www.brantjeswijn.nl
Tel. 023-8200170

www.heemsteder.nl

5

TroTs van de keurslager

22 januari 2014

0132890
Ambachtelijke
70x41

rookworst

Weekaanbieding VP

2e

HALVE
PRIJS

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

Wakzwemmen in Sportplaza Groenendaal

‘Niet met je billen op de rand
van het ijs gaan zitten’
Heemstede – Zelf zijn ze nog
nooit door het ijs gezakt, maar
op de vraag van zweminstructrice Astrid wie wel eens iemand
in het ijskoude water heeft zien
liggen, steken enkele kinderen
hun vinger omhoog. Klas 5 van
de Crayenesterschhool staat
donderdagmiddag in het grote bad van Sportplaza Groenendaal klaar om hun certificaat
wakzwemmen te halen. Een onderdeel van het tegenwoordige zwemdiploma. In twee groepen luisteren de kinderen naar
de instructies van Astrid en Ron.
In het water kan je altijd, als je
kopje onder bent, omhoog kij-

ken. Het ijs is zwart als je er van
onderen tegenaan kijkt, het wak
is licht. Loop over de opgeblazen loopplank naar het gat en
laat je erin vallen met je armen
omhoog. Er is een duiker vlak
naast je dus spring gerust. Kijk
naar boven en ga weer door het
gat naar boven, niet met je billen
op de rand van het ijs gaan zitten, want de rand van een wak in
het echte ijs is zwak. Daar zak je
gauw doorheen. Dus uit het gat
klimmen en direct languit strekken op het ‘ijs’.
De kinderen staan te popelen om goed gekleed, met zelfs
handschoenen aan, zich op het

‘ijs’ te wagen. Zelfs het meisje dat even naast de glibberige
loopplank stapt en in het water van 27 graden valt, klimt onbevangen weer op de wankele
loopplank om even later lachend
in het gat te vallen.
Ook hier hoeven Johan en Anne van het duikteam Duinclub Nautic Explorer uit Haarlem
niet in actie te komen. Achter elkaar gaan de kinderen voor een
tweede en derde keer de loopplank op naar het wak. Leuker
dan rekenen? Ze kunnen er niet
genoeg van krijgen. Laat nu de
winter maar komen.
Ton van den Brink

Kordaat optreden Heemsteedse
brandweer redt vrouw van verstikking
Heemstede - De brandweer
van Heemstede heeft vrijdagmiddag 17 januari het leven van
een vrouw gered bij Sein aan de
Achterweg. Rond kwart voor een

verslikte een vrouw zich in wat
eten waardoor ze geen adem
meer kon halen. Diverse hulpdiensten, waaronder het traumateam uit Amsterdam, werden

Foto: Michel van Bergen

ingeschakeld om hulp te bieden.
Omdat de Heemsteedse brandweer zich vlakbij het pand van
Sein bevindt werd ook deze hulpdienst gealarmeerd. De
brandweer was als eerste ter
plaatse en kond de luchtweg van
de vrouw weer vrijmaken zodat
ze weer normaal adem kon halen. Het slachtoffer is vervolgens
door ambulancepersoneel opgevangen en overgebracht naar het
ziekenhuis. Door het kordate optreden van de brandweer hoefde
het traumateam uiteindelijk niet
naar Heemstede te komen.
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Met lede ogen…
Oud hout gedumpt op Iepenrode
Heemstede - Met lede ogen
zien bewoners van de Lorentzlaan in Heemstede hoe het
zicht op hun achter hun tuinen gelegen bos, erop achteruitgaat. Achter hun huizen loopt
een vaart met daarachter het bos
dat behoort bij landgoed Iepenrode. Het was altijd, vanaf 1952,
een genoegen om het bos in
te kijken. Bewoners van de Lorentzlaan die aan de vaart wonen, spreken er schande van dat
er de laatste tijd veel oud en vuil

hout zomaar gedumpt wordt aan
de waterkant. Er zijn zelfs palen in de grond geslagen om er
een lelijke wal van oud hout op te
bouwen. In was een mooi bos dat
ooit is aangelegd door de familie Enschede, voormalige bewoners van Iepenrode. De huidige
bewoner jonkheer Van der Bosch
kent het probleem, maar hij kan
er niet op aangesproken worden.
Een Stichting gaat nu over het
beheer van het landgoed.
Ton van den Brink
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Voor de tuinliefhebbers…

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

tjes van de akonieten (geel) komen ook al boven de grond.
Wat als het (toch nog) stevig
gaat vriezen? Tot half maart zou
dat best nog wel kunnen gebeuren.

