel grote wankelingen,
maar ze kon zich steeds goed
herpakken. Met een puntentotaal van 50,525 een hele goede
wedstrijd. De concurrentie was
nog beter en voor haar ook de
laatste wedstrijd van dit seizoen. Ook zij kan terugzien op
een uitstekend seizoen.
Bij de junioren mochten Dominique en Myrthe de strijd aangaan in de 4de divisie. Myrthe
turnde een bruggetje achterover en een radslag op de balk,
maar helaas ook een val. Dominique turnde hoge sprongen, maar haar verbinding van
twee sprongen werden niet
achter elkaar geturnd, zodat
er een halve punt afgetrokken
werd. Op de vloer sprong Myrthe een mooie overslag salto en losse radslag. Haar oefeningen waren niet genoeg om
zich te plaatsen voor de finale.
Dominique turnde minder risicovol, maar heel netjes en heel
strak. Bij de pegasus sprongen
beide dames een half in en half
uit, waarbij Dominique de derde hoogste score kreeg. Dominique mocht met een eindscore van 45.875 op het podium
een bronzen medaille in ontvangst nemen en de datum van
17 mei in haar agenda noteren.

Knutselclub maakt moederdagcadeautje
Heemstede – Op woensdag 23 april gaan de kinderen van de Knutselclub een moederdagcadeautje maken. Het is nog even een geheimpje wat je gaat maken, kom je ook?
De Knutselclub (5-10 jaar) is elke woensdag van 13.30 tot 15.15 uur
in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten per keer zijn: 4,00 euro, een kaart voor 10 keer kost 37,50.
Kinderen graag per keer van tevoren telefonisch aanmelden: 023548 38 28 – kies 1. (op werkdagen tussen 9 en 12 uur). Kinderen die
zich van te voren hebben aangemeld gaan voor. Voor meer informatie en het maandprogramma van de Knutselclub: www.casca.nl.
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AgendA
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Woensdag
april
t/m vrijdag 25 april
Patrice Vermeer met abstracte landschappen.
Geke Wijers exposeert met
geabstraheerde bloemen en
natuur.
Louis van der Kruyk exposeert voor de eerste keer met
zeer diverse schilderijen van
realistisch tot impressionistisch en Joop van Zeitveld
exposeert schilderijen van
mytholische taferelen.
Bij het Kunstbedrijf,
Raadhuisstraat 56a,
Heemstede. Open: woensdag
t/m zaterdag van 13.00-17.30
uur. En op afspraak.

Irina Pavlik Bakkenes en
Vladimir Bakun. Irina’s schilderijen zijn een combinatie
van sensuele en emotionele kleurenstroom van verschillende composities. Vladimirs
houtobjecten zijn het resultaat van een lange zoektocht
naar de diepliggende geheimen van hout, begonnen in
Siberië,
gevonden in IJmuiden.
www.kunst4iedereen.nl.

17

16

Woensdag
april
t/m eind mei
Zorgbalans zet medewerkers
op een voetstuk:
Fototentoonstelling over de
helden van de thuiszorg in
Spaarne Ziekenhuis.
Twaalf (wijk)
verpleegkundigen en
wijkverzorgenden van
Zorgbalans stonden model
voor de foto-expositie die
een eerbetoon is aan de
‘helden van de thuiszorg’. De
Haarlemse fotograaf Arjen
Born plaatste ze voor de
portretten letterlijk op een
voetstuk.
Gratis te bezoeken tijdens
openingstijden van het
ziekenhuis: maandag t/m
vrijdag: 8.00 - 18.00 uur,
weekend: 9.00 - 17.00 uur.

16

april
Woensdag
t/m maandag 2 juni
Expositie Raadhuis in
Heemstede. Exposanten:

april
Donderdag
Opening nieuwe expositie in voormalig gemeentehuis van Bennebroek, Bennebroekerlaan van kleine collectie foto’s van Hanneke Aalbers met als belangrijkste onderwerp Azië. Aanv. 20.00 uur.
Zaal open 19.45 uur.

