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Voorwoord
Hier is-ie dan: de eerste HIK van 2018. Wederom  
gevuld met Heemsteedse verhalen met op de cover  
de enige echte Johan Neeskens. Johan, wonend in 
Zwitserland, was eind 2017 even terug in Heemstede, 
de plek waar hij is opgegroeid. Hij kwam bij een  
bomvolle Boekhandel Blokker vertellen over zijn  
nieuwe boek: Johan Neeskens – Wereldvoetballer.  
Wil je weten hoe dit was? Blader dan snel naar  
pagina 4!

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.  
Weet jij al waar je op gaat stemmen? Om de keuze  
wat makkelijker te maken, stellen de Heemsteedse 
partijen van pagina 27 tot en met 33 zich aan je voor. 
Vervolgens legt de gemeente op pagina 45 uit waar je 
kunt stemmen, wanneer de uitslag bekend is en wat  
er na verkiezingen gaat gebeuren. Na het lezen van 
deze HIK ben je dus helemaal op de hoogte!

Waar lees jij deze lente HIK11? In de stoel bij  
Hairforce 1, op het terras van Bij Bomans, vlak na  
het sporten bij Fit20, in de auto terwijl deze wordt  
gewassen bij Carwash Heemstede of gewoon thuis  
met een lekker wijntje van Grapedistrict? Waar je  
ook bent; wij hopen dat je ervan geniet!

Robbert-Jan Driessen
Mediadam 

Redactie
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Vormgeving
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Sales
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Contact
info@mediadam.nl / 023 – 30 30 360 
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Leidsevaartweg 99-0
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HIK is een uitgave van Mediadam en verschijnt 4 keer per jaar  
in een oplage van 8.000 exemplaren.

Adverteren? Suggesties? Neem vrijblijvend contact met ons op.

© Mediadam, 2018
De uitgever kan op generlei wijze 

aansprakelijk worden gesteld voor eventueel 

geleden schade door foutieve vermelding in 

het blad of een ander onderdeel van HIK.

Niets uit deze uitgave of uit andere onderdelen 

mag worden verveelvoudigd of openbaar 

worden gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze  

dan ook zonder vooraf schriftelijke toe-

stemming van Mediadam.

Beleggen tussen 
twee smileys door

Om te beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. 
Start nu al met beleggen vanaf €1.000,-. Kijk op evivanlanschot.nl
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Johan Neeskens
Wereldvoetballer

“Heemstede 
voelt aan als 

een warm bad”
Archief familie Neeskens
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Oud-profvoetballer Johan Neeskens groeide op aan de Eikenlaan te Heemstede, 
waar hij op jonge leeftijd een doel krijt op de muur van het huis van de buren om 
samen met zijn broer Jilles flink wat ballen tegenaan te schieten. Dit bleek het 
begin van een glansrijke voetbalcarrière, waarop wordt teruggekeken in het boek 
Johan Neeskens – Wereldvoetballer. Johan, die inmiddels in Zwitserland woont, 
was even terug in Heemstede om dit boek te presenteren.

Aan de opkomst bij Boekhandel Blokker is te zien dat ‘de Nees’ nog  
net zo populair is als vroeger. Geduldig signeert Johan de boeken totdat  
het tijd is voor het interview. Schrijver Jaap Visser stelt de vragen,  
onder begeleiding van foto’s door de jaren heen. We worden meege- 
nomen in het leven van Johan.

Johan en opa Jilles
Voetbal is Johans lust en leven. Bij opa en oma Neeskens speelt  
Johan met zijn broer in de gang met een tennisballetje en in de  
keuken met een ballon, want “dan kan er niets stukgaan”. Dit gebeurt 
onder toeziend oog van opa Jilles, de sportman van de familie. Johan:  
“Opa was een RCH-man in hart en nieren. Als het eerste elftal speelde, 
stond hij bij het toegangshek kaartjes af te scheuren. Samen gingen  
we mee naar uitwedstrijden van het eerste elftal. In de RCH-bus  
hadden we het er dan over hoe fantastisch het zou zijn als ik het  
eerste elftal zou halen.”

Sport boven school
Aan school had Johan een hekel. Met tegenzin ging hij naar de Dreef-
school, waar hij ongeduldig zat te wachten tot de bel ging, zodat hij naar 
buiten kon om een balletje te trappen. “Ik ben twee keer blijven zitten 
en werd genegeerd door mijn klasgenoten omdat ik slechte cijfers haalde 
en we het thuis niet zo breed hadden. In het gymlokaal werden de rollen 
echter omgedraaid. Ik was mijn klasgenoten allemaal de baas.” Na 
de Dreefschool, gaat Johan naar de LTS in Hoofddorp. Zijn instelling 
verandert echter niet. Johan wil sporten. Dit doet hij bij RCH, waar hij 
naast voetbal ook zijn kunsten laat ziet op het honkbalveld. Hij wordt op 
zijn 14e zelfs opgeroepen voor de nationale jeugdselectie die tweede wordt 
bij het EK in Haarlem. Het vele sporten zorgt ervoor dat Johans zelfver-
trouwen groeit. Hij besluit in het derde jaar van de LTS te stoppen met 
school om profvoetballer te worden. Hij zegt tegen zijn vader: ‘Pa, geef 
me de kans tot m’n 18e. Als het mislukt, ga ik weer terug naar school’.

Het balletje gaat rollen
Trainer Piet Peeman laat Johan op zijn 16e debuteren in het eerste voetbal-
elftal van RCH. De droom van Johan en opa Jilles is uitgekomen. Na twee 
seizoenen wordt Johan door Ajax ontdekt, waar hij vanaf de eerste compe-
titiedag basisspeler op het middelveld is. Met Ajax wint Johan drie keer de 
Europacup I, twee keer de Nederlandse beker, drie keer het landskampi-
oenschap én de wereldbeker voor clubteams.

Al gauw kan Johan zich A-international noemen. Na tien wedstrijden in 
de Eredivisie, vier Europa Cup-duels en een rondje KNVB-beker, maakt 

hij tegen de DDR zijn interlanddebuut. Nederland verliest de wedstrijd. 
Neekens baalt, maar is ook trots. Hij is nog maar net 19 en speelt al in 
het Nederlands elftal. “Het was voor mij iets magisch. Toen we die eerste 
keer in Dresden klaarstonden voor de volksliederen, moest ik denken aan 
vroeger, hoe ik als kleine jongen bij opa Jilles thuis naar de radio luisterde 
en bij een doelpunt van het Nederlands elftal juichend de straat op rende. 
En dan weer gauw naar binnen om met opa verder te luisteren.” In totaal 
speelt Johan 49 interlands voor het Nederlands elftal. 

Na de periode bij Ajax speelt Johan van 1974 tot 1979, naast Johan Cruijff, 
bij FC Barcelona. Zodoende krijgt hij de bijnaam ‘Johan Segundo’, wat 
‘Johan de Tweede’ betekent. Met Barcelona wint hij de Spaanse Beker en 
een Europacup II. Hij wordt zelfs Spaans speler van het jaar 1976. Na zijn 
tijd bij FC Barcelona, vertrekt Johan naar de New York Cosmos, waarmee 
hij het landskampioenschap in 1982 behaalt. Hij eindigt zijn spelerscarri-
ère in het thuisland van zijn vrouw Marlis, bij Zwitserse clubs FC Baar 
en FC Zug. 

Familieman
Johan gaat verder als trainer, onder andere bij een aantal Zwitserse 
clubs, maar ook als assistent bij het Nederlands elftal en FC Barcelona. 
Zijn laatste klus is bij het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns, waar 
politieke spelletjes bij de club zijn werk verstoren. Johan stapt op en 
voelt zich vrij. “Geen zes werkdagen per week vol aan de bak en geen 
prestatiedruk, maar juist meer tijd voor Marlis en de kinderen. Ik ben 
echt trots op hoe Christian, Armand en Bianca zich ondanks mijn  
drukke leven hebben ontwikkeld. Alle drie staan ze geweldig in het  
leven; positief en bereid om anderen te helpen. Daarnaast heeft Marlis 
mij altijd gesteund en zorgde er bij elke verhuizing voor dat ik me  
volledig op het voetballen kon concentreren. Achteraf vraag ik me  
af waar zij al die tijd de energie vandaan heeft gehaald.”

Johan anno nu
Johan mag zich sinds 2002 KNVB-ambassadeur noemen. Hij reist de 
hele wereld over voor sociale voetbalprojecten, zoals WorldCoaches. 
WorldCoaches is het wereldwijde maatschappelijke programma van  
de KNVB, dat sinds 1997 actief is in het opleiden van voetbalcoaches  
in ontwikkelingslanden.

Johan vond het fijn om voor zijn boekpresentatie weer even terug in 
Heemstede te zijn. “Heemstede voelt aan als een warm bad. Het is  
ontzettend leuk om na lange tijd weer zoveel oude bekenden te zien 
en te spreken.”

Fotografie : KNVB Archief familie Neeskens
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We verheugen ons op de Olympische  
Zomerspelen in het Los Angeles. Koning  
Willem-Alexander viert zijn 61ste verjaardag.  
In 2018 – nu tien jaar geleden – nam je je voor 
om geld te gaan beleggen voor je financiële 
doel in de toekomst. Een bijzonder geslaagd 
voornemen, want door regelmatig een bedrag  
te beleggen heb je nu een aantrekkelijk spaar-
potje opgebouwd. 

Spaargeld minder waard
Stel, je hield je aan een goed voornemen  
en zette elke maand € 250,- opzij. Op een 
spaarrekening zou het totaalbedrag dan nu  
€ 31.556,- zijn, uitgaande van een spaarrente 
van 1% rente. De spaarrente is al een tijd  
historisch laag, lager dan de inflatie. Je  
spaargeld heeft door de geldontwaarding  
na tien jaar eigenlijk minder koopkracht  
dan nu.

Kans op beter resultaat met beleggen
Met gespreid beleggen had je kans op een  
beter resultaat. Dan staat er ruim € 40.000,-  
op je rekening (uitgaande van een jaarlijks 
gemiddeld rendement van 5,67% binnen een 
neutraal beleggingsprofiel, na aftrek kosten). 
Natuurlijk zijn resultaten uit het verleden zijn 
geen garantie voor rendement in de toekomst. 

Ook is het rendement afhankelijk van het  
risicoprofiel dat bij je past.

Belang van spreiding
Belangrijk bij vermogensopbouw is ook de 
spreiding. Bij Evi hebben we in de afgelopen  
jaren een goed gespreide portefeuille samen- 
gesteld. Een goede verdeling van diverse  
effecten in je portefeuille verlaagt het risico, 
zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het 
verwachte rendement. Je kunt in een goed 
gespreide portefeuille namelijk de tussentijdse 
koersschommelingen van beleggingen in de  
diverse regio’s en sectoren beter opvangen. 
Stop je je geld in één aandeel, dan loop je een 
groot risico. Het is namelijk moeilijk te voor-
spellen hoe een onderneming op lange  
termijn presteert. 

Beleg meer
Even terug naar het nu, naar 2018. Start  
vandaag nog met beleggen of verhoog je  
maandelijkse inleg. Zo bouw je relatief  
ongemerkt een aantrekkelijk vermogen op. 
Gebruik het pay-yourself first-principe: zet  
direct na het ontvangen van je salaris een  
bedrag opzij. Of nog makkelijker: stel een  
automatische incasso in. Dan heb je er geen 
omkijken naar. Hoeveel zet je opzij? Divers 

onderzoek onder consumenten laat zien 
dat je makkelijk met 10% minder inkomen 
kunt rondkomen. Je uitgavenpatroon past zich 
automatisch aan de nieuwe situatie aan. Vol-
gens gedragsdeskundigen stoppen de meesten 
van ons namelijk pas met uitgeven als een 
krachtig signaal - een lege portemonnee of 
betaalrekening - ons daartoe dwingt.

Start met een klein bedrag
Je hoeft dus geen grote bedragen vrij te maken 
om vermogen op te bouwen. Met geautomati-
seerd en gestaag beleggen, bouw je ongemerkt 
vermogen op. 

Kom nu in actie en vergroot de kans dat je 
straks in 2028 veel vermogender bent dan nu. 
Je financiële doelen zijn daardoor dichterbij. 
Een fijne gedachte!

Meer weten? 
Kijk op www.evivanlanschot.nl

Dit is je jaar! 

met beleggen

2028 eruit alsZo ziet
je nu begint 

Andries van Luijk 
Directeur Evi van Lanschot

We hebben steeds meer eigen geld nodig voor belangrijke fases  
in ons leven. Bij de koop van een huis moet je steeds meer zelf  

inleggen. De basisbeurs voor studenten is afgeschaft, dus betaal  
je (als ouder) een studie helemaal zelf. Daarnaast worden we  

steeds ouder en blijven de pensioenleeftijd en zorgkosten stijgen. 
Kortom, vermogen opbouwen voor de toekomst is best handig. 

Maar dit kost tijd. Het is makkelijker vol te houden als je zicht hebt 
op het doel. Daarom neemt Evi je alvast mee naar het jaar 2028.

www.rabobank.nl/haarlem

Of u nu een vraag heeft over beleggen of een gesprek wilt over het opzetten van een

eigen bedrijf; op onze vestiging aan de Binnenwg 93-95 kan het allemaal. We zijn van

alle markten thuis en ontmoeten u graag in ons vernieuwde kantoor! 

We ontmoeten u graag op de Binnenweg!

Dicht bij uw
bedrijf of huis

Van alle
markten thuis
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Uw tuin
is 

ons visite-
kaartje!

Heemstede staat bekend 
als een groene gemeente. 
Bomen, plantsoenen en 
bossen zijn in overvloed 
aanwezig. Maar hoe staat 
het met het groen in uw 
tuin? Hoveniersbedrijf  
Van der Weiden laat uw 
tuin eruitzien zoals die  
bedoeld is!

w w w.vdweiden.nl

“Veel van mijn vrienden die naar Amsterdam 
vertrokken, zie ik nu terugkomen. Geen won-
der: Heemstede scoort al jaren heel hoog op 
het gebied van leefbaarheid. Als nieuwbakken 
ouders willen zij dat hun kinderen net zo lekker 
opgroeien als zijzelf: dicht bij bos, duin en 
strand! Via ons kantoor in Amsterdam kunnen 
we desgewenst ook hun huis in Amsterdam 
helpen verkopen. Fijn idee, toch?”
 
Van grootouders, naar ouders, naar kinderen
Eric gaat verder. “Vaak wonen hun ouders hier 
ook nog. Die overwegen soms het bewerkelijke 
oude huis in te ruilen voor prettig en zorgeloos 
wonen in een comfortabel, gelijkvloers appar-
tement. Spannend natuurlijk. Hoe ga je dat 
aanpakken? Wat kost dat? Dan is het toeganke-
lijke karakter van ons kantoor prettig: mensen 
kunnen met een kopje koffie vrijblijvend even 
komen praten. En dat we elkaar dan tegen kun-
nen komen in het ‘dorp’, maakt het vertrouwd.”
 
Heel eervol
“In de huidige markt is snel schakelen cru-
ciaal. Omdat wij zo dicht op de mensen en 
woningen zitten, gaat dat bij ons vanzelf. Ik 
vind het elke keer weer een eer als mensen 
mij betrekken bij het aan- of verkopen van hun 
huis. Dat is niet zomaar een transactie. Een 
huis is het grootste bezit dat je hebt. Kennis 
van de markt is één, maar het sluiten van een 

deal voor zoiets kostbaars is ook een kunst. 
Het uitbalanceren van al die aspecten, het 
persoonlijke, het zakelijke, daar zijn wij als 
kantoor sterk in!”

•W
O

N
E

N

Eric Liefveld:
het Heemsteedse 
gezicht van Mooijekind 
Vleut Makelaars

Zandvoortselaan 159C
2106 AM Heemstede

www.mooijekindvleut.nl

Eric Liefveld 
Makelaar taxateur 
Mooijekind Vleut Makelaars

Eric Liefveld: geboren

 én getogen in Heemstede. 

“Ik ga hier nooit meer weg! 

Tijdens mijn studie vertrok-

ken veel van mijn vrienden 

naar Amsterdam. Ik bleef. 

Van mijn thuisstreek heb ik 

mijn specialisatie gemaakt 

als makelaar: complete  

kennis van de lokale markt.”
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In maart 2008 zetten Douglas en Ariaan Delta 
Planning op. Eerst een kantoor aan huis, vier 
jaar later op het Wilhelminaplein. “Eerst kwam 
Lydia erbij. Twee jaar geleden namen we de 
assurantieportefeuille over van Oolders Omaco,  
waardoor Chanou en Claudia bij het team  
kwamen. Het pand op het Wilhelminaplein  
werd te klein. Zodoende verhuisden we in  
december 2017 naar ons huidige pand op de  
Jan van Goyenstraat”, aldus Douglas. “We zijn 
een klein, hecht team”, gaat Ariaan verder.  
“De dames doen het commerciële binnen- 
dienstwerk, Douglas en ik zijn de buitendienst.” 

Allround met een uitgebreid netwerk
De heren zien het als een voordeel dat ze 
zich beiden op iets ander focussen. Douglas: 
“Hypotheken en verzekeringen zijn andere 
takken van sport, maar hebben toch veel met 
elkaar te maken. Door de jaren heen zijn we veel 
van elkaar gaan leren, waardoor ik regelmatig 
verzekeringswerk doe en Ariaan hypotheken. 
Eigenlijk zijn we dus allround.” Ariaan: “En hier-
door kennen wij de kneepjes van het vak, ook 
wat betreft lastige maatwerkpakketten. Zulke 
projecten maken het werk juist niet alledaags.”