Een paar weken geleden schreven we wat we bij een van onze
leden op 1 januari hadden zien
bloeien. Het ging daar om rozenstruiken met elk een paar bloemen eraan.
Maar gisteren zagen we wel iets
heel spectaculairs. Op de Dreef
tegen over de haven, tussen
de Havenstraat en de Postlaan,
stonden twee lichtrode rozenstruiken uitbundig te bloeien. In
totaal telden we wel 20 bloemen.
De eigenaresse wist de naam
niet, maar kon ons wel vertellen
dat ze altijd heel lang bloeien.
Als u de naam wel weet, mail die
dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl. Maar normaal is

Als er eerst sneeuw valt, dan
werkt die sneeuw als een soort
afdeklaag, die de planten beschermt. Dan hebben we - en
onze planten - dus geluk. Maar
echte, strenge vorst zonder
sneeuw is een bedreiging. Voor
zo’n situatie hebben we wat blad
(liefst eiken of beuken) achter de
hand. Dat strooien we dan over
de plantjes die al zijn uitgelopen. We dekken dat af met wat
dennen- of sparrentakken. Met
struiken gaat dat niet. Die kan
je inpakken met klimaatdoek of
vliesdoek.
Maar als het niet al te hard vriest,
valt de schade meestal wel mee.
Jan Brouwer

het natuurlijk niet dat rozen nog
in januari zo overdadig bloeien.
Wat ook niet gebruikelijk is, is
dat heel wat planten er nu al zin
in hebben om uit te gaan lopen.
Dat komt door het wel heel erg
zachte weer. Op de zonnigste
plekjes staan de eerste sneeuwklokjes en boerenkrokussen al
voorzichtig te bloeien. De rozen
en kamperfoelie laten al nieuwe knoppen zien. Die zijn naakt,
zonder knopschubben.
Maar ook goudveil, het meest
zeldzame plantje van Nederland,
staat al in bloei. Bij ons gaat het
om de Chinese cultivar die rozewit bloeit (Chrysosplenium macrophyllum). De eerste bloeme-

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (2)
De komende weken laten we
in deze rubriek in De Heemsteder verdwenen winkeltjes zien.
Sommige zijn totaal verdwenen,
waarna het pand is omgebouwd
tot een woonbestemming. Andere winkeltjes zijn nog altijd winkelpand, maar er zit nu iets totaal
anders in dan vroeger.
Deze week Lombokstraat 21, be-

Lombokstraat 21, 1987.

kend als slagerij Reemeyer, recht
tegenover melkboer Koot, waarover we vorige week schreven.
Tegenwoordig zijn het de woningen 21 en 21A en is haast niet
meer herkenbaar dat hier vroeger een winkel was. De ‘toenfoto’
dateert uit 1987. De ‘nufoto’ (van
Theo Out)is van eind december
2013.

Heemstede - Moet u ook wat
meer op de kleintjes letten? De
Petrakerk Heemstede organiseert een gezellige avond ‘Geven
en delen’. U kunt onder het genot
van een kopje soep, thee of koffie in de Petrakerk spullen ruilen
met andere bezoekers. Of koop

voor weinig geld (kinder)kleding,
speelgoed en andere huishoudelijke artikelen. Als u zelf ook
spullen wilt inbrengen, dan kan
dat ook.
Geef-en-deelavond is vrijdag 24
januari van 19.15 - 21.00 uur. In-

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 26 januari aanvang
10:00 uur, voorganger Ds.
M.A. Smalbrugge
Zondag 2 februari aanvang
10:00 uur, voorganger Ds. M.A
Smalbrugge, een doopdienst;
in de jeugdkerk aandacht voor
het Heilig Avondmaal Project.
Zondag 9 februari aanvang
10:00 uur, voorganger Ds. P.
Terpstra (Heemstede).

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(10 t/m 17 januari 2014)

Huwelijken:
Petrus J. R. langelaan & Bas
van der Pennen

Heeft u meer informatie over deze winkel of foto’s van vroeger?
Of heeft u nog een foto van een
winkel die vroeger in Heemstede
was en die u wilt laten zien aan
de lezers van De Heemsteder?
Mail hem naar de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of
lever de foto in bij het kantoor
van De Heemsteder, Camplaan
35. Wij zorgen er dan voor dat de
foto gescand wordt, u krijgt het
origineel terug. Vertel uw verhaal
erbij en misschien hebben andere lezers wel aanvullingen.
Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze
website www.hv-hb.nl Hier kunt
u ook – als u die heeft – uw vraLombokstraat 21, december 2013. gen stellen.

Geven en delen in de Petrakerk

Diensten
Adventskerk
Aerdenhout

breng spullen: die dag van 18.30
- 19.00 uur. De Petrakerk vindt u
aan de Limburglaan 3 in Heemstede (achter de Aldi). Toegang
gratis, spullen die u wilt kopen
direct afrekenen (tegen een zeer
kleine bijdrage). Info: Marianne
06-44625287. Spullen die overblijven gaan naar de Dorcaswinkel in Heemstede.