18

april
Vrijdag
Matthäus Passion
op Goede Vrijdag in
Philharmonie Haarlem.
Aanv. 19.30 uur. Door
oratoriumkoor COV Haarlem
samen met het Holland
Symfonie Orkest, het
kinderkoor van de Koorschool
Sint Bavo Haarlem en
zes solisten. Kaarten via
covhaarlem@hotmail.
com, 06 23819956 of bij de
Philharmonie, 023 5121212.
ExtraVaganza, retro
nachtclub op Perron 3,
Centraal Station Haarlem.
Vanaf 21.00 uur, toegang:
14,50 euro. Info: www.
facebook.com/Nightclub.
Extravaganza
Extra te bestellen: Viparrangement: 17,50 euro p.p.
Reserveringen en informatie
06-22380507.

29

veen. Diverse activiteiten voor
jong en oud. Afsluiting: 15.3019.00 uur Koningsbal met
livebands.

28

25

Excursie ‘amfibieën’ op
buitenplaats Leyduin. Van
19.00 tot 20.30 uur met boswachter Jeroen Engelhart van
Landschap Noord-Holland.
Kosten: 7, kinderen tot 12 jaar
3,-. Beschermers 4,-, hun kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee. Aanmelden via www.
gaatumee.nl Nadere informatie op 088-0064455 (tijdens
kantooruren). Vertrekpunt:
Leidsevaartweg tussen nummer 49 en 51, Heemstede.

16

Woensdag
april
t/m vrijdag 4 juli
Maud Grenier exposeert
haar sfeervolle schilderijen bij Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavelaan 32c,
3e Etage te Haarlem. Gratis te
bezoeken, dinsdag tot en met
vrijdag van 11.15 tot 12.00 uur
en maandag-, dinsdag- en
donderdagavond van 20.15
tot 21.00 uur. Zie ook http://
www.maudgrenier.nl.

• de Heemsteder

19

Zaterdag
april
Van 9.30-17.00 uur
AutoShow in hartje
Heemstede, Binnenweg.
Diverse bolides van Jaguar,
Mercedes en nog veel meer.
Ook de winkeliers springen in
op het evenement met leuke
etalages. Paashazen zijn
deze dag van de partij, leuk
voor de kids! Met gezellige
muziek van de Dixieland
Crackerjacks.
Café voor mensen
met niet-aangeboren
hersenletsel (NAH). Met
de film ‘Het Ravijn’. Aanv.
13.30 uur. Toegang: gratis.
Na de film gesprekken met
aanwezigen.

Vrijdag
april
Vagina Monologen, voorstelling door Myrna Goossen,
Noraly Beyer en Ilse Heus in
de Luifel, Herenweg 96. Aanv.
20.15 uur. Entree: 20,-. Kaartverkoop: 023-548 38 38 en
www.podiaheemstede.nl.

26

april
Zaterdag
‘De Heer Is Koning 2014’.
Feest tijdens Koningsdag buiten bij Café de Lange Heer,
Lange Herenstraat 6zw van
11.00-22.00 uur. Met 18 DJ’s.
Koningsdag Heemstede
van 8.45 tot 9.45 uur de traditionele start, de Aubade, op
het plein voor het Raadhuis
Heemstede. Vrijmarkt Sportparklaan, kinderspelen aan de
Meerweg, vanaf 12.00 uur op
het Wilhelminaplein een aantrekkelijk programma voor
jong en oud. Samenzang met
Leny v Schaik (12.00 uur) en
vanaf 14.00 uur groot feest op
het plein met livemuziek, bbq
en ontmoeting. In de Jan van
Goyenstraat ook volop activiteiten: kleedjesmarkt, kinderspelen en optredens. Vanaf
15.00 uur livemuziek en een
DJ. Volgende week het uitgebreide programma.
Koningsdag Bennebroek
vanaf 10.00 uur de oranjemarkt. Opening: 10.45 uur
door burgemeester Neder-

april
Maandag
Herdenkingsplechtigheid
Stichting Joods Monument
Heemstede. Voor de slachtoffers van de Holocaust. Locatie: op de toekomstige plek
van het Joods monument nabij het Vrijheidsbeeld op de
Vrijheidsdreef. Verzamelen v.a.
19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.
Einde: 20:30 uur. Gevraagd
wordt een steentje mee te nemen. Door het leggen van een
steentje wordt volgens Joods
gebruik respect getoond aan
de overledenen.