Delta Planning richt zich zowel op particulieren 
als (mkb-)bedrijven en zowel op bestaande als 
startende ondernemers. Ariaan: “Wij bieden 
altijd maatwerk op het enorm brede vlak van 
financiële dienstverlening en indien nodig  
schakelen we de hulp van specialisten in.” 
Douglas haakt in. “Delta Planning werkt 
volledig onafhankelijk van verzekeraars en 
banken, zodat wij objectief een breed scala aan 
producten kunnen adviseren. Daar komt bij 
dat het een branche is waar een goed netwerk 
belangrijk is. Wij hebben goede, betrouwbare 
contactpersonen, zoals makelaars, notarissen 

en taxateurs, waar we met een gerust hart 
naartoe kunnen.”

Vaste contactpersonen
De echte kracht van Delta Planning zit ‘m 
– naast jarenlange ervaring – in de persoon-
lijke aanpak. Douglas: “Het is misschien een 
cliché, maar het is wel waar. Iedereen werkt 
fulltime en dat biedt relaties de mogelijkheid 
hun zaken rechtstreeks met de eigen adviseur 
af te handelen. Wij houden alles in eigen hand 
in plaats van dat we het over de schutting 
gooien. Daarnaast zien we gelijk of we iets 
voor je kunnen betekenen of niet. Dat onder-
scheidt ons in de grote vijver van adviseurs.”

Het mooiste compliment
“De variatie is het leukste van het vak. Ieder 
dossier en iedere relatie is anders. Zo blijven 
we ons werk met plezier doen en dat zien 
onze relaties ook. Er is nauwelijks verloop in 
onze portefeuille en veel relaties worden onze 
ambassadeur, wat toch het mooiste compliment 
is dat je kunt krijgen. Delta Planning verzorgt 
van a tot z. Of het nou simpel is of complex; je 
kunt altijd bij ons terecht. Ook al leven we in 
een internettijdperk, het is moeilijk om te zien 
of je appels met appels of appels met peren 
vergelijkt. Loop daarom eens bij ons naar 
binnen, dan kijken wij wat we voor je kunnen 
betekenen. De koffie staat klaar!”

Jan van Goyenstraat 22
2102 CB Heemstede

www.deltaplanning.nl

Bij Delta Planning kun je 

terecht voor adviezen over 

hypotheken, verzekeringen, 

financiën en pensioen. 

Aan het roer staan twee 

eigenaren met elk een eigen 

expertise. Zo focust Douglas 

Slootmans zich met name 

op hypotheken en is Ariaan 

van Nieuwenhuijzen een 

echte verzekeringsman. 

Dit jaar viert Delta Planning 

het tienjarig jubileum. 

Reden genoeg voor HIK 

om een gebakje te 

komen eten.

Wij bieden 
maatwerk 
op het enorm 
brede vlak 
van financiële 
dienstverlening

“

”Een goed 
begint met een

gesprek
advies

Ariaan van Nieuwenhuijzen 
Eigenaar
Delta Planning

Douglas Slootmans 
Eigenaar
Delta Planning

 goed
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Heemstede Parket begon als een groothandel in IJmuiden, waarin  
houten vloeren worden gemaakt en afgewerkt. Vanuit de groothandel  
werden (en worden nog steeds) parketzaken bevoorraad. Patrick:  
“Het viel ons op dat sommige parketzaken erg achterblijven en steken 
laten vallen op het gebied van service. Daar besloten we op in te springen 
met onze concept store op de Binnenweg.”

Juiste mensen en de perfecte plek
In oktober 2017 was de feestelijke opening van Heemstede Parket. “Het 
was gelijk een succes. Zelfs toen we nog bezig waren met de verbouwing, 
stapten mensen bij ons naar binnen om een vloer aan te schaffen. Er was 
echt behoefte aan. Zo’n behoefte zelfs, dat we besloten meerdere winkels 
te openen. Het tweede filiaal is eind februari in Hoorn geopend en vanaf 
nu gaan we elk jaar kijken waar voor ons kansen liggen. We willen echter 
geen filialen uit de grond stampen. We hebben de juiste mensen nodig en 
onze winkels moeten passie en beleving uitstralen. Eigenlijk net zoals de 
winkel in Heemstede: de juiste mensen op de perfecte plek.”

“Wat ons uniek maakt, is dat klanten hun eigen collectie kunnen samen-
stellen. Dat komt omdat wij alles zelf maken. Men kan dus elementen 
toevoegen of weglaten. Vind je de kleur mooi, maar de noesten te groot? 
Geen probleem, wij passen het aan! Doordat wij onze eigen fabriek hebben, 
kun je bij ons terecht voor een exclusief product voor een scherpe prijs.” 

Service tot in de puntjes
Naast het maken en plaatsen van nieuwe parketvloeren, kun je bij  
Heemstede Parket ook terecht voor het opknappen/renoveren van be- 
staande vloeren, trapbekleding en -renovatie, wandbekleding en alle 

parketgerelateerde producten en werkzaamheden. Waar je ook voor kiest: 
het werk van Heemstede Parket stopt niet bij de deur. Bij elke vloer die je 
koopt, krijg je het juiste onderhoudspakket er gratis bij. Tevens staat er 
een ervaren team van parketteurs voor je klaar dat zorgt dat jouw vloer  
tot in de puntjes strak geplaatst en afgewerkt wordt.

Speciale reiniging
Heemstede Parket biedt de mogelijkheid om een servicecontract af te 
sluiten, zodat jouw vloer altijd tiptop in orde is. “Dit gaat ook om originele 
verouderde vloeren. Als je zo’n vloer gaat schuren, is het verouderde weg. 
Heemstede Parket heeft een dieptereinigingsmachine die de vloer schoon-
maakt op zo’n manier dat de vloer niet geschuurd hoeft te worden. Hierna 
kan er een nieuwe olie of lak overheen en is jouw authentieke vloer weer  
in de originele staat.”

“Kom eens bij ons langs op de mogelijkheden te bespreken en te be- 
kijken. Wij zorgen ervoor dat jouw specifieke wensen tot werkelijkheid 
worden gebracht!”

Vind de 
vloer 

van je 
dromen

Binnenweg 21
2101 JA Heemstede

www.heemstedeparket.nl

bij Heemstede Parket

Patrick van der Stap 
Eigenaar 

Heemstede Parket

René Vermeulen
Bedrijfsleider
Heemstede Parket

Heemstede Parket bestaat uit een enthousiast team van mensen met ruim 
dertig jaar ervaring in de parketbranche. In het atelier van eigenaar Patrick 
van der Stap worden de vloeren ontworpen, in zijn schaverij geproduceerd en 
in de finishing lijn voorzien van de juiste afwerking en uitstraling. Het mooie 
aan dit alles? Jij bepaalt helemaal zelf hoe jouw vloer eruit komt te zien.
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Wonen aan de rand van een natuurgebied en alle faciliteiten om de hoek...

Dat biedt deze charmante villa (154 m²) gelegen op een schitterende kavel van  

ca. 1.200 m². De geheel in het groen omsloten achtertuin op het zuiden biedt een 

oase van rust en volledige privacy. Het sfeervolle, oorspronkelijke rietgedekte huis 

(1875) vormt de basis van de villa, die is uitgebreid met een onder architectuur 

gerealiseerde aanbouw, met veel licht en uitzicht op de royale tuin met vijverpartij. 

Het beste van twee werelden: wonen in het groen en ook binnen 10 minuten met 

de fiets op de Grote Markt in Haarlem.

Meer informatie over dit leuke huis vind je op www.oosterduinweg2.nl

of bel met JRS makelaars Heemstede, t. 023 - 529 29 29

G e n i e t e n  i n  h e t
 g r o e n

JRS-ADV-HIK-250x350-Oosterduinweg-definitief.indd   1 20-02-18   15:51

Elke zaterdag 
weer een 
nieuwe belevenis
op scouting

13

De jongste leden van de groep, genaamd 
Welpen, spelen elke zaterdagochtend op en 
rondom het clubhuis ‘t Baakenest aan de rand 
van de Haarlemmerhout. Elke week doen zij 
andere activiteiten, zoals vlaggenroof in de 
Hout, brood bakken op het kampvuur, insignes 
behalen, knutselen, toneel of juist een druk 
potje Britse bulldog. Eva: “Voor ieder kind wat! 
Dat is het mooie van scouting, ieder kind kan 
er zijn ei kwijt.”

Verschillende activiteiten
Naast de gebruikelijke opkomsten rondom 
het Jungle Boek thema, waarbij Eva onder 
de naam Shanti door het leven gaat, zijn er 
een aantal keren per jaar speciale opkomsten. 
Denk hierbij aan Sinterklaas, boerenkoolmaal-
tijd om het nieuwe jaar in te luiden, carnaval 
en een oefen-logeerweekend als voorbereiding 
op het zomerkamp. “Ieder jaar gaan de Welpen 
namelijk een hele week op kamp op een andere 
locatie in Nederland. Elk jaar weer een week 
vol plezier, leerzame ervaringen en gezamenlijk 
corvee doen!”

Van Welp naar Scout
Na dit zomerkamp vliegen de oudste Welpen 
over naar de Scouts (11 tot en met 16 jaar) 
waar ze zeilen in lelievletten. Eva: “Bij de 
scouts speelt er geen thema meer door de 
opkomsten heen. Vanaf 15 april zijn ze de hele 
zaterdagmiddag op en/of rondom de Mooie Nel 
te vinden, vlak bij ons haventerrein Schoteroog. 
In de zomer leren de scouts zeilen, spelen ze 
verschillende spelen op het water en zwemmen 
ze in het Spaarne.”

“In de winter onderhouden zij zelf de boten, 
leren ze over de theorie van het zeilen en beha-
len ook de scouts insignes zoals schiemannen 
en pionieren. Daarnaast doen ook zij mee met 
de speciale opkomsten zoals de boerenkool-
maaltijd, houden ze kookwedstrijden en halen 
ze één keer per jaar geld op voor de groep 
door mee te doen aan de Jantje Beton collecte. 
Uiteraard gaan ook zij op zomerkamp, nu zelfs 
voor ongeveer twee weken in een tent aan het 
water ergens in Nederland. Kampen die voor de 
komende jaren nog voor goede herinneringen 

zullen zorgen!” Zodra de Scouts 16 jaar worden, 
vliegen zij over naar de Wilde Vaart, waar ze  
nog twee jaar als jeugdlid in valken varen. Eva: 
“De spellen worden niet meer bedacht door de 
leiding. De Wilde Vaart is zelf verantwoordelijk 
voor het bedenken van een programma, maar 
wordt wel ondersteund door begeleiders. De 
ene week blijven ze op ons haventerrein en de 
volgende varen ze bijvoorbeeld met de valken 
richting Spaarndam voor warme chocolademelk. 
Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid!”

Reünie
Na de Wilde Vaart kun je nog lang lid blijven. 
Zo kun je bijvoorbeeld leiding, loods of vriend  
van de Bim worden. Op 22 september 2018  
organiseert een aantal oud-leden een reünie 
waarbij vele herinneringen sinds de oprichting 
van de groep in 1945 gedeeld zullen worden.

Eva: “Lijkt het jou ook leuk om een keertje 
bij ons te komen kijken? Bezoek dan even 
onze website voor meer informatie: 
www.bim-bakenessergroep.nl.”

De Bim-Bakenessergroep is een scoutingvereniging op de grens 
van Haarlem en Heemstede, met bijna honderd jeugdleden van 7 
tot en met 18 jaar oud en vele vrijwilligers. Elke zaterdag vinden 
de opkomsten plaats en afhankelijk van de leeftijd bevinden de 
jongens en meiden zich op het land of op het water. 

www.bim-bakenessergroep.nl

 

Eva van Weel 
Welpenleiding ‘Shanti’ 
Bim-Bakenessergroep
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SRO

Marjon steekt van wal door in een notendop 
uit te leggen hoe veelzijdig SRO is. “SRO is het 
eerste zelfstandige sportbedrijf van Nederland, 
wat begon met gemeente Amersfoort als eerste 
aandeelhouder. SRO kreeg een paar taken: het 
sportbeleid uitvoeren, het exploiteren van de 
sportvoorzieningen en het onderhouden van de 
velden van verenigingen. Daarnaast kreeg het 
een vastgoedportefeuille en twee opdrachten 
mee: op zoek gaan naar nieuwe opdracht-

gevers en aandeelhouders. Dat is goed gelukt! 
Gemeente Haarlem wilde de dienst Sport en 
Recreatie verzelfstandigen en bracht dit onder 
bij SRO. Zodoende werd de gemeente Haarlem 
de tweede aandeelhouder.”

Publiek-publieke samenwerking
SRO biedt een totaaloplossing voor gemeente-
lijk vastgoed: beheer, onderhoud, exploitatie, 
facilitaire diensten en daarnaast sportstimu-

in

brengt

Marjon van Vilsteren 
Directeur/bestuurder
SRO Kennemerland 

Michael Welten  
Manager Sport/Zwembaden 

SRO Kennemerland 

mensen
beweging
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Wellicht ken je SRO van hun zwembaden en sporthallen in Haarlem, maar SRO 
houdt zich met nog veel meer bezig. Zo zorgt de organisatie ervoor dat men 
optimaal gebruik kan maken van sportaccommodaties om te kunnen bewegen, 
leren, samenwerken of recreëren en beheert het vastgoed. Directeur Marjon 
van Vilsteren: “Mensen kennen een stukje van ons bedrijf, maar zien bijna 
nooit de breedte.” HIK nam een kijkje in de gevarieerde wereld van SRO.

15H I K  n r  1 1  m a a r t  2 0 1 8

•S
P

O
R

T

lering. SRO doet dat via een publiek-publieke 
samenwerking. Jaarlijks worden er afspraken 
gemaakt, zodat flexibel kan worden ingespeeld 
op politieke en bestuurlijke actualiteiten en 
verschuivingen. De werkzaamheden worden 
ondergebracht in een joint venture, waarvan  
de gemeente en SRO aandeelhouders zijn.  
“Zo ontstaat er een optimale balans tussen 
invloed en risico, die tegelijk volledig  
transparant is.”

Michael Welten, manager Sport/Zwembaden 
Kennemerland: “Grote takken van sport die wij 
nu doen zijn de uitvoering van het sportbeleid 
(in Amersfoort), het beheer en onderhoud van 
gemeentelijk vastgoed, het exploiteren van
zwembaden en sportaccommodaties, het 
geven van zwemlessen en cultuurtechnisch 
onderhoud.”

SRO: de ideale partner
Samenwerking is het sleutelwoord van SRO. 
Michael: “Als partner van gemeenten hebben 
we regelmatig overleg met initiatieven uit de 
omgeving en brengen wij partijen met elkaar 
in verbinding. Zodoende zijn we in contact 
gekomen met HBC Heemstede, waar we nu 
de velden voor onderhouden.” Marjon haakt 
in. “SRO neemt taken over van de gemeente 
– behalve het strategische deel – en treedt op 
als beheerder en exploitant, zowel op vastgoed- 
als sportgebied. Het zijn twee verschillende 
speelvelden die binnen een gemeente toch op 
meerdere vlakken samenkomen. SRO heeft 
kennis van beide takken en is, door deze kennis 
te verbinden, de ideale partner.”

“Als een maatschappelijke partner van de 
lokale overheid, dragen we actief bij aan het 
behalen van de door gemeenten gewenste 
beleidseffecten op het gebied van integratie, 
gezondheid, onderwijs, leefbaarheid en 
eenzaamheidsbestrijding. SRO staat dicht 
bij haar opdrachtgevers”, aldus een trotse 
Marjon. “Hoe ga je anticiperen op het feit dat 
zwembaden over vier jaar geen chloor meer 
mogen bevatten? Wat heeft een vereniging 
nodig als het aan topsport gaat doen? Hoe 

gaan eventuele nieuwe regels rondom kunst-
gras doorgevoerd worden? SRO heeft veel 
kennis in huis, kent de wegen en adviseert bij 
deze interessante vraagstukken.”

Drukste periode
SRO brengt mensen in beweging. “En dat 
doen we zonder dat je het doorhebt. Tijdens 
de zomerstop wordt er bijvoorbeeld niet 
gevoetbald. Eind augustus kom je terug op 
het veld en zie je een schoon, strak veld met 
de doelen erop. In de tussentijd heeft SRO er-
voor gezorgd dat je er weer een heel seizoen 
tegenaan kan”, vertelt Michael.

Ook het grootonderhoud van gebouwen vindt in 
de zomer plaats. “Dan staat de zaal namelijk 
leeg”, gaat Michael verder. “SRO zit niet stil. 
Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld zonne-
panelen neergelegd op het dak van de Provincie 
Noord-Holland hal en veel kunstgrasvelden 
aangelegd. Erg gevarieerd, maar allemaal mooi 
om te doen.” 