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375

Kerkdiensten

Viering
Trefpunt
Bennebroek
Regio – Zondag 26 januari
leidt mw. ds. G.W. de Jong de
viering in het Trefpunt Bennebroek, Akonietenplein 1.
De aanvang van de dienst is
10.00 uur.
Doopdienst. Tevens Kindercafé.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Dante-kenner in Oude Slot

Workshop in de Bibliotheek

Starten met Pinterest
voor jezelf of je bedrijf?
Heemstede - Pinterest is een
social medium. Het is een digitaal prikbord waar je mooie afbeeldingen verzamelt, organiseert en aan anderen laat zien.
Dinsdag 28 januari, van 9.30 tot
11.30 uur, wordt de workshop
Van start met Pinterest gegeven

in de Bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1. Deze workshop
is voor volwassenen, de toegangsprijs voor leden bedraagt
10,-; niet-leden betalen 12,50.
Voor meer informatie en/of
kaarten bestellen: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en

Heemstede - Van Dante Alighieris Divina Commedia zijn meer
vertalingen in het Nederlands dan er Bijbelvertalingen zijn.
Een daarvan staat op naam van Jacques Janssen, een erkend
Dante-kenner, die op zondagmiddag 26 januari een lezing
houdt in het Oude Slot in Heemstede en daarin met name ingaat op de beeldende kunst in dit meesterwerk.

bekijk de Pinterestpagina van
de Bibliotheek via: www.pinterest.com/bieb023.

Volgende week collecte Hersenstichting
‘Vooral aandacht voor kinderen met hersenziekte’
Heemstede - Op 27 januari
gaan in heel Nederland 14.000
enthousiaste collectanten op
pad om geld in te zamelen voor
mensen met een hersenaandoening. Eén op de vier Nederlanders wordt in z’n leven getroffen
door een hersenziekte zoals beroerte, depressie, dementie, parkinson of een hersentumor. Ook
jonge kinderen blijven niet gespaard van hersenziekten. Nog
steeds ontbreekt de kennis om
deze hersenaandoeningen be-

ter behandelbaar en geneesbaar
te maken.

Hersenaandoeningen
hebben
vaak zeer ingrijpende gevolgen
voor het totale functioneren. Als
er iets mis gaat in de hersenen
kunnen vitale lichaamsfuncties
falen, wordt het denkvermogen
aangetast, worden bewegingen
gestoord of kan het karakter veranderen.
De Hersenstichting wil tijdens
deze collecte vooral aandacht

besteden aan kinderen met een
hersenziekte.
Hersenaandoeningen hebben desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling
van kinderen. De Hersenstichting wil dat deze kinderen kunnen herstellen. Geld voor wetenschappelijk onderzoek is daarvoor hard nodig.
Wilt u zelf collecteren? Neem
dan contact op met Annet van
der Vaart, regiovertegenwoordiger. Tel: 06-13134409 of avandervaart@hersenstichting.nl.

Trommelvuur: een decor om naar te
luisteren in de Oude Kerk
Heemstede - Het Twitching Eye
Trio heeft er een handje van om
intrigerende voorstellingen voor
kinderen vanaf 6 jaar te presenteren. In het programma Trommelvuur draait alles om het idee
dat leven ritme is. Zondag 2 februari licht het drietal dat idee
op spetterende wijze toe in de
Oude Kerk in Heemstede. Hoe
klinkt een deur? Drie vrienden,
zes handen, dertig vingers, drie
deuren en nog véél meer. Ze
slaan, roffelen, vegen, zwiepen,
beuken en bezemen. Wie is de
snelste, de slimste? Wie durft het
langst stil te zijn? Ritmes vliegen je om de oren en bekkens
tollen rond. Deuren maken muziek en stokken zingen. Een concert waarbij je ogen en oren te-

kort komt! In Trommelvuur is het
decor niet alleen leuk om te zien,
maar ook om naar te luisteren.
Het idee achter Trommelvuur is
dat elk geluid muziek en ritme
kan zijn, van het kloppen van je
hart tot het slaan met deuren.
Op het podium gaat het Twitching Eye Trio zich te buiten aan
het demonstreren van al die onverwachte geluiden en ritmes:
Jasper Goedman, percussie,
Achim Heine, percussie en Marijn Korff de Gidts, percussie.
Trommelvuur begint om 15.00
uur in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede. Entree: 16,00; kinderen: 7,50. Leeftijd 6+.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en
www.podiaheemstede.nl.