10

mei
Zaterdag
en zondag 11 mei
Letterlievende Vereniging J.J.
Cremer speelt ‘De Kersentuin’ van Anton Tsjechov. Een
sprankelende jubileumkomedie vol vaart en humor.
Weduwe Ljoebov (Ans Windhorst) treurt om de ontrouw
van haar Parijse minnaar. Zij
komt met haar dochter (Aymie Lenders) uit Parijs om de
zomer door te brengen op het
landgoed waar ze is opgegroeid. En daar wachten problemen. Locatie: Theater De
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
zaterdag 10 mei om 20.15 uur
(première), zondag 11 mei om
14.30 uur (matinee) en om
20.15 uur. 15,- p.p. Reserveren: 06-26192844 (Ad Moone), info@jjcremer.nl, of via
jjcremer.nl. Openstelling: Alle
locaties zijn circa 45 minuten
voor aanvang toegankelijk.
‘De Kersentuin’ duurt circa 2
1/4 uur (inclusief pauze).
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april
Woensdag
Verpleeghuis en
Woonzorgcentrum
Bosbeek organiseert grote
Fancy Fair. De opbrengst
gaat naar het Bachau-project
van de Stichting Kanchi in
Nepal. Kansarme kinderen,
die na het verlaten van het
weeshuis meestal op straat
belanden, wordt een toekomst
geboden door middel van
naai- en computercursussen.
13.30 - 15.30 uur, Glipper
Dreef 209. Tel. 023 – 892 99
00. Toegang gratis.

WIN!

!!

- Versnellingen Shimano Nexus 7
- Remmen Shimano Rollerbrakes
- Verende voorvork en zadelpen
- Accu 360 Wh
- Actieradius tot 80 km*
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Heemstede

Nieuw bestuur

Collegeakkoord 2014-2018
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- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties
- Nieuwe regelgeving

18 april Goede Vrijdag
Raadhuis gesloten
vanaf 13.00 uur

Heemsteeds Burger Belang (HBB), VVD en
CDA zullen samen het nieuwe college van
Burgemeester en Wethouders (B&W) gaan
vormen. Het collegeakkoord werd dinsdag
15 april gepresenteerd. Het college van B&W
zal naast burgemeester Marianne Heeremans
bestaan uit: Remco Ates (HBB), Pieter van
de Stadt (VVD) en Christa Kuiper (CDA). De
wethouders worden tijdens de vergadering op
donderdag 24 april benoemd door de raad.
HBB, VVD en CDA hebben een akkoord opgesteld
dat het gemeentelijke beleid voor de komende vier
jaar op hoofdlijnen weergeeft. Met 12 zetels steunt
het nieuwe college op een meerderheid in de
gemeenteraad (totaal) 21 zetels.
Zoals bekend werd na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart HBB de grootste partij.
De zetelverdeling in de raad is:

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

Christa Kuiper

HBB: 5, D66: 5, VVD: 4, CDA: 3, GroenLinks: 2, PvdA: 2.
Kijk voor de hoofdlijnen van dit akkoord en de
portefeuilleverdeling op www.heemstede.nl
bij Politiek en Organisatie.

Koningsdag krijgt op zaterdag 26 april een
feestelijke start met de aubade bij het raadhuis.
Deze bijeenkomst op het Raadhuisplein vindt
plaats van 9 tot 10 uur. U wordt van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het
complete programma van Koningsdag leest
u in de Oranjekrant die binnenkort huis-aanhuis wordt verspreid. Kijk voor het complete
programma op onze gemeentelijke website
www.heemstede.nl.

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

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).

Pieter van de Stadt

Koningsdag

Adresgegevens en openingstijden

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.