Het mooie van SRO
Marjon is inmiddels twaalf jaar werkzaam bij 
SRO, waarvan een jaar als directeur. “De toe-
gevoegde waarde van SRO is fantastisch. Wat 
we doen in steden en dorpen, de verbindingen 
met alle partijen en alles met als doel zoveel 
mogelijk mensen in beweging te brengen. Op 
het moment dat je met sport bezig bent, ben je 
ook met zorg, onderwijs, welzijn en gezondheid 
bezig. Dat vind ik echt fantastisch en dat maakt 
het nog iedere dag leuk.”

www.zakelijk.sro.nl

SRO staat 
dicht bij haar 
opdrachtgevers”

“
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Schaatslegende Yvonne van Gennip opende 
11 januari 2018 het Heemsteedse filiaal en  
liet aan de genodigden zien hoe een training in 
z’n werk gaat. Loes: “Yvonne had er, als voor-
malig topsporter, een beetje een hard hoofd in. 
‘Twintig minuten per week trainen… hoe kan 
dat nou werken?’ De volgende dag belde ze 
enthousiast op. Na het zelf te hebben ervaren, 
is zij overtuigd dat fit20 voor de meeste men-
sen in de doelgroep 35+ zeer effectief is.”

Over je grens heen
HIK is door deze verhalen nieuwsgierig 
geworden. Hoe werkt het? Ron legt het uit. 
“Bij fit20 richt je je volledig op jouw prestatie 
van dat moment. Er is geen muziek, er zijn 
geen spiegels. Alleen jij en de personal trainer, 

zodat je niet afgeleid kunt worden. Loes en ik 
zijn jouw stok achter de deur. We motiveren je 
en zorgen ervoor dat je, als je je grens bereikt 
denkt te hebben, daar op een veilige, verant-
woorde manier overheen gaat.” Loes neemt het 
stokje over. “Fit20 is gebaseerd op een princi-
pe dat al langer bekend en wetenschappelijk 
onderzocht is: als de trainingsimpuls sterk 
genoeg is, past het lichaam zich automatisch 
aan, waardoor het sterker en fitter wordt. De 
training is kort, maar wel intensief. Je leert om 
een steeds zwaardere belasting anderhalf tot 
twee minuten vol te houden. Ron en ik houden 
jouw resultaten bij in een app, waardoor wij de 
volgende keer precies weten hoe de apparaten 
per persoon ingesteld moeten worden.”

Langzame beweging, hoge intensiteit
Ron: “Waar wij naar streven, is jou binnen 
twintig minuten zoveel mogelijk spierkracht 
op te laten bouwen. Dat gebeurt door een hele 
langzame beweging met een hoge intensiteit. 
Voor mensen die niet sporten of naast het 
beoefenen van hun favoriete sport, is dit een 
ideale manier van trainen. Rond het dertig-
ste levensjaar neemt de spierkracht, zonder 
trainen, namelijk jaarlijks snel af.” De sfeer 
bij fit20 kenmerkt zich door rust, kwaliteit 
en aandacht. Die korte periode van twintig 
minuten wordt hierdoor zeer efficiënt benut. 
Je traint met elk van de zes apparaten weer 
een andere spiergroep. Binnen drie maanden 
is het resultaat al meetbaar. 

Maar waarom is één keer per week trainen al 
genoeg? Loes: “Als reactie op deze training, 
past je lichaam zich aan door sterker, fitter 
en gezonder te worden. Deze aanpassing kost 
energie en daarom is de optimale hersteltijd vijf 
tot zeven dagen. Eén keer per week trainen is 
dus de ideale trainingsfrequentie.”

Trainen in dagelijkse kleding
Trainen kun je gewoon in je dagelijkse of zelfs 
nette werkkleding, je transpireert namelijk niet. 
“Dat komt omdat de temperatuur in de ruimte 
laag is en je langzaam beweegt. Door deze 
langzame beweging, is de kans op blessures 
gering. De personal trainer is er de hele tijd 
bij. We letten op je ademhaling en techniek, 
daarom trainen we nooit met meer dan twee 
mensen tegelijk.” Nog niet overtuigd? Fit20 
daagt je uit om een afspraak te maken voor 
een vrijblijvende kennismakingstraining. Maak 
een afspraak door te bellen naar (023) 205 23 95 
of mail naar heemstede@fit20.nl.

Herenweg 103 a3
2105 ME Heemstede

www.fit20heemstede.nl
heemstede@fit20.nl

Heemstedenaren hebben het er maar druk mee. Werk, gezin, sociaal leven en dan ook nog 
de tijd vinden om te sporten. Fit20 heeft de oplossing. Eén keer in de week twintig minuten 
trainen. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. “Het werkt echt! Wij waren eerst ook  
sceptisch, maar zijn helemaal om”, aldus personal trainers Ron de Rijk en Loes Aerden.

in 20 minuten
per week

Fit worden Ron de Rijk 
Personal trainer

fit20

Loes Aerden 
Personal trainer
fit20
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Nederlands MerkGoed

Kasper Schouten richtte Nederlands MerkGoed 
op met Arnaud van der Vecht en zijn broer 
Jochem Schouten, allen met een achtergrond 
in commercie (business building) en onderne-
merschap. “We begonnen met het idee om  
Nederlandse merken een sprong vooruit te 
laten maken. Bedrijven met een jaaromzet tussen  
de € 2 miljoen en € 15 miljoen laten vaak 
kansen liggen en hebben er moeite mee hun 
positie op de Nederlandse markt verder uit te 
bouwen. Daarom besloten we om een partici-
patiemaatschappij op te richten waarbij we in 
leuke, kansrijke bedrijven een belang nemen. 
Vanuit dat belang willen we het bedrijf weer 
laten groeien.”

Portfolio
De focus van Nederlands MerkGoed ligt op 
voeding en leisure. “We hebben voor leisure en 
voeding gekozen omdat daar onze passie en 
expertise ligt. Juist in voeding en leisure zijn 
behoeften van consumenten zeer lokaal, waar 
wij met onze Nederlandse merken goed op in 
kunnen spelen. Als vaders willen wij producten 
maken die we ook aan onze kinderen zouden 
geven.” Welke merken passen in het portfolio 
van Nederlands MerkGoed? “Merken waarbij 
wij een kippenvelgevoel krijgen en die we naar 

een nummer één of twee positie kunnen  
uitbouwen. Investeringen van ons zijn: Ranja, 
Dita, Limeau en BenBits.”

Snel schakelen en langetermijnfocus
Wat doet Nederlands MerkGoed als het 
bedrijf/merk weer helemaal back in business 
is? “Wat in het equity-landgoed veel voorkomt, 
is dat bedrijven ergens instappen, aan een 
paar knoppen draaien en kort daarna een exit 
maken. Wij geloven meer in organische groei 
en iets opbouwen. Hoe kun je met de mensen 
en middelen die je hebt, het slimmer doen? 
Nederlands MerkGoed zit erin voor de  
lange termijn!”

“Een voordeel van Nederlands MerkGoed is 
dat we heel snel kunnen schakelen doordat we 
een samenwerking met een strategisch bureau 
hebben dat ons helpt met alle communicatieve 
vraagstukken. Als we voor een bepaald merk 
een abri willen neerzetten, wordt dat soms 
diezelfde dag nog geregeld. Snelheid is in het 
huidige klimaat erg belangrijk en dat past ook 
bij onze doelgroep. Relatief kleine bedrijven 
kunnen veel sneller knopen doorhakken dan de 
grote multinationals, waar soms maanden tot 
jaren overheen gaan.” 

 

Voorbeeldcase: BenBits
“Sinds 2016 is Nederlands MerkGoed 
de stuwende kracht achter BenBits, een 
spraakmakend kauwgommerk uit de jaren 
’80. Wereldwijd zie je een enorme trend 
als het gaat om gezonde producten, maar 
in de kauwgommarkt nog helemaal niet. 
Nederlands Merkgoed is met BenBits in 
zee gegaan met het idee een natuurlijke 
kauwgom op de markt te brengen. In 
omringende landen is dit nu hard aan het 
groeien en in Nederland krijgen we steeds 
meer voeten aan de grond.”

Voorbeeldcase: Ranja
“Veel siropen bevatten kleurstoffen, kunst-
matige zoetstoffen en conserveermiddelen 
en worden allemaal in blik verkocht, waar-
door je eigenlijk niet ziet wat er in de fles 
zit. Nederlands MerkGoed heeft eind 2014 
een aandeel verworven in het oudste limo-
nademerk van Nederland: Ranja. Inmid-
dels is Ranja compleet vernieuwd en wordt 
er gebruik gemaakt van het naamgevende 
fruit, dus ook echt frambozen in plaats 
van appel waar een framboos doorheen 
is gevlogen. En natuurlijk, zonder kleur-
stoffen, kunstmatige zoetstoffen en 
conserveermiddelen én wordt het merk 
verkocht in een glazen fles. Ranja is ver-
krijgbaar in meer dan 2.200 winkels.”

Business builders
pur sang

Kenaupark 22
2011 MT Haarlem

www.nederlandsmerkgoed.nl

Nederlands MerkGoed is een onafhankelijke participatiemaat-
schappij die actief deelneemt in bedrijven met een (voormalige) 
toonaangevende of kansrijke positie in hun marktsegment.  
Nederlands MerkGoed investeert en participeert in deze  
bedrijven om deze langdurig te laten opbloeien.

Kasper Schouten 
Mede-eigenaar 

Nederlands MerkGoed
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GranEnergia is zes jaar geleden opgericht 
door de Braziliaanse broers Miguel en 
Bernardo Gradin en richt zich met name op 
de olie- en gassector. Het bedrijf ontfermt 
zich over het onderhoud van olieplatformen. 
Managing director Daan Beekhuis: “Het was 
spannend; na een aantal zeer moeizame jaren 
krabbelt de oliebranche weer langzaam op.”

“GranEnergia richt zich op de energiesector, 
maar dan het dienstverleningsgedeelte. Voor 
de grote Braziliaanse oliemaatschappij Petrobas 
doen wij bijvoorbeeld het onderhoud van hun 
meer dan honderd productieplatformen.  
Dit project is inmiddels vier jaar aan de gang.  
Op zo’n platform is beperkte capaciteit om te 
overnachten. Op ons accommodatieschip is 
ruimte voor ruim vierhonderd gasten.”

Het serviceschip van GranEnergia is een plek 
waar werknemers voor een langere tijd kunnen 
verblijven. “Een schip is ongeveer 35 bij 85 
meter groot en bevat een restaurant, fitness-
ruimte, bibliotheek, tv-ruimte en natuurlijk 
slaapplekken. Brazilië heeft veel diepzee-olie, 
waardoor een olieplatform alleen maar kan 
drijven in plaats van op palen gezet kan  
worden, zoals je veel ziet in de Noordzee.  
Zo’n drijvend platform wordt FPSO (Floating 
Production Storage and Offloading) genoemd 
en wordt gebruikt om aardolie en –gas te  
produceren, te behandelen en op te slaan.  
Hieraan ligt ons schip. Een brug verbindt ons 
schip met het platform en zorgt ervoor dat  
iedereen aan boord van het platform z’n werk 
kan blijven doen.”

Crisis in olie- en gasmarkt
“Ik werk vanuit Nederland vanwaar we alle 
bedrijfsprocessen managen. De dagelijkse 
operatie wordt echter vanuit ons lokale kantoor 
in Brazilië geleid. De ambitie om werkzaam-
heden ook buiten Brazilië uit te voeren, is al 
sinds de oprichting van GranEnergia aanwezig 
en daar zijn we nu druk mee bezig. De val 
van de olieprijs in 2014 zorgde ervoor dat 
de markt zo ongeveer implodeerde. Er werd 

beduidend minder geïnvesteerd. Hierdoor was 
er minder behoefte aan schepen zoals die van 
GranEnergia. Na een aantal jaren krabbelt de 
olie-industrie gelukkig weer langzaam op en 
kan GranEnergia zich weer richten op haar 
oorspronkelijke plannen.”

Op naar Angola
In januari is het tweede schip van GranEnergia 
opgeleverd in China en inmiddels onderweg 
naar Angola. “We gaan Total assisteren bij 
het aansluiten van een nieuwe FPSO op het 
olieveld. De gaten zijn geboord, de bronnen zijn 
klaar. Het is nu tijd om de productie-unit boven 
het veld te plaatsen. Dit is een arbeidsintensief 
proces waarbij gedurende een aantal maanden 
veel ondersteuning nodig is . Daarom is een 
van onze schepen nu onderweg naar Angola 
om daar zes maanden te ondersteunen bij 
deze ‘hook up’.” 

Andere GranEnergia activiteiten
Naast de accommodatieschepen verzorgt 
GranEnergia in een joint venture met Royal 
IHC uit Nederland het onderhoud van de 
Braziliaanse platforms van Petrobras.  
Een ander label van de groep richt zich op 
logistics en inventory management. “We helpen 
bedrijven om hun voorraden te optimaliseren. 
Dat is enerzijds door middel van software de 
huidige voorraad in kaart brengen en anderzijds 
kijken naar wat er wanneer nodig is, gecombi- 
neerd met het verbruik. Het begon als een 
toevoeging aan het totaalconcept wat we aan 
Petrobas wilden aanbieden, maar we rollen  
het nu uit naar bedrijven in andere sectoren.  
Het is een groeiende tak van sport waarvoor 
we in Zuid-Amerika al meer dan duizend man 
hebben werken. We willen dit nu ook in  
Europa aan de man gaan brengen.”
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www.granenergia.com

Daan Beekhuis
Managing director

GranEnergia

doet 
wat het 
toezegt”

•B
U

S
IN

E
S

S

19H I K  n r  1 1  m a a r t  2 0 1 8

Emark is toonaangevend in mar-
ketingtechnologie en helpt retail 
bedrijven bij het samenbrengen 
van marketing- en advertentietech-
nologie om door middel van data, 
gepersonaliseerde campagnes en 
klantcontact mogelijk te maken. 
Eric Verhage is de CEO van dit snel-
groeiende bedrijf waar inmiddels 
ruim honderd mensen werken.

Emark levert consultancy en helpt e-commerce- 
en retailklanten om hun online business te 
vergroten. “Als je online zaken wilt doen, is data 
het belangrijkst om te hebben. Dit kan via twee 
routes naar je toekomen: via advertenties of via 
het CRM-systeem. Emark bouwt een volledige 
e-commerceomgeving en helpt klanten binnen 
die omgeving hun data op de juiste manier te 
gebruiken. Bedrijven beschikken over een schat 
aan data van hun website, e-mail en CRM-
systeem. Door die data goed te organiseren en 
te gebruiken, kun je met bestaande klanten 
meer gepersonaliseerd communiceren, waar-
door je een steeds betere relatie opbouwt.”

Soort zoekt soort
Emark is ambitieus, een eigenschap dat het 
bedrijf ook in zijn klanten zoekt. “En dan vooral 
ambitie om online meer business te doen. 
Online heeft een veel groter bereik dan winkels. 
De investeringen zijn daardoor nog steeds 
gigantisch aan het toenemen. Klanten kopen 
dan veel technologie, maar zetten het niet altijd 
maximaal in. Het gaat erom dat je als bedrijf 
the digital game goed begrijpt en daar kunnen 
wij bij helpen.”

“Jij vertelt ons het doel, wij houden ons bezig 
met de weg naar dat doel toe. Dit doen wij 
door een door ons ontwikkelde methodiek in te 
zetten, die op een heldere manier uitlegt hoe 
je doelstellingen gaat halen. We bouwen niet 
alleen de omgeving, maar zorgen er ook voor 
dat het personeel de juiste training, consultancy 

en opleiding krijgt. Terwijl het personeel aan het 
leren is, maakt het bedrijf stappen naar voren.”

Indrukwekkend portfolio
Om de klanten op en top te bedienen, is Emark 
een samenwerking aangegaan met Salesforce, 
een van de snelst groeiende softwarebedrijven 
ter wereld. “Salesforce is aandeelhouder in 
Emark. We hebben een ontzettend goede band 
en werken nauw samen. Het voordeel van deze 
samenwerking is dat we toegang krijgen tot de 
beste technologieën.” De collaboratie zorgt voor 
een indrukwekkend portfolio met klanten zoals 
Scotch & Soda, Omoda, Lonely Planet, Peugeot, 
Nestle, Chanel en Coca Cola. “Emark heeft de 
mooiste klantenlijst van Europa!”

Toekomst
“We zitten in een tijdperk waar een hoop 
gebeurt. Consumenten worden steeds op 
andere plekken tot koopgedrag verleid en voice 
wordt steeds groter. Denk hierbij aan Siri van 
Apple en Alexa van Amazon. De voorspelling is 
dat binnen vier jaar 50% van alle zoekopdrach-
ten via voice recognition gaat, zo ook op het 
gebied van aankopen. Doordat Google, Amazon 
en Facebook weten wat jij zoekt, koopt en waar 
jouw interesses liggen, weet Alexa precies wat 
ze voor je moet kopen en wordt het aankoop-
besluit voor jou gemaakt. Voor ons is dit een 
complexe, leuke, maar ook spannende tijd.”

Werken bij Emark
“Met kantoren in Haarlem, Londen en Barcelona, 
blijft Emark groeien en innoveren. Daarom zijn 
we op zoek naar topmensen die ons team willen 
komen versterken. Wij leiden je op om nog beter 
te worden en brengen je in korte tijd up to speed, 
zodat je meteen de toegevoegde waarde bij de 
klant kunt leveren. Wil je de revolutie met ons 
meemaken? Check www.emark.com of neem 
dan contact met ons op via hello@emark.com!”