Jet Boeke, schrijfster van Dikkie Dik! Alle kinderen van 0 tot 6
jaar kunnen tijdens De Nationale Voorleesdagen gratis lid worden van de bibliotheek en ontvangen dan het vingerpopje Krrrr…okodil cadeau! Speciaal voor
ouders is er deze week ’s avonds
een workshop over voorlezen en
workshops over spelen met taal
en leren lezen.
In de bibliotheek van Heemstede aan het Julianaplein vindt de
voorleesmiddag op woensdag 29
januari plaats om 15.00 uur. Deze is gratis toegankelijk

Visie op beeldende kunst
In een drieluik zal door Jacques
Janssen, emeritus hoogleraar
cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, worden ingegaan
op Dantes visie op de beeldende kunst zoals hij die met name in het Purgatorio verwoordt:
de beeldende kunst in de Ko-

Op donderdag 6 februari is er
voor volwassenen een lezing
‘Van leren praten tot leren lezen’.
Deze lezing geeft inzicht in het
verloop van de taalontwikkeling
en de rol van interactief voorlezen bij de spraakontwikkeling.
De lezing duurt van 20 - 22 uur
en is gratis bij te wonen.
Reserveren voor deze activiteiten is aan te raden en kan online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Meer info over de landelijke
campagne: www.nationalevoorleesdagen.nl.

medie. Vervolgens op de eindeloze reeks afbeeldingen waartoe
de Komedie honderden kunstenaars inspireerde: de Komedie
in de beeldende kunst. Tenslotte zal de plastische vorm van de
komedie centraal staan: De Komedie als beeldend kunstwerk.
De presentatie wordt verluchtigd
met een keur aan dia’s. Jacques
Janssen heeft de afgelopen jaren in vertalingen, beschouwende artikelen en voordrachten diverse aspecten van Dantes Komedie belicht. Zijn deelvertaling
Dante Alighieri. Mijn Komedie:
Deel 1 - Hel, (oktober 1999) vertaald, ingeleid en geannoteerd
door Jacques Janssen. Nijmegen: SUN (350 pp.) werd over
het algemeen goed ontvangen.
Thomas Verbogt recenseerde
voor Het Parool: “Het resultaat
getuigt van hartstocht. De vertaling ademt, is van deze tijd, is
meeslepend en betoverend en
voortdurend heel dichtbij. Ik ben
zeer onder de indruk. Bij de slotregels voelde ik ontroering.” De
lezing begint om 15.00 uur en
de entree bedraagt 17,00 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en
www.podiaheemstede.nl.

Topensemble Ruysdael Kwartet
met Nino Gvetadze in Oude Kerk
Heemstede - Zoals Jacob van
Ruysdael zijn indrukwekkendelandschappen en dramatische luchtpartijen schildert,
zo staat het Ruysdael Kwartet bekend om zijn intens samenspel en genuanceerd
klankpalet. Zaterdag 25 januari is het gezelschap, samen
met pianiste Ninote Gvetadze, te beluisteren in de Oude
Kerk in Heemstede. Het concert start om 20.15 uur en de
entree bedraagt 21,50 euro.

Voorlezen uit ‘Krrr…okodil’ in de bieb
Heemstede - Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters worden
dit jaar van 22 januari tot en met
1 februari De Nationale Voorleesdagen gehouden. Deze dagen hebben als doel het voorlezen te bevorderen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Krrrr…okodil! Van Catherine
Rayner is gekozen tot het Prentenboek van het Jaar. De Bibliotheek nodigt alle kleintjes en
hun ouders uit bij het voorlezen
van het bekroonde boek met het
verteltheatertje, het voorleesontbijt en een ontmoeting met

Divina Commedia heeft veel
groten in de kunst geboeid en
verleid tot bespiegelingen en
interpretaties. Zo schreef Busken Huet: “Dante is onafgebroken blijven voortleven. Er bestaat
geen tweede voorbeeld van een
Middeleeuws werk in de landstaal, hetwelk tegelijk zoo beroemd of zoo populair geworden
is en zoo weinig verouderd is.”
Osip Mandelstam noemde de
Divina Commedia ‘een kristal
met 13.000 facetten’. Als bron
van schoonheid en kennis is
de Komedie onuitputtelijk en
door de eeuwen heen aansprekend en actueel. Talloze kunstenaars hebben Dantes werk geïllustreerd en becommentarieerd,
overal ter wereld en tot op de
dag van vandaag.

Het Ruysdael Kwartet studeerde bij topensembles als het Hagen Quartett en het Alban Berg
Quartett. Het heeft zich ontwikkeld tot een strijkkwartet met
een pure, eigen klank en valt op
door het intense samenspel. Het
won vele prijzen en heeft reeds
vier CD’s op zijn naam.
Nino Gvetadze was al eerder te
gast op de Heemsteedse podia en wist het publiek te boeien met haar sterke en gevoelige spel. Zowel solo als in combinatie met strijkers. In het Ruysdael Kwartet vindt zij de perfecte partner om een van de kroonjuwelen uit de kamermuziek uit
te voeren: het pianokwintet van
Brahms opus 34.
Alban Berg
De leden van het kwartet werden
vanaf het begin gecoacht door