Remco Ates

Scholenproject Adopteer een monument

Symbolische overdracht
oorlogsmonument Vrijheidsdreef
Op vrijdag 11 april hebben leerlingen van
groep acht symbolisch het monument aan de
Vrijheidsdreef overgedragen aan leerlingen
van groep zeven. Dit gebeurde in het kader
van het landelijke project ‘Adopteer een
monument’, een initiatief van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei en de gemeente Heemstede.
Burgemeester Marianne Heeremans en wethouder
Onderwijs Jur Botter ontvingen een afvaardiging
van de scholen in de burgerzaal. Dit jaar vond voor
de 27ste keer de plechtige bijeenkomst plaats
rondom de herdenking. Centraal staat het thema
‘Vrijheid geef je door’. Kinderen van basisscholen
de Evenaar, Jacobaschool, Valkenburgschool,
Crayenesterschool, Ark, Bosch en Hovenschool en
de Voorwegschool verzorgden een presentatie.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- W. Denijslaan 35 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak wabonummer 11051,
ontvangen 28 maart 2014.
- Achterweg 19A het verwijderen van een
gedeelte van de bestaande houten kerkbanken
en het herplaatsen van banken op het balkon
wabonummer 11055, ontvangen 28 maart 2014.
- Herenweg 115 het plaatsen van een verwijsbord
wabonummer 11057, ontvangen 28 maart 2014.
- Burgemeester van Doornkade 5 het kappen van
2 coniferen en 1 esdoorn wabonummer 11060,
ontvangen 28 maart 2014.
- Alberdingk Thijmlaan 53 het kappen van 1
conifeer wabonummer 11062, ontvangen 31
maart 2014.
- P.C. Boutenskade 4 het uitbreiden van een
woonhuis wabonummer 11113, ontvangen 1 april
2014.
- Kastanjelaan 15 het kappen van 1 conifeer
wabonummer 11123, ontvangen 2 april 2014.
- Lorentzlaan 42 het plaatsen van een dakopbouw
en het plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak wabonummer 11135,
ontvangen 2 april 2014.
- Kemphaanlaan 15 het kappen van 1 naaldboom
en 1 loofboom wabonummer 11226, ontvangen 4
april 2014.
- Jan van Goyenstraat 2 het plaatsen
van terrasmeubilair aan de voorzijde t.b.v. een
lunchroom wabonummer 11351, ontvangen 11
april 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Bosboom Toussaintlaan 62 het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
10678, ontvangen 7 maart 2014. In het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben wij besloten voor deze aanvraag de
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6
weken.
- Jan van Goyenstraat 2 het plaatsen
van terrasmeubilair aan de voorzijde t.b.v. een
lunchroom wabonummer 11351, ontvangen 11
april 2014. In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten
voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van 6 weken.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Von Brucken Focklaan 31 het kappen van
1 conifeer en 1 spar, wabonummer 11024,
verzonden 11 april.
- Crayenestersingel 55 het kappen van 1 linde
wabonummer 10852, verzonden 11 april 2014.
- Lorentzlaan 95 het kappen van 1 pinus, 1 els en
1 ceder wabonummer 1085, verzonden 11 april
2014.
- Binnenweg 167 het plaatsen van lichtreclame
wabonummer 11028, verzonden 11 april 2014.
- Heemsteedse Dreef 51 het kappen van 1
naaldboom en 3 loofbomen wabonummer 10865,
verzonden 11 april 2014.
- Burgemeester van Doornkade 5 het kappen van

-

2 coniferen en 1 esdoorn wabonummer 11060,
verzonden 11 april 2014.
Alberdingk Thijmlaan 53 het kappen van 1
conifeer wabonummer 11062, verzonden 11 april
2014.
t.h.v. Franz Lehárlaan 121 het kappen van 1 iep
wabonummer 10993, verzonden 11 april 2014.
Binnenweg 104 het plaatsen van lichtreclame
wabonummer 9992, verzonden 11 april 2014.
Reguliere procedure
Glipper Dreef 40 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak wabonummer 10885,
verzonden 11 april 2014. Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Wandelbos Groenendaal / Groenendaal 6
wijzigen (uitbreiden) gebruik scoutinggebouw
ten behoeve van het faciliteren televisieopnames
(incidenteel) en buitenschoolseopvang in de
vakantieperiodes ( 2 a 3 x per week tussen 10.30
en 15.30 uur) WABO-2013.5587, verzonden 11 april
2014.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedure)
- Jan van Goyenstraat 2 het plaatsen
van terrasmeubilair aan de voorzijde t.b.v. een
lunchroom wabonummer 11351, ontvangen 11
april 2014.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
- Op 7 januari 2014 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten om
toezichthouders in het kader van de Wet
basisregistratie personen (Wet BRP) aan te