Emark 
is klaar 
voor de 

volgende 
online 

revolutie

Eric Verhage 
CEO Emark

www.emark.com

“Gran
Energia 
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Koorschool St. Bavo: 

De Koorschool St. Bavo in 
Haarlem is niet zomaar een 

basisschool. Hier krijgen 
kinderen van groep 5 tot 
en met groep 8 naast de 

normale vakken zoals taal, 
rekenen en spelling, tevens 
les in muziek. Ook speciaal 

aan de school is dat de direc-
tie bestaat uit twee dames: 

Sanne Nieuwenhuijsen en 
de Heemsteedse Annemarie 
van Zoest. HIK ging bij deze 

twee op de koffie.

Annemarie van Zoest
Directeur Muziekinstituut

“Koorschool St. Bavo is een echte regioschool”, 
begint Annemarie. “Niet alleen Haarlemse kin- 
deren weten onze school te vinden. We hebben  
ook leerlingen uit Heemstede, Zandvoort,  
Bloemendaal en zelfs Leiden. Zij stromen  
vanaf groep 5 in en krijgen, naast het gewone 
basisschoolprogramma, een muziekopleiding 
op hoog niveau.” Sanne haakt in. “Dagelijks 
krijgen zij ongeveer een uur muziekonder-
wijs en vormen samen met oudere zangers 
(oud-leerlingen) het Kathedrale Koor van de 
Kathedraal Sint Bavo.”

“Basisschool met een plus”
Iedere zondag wordt er gezongen door een van 
onze koren in de hoogmis in de kathedraal. 
Naast deze optredens gaat het koor regelmatig 
op tournee in binnen- en buitenland, werkt het 
mee aan diverse korenfestivals en geeft het 
frequent concerten. Naast alle muziekactivi-
teiten worden de ‘gewone’ schoolzaken niet 
vergeten. Zo wordt er ieder jaar een sportdag 
georganiseerd en gaat groep 8 aan het einde 

van het jaar een paar dagen op kamp.
Annemarie: “Naast het grote muzikale deel, 
zijn wij een ‘normale’ basisschool. Verdeeld 
over drie klassen volgen de kinderen het 
reguliere basisschoolprogramma. We zijn 
een basisschool met een plus!” 

Annemarie gaat verder. “Een standaard school 
heeft duizend lesuren, wij hebben er acht-
honderd en tweehonderd voor muziek. Hierdoor 
worden onze leerlingen uitgedaagd om even-
veel te leren in minder tijd. We zien dat dit zorgt 
voor assertieve, leergierige kinderen en dat uit 
zich in onze hoge uitstroom van leerlingen.” 
Sanne haakt in. “Het curriculum voor muziek is 
door onszelf ontwikkeld. De school wordt door 
het Rijk bekostigd als zijnde basisschool, maar 
alles wat met muziek te maken heeft, moeten 
we zelf financieren. Zodoende doen we veel 
aan sponsoring en fondsenwerving. Het is een 
gigantische taak voor het bestuur om dat geld 
elk jaar opnieuw bij elkaar te krijgen, maar de 
school is het meer dan waard.”

een school waar muziek inzit

We zijn een 
basisschool 

met een 
plus!

“
”
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Open dag: 7 april
“Onze open dag is ons paradepaardje. Op 
7 april van 13.30 tot 15.45 uur vertellen we 
wat over het onderwijs en laten we kinderen de 
sfeer proeven. Muziek komt natuurlijk ruim aan 
bod. Kinderen krijgen hun eerste muziekles en 
kunnen vervolgens aan hun ouders laten horen 
wat ze geleerd hebben. Ook treden onze hui-
dige leerlingen op. Vervolgens wordt iedereen 
uitgenodigd om mee te gaan naar de St. Bavo 
aan de overkant voor een klein concert”, aldus 
Sanne. “Je hoeft niet katholiek te zijn om hier 
naar school te gaan”, legt Annemarie uit. “Zo’n 
25% van de leerlingen is katholiek. Kinderen 

komen hier voor het zingen, de kleinschaligheid 
en de goede uitstroom. Natuurlijk is de link met 
de Katholieke Kerk er nog wel, maar er is veel 
ruimte en respect voor ieders opvattingen.”

Familiegevoel
Annemarie: “We willen niet meer dan achttien 
kinderen per leerjaar aannemen. Hierdoor  
houden we het kleinschalig en wordt het 
familiegevoel op deze school gewaarborgd.” 
Sanne: “Het is soms lastig dat instituten zoals 
deze vaak het imago hebben dat alleen muzi-
kale talenten welkom zijn. Dat is zeker niet het 
geval. Kinderen krijgen een flinke auditieronde 
en er wordt gekeken naar hun schoolresultaten, 
omdat zij natuurlijk lesuren in moeten leveren. 
Ook wordt hun stem gecheckt. Is deze soepel 
en gezond? Een gemiddelde aanleg waar we 
mee aan de slag kunnen; dat is wat we willen.”

Overstappen
Sanne: “De overstap naar een nieuwe school is 
een van de grootste drempels, met name voor 

de ouders. Het voordeel is dat als de leerling 
instroomt in groep 5, alle achttien kinderen 
uit die klas hier nieuw zijn. Het is voor hen 
allemaal spannend. De ervaring leert dat de 
kinderen voor de herfstvakantie helemaal 
gesetteld zijn.” Annemarie: “Het mooie aan de 
Koorschool is dat ieders eigenheid wordt  
gerespecteerd en dat er, omdat we een kleine 
school zijn, aandacht is voor de het individu.”

Sanne Nieuwenhuijsen
Magistra Cantus

Westergracht 61
2013 ZL Haarlem

www.koorschoolhaarlem.nl

Fotografie: Isabel Nabuurs

•O
N

D
E

R
W

IJ
S



H I K  n r  1 1  m a a r t  2 0 1 8

•R
E

IZ
E

N

André Timmer

Marjolein de Rooij

Marjolein de Rooij en André Timmer pakten samen met hun  
kinderen Berend, Govert en Tooske drie jaar geleden hun koffers  
richting Arusha, Tanzania. Hier zijn zij een kleinschalig boetiek- 
hotel gestart: Arusha Villa. Ook hebben zij een reisbureau opgericht 
onder de naam Good Safari. Good Safari organiseert bijzondere  
reizen met veel aandacht voor de lokale bevolking. Zo ontdek je  
op een unieke manier de vele prachtige kanten van Tanzania.

Tanzania

“Ik heb lang in ontwikkelingssamenwerking 
gewerkt, waardoor ik wist dat ik erg graag in 
Afrika wilde wonen. Ik ben nog steeds dol op 
Nederland, maar wonen in Afrika is zo fijn. 
Het weer is heerlijk en ik houd van de natuur, 
waar we nu midden in wonen. Daarnaast zijn 
de Tanzanianen heel relaxt. Daarom zijn we op 
zoek gegaan naar manieren om hier te kunnen 
wonen. Toen kwamen we op het idee om een 
hotel te beginnen en een reisbureau te starten. 
Een beetje zoals in het programma Ik Vertrek!” 

Over Good Safari
“Als je bij Good Safari een reis boekt, leer je 
van lokale gidsen over de geschiedenis, de 
ontwikkeling van het land en de prachtige na-
tuur. Daarnaast ondersteun je lokale projecten, 
zoals een weeshuis en een school, en krijg 
je de mogelijkheid deze te bezoeken. Onze 
Arusha Villa is prachtig gelegen midden in een 
koffieplantage en ligt centraal ten opzichte van 
de nationale parken, bergen en de cultuur van 
Noord-Tanzania”, aldus Marjolein. 

Villa & Farmhouse
In de villa zijn zes grote tweepersoonskamers. 
Daarnaast zijn er twee grote familiekamers 
voor maximaal vijf personen. De kamers zijn 
luxe ingericht en hebben een prachtig uitzicht 
over de vallei. Marjolein woont met haar gezin 
naast het hotel. Zij zijn altijd aanwezig om een 
onvergetelijke ervaring te bezorgen. André is 
de gastheer in de villa. “We houden het bewust 
kleinschalig zodat we persoonlijke aandacht 
kunnen geven. We kletsen graag met onze gas-
ten, geven tips en zorgen dat de safari helemaal 
naar wens verloopt. We hebben heerlijk eten en 
schenken mooie Zuid-Afrikaanse wijnen. 
Bij ons ben je thuis in Tanzania!”

Iets verder op het terrein ligt het farmhouse, 
wat vier slaapkamers heeft. “Zeer geschikt 
voor grote families of groepen. De veranda 
biedt privacy, rust en een mooi uitzicht op de 
grote omliggende bomen. Alle faciliteiten 
van de villa zijn ook voor gasten van het  
farmhouse toegankelijk.”

Op safari naar Tanzania 
Marjolein gaat graag voor gasten aan de slag. 
“Samen plannen wij je safari in Tanzania. Alles 
is op maat gemaakt en we kunnen op basis van 
onze eigen ervaringen goed adviseren. Leeuwen, 
olifanten, zebra’s, wildebeesten, honderden 
vogelsoorten… Tanzania is echt een uniek land.” 
Een voorbeeld: de reis begint bij Arusha Villa, 
waar je een aantal dagen verblijft en je verschil-
lende dagtochten kunt ondernemen. Vervolgens 
vertrek je voor een meerdaagse safari naar de 
noordelijke parken: de Serengeti, Tarangire, 
Ngorongoro en Lake Manyara. Je reist in een 
privé safari-auto met eigen gids. “De Serengeti 
heeft de grootste dichtheid van wilde dieren ter 
wereld! Een paar uur daar rondrijden vergeet je 
nooit meer. Sportievelingen kunnen ook via ons 
de Kilimanjaro beklimmen. Veel mensen willen 
graag na afloop nog een paar dagen uitrusten 
op Zanzibar. Ook dat regelen we. We laten je het 
echte Tanzania zien!”

Marjolein en haar gezin wonen nu drie jaar in 
Tanzania. Wat missen zij het meest? “Fietsen, 
die vrijheid om te gaan en te staan waar je 
wilt. Gewoon even naar de Grote Markt, zonder 
gelijk de auto te moeten pakken. Vooral voor 
de kinderen is het soms best beperkt”, vertelt 
Marjolein. “Wij brengen hen iedere dag van en 
naar de internationale school. Verder doen ze 
niet veel op een doordeweekse dag. Sporten of 
met vrienden hangen in de stad is er niet bij. 
Daar staat echter tegenover dat ze in de va-
kantie wel een paar dagen naar de Serengeti 
gaan of een weekje naar Zanzibar. En over hun 
Engels hoeven wij ons nooit zorgen te maken”, 
lacht Marjolein. 

www.goodsafari.nl
info@goodsafari.nl 

in
Thuis 
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Waar gaat de Heemstedenaar naartoe op vakantie? De familie Jansma 
heeft gekozen voor Namibië en deelt hun vakantiefoto’s met HIK! 

“De verbluffende wildernis, de uitgestrekte vlaktes en de eeuwenoude 
stammen… In Namibië val je van de ene verbazing in de andere.

Zoals je ziet hebben we een hoop highlights van ons lijstje kunnen 
afstrepen. Namibië is een echte aanrader!“

Op reis met een Heemstedenaar 
Namibië
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Moen is een echte horecaman. 
Ruim 25 jaar heeft hij verschil-

lende horecabedrijven gehad, 
van restaurant tot een nachtclub 

in Barcelona. 1 augustus begon 
hij aan een nieuwe uitdaging als 
eigenaar van Bij Bomans. Ook al 

heeft het restaurant nog dezelfde 
naam; er is een hoop veranderd 

sinds de komst van Moen.

“Ik kom niet uit Heemstede en was dus nog 
niet bekend met Bij Bomans. Een vriend van mij 
attendeerde me erop dat men op zoek was naar 
een nieuwe eigenaar. We besloten er een broodje 
te gaan eten zodat ik kon zien wat voor plek  
Bij Bomans is. Het terras aan het water sprak 
me gelijk aan en is uniek in Heemstede. Je kunt 
er heerlijk vertoeven, zeker als de zon schijnt!”

Wat is er anders?
Bij Bomans maakt geen deel meer uit van 
het casino, er wordt fijne achtergrondmuziek 
gedraaid en is de kaart veranderd. “Verandering 
van spijs doet eten! Ik wil Bij Bomans toeganke-
lijker maken, dus er staan meer gerechten op de 
kaart en de prijzen zijn lager. Daarnaast merkte 
ik dat Heemstedenaren ’s middags behoefte 
hebben aan een warme maaltijd. Daarom is  
het nu ook mogelijk om van de dinerkaart een 
gerecht te bestellen. Waar je ook trek in hebt; 
onze nieuwe chefs maken er wat lekkers  
van. Bij Bomans is ook voor mindervaliden  
toegankelijk. Je kunt parkeren op het parkeer- 
terrein van de Dekamarkt (let op: betaald  
parkeren). Vanaf daar is het restaurant te  
betreden via het terras.”

Zin in zon
Bij Bomans heeft zin in de zomer. “Genieten 
van de zon doe je op ons terras of op een van 
onze sloepen die te huren zijn.” Liever aan wal 
blijven? “Save water, drink wine! Bij Bomans  
is de enige plek in Heemstede waar je kunt  

high winen. Voor € 27,50 per persoon krijg je 
meerdere finger foods met bijpassende wijnen 
én een glas bubbels. Zeker nu de zon gaat 
schijnen, gaan we een mooi seizoen tegemoet!”

Reden voor een feestje? De 18+ gasten we-
ten Bij Bomans inmiddels ook te vinden voor 
gelegenheden als het vieren van verjaardagen, 
trouwfeesten en klassenborrels. “We bieden de 
mogelijkheid om zowel een deel als het hele 
restaurant af te huren.”

Reserveren
“Door de veranderingen die de afgelopen maan-
den zijn doorgevoerd, komen er steeds meer 
gasten. Dat vinden we natuurlijk geweldig om 
te zien, maar het zorgt er ook voor dat we soms 
spontante bezoekers moeten teleurstellen. En 
daar houden we niet van. Reserveer daarom via 
www.bijbomans.nl of bel naar (023) 547 45 20.”

Voorgerechten
- Garnalencocktail van Hollandse 

garnalen met whiskysaus
- Tonijnsashimi met wasabi 

en sojasaus
- Rundercarpaccio met pesto, rucola, 
pijnboompitten en Parmezaanse kaas

Hoofdgerechten
- Tournedos, 220 grams 

met hazelnootkoffiecrunch
- Spare ribs met Iberico vaken, 

zoet of pikant
- Kaasfondue met witte wijn, 

gestoomde groenten en brood

Nagerechten
- Bossche bol met compote van 
roodfruit en bourbonvanille ijs

- Monte Scroppino met fris sorbetijs
- Kaasplankje met jam, vijgenbrood 

en noten 

Greep uit de menukaart:

Benoem bij je reservering dit HIK artikel 

en krijg de HIK cocktail van het huis!

Carambola – Gin – Jus – Passoa

Binnenweg 1B 
2101 JA Heemstede
www.bijbomans.nl

Bij Bomans
in een

nieuw jasje Moen Ab 
Eigenaar

Bij Bomans

HIK cocktail!
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“Huub en ik kennen elkaar al sinds de lagere 
school en we woonden bij elkaar om de hoek. 
Toen ik jaren later Cheval Blanc opende, wist 
ik dat Huub had gewerkt bij een aantal gere-
nommeerde restaurants. Zodoende belde ik 
hem met de vraag of hij chef-kok bij Cheval 
Blanc wilde worden. Met zijn antwoord begon 
onze samenwerking.”

Op visite
In 2007 mocht Cheval Blanc de Michelinster 
ontvangen. Ton en Huub zijn er nog steeds blij 
mee, maar merken echter dat de Michelinster 
soms een drempel is voor sommige nieuwe 
gasten. “Er wordt vanuit gegaan dat je bij een 
sterrenrestaurant altijd diep in de buidel moet 
tasten. Zo’n restaurant willen wij juist niet zijn. 
De prijs-kwaliteitverhouding is voor ons  
heel belangrijk.” 

“Men is bij Cheval Blanc op visite. Daar bedoel  
ik niet alleen het huiskamergevoel bij, maar 
ook de gastvrijheid die bij ons hoog in het  
vaandel staat. Aan de fijne berichten die we te 
horen krijgen van onze gasten, merken we dat 
het werkt. Wij zijn uiteraard ontzettend trots  
op onze Michelinster, maar wat we doen, doen 
we niet alleen maar om in de gids te staan.  
We doen het voor de waardering die we van 
onze gasten krijgen.” 

Sterrenduo
Na twintig jaar zijn Nelissen en Van der Velden 
nog steeds een topduo. Wat zorgt ervoor dat 
deze combinatie zo goed werkt? “We bemoeien 

ons niet met elkaars ‘domein’. Hij is de chef 
in de keuken, ik in het restaurant. Het is niet 
aan mij om hem te vertellen wat er op de kaart 
moet komen, dan beperk ik hem in zijn denk-
wijze en creativiteit.”

Menu Deschamps
De kaart van Cheval Blanc bestaat uit een 
a la carte gedeelte en het Menu Deschamps 
(‘Van der Velden’ in het Frans). “Met dat menu 
laten we onze gasten meerdere nieuwe gerech-
ten proeven. Valt een gerecht in de smaak, dan 
zetten we het op de kaart. Hierdoor wisselen 
gerechten op onze à la carte kaart maandelijks 
van samenstelling en blijven we zowel nieuwe 
als vaste gasten verrassen. Het knappe is dat 
Huub bij het bedenken van een nieuw gerecht 
de producten, smaken en technieken in zijn 
gedachten bij elkaar kan brengen. Uiteindelijk 
brengt hij deze gedachten tot leven op het bord 
waardoor elke hap, afzonderlijk én gecombi-
neerd, lekker is.”