Benzion Shamir, primarius van
het Daniël Kwartet. Later volgden zij lessen bij het Amadeus
Quartet, Hagen Quartet en Quatuor Mosaïques. Ook studeerde het kwartet twee jaar lang bij
het Alban Berg Quartett aan de
Hochschule für Musik te Keulen. Sindsdien wordt het regelmatig uitgenodigd voor festivals
en masterclasses.
Het Ruysdael Kwartet speelt
naast het klassieke repertoire regelmatig werk van hedendaagse componisten. Zo ging
het op tournee met Jacob ter
Veldhuis met een programma
rond het derde strijkkwartet van
deze prominente Nederlandse componist, speelde het beide kwartetten van Louis Toebosch en werd in 2009 ‘Aufgerichtet, untereinander’ speciaal voor
het kwartet geschreven door Eric
Verbugt.
Het kwartet bestaat uit Joris van
Rijn, viool, Emi Ohi Resnick, viool, Gijs Kramers, altviool en Jeroen den Herder, cello. Met medewerking van Nino Gvetadze,
piano.
Programma: Mozart, Adagio
en Fuga KV 546; Mendelssohn
Bartholdy, Strijkkwartet nr 1 in
Es gr.t. opus 12; Brahms, Pianokwintet in f kl.t. opus 34.

06 de Heemsteder

• 22 januari 2014

Bestemmingsplan Noordoost blijft verbazen
Heemstede - In de raadsvergadering van 28 maart 2013 is
het bestemmingsplan Noordoost
aangenomen. In de tekst staat:
“De systematiek voorziet dan
ook in een helder plan dat de
komende tien jaar in een goede
ruimtelijke ordening in het plangebied kan voorzien”. Nog geen
jaar later, januari 2014 ligt er een
nieuw (herzien bestemmingsplan) voor het zelfde gebied. Ook
nu met de tekst. “Met het vaststellen van het bestemmingsplan
woonwijken Noordoost is aangegeven, dat de ruimtelijke invulling van het gebied voor 10
jaar op deze wijze moet worden
ingevuld en er dus sprake is van
goede ruimtelijke ordening”.
Eerder publiceerden wij al in deze krant “wat zijn bestemmingsplannen nog waard” De inkt in
nog niet droog of er komen aanpassingen. Dit maal is de snelle wijziging gedaan om tegemoet te komen aan de wensen
van de projectontwikkelaar en
het Spaarne ziekenhuis.
Als reden wordt verwezen naar
de slechte omstandigheden voor
woningbouw als ook een groot
parkeerprobleem rond het ziekenhuis. In 2013 was de situatie
op de bouwmarkt slechter dan
nu en ook het parkeerprobleem
bestond al ver voor 2013. Hoewel de kosten voor de herziening
van het plan op de ontwikkelaar worden verhaald, kan men
op zijn minst vraagtekens zetten bij de gang van zaken. Over
een jaar wijzigen de economische omstandigheden misschien
opnieuw. Gaat de gemeente dan
opnieuw een plan opstellen om
tegemoet te komen aan de eisen
van derden?
Aangepast ten opzichte van
2013
Tegenover de huidige bouw worden nu blokjes van drie woningen toegestaan. Voortuinen mogen dieper worden. De minimale afstand tussen de woningen
wordt verkort van 4 tot 6 meter

naar 3 tot 5 meter. Er mogen nu
vijf flatgebouwen komen tegenover vier in het 2013 plan. De gezamenlijke inhoud en oppervlakte blijft nagenoeg gelijk. De ontwikkelaar heeft binnen de aangeven volumes en vierkante meters meer vrijheid. Met kleinere
appartementen en een smaller
gebouw kan de bouwer binnen
het bouwvolume nog steeds 32
meter hoog gaan. Men gaat nog
steeds uit van 1,8 auto per woning. De bouwer mag een lager
getal hanteren als hij maar ruimte reserveert voor eventuele aanleg van extra parkeerplaatsen in
de toekomst. Of de eis van 1,8
auto’s per gezin anno 2014 nog
reëel is in een dergelijke jonge
woonwijk is discutabel. In het
gehele gebied wordt de aanleg
van ondergrondse garages toegestaan. Detailhandel wordt onder de noemer zorgfunctie mogelijk gemaakt, zoals een kleine
supermarkt, thuiszorg winkel e.d.
De welstandscriteria moeten opnieuw worden vastgesteld.
Hoe denken partijen
hierover?
De commissie ruimte sprak hier-

over in haar vergadering op donderdag 16 januari. Nadat insprekers hun wensen en angsten
kenbaar hadden gemaakt was
het de beurt aan de politiek. De
PvdA vroeg zich af of het niet te
vol wordt en dacht dat men later misschien spijt krijgt van het
nu te nemen besluit. Van Vlijmen (CDA) had enige angst voor
vijf heel hoge torens in het gebied. HBB was beducht voor inpandige wijzigingen waarvoor
het college, zonder tussenkomst
van de raad, zelf kan beslissen.
Van der Have (HBB) wees er nog
op dat bij de haven heel anders
werd gedacht over hoog, smal of
breed. Zij had weinig behoefte
aan een nieuw plan. Ook de VVD
had zorgen en kon niet goed in
schatten hoever het nieuwe plan
afwijkt, waardoor er ongewenste ontwikkelingen kunnen ontstaan.
Groen Links pleit voor het gebruik van fietsen en minde auto’s dus minder parkeerplaatsen
nodig. Van der Linden (D66) wilde weten wat er met het speeltuintje gebeurt. Hij vond de te
bebouwen oppervlakte wel erg
ver opgerekt.