wijzen. Lees het volledige aanwijzingsbesluit op
www.heemstede.nl bij politiek en organisatie,
vergaderstukken.
- Op 1 april 2014 heeft het college van

burgemeester en wethouders de Beleidsregel
peuters+ vastgesteld. Lees de volledige
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Handhavingsacties
Vaartuig Zandvaart ter hoogte van
Esdoornkade
De bijzondere opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een wit
vaartuig met motor aangetroffen in de Zandvaart
ter hoogte van de Esdoornkade, neergelegd in
ligplaats EDK 006 en verplaatst naar EDK 008. Dit
vaartuig is, zonder vergunning, aangelegd aan
grond dat in eigendom is van de gemeente. Het is
verboden zonder vergunning op deze plaats een
ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de
Verordening openbaar water Heemstede).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt
tot en met 23 april 2014 de gelegenheid om
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen dan
wel een ligplaats in te nemen met waar dit aan
openbare grond met een verkregen vergunning wel
is toegestaan. Indien de eigenaar geen gehoor geeft
aan dit verzoek, wordt het vaartuig in opdracht van
het college verwijderd (bestuursdwang).

Het vaartuig wordt dan voor een periode van
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Fietsen op Binnenweg verwijderd
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
2 fietsen op de Binnenweg ter hoogte van
huisnummer 7 aangetroffen die niet rijtechnische
staat zijn. Zij worden in opdracht van het college
van de weg verwijderd (bestuursdwang).
- een goudkleurige met zwarte fiets (2 lege
banden). De fiets wordt tot en met 10 juli
2014 opgeslagen. Binnen deze periode kan de
rechtmatige eigenaar zijn fiets ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten. Indien de fiets
niet wordt opgehaald, zal het college de fiets
vernietigen of om niet overdragen.
- een grijze Gazelle Solide fiets met rieten mand
(1 lege achterband). Het is verboden een

voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat
van onderhoud en tevens in een kennelijk
verwaarloosde toestand verkeert op de weg
te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV). De
eigenaar van deze fiets krijgt tot en met 30
april 2014 de gelegenheid om de fiets van de
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de
fiets weer in rijtechnische staat verkeert. Indien
de fiets binnen deze termijn niet van de weg is
verwijderd dan wel in rijtechnische staat verkeert,
wordt de fiets in opdracht van het college
verwijderd (bestuursdwang). Dit betekent dat
het kabelslot waarmee de fiets is vastgemaakt
aan een beugel wordt doorgeslepen. De fiets
wordt dan voor een periode van maximaal 13
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting in Wandelbos
Groenendaal
Bekendmaking
Ingevolge de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht maken burgemeester en
wethouders van Heemstede bekend dat met
ingang van donderdag 17 april 2014 gedurende zes
weken ter inzage ligt de op 1 april 2014 verleende
omgevingsvergunning voor het gebruik van het
gebouw van de Wabo-scouting in het Wandelbos
Groenendaal (adres: Groenendaal 6) ten behoeve
van het incidenteel faciliteren van televisieopnames
en buitenschoolse opvang in de vakantieperiodes
(2 à 3 keer per week tussen 10.30 en 15.30 uur) in
afwijking van het bestemmingsplan Landgoederen
en Groene Gebieden.