“Huub en ik steken veel tijd, energie en liefde in 
ons werk. Elke avond krijgen we weer de waar-
dering en complimenten van de gasten en dat 
is waar we het al die jaren samen voor doen.”
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Ton Nelissen 
Eigenaar

Cheval Blanc

Cheval Blanc
verrassenblijft

Als enige sterrenrestaurant in Heemstede is Cheval Blanc inmiddels 
een begrip geworden. Volgens eigenaar Ton Nelissen is het restaurant 
door de jaren heen alleen maar beter geworden. “De kaart wisselt 
maandelijks van samenstelling, waardoor we zowel onze nieuwe als 
vaste gasten blijven verrassen.” Chef-kok Huub van der Velden stelt 
deze kaart met zorg samen en kookt na twintig jaar trouwe dienst nog 
steeds de sterren van de hemel.

HIK april-actie: 

op het menu Deschamps
Drie gangen van € 49,50 voor 

Vermeld bij de reservering wel even  
dat je voor het HIK menu komt

*Met uitzondering van feestdagenJan van Goyenstraat 29
2102 CA Heemstede
www.chevalblanc.nl

Huub van der Velden 
Chef-kok 
Cheval Blanc

20% korting

€ 39,50

20 jaar Deschamps!
De gehele maand april op dinsdag, 

woensdag en donderdag* 
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Grapedistrict is ontstaan vanuit de gedachte dat 
wijn voor iedereen is. Je hoeft geen wijndiploma 
of een goldcard te hebben om mee te kunnen 
doen, vinden wij. Er zijn een heleboel taboes 
en regels in de wijnwereld, maar het wordt 
pas leuk als je die durft los te laten en je eigen 
smaak gaat ontdekken. Wij zijn met een schone 
lei begonnen en alles is van daaruit opnieuw 
bedacht vanuit de consument en klant. En juist 
niet vanuit de wijnwereld, waarbij het startpunt 
altijd landen, gebieden, houten tonnen of  
moeilijke woorden is. 

Eigenwijze boeren maken de lekkerste wijn…
Wij kopen het liefst wijn bij boeren met hun 
eigen kijk op hun stuk grond en wijnmaken. 
Dat proef je absoluut terug in het eindresul-
taat. Het is een beetje hetzelfde als met koken. 
Iedereen kan een behoorlijke pasta bolognaise 
maken, maar als je je eigenwijze creativiteit 
in het recept brengt, dan kan er iets magisch 
uitkomen.

Wij doen er alles aan om wijn zo leuk en 
makkelijk mogelijk voor jou te maken.
Daarom geven we regelmatig een open  
proeverij in onze winkel, waar je altijd meer  
dan twintig wijnen kunt proeven en proberen. 
En we hebben alles om jouw verjaardag,  
housewarming, bbq, whatever, helemaal 
perfect te maken. Naast natuurlijk de lekker-
ste wijnen, kun je bij elke Grapedistrict gratis 
koelers en wijnglazen lenen. En mocht je je 
gasten compleet verkeerd hebben ingeschat 
(dat gebeurt ons ook wel eens), dan kun je alle 
ongeopende flessen gewoon retour brengen. 
Wat je ook gaat doen, als het woord ‘gezellig’ 
en ‘wijn’ erin zit, zijn we er graag bij.

Échte smaak
is persoonlijk

Bij Grapedistrict draait alles om één ding; 
smaak. Échte smaak is persoonlijk. En dat  
weten wij als geen ander. Daarom maken  
wij er een sport van om jou zo goed mogelijk 
te helpen bij het vinden van jouw perfecte 
wijnmatches. Ga in gesprek met een van  
onze wijn-enthousiasten in de winkel, doe  
de speciaal ontwikkelde smaaktest, online of 
via onze app, die wijnen aanbeveelt op basis 
van een aantal vragen, of review de wijnen die 
je hebt gedronken en krijg op basis van jouw 
reviews nieuwe aanbevelingen.

Stijn van de Weijer 
Eigenaar

Grapedistrict

Binnenweg 200A
2101 JS Heemstede

www.grapedistrict.nl
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Sjaak heeft al eerder de PvdA vertegenwoor-
digd in de gemeenteraad en was wethouder 

met veel maatschappelijke vraagstukken in 
zijn portefeuille. Daarna heeft hij gewerkt als 
directeur van Casca en is onder meer voor- 
zitter van de overkoepelende organisatie van 
de HBC-sportverenigingen en vertrouwens- 
persoon voor een aantal Heemsteedse  
verenigingen. 

Waarom zouden we een stem op de PvdA 
moeten uitbrengen?
“Niets moet, maar als je op zoek bent naar een 
meer links geluid in de gemeente, dan bieden 
wij uitkomst. We realiseren ons dat we in een 
overwegend rechts georiënteerde gemeente 
wonen. Hier is ook niets mis mee, maar een 
sterke linkse fractie houdt het bestuur scherp 
en zorgt voor beter afgewogen voorstellen. 
Zeker op lokaal niveau is het belangrijk om 
zorgvuldig om te gaan met inwoners die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, waarbij 
de menselijke maat en niet de regelgeving 
dicteert. Dit kan om geld gaan, maar ook om 
hulp bij ziekte, het doorbreken van sociaal 
isolement, het wegwerken van kennisachter-
stand of het gebruikmaken van nieuwe media. 
Mensen vragen niet zomaar om hulp. Zeker in 
een dorp als Heemstede, lossen mensen liever 
hun problemen zelf op. Er zijn echter grenzen 
aan zelfredzaamheid en dan moet de overheid 
er voor hen zijn.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor 
Heemstede?
“Veel zaken zijn goed geregeld, niet ieder-
een weet echter de weg. Hierdoor zijn er nog 
steeds inwoners van Heemstede die buiten de 
boot vallen. Soms kiezen inwoners er bewust 
voor om niet om hulp te vragen. Deze zorg-
mijders zouden we graag de helpende hand 
willen bieden om erger te voorkomen. Dit  
geldt niet alleen voor ouderen. Ook jongeren 
komen regelmatig in de knoei, zonder dat  
we dit weten.”

“Voor veel jongeren is het vrijwel onmogelijk 
om een huis te kopen. Ook zijn er binnen  
Heemstede nauwelijks mogelijkheden om  
kleiner en goedkoper te gaan wonen om  
zodoende meer financiële ruimte te krijgen  
om rond te komen. We zijn voor meer goedkope 
en middeldure woningen in Heemstede. Ook 
van experimentele betaalbare en duurzame 
woningbouw zijn we voorstander. Uiteraard niet 
ten koste van alles. Heemstede moet wel het 
groene karakter blijven behouden en de histori-
sche en culturele waarden blijven respecteren.”

“De afgelopen jaren hebben we het initiatief 
genomen voor een startersregeling, waarbij de 
gemeente helpt bij de financiering. De komende 
periode willen we ook een regeling voor ouderen 
om kleiner te kunnen gaan wonen. Ouderen  
hebben vaak wel een huis waar hun vermogen 
inzit, maar soms onvoldoende geld op de bank 
staan om boodschappen van te kunnen doen. 
Vaak is verhuizen echter een te grote opgave 
voor mensen op leeftijd en hebben daar dus  
ondersteuning bij nodig. We willen ouderen  
helpen om in hun eigen buurt een goedkoper 
huis te kunnen kopen, zodat ze meer financiële 
armslag krijgen.”

Wat wens je Heemstede?
“Ik wens dat iedereen mee kan doen en 
gebruik kan blijven maken van de vele voorzie-
ningen die Heemstede rijk is. Daarnaast hoop 
ik dat de vele vrijwilligers, het cement van 
de samenleving, actief blijven en dat ze veel 
nieuwe collega’s mogen begroeten. En uiter-
aard een mooie uitslag op 21 maart. De PvdA 
Heemstede heeft een mooie kandidatenlijst, 
met ervaren en gedreven mensen met het hart 
op de juiste plaats.”

PVDA Heemstede: 
“Samen vooruit,  

maar niet zonder  
om ons heen te  

blijven kijken”
“Heemstede is een  

prachtige en welvarende  
gemeente. Gelukkig trekt de 

economie weer aan en neemt 
de werkgelegenheid toe.  

Helaas profiteert niet  
iedereen hiervan. Het is  

belangrijk om oog te houden 
voor mensen die tussen het 

wal en het schip vallen.” 
Een interview met Sjaak 

Struijf, lijsttrekker van PvdA 
Heemstede  voor de gemeente- 

raadsverkiezingen.

www.heemstede.pvda.nl
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Politiek, 

Waarom ben je er ooit meer begonnen?
“Ik ben erin gerold. Mijn vader was al heel lang 
actief voor HBB, al bijna vanaf de oprichting in 
1993. Toen ik met mijn gezin van Amsterdam 
terug naar Heemstede verhuisde, werd al 
gauw de vraag gesteld of ik belangstelling  
had om namens HBB in de gemeente-
raad te gaan. Daar heb ik wel even over 
moeten nadenken hoor.”

Toch heb je ‘ja’ gezegd?
“Ja, dat klopt! Mijn man had een drukke  
baan, met weinig flexibiliteit, mijn (inmiddels) 
parttime werk was niet uitdagend en voor  
onze dochter vond ik het prettiger om in de 
buurt te zijn. Raadswerk is vooral ’s avonds, 
dus dat zou goed te combineren zijn én het  
is inhoudelijk heel erg interessant. Je kunt 
echt wat betekenen voor je dorp. Wat is  
er mooier dan meedenken over je eigen  
leefomgeving?”

Geen teleurstellingen?
“Natuurlijk wel, er worden ook besluiten  
genomen waar ik niet achtersta. Dan doe  
je je uiterste best om dat dan ten goede te  
keren, maar soms lukt dat gewoon niet.  
Dat is dan wel frustrerend. Een goed voor- 
beeld is die Vomar. Ik vind het echt heel  
erg jammer dat we de coalitiepartijen er  
niet van hebben kunnen overtuigen tegen  
te stemmen.”

En toch nog steeds enthousiast?
“Haha, jazeker. Natuurlijk gaat het niet altijd 
zoals je wilt, maar het is eigenlijk in zijn alge-
meenheid alleen maar interessanter geworden. 
Ook wel op inhoud complexer hoor, maar dat is 
misschien wel de grootste uitdaging en maakt 
het juist leuk. Wat me vooral aanspreekt is dat 
je echt een verschil kunt maken door te luisteren 
naar mensen. Wat leeft er nou en waar is behoef-
te aan? Soms zijn dat maar hele kleine dingen.“

Wat hoop je te hebben bereikt over vier jaar?
“Ik hoop dat we flinke slagen kunnen maken op 
het gebied van inspraak en burgerparticipatie. 
Dat onze inwoners zich gehoord voelen, zich seri- 
eus genomen voelen en dat het enthousiasme 
voor de lokale politiek is toegenomen. Dat er 
geen afstand is tussen de politiek en de men-
sen op straat. Dat het vertouwen terugkeert. 
HBB heeft altijd gezegd: politiek, vertrouw op  
je inwoners, dan krijg je dat vertrouwen ook 
terug. Dat is wat mij betreft de basis.” 

Inmiddels zit ze al twaalf jaar in de Heemsteedse gemeenteraad voor Heemsteeds Burger 

Belang (HBB). Op 29-jarige leeftijd maakte Annelies van der Have haar entree. Nu gaat ze 

voor haar vierde termijn. Wat drijft haar? HIK vroeg het haar. 

op je inwoners
vertrouw

Annelies van der Have
Lijsttrekker

Heemsteeds Burger Belang (HBB)

“Wat is er mooier 
dan meedenken 

over je eigen 
leefomgeving?”

Heemsteeds Burger Belang (HBB) zet zich als eerste en enige lokale politieke partij  
al 25 jaar vol passie in voor de Heemsteedse inwoners en hun belangen. Los van 
landelijke politieke ideologieën of stromingen. Veel van onze ideeën zijn afkomstig 
van wat er leeft onder de inwoners. Dankzij die inbreng maken wij ons sterk om al het 
goede dat Heemstede te bieden heeft te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 
Heemstede is namelijk niet een handvol bestuurders, maar ú bent Heemstede! 

De komende vier jaren gaat HBB zich inzetten voor Heemstede met de volgende 
speerpunten:

Meedoen en -denken
• Daadwerkelijke inwonerparticipatie vanaf de start van planvorming 
• Verruimen inspraakmogelijkheden; van inspraak naar samenspraak
• Contact tussen gemeente en onze inwoners vergroten: 
  – Wijkavonden, buurtevenementen, buurtregisseur en sportcoach
• Behoud en versterken van onze voorzieningen: 
  – Cultuur, bibliotheek, sport, zwembad, et cetera.

Fijn en gezond leven in Heemstede
• Aanpak verkeersproblematiek Heemstede:
  – Samen met onze inwoners nadenken over oplossingen
  – Met omliggende gemeenten duidelijke afspraken maken en maatregelen nemen
• Behoud van onze brandweerpost en terugkeer bemande politiepost
• Betaalbare zorg en behoud minimabeleid
• Meer ruimte voor natuur en recreatie: 
  – Manpadslaangebied wordt zoveel mogelijk natuurgebied 
  – Geen nieuwe grote bouwprojecten meer in Heemstede
• Duurzaamheid en milieu: 
  – Ja, maar alleen als het ook echt bijdraagt aan een betere leefomgeving

Bestuur, economie en financiën
• Economische voorspoed: 
  – Heemstede promotie en evenementenweek, gratis parkeren gedurende de 
   daluren Raadhuisstraat en Binnenweg 
• Lasten op peil en afschaffing hondenbelasting
• Heemstede blijft Heemstede, een onafhankelijke gemeente

Heemstede is een geweldig dorp om in te wonen. Dat willen we graag zo houden en 
waar mogelijk versterken. Wij hopen dat veel Heemstedenaren daarom op 21 maart 
aanstaande hun stem aan ons toevertrouwen.

Meer weten? Meedenken en meebeslissen? 
www.heemsteedsburgerbelang.nl
info@heemsteedsburgerbelang.nl

Op de foto v.l.n.r.: Rik de Valk,  
Peter Keyser, Saskia van de Pieterman,  
Annelies van der Have, Lenny Jagtenberg,  
Klaas Kremer, Coline Flentrop,  
Olav Lommerse

Stem 21 maart aanstaande 
Heemsteeds Burger Belang 
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Hoe belangrijk is duurzaamheid voor D66? “Duurzaamheid is voor 
ons ‘a way of life’. In 2040 moet Heemstede volgens D66 dan ook 
energieneutraal zijn, onder andere door woningisolatie, gasloos 
bouwen en alternatieve energieopwekking. Ook willen we restafval 
verminderen, meer scheiden en meer hergebruiken.”

Bestuur dichter bij de inwoners
Een ander punt waar Nieuwland zich hard voor wil maken, is de besluit-
vorming. “Gemeenten krijgen meer taken, maar mensen hebben minder 
interesse in politiek en voelen zich vaak niet gehoord. D66 wil inwoners

actiever betrekken bij plannen en besluiten, beter communiceren 
en initiatieven stimuleren. Daarvoor is een gemeente nodig die tijdig 
informeert, bewoners de ruimte geeft en goed luistert. We willen van 
inspraak achteraf naar meedenken vooraf. Het HavenLab is daar een 
mooi voorbeeld van.”

Het verkeer is iets anders waar Nieuwland zich druk over maakt.  
“60% procent van het verkeer in Heemstede is doorgaand verkeer.  
Dat zorgt voor veel overlast. D66 wil de verkeersstromen verminderen  
en omleiden - onder andere door systemen die voorkeursroutes aan-
geven - door betere aansluitingen op de randwegen, beter openbaar 
vervoer, P+R en aandacht voor de fiets. Dat kun je niet alleen als kleine 
gemeente, daar heb je de buurgemeenten bij nodig. We willen veel  
meer samenwerken op dat vlak en ons meer laten gelden.”

Wat gaat Nieuwland doen als hij weer wethouder mag worden?
“Ik ga nog meer de straat op. Nog meer mijn oor te luisteren leggen 
V  bij de inwoners. Verder hoop ik het plan voor het Manpadslaangebied 
zo af te maken dat er bij alle mensen die betrokken zijn, draagvlak is. 
Dat moet lukken want het doel, een openbaar stuk groen Heemstede, 
is iets wat alle partijen willen.”

www.d66heemstede.nl

D66: 
Sebastiaan Nieuwland is wethouder van Heemstede en lijsttrekker voor D66. Hoe ziet hij de 
toekomst van Heemstede? “Het motto van ons programma luidt: Heerlijk wonen in Heemstede. 
D66 vindt dat iedereen in Heemstede moet kunnen wonen: jong en oud en met een grote of 
kleine beurs. De komende jaren moet worden bijgebouwd, want er is een tekort aan woningen. 
Maar waar? Ook willen we een groene gemeente blijven. Daarom kiezen we voor kleinschalig 
duurzaam bouwen of renoveren, mét behoud van de groene omgeving.”