Nieuw Shoarma, Pizza en
Döner Eethuis op Binnenweg 31
Heemstede – Zijn goede kennis, Sureya van de kledingreparatie en stomerij van de Kerklaan
naast de 1e Aanleg liep met
Doygun de Binnenweg in om
naar panden te kijken. Doygun liep al langer rond met het
plan om voor zichzelf te beginnen. Een eigen eethuis waar hij
lekkere Pizza`s, Shoarma`s en
Döners zou kunnen klaarmaken en de gelukzalige gezichten
van zijn klanten kon zien bij het
eten van de vers gemaakte producten. Dat zou een droom zijn.
Het pand Binnenweg 31 was te
huur en net groot genoeg voor
een horecabestemming zoals hij
voor ogen had. Hij bakt, braadt,

kookt er nu de lekkerste Turkse en Italiaanse pizza`s. Waar in
de Italiaanse altijd kaas is verwerkt, bestaat de Turkse visie uit
een bodem van meel, water en
wat zout met overheerlijke rundergehakt waar ui, verse tomaten, pikante pepers, en peterselie en vooral paprika is verwerkt
voordat ie de steenoven ingaat.
Wat sambal en of knoflook mag
u erbij bestellen. Even wachten
en smullen maar. Je moet het
proberen en proeven. De pide`s,
de lange Turkse pizza`s, maakt
Doygun klaar met feta, de witte
Griekse kaas van geiten en schapen. Dürüms, een deegrolletje,
maakt eethuis Binnenweg van

tarwemeel en vult ze met döner
kip of combi met groenten en als
u wilt met een sausje. Een soort
wrap dus, al veel langer bekend
in Oosterse landen. Ook de Kapsalon kip döner of mix met frietjes smaken in Heemstede op de
Binnenweg net zo lekker als op
de Schiedamseweg in Rotterdam ,waar die ooit is uitgevonden, met shoarma en salade en
met diverse smaken te bestellen.
Doygun maakt tussen het praten
door even een Turkse pizza klaar.
Die moet je proeven, dan kan je
schrijven hoe het smaakt. Naar
meer! Elke dag vanaf 11.00 uur
aan de Binnenweg 31.
Ton van den Brink

Antwoord van de wethouder
Wethouder Van de Stadt vond dat
het parkeerprobleem moest worden opgelost en dat het nieuwe
plan daarin voorziet. Hij gaf toe
dat de ontwikkelaar nu kan spelen met de ruimte en de positionering van de gebouwen. Een
zorg functie mag overal in Heemstede bijvoorbeeld mantelzorgers die voor ouderen zorgen. In
de nieuwe flats mikt men op ouderen met in de panden tevens
kleinschalige middenstand zoals een buurtsuper of een maaltijdservice. In de eerdere versie van het bestemmingplan
waren eilandjes gesitueerd en
meer water. Dit komt nu te vervallen. Uiteindelijk kreeg de wethouder toch groen licht het bestemmingsplan verder uit te werken. D66 vindt het allemaal veel
te rommelig worden en stemde tegen evenals HBB dat nooit
behoefte heeft gehad aan hoogbouw in Heemstede en ook nu
geen reden zag dit standpunt te
herzien. Er volgt nog een mogelijkheid voor inspraak. Over enkele maanden zal de politiek zich
hier opnieuw over mogen buigen.
Eric van Westerloo