Waar kunt u de stukken inzien?
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVgroenend6-0201). Ook liggen de stukken
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te
Heemstede.
Indienen van beroep
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1
juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende die in de voorfase
een zienswijze heeft ingediend dan wel die niet

verweten kan worden geen zienswijzen te hebben
ingediend, van vrijdag 18 april 2014 tot en met
donderdag 29 mei 2014 beroep aantekenen bij
de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem,
sector bestuursrecht. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren,
bezwaar maken’.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking daags na afloop van
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de sector bestuursrecht van de
Rechtbank Haarlem.
Neem voor meer informatie over het besluit contact
op met de heer G. Klaassen (023 – 5485765).

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’.

“Stage was ervaring van uitersten”

De Heer
is Koning

Sport geeft Zambiaanse
kinderen nieuwe kansen

Regio - Zaterdag 26 april
presenteert Café de Lange
Heer te Haarlem een legendarische klassieker! Het gaat
om ‘De Heer is Koning 2014’.
De Heer is Koning staat garant voor een dag vol gezelligheid, mooie mensen, danspasjes, nog meer vrolijkheid,
veel bier en gekkigheid!

Regio - De Haarlemse Lotte Mout (20) liep de afgelopen
maanden voor haar studie ‘International Sport, Management
and Buseniss’ stage bij een hockey-organisatie in Zambia.
Lotte hockeyt al 12 jaar bij Alliance in Heemstede, daarnaast
is ze trainster en coach. Zij kan hockey in Nederland dus goed
vergelijken met deze sport in Zambia.
Ze vertelt: “Afgelopen week
kwam ik terug van twee maanden in Lusaka, de hoofdstad van
Zambia. Ik liep stage voor de Kadish Foundation, een Nederlandse sportorganisatie metprojecten in Afrika. Kadish ondersteunt
in Zambia tien jonge hockeycoaches die dagelijks 100 kinderen
uit de naastgelegen sloppenwijk
trainen. Hoewel Lusaka maar
1 hockeyveld heeft, is iedereen
heel serieus en fanatiek.
Mijn stagewas een ervaring van
uitersten. Ik zag waar de coaches wonen en trof een heleboel armoede aan. Maar ik zag
ook de passie en het plezier voor
het hockeyspel. Elke dag spelen honderden kinderen met

sticks en ballen die Kadish vanuit Nederland stuurt en ze zijn
er enorm blij mee. Ze kunnen zo
even alles achter zich laten, ze
kunnen dromen.
Ik zag dat deze dromen ook werkelijkheid worden. Tijdens mijn
verblijf kwalificeerden het Zambiaanse jongens- en meisjesteam zich voor de Jeugd Olympische Spelen, vooral door vechtlust en een ongelooflijke fitheid. Ze mogen zich in augustus in China meten met de rest
van de wereld. Dit resultaat, na
slechts vier jaar hockey, laat zien
dat sport echt dingen kan veranderen.
Kadish stuurt geregeld duur materiaal naar Afrika, de rest wordt

lokaal gemaakt. Zo gaf ik met de
coaches een workshop scheenbeschermers maken. Alle kinderen namen hiervoor plastic
en oude slippers mee. Dit afval
werd geknipt en aan elkaar genaaid. Het resultaat: 15 prachtige sets scheenbeschermers
waar iedereen gebruik van kan
maken.
Kadish werkt nu in vijf Afrikaanse landen. Als er meer geld
komt, wordt dit uitgebreid. Ka-

dish zoekt dan ook mensen die
de organisatie willen steunen.
Dit kan met een donatie, maar
ook door aandacht of materiaal
van bijvoorbeeld een sportclub,
een -team of school.
Voor mij was dit geweldige project een fantastische ervaring. Ik
zou het zo weer doen.”
Voor meer informatie en foto’s,
kijk op: https://www.facebook.
com/Kadishfoundation.

Alle ingrediënten om er een
spektakel van te maken zijn
aanwezig: buiten stage, buiten bar, Foodtrucks, dik geluidsysteem, loterij, dansjes,
sjansjes, zonnestralen en nog
veel meer gezelligheid!
Vanaf 11.00 uur zullen maar
liefst 18 Dj’s de lekkerste nu
disco, deephouse, techhouse,
techno en electro plaatjes
door het soundsystem pompen. De boys van JUST REGULAR GUYS zullen de nu
al onvergetelijke dag waardig
afsluiten!