De kandidaten van D66 Heemstede
V.l.n.r. Carmen van der Hoff, Jan Duinker, Antoine Rocourt, Reinier ter Kuile, 
Sebastiaan Nieuwland, Anton Rutgers, Yvette Schul & Caroline Lucchiari

inwoners
betrokkenmet

Heemstede
Heerlijk

Sebastiaan Nieuwland 
Lijsttrekker
D66 Heemstede Heemstede

Duurzaam-
heid is voor 
ons ‘a way 
of life’

“

”
Heemstede Groen
GroenLinks wil dat het groen binnen en buiten 
Heemstede met elkaar verbonden wordt, zo-
dat dieren zich vrij kunnen bewegen, planten 
zich kunnen verspreiden en bewoners ervan 
kunnen genieten. Onderzoek toont aan dat 
mensen in een groene omgeving langer en 
gezonder leven. 

• Manpadslaangebied blijft groen;
• Stimuleren van groene tuinen en  
 groene daken;
• Schuilplaatsen en nestplekken voor vogels  
 en kleine dieren;
• Meer natuurspeelplekken voor kinderen;
• Een plan voor schonere lucht en minder 
 lawaai in Heemstede, te beginnen met meten.

Heemstede Duurzaam
Voor GroenLinks is de doelstelling van 
het klimaatakkoord van Parijs de minimale on-
dergrens waar Heemstede aan moet voldoen. 
“We werken toe naar een energieneutraal 
Heemstede in 2040 en naar een circulaire  
economie zonder verspilling van grondstoffen.”

• Stimuleringsregeling voor het gasvrij en   
 energieneutraal maken van woningen;

• Stimuleren van initiatieven van bewoners om  
 lokale energie op te wekken of te besparen;
• OZB differentiëren naar energielabel;
• Duurzame bedrijven krijgen een  
 groene sticker;
• Het scheiden van afval belonen door korting  
 op afvalstoffenheffing.

Heemstede Zorgzaam
Iedereen moet mee kunnen doen. Bewoners 
moeten zelf kunnen bijdragen aan de eigen 
leefomgeving. “Onze meest kwetsbare inwo-
ners krijgen de beste zorg. Er blijft een ruim 
aanbod op cultureel en sportief terrein.”

• Meer samenwerking tussen gemeente en  
 de verschillende zorginstanties, inclusief  
 huisartsen, wijkverpleging en fysiothera-  
 peuten;
• Minder regels in de bijstand en de mogelijk - 
 heid om meer bij te verdienen; 
• Statushouders worden altijd op maat 
 begeleid;
• Meer betaalbare woningen voor één- of   
 tweepersoonshuishoudens;
• Meer ruimte voor wensen en initiatieven 
 van bewoners met een fonds voor buurt-
 initiatieven;

• Een jongerenraad die de raad adviseert;
• Het zwembad blijft, ook op lange termijn;
• Een ruim cultuuraanbod met  
 toereikende subsidie.

Verkeer schoon en veilig
“Het wordt steeds drukker op de weg. Voor 
ons komen fietsers en voetgangers op de 
eerste plaats.” 

• Twee spoorwegovergangen voor fietsers  
 en voetgangers (Geleerdenwijk en  
 Rivierenbuurt);
• Scooters en bromfietsen voortaan op   
 de rijweg;
• Meer 30 km zones, fiets- en wandelstraten 
 en woonerven;
• Een regionaal, duurzaam vervoersplan 
 zonder extra autowegen zoals de Duinpolder-
 weg en met Snelfietswegen en Light Rail.

&
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duurzaam, veilig
zorgzaam Heemstede

Voor een groen,

GroenLinks zet zich in voor duurzaamheid en groen, vaak als gangmaker met nieuwe 
ideeën. Lijsttrekker Eric de Zeeuw: “Wij blijven actievoeren voor toegankelijke spoor-
wegovergangen, een groen Manpadslaangebied, meer veiligheid voor voetgangers en 
fietsers en tegen de nieuwe Vomar met ondergrondse parkeergarage aan de Binnen-
weg. Als het om zorg gaat, staat bij GroenLinks de menselijke maat altijd centraal.”

Het team voor verandering van GroenLinks Heemstede, v.l.n.r.: Eric de Zeeuw (lijsttrekker), Thera van der Heijden (nummer 2), 
Bram Verrips (nummer 3), Annemieke Buddelmeijer (nummer 4), Peter Zoetemeijer (nummer 5) en Mia de Haan (nummer 6).

 www.heemstede.groenlinks.nl
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“Een gezond en groen Heemstede, daar ga 
ik mij de komende vier jaar voor inzetten”, 
zegt Rozemarijn Baan, nummer vijf op lijst.  
Rozemarijn is net 30 geworden en daarmee  
een van de jongste kandidaten in Heemstede. 
“Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen!  
Het afgelopen jaar liep ik al intensief mee  
met de fractie. Nu het echte werk”, grapt  
Rozemarijn.

Frisse wind
“Uiteraard zal ik veel bijleren in het begin, 
maar mijn frisse blik is een voordeel. Oude 
en nieuwe dossiers kan ik met de insteek van 
een jonge liberaal bekijken. Ik vind het belang-
rijk dat iedereen zijn eigen keuzes kan maken, 
onnodige regeltjes werken volgens mij juist 
demotiverend. Kiezen voor groene oplossingen 
vind ik belangrijk. Innovatie en groen gaan heel 
goed samen. In deze combinatie zitten optimaal 
werkbare en duurzame oplossingen.” 

“Ook hoop ik een beetje snelheid binnen 
de gemeenteraad te kunnen brengen.  
Sommige dossiers lopen al tientallen jaren. 

Ik vind dat de gemeente meer lef kan tonen: 
creatieve oplossingen uitproberen en snel eva-
lueren. Daarom ben ik bij VVD Heemstede echt 
op mijn plek; we hebben allemaal een aanpak-
kersmentaliteit. We zijn een enorm enthousiast 
team, met veel kennis en humor, waar hard 
gewerkt wordt. Ik draag graag mijn steentje 
bij om onze prachtige leefomgeving te behou-
den en waar mogelijk te versterken.”

Een inclusief Heemstede 
“Heemstedenaren moeten kunnen meedenken 
en -praten over belangrijke beslissingen van 
de gemeente, dáár wil ik me als raadslid voor 
inzetten.” Aik Kramer (37) is nummer drie op 
de lijst voor VVD Heemstede. “Wanneer je als 
inwoner van Heemstede geraakt wordt door 
een besluit van de gemeente, moet je zelf een 
bijdrage aan het besluitproces kunnen leveren. 
Ik zie het als een uitdaging om participatie de 
norm in Heemstede te maken. Om inwoners 
de ruimte te geven hun stem te laten horen, 
moet je eerst weten wie dat zijn. Sommige 
groepen zoals jongeren, ouderen of mensen 
met een beperking, moet je actief betrekken.”

Naast meer inwoners actief betrekken bij de 
lokale Heemsteedse politieke besluitvorming, 
wil Aik zich ook inzetten voor een ‘inclusief 
Heemstede’. “Heemstede is een van de meest 
welvarende plekken van de wereld. Voor mij is 
een gemeenschap pas echt inclusief als ieder-
een meedoet. Dat is de verantwoordelijkheid 
van de lokale gemeenschap zelf, maar ook van 
de gemeente. Als wij niet in staat zijn om in de 
pracht van ons dorp met onze lokale saam-
horigheid een inclusieve gemeenschap vorm te 
geven, wie dan wel? Zo heeft of krijgt iedereen 
in Heemstede de kans om mee te doen. Stem 
daarom weer lokaal liberaal! Gewoon. Doen.”
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Heemstede: 

“Aik en Roos zijn de toekomst van politiek Heemstede. 
Onze twee jonge liberalen met vernieuwende liberale 
ideeën die perfect samengaan met de ervaring binnen de 
VVD Heemstede. We hebben een prachtig dorp waar we 
liberaal denken en doen. Samen houden we de woon- en 
leefkwaliteit hoog en de woonlasten onveranderd laag in 
ons prachtige dorp”, aldus fractievoorzitter Eveline Stam. 

de

Heemstede

Aik Kramer & Rozemarijn Baan
VVD Heemstede

www.heemstede.vvd.nl

VVD

 toekomst
van
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Het CDA in Heemstede kiest met deze slogan 
van harte voor een positieve insteek. “Dat is 
waar het volgens ons om gaat: met elkaar 
goede oplossingen vinden voor belangrijke 
vraagstukken. Denk maar aan onze plannen 
op weg naar meer democratie. We willen dat 
mensen niet alleen kunnen inspreken, maar 
ook mee kunnen praten vóórdat de raadsleden 
standpunten betrekken en besluiten gaan 
nemen. Omdat het niet om ‘de politiek’ gaat, 

maar om de inwoners van Heemstede, de zorg 
voor onze gemeente en het op peil houden van 
de goede voorzieningen.” 

Het CDA-programma voor de komende vier jaar
 “Heemstede is groot genoeg om zelfstandig  

 te blijven en klein genoeg om inwoners   
 betrokken te houden bij de besluiten van   
 onze gemeenteraad.”

 “We willen dat burgers niet alleen inspre- 
 ken bij commissievergaderingen, maar juist  
 ook meepraten wanneer ideeën en stand- 
 punten nog vorm moeten krijgen.”

 “Ook de ideeën en mening(en) van jongeren  
 verdienen een platform. Wij willen een   
 kinderburgermeester benoemen, ook   
 daarmee willen we laten zien dat de jeugd  
 de toekomst heeft.” 

 “Wij willen ons inzetten voor mensen die   
 ‘onder druk staan’. Denk aan mantelzor-  
 gers van gehandicapte of dementerende   
 medemensen. Dit CDA-voornemen kan   
 alleen slagen als burgers alert zijn, noden  
 signaleren en melden, maar ook mee-
 denken in oplossingen en een helpende   
 hand toesteken.” 

 “Daarom geloven we in een aanspreekpunt 
 voor iedere wijk, waardoor burgers zich   

 verbonden weten met een raadslid en 
 (dus) het gemeentebestuur van ons dorp.”

 “Wij streven naar zo min mogelijk drem-  
 pels. Dat bedoelen we letterlijk én figuur- 
 lijk. We willen een ‘rode loper’ naar de 
 winkelgebieden uitrollen en dus obstakels  
 op stoepen slechten.” 

 “Niet alles kan tegelijk gerealiseerd   
 worden, maar iedere gladgestreken 
 plooi is er één!” 

Heemstede is het waard
“Natuurlijk zijn er tal van andere onderwerpen 
die actueel zijn of urgentie verdienen. Denk 
aan verduurzaming van energieverbruik of de 
betaalbaarheid van woningen voor de jonge 
generaties. Ook daar wil het CDA zich de ko-
mende periode voor inzetten. Dat is Heemstede 
meer dan waard.”

“Jongeren, ouders en grootouders: 
kom in beweging, participeer in deze 
prachtige gemeente. Samen vormen 
we de Heemsteedse gemeenschap.”

Arianne de Wit 
CDA Heemstede

Nummer 3

Oscar Boeder
Lijsttrekker
CDA Heemstede

“In Heemstede zien de mensen 
elkaar staan en dat vind ik terug bij 
het CDA. Samen is voor mij meer 
dan de som van de individuen.”

“Als vanouds horen het CDA en 
Heemstede bij elkaar. Het is een 
stabiele partij zonder poespas, een 
partij die doet waar ze voor staat.”

Ellen Kerkvliet 
CDA Heemstede
Nummer 4

“Democratie  
begint bij jezelf. 

Doe mee.”

Boudi van Vlijmen 
CDA Heemstede

Nummer 2

CDA: verbinden en 
zorg voor elkaar

 www.cdaheemstede.nl

Gemeenteraadsleden kunnen 
vandaag de dag meer voor de 
burgers betekenen dan politici 
in Den Haag. “Laten we elkaar 
opzoeken, met elkaar praten. 
Het besef dat ieder mens uniek 
is en we al die talenten met 
elkaar heel goed kunnen in-
zetten voor een samenleving 
die de toekomst gaat kleuren, 
drukt precies uit wat onze 
slogan #ikwilverbinden wil 
zeggen”, aldus Oscar Boeder, 
lijsttrekker CDA Heemstede. 
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“Ik wilde niet per se 
chirurg worden. Ik ben 

geneeskunde gaan studeren 
omdat ik nieuwsgierig was 

naar hoe het menselijk 
lichaam in elkaar zit.” 

Orthopedie is een breed vak 
volgens Orthopedisch chirurg  

Bernard Schutte. Door 
de fusie van het Spaarne 

Gasthuis heeft hij echter de 
mogelijkheid gekregen om 

zich verder te specialiseren 
in zijn favoriete gebieden: 

traumatologie, revisie  
van heupprotheses en  

voet- en enkelchirurgie.

betersteeds
werkons

makenWe

”
Bernard studeerde geneeskunde in Leiden,  
voltooide zijn opleiding tot orthopedisch chirurg 
in Nijmegen en heeft in Schotland een fellow- 
ship gedaan in de traumatologie en revisie- 
prothesiologie. “Revisiechirurgie is het  
vervangen van een prothese omdat deze is 
versleten of losgelaten. Het kunnen uitdagende 
operaties zijn, maar erg interessant om uit  
te voeren.” 

Op de heupen
“Heup- en knieprotheses doen het al heel lang 
heel goed. Het is na de staaroperatie de meest 
succesvolle behandeling in de geneeskunde. 
Er is ook veel winst behaald op het gebied van 
zorg voor en na de operatie. Denk hierbij aan 
pijnstilling en revalidatie. Toen ik in 1999 met 
mijn opleiding begon, lagen mensen met een 
nieuwe heup twee weken in een ziekenhuisbed. 
Nu ga je na twee à drie dagen al naar huis!”

Beter werk leveren
“Ook al is het succespercentage van heup- en 
knievervangingen hoog, het kan altijd beter.  
De minister van Volksgezondheid heeft  
besloten dat alles wat geïmplanteerd wordt,  
dus heup- en knieprotheses, maar ook bij-
voorbeeld borstimplantaten, in een landelijk 
register moet komen. Als er een probleem is 
met een bepaald implantaat, kun je nu makke-
lijk terugkijken bij wie dat soort implantaat is 
geplaatst en zo iemand actief oproepen om  
het probleem op te lossen”, legt Bernard uit. 

De orthopeden in Nederland hebben al langer 
een dergelijk register, sinds 2007. Sinds drie 
jaar worden niet alleen de implantaten, maar 
ook tevredenheidscores van patiënten geregi- 
streerd. “Zo weten we veel beter hoe tevreden 
patiënten zijn met hun prothese. We nemen 
vóór en twee keer na de operatie contact op  
om te vragen hoe hun heup of knie functio-

neert. Aan de hand van die antwoorden kunnen 
we zien of bepaalde protheses of manier van  
opereren meer gezondheidswinst geven.  
Zo maken we ons werk steeds beter.”

Operatie of orthopedisch schoeisel?
Bernard is een dokter die zijn patiënten bij 
het volledige proces betrekt. “Ik zie op onze 
voet- en enkelpoli regelmatig mensen die bij-
voorbeeld last hebben van een oude blessure. 
Samen met de orthopedisch schoenmaker  
kijk ik naar het probleem van de patiënt.  
Vervolgens leggen we uit dat we iets kunnen 
doen op het gebied van schoeisel, zoals zooltjes 
of een nieuwe schoen, of een operatie, zoals 
een standsverandering of het omleggen van 
een pees. Je begrijpt dat de meeste jonge 
dames waar wij orthopedische schoenen aan 
voorstellen, daar niet per se blij van worden”, 
lacht Bernard. “Zij kiezen vaker voor een  
operatie. Ouderen die wat minder mobiel zijn  
of waarbij andere aandoeningen spelen,  
kiezen daarentegen juist vaker voor een aan- 
gepaste schoen. Samen met de patiënt kijken 
we naar de mogelijkheden. Ik geef graag  
advies, maar de patiënt maakt uiteindelijk  
zelf de keuze.”

Toekomst van de trauma-afdeling
“Op de trauma-afdeling houd ik mij naast  
de algemene traumatologie graag bezig met 
mijn specialisatie; letsels aan de heup, voet 
en enkel. Iedere orthopeed heeft zo z’n eigen 
aandachtsgebied. Hiermee sorteren we alvast 
voor op de toekomst. Nu is het nog zo dat je op 
de trauma-afdeling wordt behandeld door de 
arts die er op dat moment is. Dit gaat veran-
deren naar een multidisciplinaire trauma-unit, 
waarbij niet de dag in de week maar het type 
letsel bepalend is voor wie jou behandelt.  
Veel logischer. Dit vraagt wel wat van de hele 
organisatie, maar het is het resultaat dat telt.”

Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp 

www.spaarnegasthuis.nl
(023) 224 01 30

“Ik wilde niet per se chirurg worden. 
Ik ben geneeskunde gaan studeren 
omdat ik nieuwsgierig was naar hoe 
het menselijk lichaam in elkaar zit” 

Bernard Schutte
Orthopedisch chirurg

Spaarne Gasthuis

Fotografie: Jean-Pierre Jans

•B
E

A
U

T
Y 

&
 G

E
ZO

N
D

H
E

ID

35H I K  n r  1 1  m a a r t  2 0 1 8



H I K  n r  1 1  m a a r t  2 0 1 8 3736 H I K  n r  1 1  m a a r t  2 0 1 8

•B
E

A
U

T
Y 

&
 G

E
ZO

N
D

H
E

ID

“Anoesjka en ik hebben elkaar leren kennen  
bij een kapsalon waar we toentertijd werkten.  
Met dezelfde ideeën als het gaat om een eigen 
salon vonden wij dat de aanpak leuker, beter 
en klantvriendelijker kon. We besloten samen 
te gaan werken in een salon aan huis. Het was 
piepklein, maar we vormen een goed duo.  
We vullen elkaar aan en het samenwerken  
gaat perfect. Je leert elkaar namelijk wel  
kennen als je drie jaar met z’n tweeën op  
12 m2 werkt”, lacht Emilie.