Trefpunt-Casca Culturele
Middag (55+)
Lezing ‘Malevich in context’
Er is al veel gezegd en geschreven over de grote overzichtstentoonstelling van Malevich (1879-1935), de pionier van de Russische avantgarde, in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Minder aandacht is er besteed
aan de expositie ‘De grote
verandering.
Revoluties in de Russische schilderkunst 1895-1917´ in het
onnefantenmuseum in Maastricht. Laatstgenoemde tentoonstelling ging vooraf aan
die van Amsterdam en maakte voor het eerst de overgangsfase naar de opzienbarende artistieke vernieuwingen zichtbaar: een missing
link in de kunstgeschiedenis.
Liselot de Jong, oud-conservator van het Bonnefantenmuseum, belicht beide tentoonstellingen die zijn georganiseerd in het kader van de
culturele uitwisseling tussen
Rusland en Nederland.
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede op dinsdag 28
januari om 14.00 uur. De entree is 4,00. Telefoon (023)
548 38 28 kies 1. www.casca.nl.
Woensdagavond:
Filmavond
Film bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, in
de Theaterzaal op het grote
doek. Op woensdag 29 januari kunt u genieten van een
Nederlandse natuurfilm/documentaire (2013).
Aanvang: 20.00 uur – entree
6,00. Duur van de film: 98 minuten. Voor meer informatie over de titel en/of het onderwerp van de film of om te
reserveren kunt u bellen op
werkdagen tussen 9 en 12
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.
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Govert Schilling gaat in het Oude
Slot op verkenning door het heelal
Heemstede - Hoe uniek is de
aarde? Zijn er andere bewoonbare planeten in het heelal? En
hoe kom je erachter of daar ook
echt leven op voorkomt? De bekende
wetenschapsjournalist
Govert Schilling neemt op donderdag 6 februari deze problematiek onder de loep tijdens een
lezing in het Oude Slot in Heemstede.
Astronomen van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO
hebben onlangs drie exoplaneten ontdekt in een sterrenhoop. Tot nu toe werd verondersteld dat exoplaneten zelden voorkomen rond sterren in
zo’n sterrenhoop, maar wellicht
zijn ze gewoon moeilijker te vinden. De vondst is ook belangrijk
voor de inzichten van de wetenschappers in hoe planeten ontstaan in dergelijke sterrenhopen.
En geeft extra actualiteitswaarde
aan de rijk geïllustreerde lezing
van Govert Schilling.

Verkenningstocht
De wetenschapsjournalist neemt
het publiek mee op een verkenningstocht door het heelal,
van de eerste ideeën over leven
op andere planeten in ons eigen zonnestelsel tot de ontdekking van exoplaneten bij andere
sterren. Het is slechts een kwestie van tijd voordat we een echt
tweelingzusje van onze eigen
aarde vinden, en wie weet maken wij zelfs de ontdekking van
buitenaards leven nog mee. Met
spectaculair beeldmateriaal en
foto’s om je over te verwonderen.
Govert Schilling is een wetenschapsjournalist en -publicist op
het gebied van de sterrenkunde. Zijn sterrenkundige bijdragen verschijnen in tal van dagen weekbladen waaronder National Geographic Science en
New Scientist. Regelmatig wordt
hij uitgenodigd om ontwikkelingen binnen de sterrenkunde toe

te lichten in radio- en televisieprogramma’s.
De lezing begint om 20.15 uur.
Entree: 17,00.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en
www.podiaheemstede.nl.

Opening 26 januari

Waag-expositie: Gewoon Goed als
hommage aan het dagelijks leven
Regio - De komende weken exposeren twee beeldend kunstenaars hun werk in de fraaie expositieruimte van de Waag aan
het Spaarne te Haarlem. Met
als thema Gewoon Goed kozen
Francis van der Meer uit Heemstede en Cora Verhoog uit Bloemendaal voor een tentoonstelling met als onderwerpen de gewone, dagelijkse dingen om ons
heen. Zowel Francis met haar
schilderijen als Gerda met haar
keramische objecten tonen de

simpele zaken waarmede zij zich
emotioneel verbonden voelen.
Als een soort hommage aan het
ons omringende dagelijks leven.

Buurtbemiddeling zoekt
vrijwilligers uit Heemstede
Heemstede - De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval.
De oorzaken kunnen uiteenlopen van kleine irritaties tot een
groot meningsverschil. In veel
van die gevallen maken opgelopen emoties het moeilijk om nog
in redelijkheid met elkaar te praten. Het gevolg kan zijn dat de
situatie steeds onprettiger wordt.
Buurtbemiddeling kan in die gevallen helpen. Buurtbemiddelaars werken in tweetallen en
proberen om buren die overlast
van elkaar ervaren gezamenlijk
om de tafel te krijgen. Ze begeleiden het gesprek en helpen de
buren om het probleem onderling op te lossen. Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk, kiezen
geen partij en gaan vertrouwelijk
om met de informatie.

INGEZONDEN

Voordat u als vrijwilligebemiddelaar aan de slag gaat volgt u
een training. De eerstvolgende
trainingsdagen vinden in maart
plaats, verdeeld over twee donderdagavonden en twee hele zaterdagen. Aan de opleiding zijn
voor de vrijwilliger geen kosten
verbonden.
Heeft u interesse en/of wilt u
meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Mary van der
Drift, coördinator Buurtbemiddelingvia telefoonnummer 0235698883 dagelijks bereikbaar
tot 14:00 uur of per e-mail via
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl. Kijk voor meer informatie
over buurtbemiddeling op: http://www.meerwaarde.nl, Informatie & advies, problemen met
de buren.