Hairforce 1 & Heemstede
De klantenkring van de dames groeide fors, 
dus de tijd brak aan om uit te breiden. Het 
eerste filiaal van Hairforce 1 werd geopend in 
2009 in Hoofddorp. ‘Think big’ is hun credo, 
dus openden Anoesjka en Emilie een paar  
jaar later een tweede filiaal in Nieuw-Vennep.  
Afgelopen zomer volgde Hairforce 1 Heemstede. 
Waarom hier? “Wij maken graag ‘mooi haar’ en 
daar bedoelen we de natuurlijke look mee, een 
look die bij Heemstedenaren in de smaak valt.
Daarnaast is ons team altijd op de hoogte van 
de laatste trends en technieken, waardoor de 
jongere doelgroep (die groeiende is, omdat er 
steeds meer jonge mensen naar Heemstede 
komen) ook bij Hairforce 1 terechtkan.”

Speciale aandacht
Anoesjka en Emilie willen dat een bezoek 
aan Hairforce 1 in Heemstede een beleving 
en een moment voor jezelf is. Er is gekozen 
voor verschillende ruimtes in de winkel met 
een huiselijke sfeer. Emilie: “Er is een diag-
noseplek waar we met de klant de wensen 
doornemen. Je haar wordt gekleurd in de 
Color Bar, een aparte ruimte waar je aan een 
community-tafel zit en waar je ziet hoe de verf 
klaargemaakt wordt. Je haar wordt gewassen 
in een afgesloten ruimte met relaxte muziek, 
zodat je heerlijk tot rust kunt komen tijdens 
de wasmassage. Ook is er de mogelijkheid om 
je wenkbrauwen te laten shapen en kleuren in 
onze Brow Bar.”

Altijd op de hoogte
“Educatie staat bij Hairforce 1 hoog in het 
vaandel. Wij werken met het A-merk Matrix 
van L’Oréal en volgen regelmatig cursussen 

Sinds juni 2017 is er 
op de Raadhuisstraat in 

de voormalige drukkerij 
een nieuwe kapsalon 

te vinden: Hairforce 1. 
De drijvende kracht 

achter deze hippe salon: 
Anoesjka Kiemeney en 

Emilie Pedersen. Wat elf 
jaar geleden begon in een 

kleine salon aan huis,  
is uitgegroeid tot een  

succesvolle onderneming 
met drie filialen.

Een bezoek aan
Hairforce 1

is een
ware beleving

Raadhuisstraat 87
2101 HE Heemstede
www.hair-force1.nl
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waardoor we altijd op de hoogte zijn van de 
laatste trends, producten en technieken.” 
Anoesjka lacht. “In deze snelle wereld mag 
het natuurlijk niet zo zijn dat een klant ons 
vertelt wat hip is, dan lopen we behoorlijk 
achter de feiten aan! Voor de nieuwste  
kleurtechnieken, zoals een mooie balayage  
of highlights, ben je bij ons dan ook aan het 
juiste adres. Naast goede haarstylisten, 
zijn wij tevens kleurspecialisten.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
“Duurzaamheid zien wij als een must”, vertelt 
Emilie. “Zo scheiden wij ons afval, schenken we 
Fair Trade koffie en thee, hebben wij ledverlich-

ting en maken wij gebruik van waterbesparende 
kranen. We hebben een productlijn die volledig 
gemaakt is van natuurlijke ingrediënten. Tevens 
zijn wij een erkend leerbedrijf en bieden we 
stageplaatsen aan jongeren op een mooie 
werkplek.” Hairforce 1 werkt ook graag samen 
op lokaal niveau. Zo wordt de koffie en thee van 
overbuurman Kaldi geschonken en is de salon 
mede gestyled door Riviera Maison Heemstede.

Winnaar van de Haarlem Business Award 2017
De aanpak van Anoesjka en Emilie blijft niet 
onopgemerkt. Vorig jaar wonnen zij de Haarlem  
Business Award 2017. Emilie: “We werden 
door de jury omschreven als passievol en 

yin en yang. Daarnaast sprak de jury prachtige 
woorden over onze visie, missie en effectieve 
strategie. Door deze mix hebben we zowel  
de jury- als de publieksprijs gewonnen.” 
Anoesjka haakt in. “Het is echt een kroon  
op ons werk en dat van hele team.”

Gemak dient de klant
“We denken graag mee en daarom zijn we 
naast de reguliere openingstijden ook op de
maandag en drie avonden in de week geopend. 
We hebben een goede prijs-kwaliteitsverhou-
ding en je kunt makkelijk online een afspraak 
maken via onze website www.hair-force1.nl. 
We verwelkomen je graag in onze salon!”

Emilie Pedersen  
Eigenaar
Hairforce 1Anoesjka Kiemeney 

Eigenaar
Hairforce 1
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“Voordat ik begon met Carwash Heemstede, 
was ik IT- en facility manager bij een groot 
Amerikaans bedrijf. Hier was ik verantwoor-
delijk voor de Europese tak, waardoor ik veel 
moest reizen. Na de reorganisatie belandde 
ik echter in een facilitaire functie en in 2014 
moest ik het bedrijf verlaten. Dat zet je aan het 
denken. 56 jaar, geen baan en dat in combinatie 
met de crisis… wie zit er dan op je te wachten?”

De enige in Heemstede
André kwam op het idee om een carwash in 
Heemstede te openen toen hij van Vogelenzang 
naar Hoofddorp reed om zijn auto te laten was-
sen. “Ik vond het van de zotte dat ik twaalf 
kilometer moest rijden om mijn auto goed te 
laten wassen. Ik ben research gaan doen en 
een half jaar lang het hele land doorgereden 
om met eigenaren van autowasstraten in ge-
sprek te gaan. Heemstede was voor mij gelijk 
the place to be om de carwash te openen. Een 
carwash was hier namelijk niet te vinden.”

Geen onpersoonlijke fabriek
Door het bezoeken van vele autowasstraten 
weet André één ding zeker: Carwash Heemstede 
mag geen ‘onpersoonlijke fabriek’ worden. “Bij 
de grote wasstraten reken je af en zie je geen 
personeel. Dat wil ik niet. Hier komen mensen 
regelmatig een praatje maken en dan hebben 
we het over van alles. Ik ben een autoliefheb-
ber, dus het gaat dan uiteraard ook over de 

auto waar ze in rijden!” Sinds augustus zit zoon 
Marvin in het bedrijf. “Daarvoor werkte ik zeven 
dagen in de week. Het is hard werken, dus ik 
zat zo op 10.000 stappen per dag en was al 
gauw zeven kilo kwijt. Nu verdelen Marvin en ik 
onze tijd. Hij heeft nu al zin om het van mij over 
te nemen, maar zover is het voorlopig niet”, 
lacht André.

De feiten op een rij
Carwash Heemstede is maandag tot en met 
zaterdag geopend van 08.00 tot 18.00 uur en op 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Je kunt kiezen 
uit drie wasprogramma’s: brons (€ 8,-), zilver 
(€ 11,-) en goud (€ 14,-). Elke ochtend is het 
tussen 08.00 en 10.00 uur happy hour (zondag 
tussen 10.00 en 12.00) en krijg je korting op je 
wasstraatbezoek. “We doen een hoop om onze 
klanten terug te laten komen. Voor elke euro 
die je uitgeeft aan een wasprogramma, krijg 
je een zegel. Bij een volle kaart ontvang je het 
beste wasprogramma gratis!”

“Nu het voorjaar is, hebben we een speciaal 
cabriopakket. Je cabrio wordt van binnen en 
buiten gewassen, de bandenspanning wordt 
gecheckt én het dak wordt gereinigd. In het 
bezit van een camper of caravan? Ook dan kun 
je bij Carwash Heemstede terecht. Alle soorten 
en maten auto’s zijn bij ons welkom!” Nijverheidsweg 10

2102 LL Heemstede
www.carwashheemstede.nl

  Kleine 
   wasjes,
Grote 
  wasjes

André de Vries
Eigenaar
Carwash Heemstede

We doen 
een hoop 
om onze
klanten 

terug 
te laten 
komen

“

”

Bij Carwash Heemstede kun je zeven dagen  
per week terecht voor alles op het gebied van  
het in- en uitwendig reinigen van voertuigen.  
Hier word je begroet door André de Vries,  
die op zijn 56e besloot het roer om te gooien  
en Carwash Heemstede op te zetten.Fotografie: Gerlinde de Haas
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Hoewel kopen op internet een vlucht neemt, 
rekenen de winkeliers aan de Raadhuisstraat 
en Binnenweg erop dat Heemstedenaren en 
bewoners uit de regio de gezelligheid in het 
centrum van Heemstede prefereren. De grote 
variëteit aan mooie winkels, de hoge kwaliteit 
van service en het rijke aanbod van producten 
maakt Heemstede centrum uniek. En laten 
we de gezelligheid niet vergeten! Daarom een 
oproep aan alle lezers: 

Winkel en geniet in Heemstede centrum!

De WCH zit niet stil
De winkeliersvereniging van winkelcentrum 
Heemstede organiseert ook dit jaar wederom
brocantemarkten op de zaterdagen 24 maart 
en 16 juni van 11.00 tot 17.00 uur. 

Natuurlijk is er weer de Jaarmarkt, dit jaar op 
zondag 27 mei. Een bonte ketting van kramen 

vanaf de Postlaan over de Raadhuisstraat 
en Binnenweg tot aan de Koediefslaan, met 
zeer uiteenlopende waar, zal als vanouds vele 
mensen uit Heemstede en ver daarbuiten op 
de been brengen. Lekkere hapjes en dranken 
om te proeven, kleding en schoenen tegen lage 
prijzen, sieraden, gadgets in soorten en maten 
en ga zo maar door. Een mooi evenement om 
nu al naar uit te kijken.

Blijf op de hoogte
Voor het laatste nieuws betreffende de  
Raadhuisstraat en Binnenweg, kun je de  
WCH volgen via Facebook. Daar staan foto’s  
en filmpjes van de diverse activiteiten die door 
de winkeliersvereniging worden georganiseerd. 
Ook voor nieuwtjes en overige informatie  
kun je ons online volgen op www.wch.nl. 
 
Nieuw sgierig naar de winkel van de maand? 
Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Voorjaar in 
Winkelcentrum

& 
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Zondag 27 mei

Jaarmarkt 
Heemstede

Van 11:00 tot 17:00 uur centrum Heemstede

MAART2410 tot 17 uur

markt

boeken, kunst- en 
streekproducten

ZATERDAG

Brocante

Eindelijk! De winter maakt plaats 
voor de lente, ook in de winkel-

straat. De modezaken hebben hun 
voorjaarsmode weer volop in de 

winkels hangen, de dranken-
winkels bieden weer frissere 

witte wijnen en rosés, de terras-
sen worden weer opgepoetst, 
de etalages zijn vrolijk én de 

Paashaas laat zich overal zien!

Binnenweg
Raadhuisstraat

Sander Roest was 9 jaar toen hij aan fietsen begon te sleutelen “Ik ging langs het 
grote huisvuil om fietsen op te halen. Van drie fietsen maakte ik één fiets, totdat ik 
twintig fietsen in de schuur had staan (waar mijn ouders wel een beetje gek van  
werden). Elk vrij moment sleutelde ik aan fietsen en kwamen mensen uit de buurt 
langs met de vraag of ik iets wilde repareren. Mijn eerste verkoop was aan de  
buurvrouw, wiens fiets was gestolen.”

“Toen ik 15 was, ben ik bij de plaatselijke fietsenmaker in Sassenheim naar binnen-
gestapt met de vraag of hij nog iemand op de zaterdag nodig had. Ik kon de week 
daarna starten, maar ik wilde die dag nog beginnen. Dat bleek mogelijk te zijn,  
dus ik ging gelijk aan de slag! Na daar tien jaar werkzaam te zijn geweest, vond  
ik het tijd om voor mezelf te beginnen. In 1999 opende ik Sander Tweewielers in  
Bloemendaal en werd mijn jongensdroom werkelijkheid. Een paar jaar later  
volgde het filiaal in Haarlem.”

Paradepaardje
In 2015 viel Sanders oog op Binnenweg 101. “Ik miste een winkel in het centrum 
waar de A-merken verkocht werden. Daarnaast is dit natuurlijk de perfecte plek met 
veel ruimte. De Binnenweg past ook goed bij me. Hier vind je fijne winkels met vaak 
de eigenaar achter de balie. Ik kon dit pand niet aan mijn neus voorbij laten gaan.
Al gauw werd het Heemsteedse filiaal de beste van de drie. Dit filiaal is eigenlijk  
het paradepaardje. Het heeft de meeste ruimte, waardoor ik veel kan laten zien.  
Zo vind je hier A-merken als Gazelle, Koga, Riese & Müller, Urban Arrow en Cortina.”

Breed aanbod
De collectie van fietsen en accessoires is breed. “Omdat we drie filialen hebben, 
is onze voorraad groot. Hierdoor kunnen we klanten snel van dienst zijn. Het komt 
regelmatig voor dat we een fiets van het ene naar het andere filiaal te brengen.”  
Ook voor reparaties ben je bij Sander en zijn Heemsteedse collega’s Carlo en  
Mahmood aan het juiste adres. Voor kleine reparaties maken ze graag tijd vrij.  
“We doen er alles aan om onze klanten zo goed mogelijk te helpen.”

Binnenweg 101
2101 JE Heemstede

www.sandertweewielers.nl

Sander Tweewielers 
heeft zich gespeciali-

seerd in stads-, lifestyle- 
en elektrische fietsen, 

maar ook voor een 
ATB of racefiets kun je 

er terecht. Eigenaar 
Sander Roest, bedrijfs-

leiders Juan en Robin 
en de medewerkers 

zijn allemaal ervaren 
vakmensen die de tijd 
nemen om je goed te 
adviseren en leveren 

graag de beste zorg 
voor jouw fiets.

“We doen er alles aan 
om onze klanten zo goed 
mogelijk te helpen”

Sander Roest 
Eigenaar
Sander Tweewielers
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Drie generaties, twee oorlogen, 

“Mijn halfzus en ik hebben dezelfde moeder, 
maar een verschillende vader. Mijn biologische 
vader overleed nog voor mijn geboorte en mijn 
moeder hertrouwde niet veel later met mijn 
stiefvader. Samen kregen zij een dochter;  
mijn halfzusje.”

“Toen mijn ouders jaren later besloten te  
scheiden, koos ik partij voor mijn moeder en 
heb ik mijn stiefvader eigenlijk nooit meer  
gesproken. Tijdens mijn research voor dit  
boek, is mijn kijk op hem echter veranderd.”

Fout in de oorlog
Peter en zijn halfzus kwamen er op latere  
leeftijd achter dat hun vader fout was in de 
oorlog. “Samen zijn we naar het Centraal  
Archief voor Bijzondere Rechtspleging in  
Den Haag gegaan. We hebben een dikke map 
doorgelezen en kwamen inderdaad tot de  
conclusie dat onze vader lid was van de NSB.”

Speciale brieven
Tijdens zijn onderzoek stuitte Peter op twee 
brieven die zijn opa had geschreven. “Toen mijn 
stiefvader in een kamp zat, wachtend op zijn 
veroordeling, verzocht mijn opa in zijn eerste 
brief zijn zoon mild te beoordelen. De tweede 
brief schreef hij toen zijn zoon al veroordeeld 
was en daarin verzocht hij met klem zijn zoon 
versneld vrij te laten. Deze prachtige brieven 
zijn uiteraard in het boek te vinden. Ook al  
was mijn opa er niet trots op dat zijn zoon bij  
de NSB zat, hij nam het in die brief wel voor 

hem op. Deze brieven hebben mij getriggerd 
om De Weg naar Parijs te schrijven.”

Peters onderzoek ging terug naar het jaar 1914. 
Zijn oma (de moeder van zijn stiefvader) kwam 
uit Tildonk, België. In september 1914 wilden 
de Duitsers door België richting Frankrijk.  
De Belgen kwamen in verzet en verleenden de 
doorgang niet zonder slag of stoot. “De Duitsers 
hebben hierdoor behoorlijk huisgehouden in de 
regio. Een miljoen Belgen besloten te vluch-
ten naar Nederland, waaronder mijn oma. Zij 
kwam terecht in het vluchtoord in Uden. Daar 
leerde mijn oma mijn opa kennen en samen 
kregen zij een zoon; mijn stiefvader. Mijn opa 
was beroepsmilitair en dus verre van nationaal 
socialistisch. Toch besloot mijn stiefvader later 
om bij de NSB te gaan.”

Confronterend dossier
“Als kind wist ik nooit waar mijn vader was, 
daar werd niet over gepraat. Daarom was het 
lezen van zijn dossier pijnlijk en gênant. Hij 
heeft dingen gedaan die absoluut niet door de 
beugel kunnen. Toch kon ik er met een zekere 
distantie naar kijken. Hij is ervoor veroordeeld, 
heeft vier jaar in de gevangenis gezeten en 
heeft het de rest van z’n leven met zich mee 
moeten dragen.”

“Toen mijn ouders scheidden, stopte het  
contact tussen mijn stiefvader en mij. Ik vond 
het een vervelende vent. Hij was vaak dronken 
en af en toe agressief naar mijn moeder toe. 

Dat is het beeld wat ik van mijn stiefvader had. 
Nu ik de geschiedenis ben ingedoken, zie ik dat 
mijn beeld heel eenzijdig was. Als ik terugdenk, 
heeft mijn stiefvader mij bijvoorbeeld de liefde 
voor sport en klassieke muziek bijgebracht.  
Hij heeft me met zorg opgevoed en hij was  
trots op me. Tijdens het schrijven heb ik een 
zekere herwaardering gekregen voor wat hij 
voor mij betekend heeft.” 

Toeval van de keuze
“Als de Duitsers hadden besloten om via een 
andere weg naar Frankrijk te gaan, was mijn 
oma nooit gevlucht, had zij nooit mijn opa 
ontmoet, mijn stiefvader niet gekregen en hun 
zoon was geen NSB’er geworden… Het leven 
had voor iedereen ontzettend anders kunnen 
lopen. Daarom is de titel ‘De Weg naar Parijs’. 
Het toeval van die keu-
ze heeft mijn geschie-
denis bepaald en dat 
van alle mensen in 
dit boek.”

Het boek De Weg naar 
Parijs is de bestellen bij 

Boekhandel 
Blokker of via 

www.boekscout.nl

Peter Frederiks
Auteur

Peterfrederiks@ziggo.nl

Peter Frederiks vertelt in  
het boek De Weg naar Parijs 
het verhaal van zijn familie. 
Dit verhaal begint bij zijn 
oma, die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog van België  
naar Nederland vluchtte 
omdat de Duitse troepen in 
1914 België binnenkwamen. 
Tijdens zijn research is Peter 
erachter gekomen dat zijn 
leven door één besluit heel 
anders had kunnen lopen. 

één geschiedenis
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Podia Heemstede 

Voorzitter Erik Groot neemt ons mee naar 
komend seizoen. “Het programma voor de 
Heemsteedse podia, seizoen 2018 -2019 is 
bijna gereed. We gaan nu een mooie brochure 
maken, de website opnieuw inrichten en een 
open dag organiseren op 21 mei (tweede  
pinksterdag) in Theater De Luifel. Daarmee 
bereiden wij ons al voor op het nieuwe  
theaterseizoen.” 

Tipje van de sluier
Wat staat ons te wachten? “Om een tipje van 
de sluier op te lichten: er komen voorstellingen 
van Erik van Muiswinkel als opening van het 
seizoen en try-outs van onder meer Youp van  
‘t Hek, Martijn Koning en Lenette van Dongen. 
Ook aan de kinderen wordt gedacht met een 
optreden van onder meer Nijntje. Verder kun  
je rekenen op: Fuse, Iris Hond en andere  
grote namen.”

“Als je tijdens of direct na de open dag 
vriend wordt van onze podia via de website 
(www.podiaheemstede.nl), kun je een aantal 
dagen met voorrang boeken waardoor je nog 
een ticket kunt bemachtigen voor de voorstel-
lingen in het seizoen 2018 – 2019 die het snelst 
zijn uitverkocht!”

Huidig seizoen
Maar zo ver is het nog niet. Erik: “We hebben 
nog een paar mooie theatermaanden te gaan, 

gevuld met cabaret, klassiek, jazz en toneel. 
Namen als Trio Bell’arte, Fred Delfgauw, 
Yentl en De Boer, Cello8ctet Amsterdam,  
Het Volk, René van Kooten en Hannes Minnaar 
komen nog langs tot en met vrijdag 11 mei.  
Voor de meeste voorstellingen zijn nog  
kaarten verkrijgbaar.”

Stichting Podia Heemstede verwelkomt je 
graag in Theater De Luifel en De Oude Kerk  
in Heemstede. “Grote namen treden op deze  
locaties met plezier op. Theater De Luifel is 
zeer gewild vanwege try-outs en De Oude  
Kerk is geroemd om de sfeer en de akoestiek.  
De voorstellingen worden door een groep  
zeer toegewijde vrijwilligers gerund en de  
programmering is in professionele handen.  
Met z’n allen zetten we Heemstede cultureel  
op de kaart. “Op naar volgend seizoen!”

Duizenden Heemstedenaren 
vinden tijdens het culturele 
seizoen wekelijks hun weg 

naar een van de podia die 
Heemstede rijk is. Voeg daar-

aan de groep vrijwilligers, 
trouwe vrienden en tien- 

tallen artiesten uit binnen- en 
buitenland toe, en je hebt een 
compleet beeld van de kracht 

van Podia Heemstede.

voor het
maakt zich klaar

nieuwe seizoen

Herenweg 96
2101 MP Heemstede

www.podiaheemstede.nl

Erik Groot 
Voorzitter

Podia Heemstede
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Oscar van den Boogaard – Kindsoldaat 
‘Kindsoldaat’ is een epos over twee voorname Nederlandse families 
op de grens met Duitsland. Tegen de achtergrond van oorlogen en grote 
maatschappelijke veranderingen houden zij vast aan de oude wereldorde. 
In een kasteel wordt eind 19e eeuw de tweeling Nol en Max geboren, 
die hun jeugd doorbrengen met het buurmeisje Nora. Wanneer aan het 
begin van de Eerste Wereldoorlog de 18-jarige broers het kasteel ieder 
door een andere poort verlaten, komen ze aan weerszijden van de 
geschiedenis terecht. 
Arno: “In deze roman beweert Oscar van den Boogaard dat hij een bas-
taardzoon zou zijn van Prins Bernhard. Dat is een interessant gegeven, 
maar het boek gaat over veel meer dan deze vondst. Deze roman is een 
prachtige familiegeschiedenis over een rijke gegoede familie. De keuzes 
die worden gemaakt, bepalen het lot van de volgende generatie. Daar-
mee wordt het een pageturner en is het een heerlijk boek om in te duiken. 
Oscar van den Boogerd heeft een vlotte pen en beschrijft prachtige  
dialogen. Als je eenmaal aan dit boek begint, wil je alleen maar door- 
lezen, tot de laatste pagina!”

Julian Barnes – Het enige verhaal 
‘Het enige verhaal’ van Julian Barnes is een pijnlijk mooie roman 
over eerste liefde – en de levenslange gevolgen daarvan. Begin jaren 
‘60. In een saaie voorstad van Londen brengt de 19-jarige student Paul

de zomermaanden door en hij schrijft zich in bij de plaatselijke tennis- 
club. Daar ontmoet hij Susan: 48 jaar oud, zelfverzekerd, ironisch,  
overdonderend. Susan is getrouwd, met twee volwassen dochters.  
Paul en Susan worden elkaars geliefden. 
Arno: “De nieuwe roman van Barnes is weer genieten vanaf de eerste  
pagina. De setting is een ontmoeting tussen een jongeman en een  
oudere vrouw, getrouwd en twee kinderen. De sfeer die Barnes neerzet  
is treffend en het is weer een prachtig mooie geschiedenis. Lees en  
ervaar het zelf!”

Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak 
‘De avond is ongemak’ van Marieke Lucas Rijneveld is het schrijnende 
verhaal van een gereformeerd boerengezin dat wordt getroffen door 
de dood van een kind. We zien hoe de familieleden elk op hun eigen 
manier omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn volledig verlamd 
door verdriet en zien niet hoe de kinderen (Jas, Hanna en Obbe) onder-
tussen langzaam ontsporen. Het is een verbluffend romandebuut dat is 
doortrokken van seksualiteit, geloof en de smerigheid van het bestaan. 
Andrea: “Ik ben erg onder de indruk van dit verpletterende romandebuut 
van Marieke Lucas Rijneveld. Met prachtig beeldend taalgebruik beschrijft 
zij op beklemmende en bijna hartverscheurende wijze hoe het gezin uit-
eenvalt na de dood van het oudste kind. Marieke Lucas Rijneveld geldt als 
een van de grootste nieuwe talenten van de Nederlandse letteren.”

Arno Koek 
Eigenaar 

Boekhandel Blokker

Binnenweg 138
2101 JP Heemstede

www.boekhandelblokker.nl

Boekentips
van Boekhandel

Blokker
Arno Koek en zijn team lezen veel boeken en geven graag 
boekentips op maat. Deze kun je vinden op de website en 
in de kast ‘Persoonlijke voorkeur’, midden in Boekhandel 
Blokker. Sinds 2016 zit Arno in het Boekenpanel van DWDD. 
Elke laatste dinsdag van de maand presenteert het panel 
drie boekentips en het Boek van de maand. Speciaal voor 
HIK selecteert het panel drie boeken.
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Gemeenteraads-

Waar kun je stemmen?
Je kunt bij een van de zestien stembureaus in 
Heemstede terecht tussen 7.30 en 21.00 uur. 
Dit zijn de adressen van de stembureaus: 
• Raadhuis, Raadhuisplein 1 
 (geschikt scootmobiel/invalidenparkeerplaats)
• Gymzaal Offenbachlaan, Offenbachlaan 1 
• Nicolaas Beetsschool, Sportparklaan 1-3 
• Huize Bosbeek, Glipper Dreef 209 
 (geschikt scootmobiel/invalidenparkeerplaats) 
• Princehof, Glipperweg 57 
• Portocabin Amstellaan, Parkeerplaats
 Amstellaan 
• De Evenaar, Van der Waalslaan 33 
• De Luifel, Herenweg 96 
• Portocabin Bibliotheek, Julianaplein 1 
• Zorgcentrum Kennemerduin, Herenweg 126  
 (geschikt scootmobiel/invalidenparkeerplaats)
• Crayenesterschool, Crayenestersingel 37 
• Bosch en Hovenschool, Adriaan Pauwlaan 19 
• Station, Roemer Visscherplein 
• Voorwegschool, Voorweg 24 
• Spaarne Gasthuis, Händellaan 2
 (geschikt scootmobiel/invalidenparkeerplaats)
• WIJ Heemstede, Lieven de Keylaan 24 

Wanneer is de uitslag bekend?
Op woensdag 21 maart wordt laat in de avond 
de voorlopige uitslag bekend gemaakt. Je 

kunt hier live bijzijn in de Burgerzaal van het 
raadhuis in Heemstede vanaf 21.00 uur. Steeds 
als de stemmen van een stembureau geteld 
zijn, wordt de uitslag van dat bureau bekend-
gemaakt. De (voorlopige) totale uitslag voor 
Heemstede is bekend als van alle stembureaus 
de stemmen geteld zijn. Woensdagavond wordt 
alleen duidelijk hoeveel stemmen elke partij 
heeft gekregen. We weten dan nog niet of er 
kandidaten met voorkeursstemmen in de raad 
zijn gekozen. De volgende dag, donderdag 
22 maart om 11.00 uur, wordt tevens duidelijk 
hoeveel stemmen elke kandidaat heeft gekre-
gen. Ook hier kun je bij zijn, eveneens in de 
Burgerzaal van het raadhuis.

Wat gebeurt er na de verkiezingen?
In Heemstede zijn er bij de verkiezingen 
21 zetels voor de gemeenteraad te verdelen. 
De gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke 
orgaan binnen de gemeente. De raad be-
paalt, met input van de inwoners, wat er moet 
gebeuren in de gemeente en het college van 
burgemeester en wethouders (B&W) bepaalt 
hoe dat wordt bereikt. De raad op lokaal niveau 
is te vergelijken met de Tweede Kamer op 
landelijk niveau. De nieuwe raadsleden worden 
geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 29 maart. De politieke partij die als 

grootste uit de bus is gekomen bij de verkie-
zingen, neemt meestal het initiatief om een 
nieuw college van B&W te vormen. Het college 
van B&W op lokaal niveau is te vergelijken met 
het kabinet op landelijk niveau. Wanneer het 
nieuwe college er is, is vooraf niet te zeggen. 
Dit duurt meestal ongeveer een maand.

Volg alles over de verkiezingen!
Informatie over de verkiezingen vind je via 
www.heemstede.nl/verkiezingen. Op Facebook 
volg je het laatste nieuws over de verkiezingen 
via www.facebook.com/heemstede.kiest. Op 
Twitter vind je alles wat te maken heeft met de 
verkiezingen via www.twitter@HeemstedeKiest.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Een belangrijk  
moment, want de gemeenteraad gaat over veel onderwerpen in jouw woon- en leefomgeving. 
Raadsleden luisteren goed naar wat er speelt in de gemeente en wat de inwoners willen.  
Vervolgens maken ze plannen voor Heemstede en haar bewoners. Eerder in deze HIK heb  
je al informatie gevonden van de zes politieke partijen in Heemstede. Hieronder lees je  
hoe het gaat tijdens en na de verkiezingen.

21
verkiezingen 

maart
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Na de zomer de brug over het IJsbaanpad bij de Wagnerkade wordt vervangen? 
De nieuwe brug zal een doorvaarthoogte van 1,20 meter hebben, waardoor er 
vijftien extra ligplaatsen worden gecreëerd.

Heemstede drie nieuwe straatnamen erbij heeft? De Mastkade, 
Ankerkade en de Zeilstraat zijn de nieuwe straten van het Havendreefproject.

Wist je dat...
Heemstede meerdere topsporters heeft voortgebracht, zoals Carlijn Schoutens, 
             die tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea namens de Verenigde Staten is uitgekomen?

De gemeente Heemstede voortaan ook bereikbaar is via WhatsApp? Via telefoonnummer 06 - 10 98 76 87 
kunnen inwoners vragen stellen of iets melden aan de gemeente. Van maandag tot en met vrijdag 

tussen 8.30 en 17.00 uur beantwoorden medewerkers vragen via WhatsApp. 

De nieuwe burgemeester Astrid Nienhuis bezig is met haar ‘inburgeringsprogramma’ en graag 
langskomt om kennis te maken? Verenigingen, koren, bedrijven, buurtinitiatieven of andere 

gezelschappen die haar iets willen vertellen of laten zien dat te maken heeft met Heemstede, 
kunnen haar uitnodigen via de secretaresse van de burgemeester (telefoonnummer: 14 023).

Het Wilhelminaplein op 5 maart feestelijk is geopend door wethouder Heleen Hooij? 
De historie komt door de opknapbeurt beter tot zijn recht en het plein is ook geschikter 

gemaakt voor het houden van kleinschalige evenementen.

De begraafplaats aan de Herfstlaan steeds meer mogelijkheden krijgt voor verschillende 
wensen en vormen van uitvaarten? Zo wordt de oude historische grafkapel Van Vollenhoven 

gerestaureerd en geschikt gemaakt als opbaarruimte.

Heemstede inmiddels meer dan 27.000 inwoners heeft?

Landgoed Groenendaal op 13 januari de eretitel Bij Koninklijke  
Beschikking Hofleverancier heeft gekregen?
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Fotografie: Robert van Koolbergen

HFC
        Sponsor-
        borrel met  
    gastspreker  
 Ajouad El Miloudi

HFC
Sponsor-
   borrel met  
    gastspreker  
Bas van der Veldt
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Agenda
• 9 maart t/m 20 april  Expositie Carlos Casas – De Roos Vulpenspeciaalzaak

• 16 maart t/m 18 maart Heemsteedse Kunstbeurs – Sportplaza Groenendaal

• 21 maart  Gemeenteraadsverkiezingen 

• 23 maart  Fred Delfgaauw – Theater de Luifel 

• 24 maart  Brocante- & streekmarkt – Binnenweg/Raadhuisstraat

• 31 maart  Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – Lienden 

• 1 april  Girlsfever Paas Clinic – Koninklijke HFC

• 1 april  Voorstelling Ilonka Ory – Het Oude Slot 

• 13 april  Matroesjka – Theater de Luifel 

• 14 april  Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – AFC 

• 21 april  Kees van Amstel – Theater de Luifel

• 28 april  Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – De Treffers 

• 6 mei  Voorstelling Ilonka Ory – Het Oude Slot 

• 10 mei  Hannes Minnaar – Podium Oude Kerk

• 11 mei  René van Kooten – Theater de Luifel 

• 12 mei  Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – HHC Hardenberg 

• 26 mei Thuiswedstrijd Koninklijke HFC – Rijnsburgse Boys

• 27 mei Voorjaarsmarkt – Binnenweg/Raadhuisstraat 

 

H I K  n r  1 1  m a a r t  2 0 1 848

H e e m s t e d e  i n  k a a r t .

t. 023 529 29 29

Er is veel te beleven in Heemstede.  Ook op het gebied van de 

woningmarkt. JRS makelaars brengt dit graag voor u in kaart!  

Ons goed opgeleide team, actief vanuit 3 kantoren, wéét wat 

er leeft in de regio en volgt continu de markt ontwikkelingen. 

Bekijkt u gerust eens ons aanbod, wellicht staat uw droomhuis 

bij ons op de kaart!

JRS-ADV-HIK-250x350-de�nitief.indd   1 29-08-17   11:31

Brederolaan 14, Heemstede Herenweg 135, Heemstede Prinsenlaan 54, Heemstede
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Business Post Kennemerland is een bedrijf van sociale onderneming Paswerk.
Wij bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Dennis Cornelisse
uw postbezorger