Deze rode draad is in de geexposeerde werken duidelijk herkenbaar.
Deze tentoonstelling is vanaf
donderdag 23 januari tot en met
zondag 9 februari te bezichtigen
in Galerie De Waag Spaarne
30 te Haarlem. (Openingstijden:
13.00 – 17.00 uur) Op zondag 26
januari om 15.00 uur vindt de
opening van deze tentoonstelling plaats. Zie ook www.francisvandermeer.nl , www.coraverhoog.nl en www.kzod.nl.

De Japanse
keuken

Heemstede - Japans eten is
in! De verschillende onderdelen van een klassieke Japanse maaltijd komen aan bod in
een cursus Japans koken. Tevens een cursus waarin eiergerechten aan bod komen.
Wat dacht u van eierfondue,
Foe Yong Hai, gepocheerde
eieren, gevulde eieren, omeletten en roereieren, Spaanse
tortilla’s en vogelnestjes?
De cursussen de Japanse keuken en Eiergerechten speciaal
zijn bij Casca in Luifel, Herenweg 96, Heemstede van 19.30
tot 22.30 uur. Opgeven kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548
38 28 kies 1 of via www.casca-cursus.info.

“Deze tuinvogelteldag
zal me nog lang heugen”
Ik was vanmorgen (zondag 19 januari, red.) vroeg uit de veren,
voornemens eindelijk nou eens echt mee te doen met de tuinvogeltelling. Nou bleek 6 uur wel erg vroeg, erg donker en nog geen vogel
te bekennen. Mijn tweede poging werd kwart over negen.
De silo nog eens bijgevuld, zittend voor het raam met de verrekijker
in de aanslag. Waarom kwamen de vogels zoals normaal niet onmiddellijk mijn tuin in?
Zou ik de merel verder op een paaltje vast tellen of de kraaien in de
boom bij het water. Nee dat is dus niet de bedoeling zei ik tegen
mezelf. Mijn geduld werd op de proef gesteld.
En joepie, ja daar eindelijk wel 4 musjes in de boom, wacht… een
roodborstje op de grond en nou ja een vrouwtjesmerel bij het gevallen voer bij de tuintafel en een mannetjesmerel op de uitkijk.
Dat schoot lekker op. Later nog een schuchter pimpelmeesje in de
krentenboom en een wat brutalere koolmees bij de pinda’s.
Mijn zegenen waren geteld en ik vond dat ik (ondanks een kwartiertje bij gesmokkeld) niet mocht klagen.
Alhoewel in mijn verbeelding normaal de aantallen vele malen groter zijn! Zouden ze ervan weten?
Na in de middag met de hond naar het bos te zijn geweest en ik bij
terugkomst een blik in de tuin wierp, schrok ik me wild. Daar zat een
wel hele grote bijzondere vogel, dicht bij mijn huis met veren rondom. Hij was bezig iets te plukken, een vogel? Misschien prachtig
maar niet zo’n fraai gezicht op zo een vrolijke tuintellingdag en dan
ook nog in mijn tuin. En in ieder geval 1 vogel minder.
De slechtvalk of sperwer (wie het weet mag het zeggen) liet zich
niet verjagen door eksters en kraaien in de buurt en op het dak.
Deze kwamen een kijkje nemen en volgens mij op hun manier vertellen wat ze ervan vonden. Hij/zij,hield ze wel in de gaten maar toen
ze het opgaven ging hij verder met plukken.
Ik moest weg en kon alleen maar hopen dat hij alles netjes op zou
ruimen. Bij thuiskomst vanavond was het donker, de roofvogel weg
en de veren liggen ernog. Ik zal morgen voorzichtig gaan kijken en
opruimen.
Deze tuinvogelteldag zal me nog lang heugen.
Astrid Dorland, Linge, Heemstede.

Samenkomsten Heemstede in
kader van Week van Gebed
Heemstede – Deze week organiseert de Evangelische Alliantie (EA) de Week van Gebed.
Het thema is ‘Is Christus dan verdeeld?’. Het thema is gebaseerd
op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs
1: 13 waarin de oproep klinkt om
eensgezind te zijn als christenen.
Het thema is dit jaar aangedragen door kerken in Canada.
Christenen in Nederland komen
in de Week van Gebed rondom
dit thema samen voor bezinning
en gebed voor elkaar, ons land
en voor de nood in de wereld.

Ook in Haarlem en Heemstede
zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil
bidden is hartelijk welkom.
In Heemstede wordt woensdag
22 januari aandacht aan dit item
gegeven en wel in de Heemkerk,
Herenweg 141, Heemstede en
op donderdag 23 januari door de
Rafaëlgemeente Nehemia, Koediefslaan 73.
De samenkomsten beginnen om
19.30 uur en duren ongeveer een
uur.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl.

10 de Heemsteder

• 22 januari 2014

Regio - Denis Kozhukhin, de
jongste ster aan het Russische
pianisten firmament, wordt de
laatste jaren veel gevraagd voor
optredens in de grote concertzalen in Europa. Binnenkort zal hij
zijn debuut maken bij de Meesterserie in de grote zaal van het
Concertgebouw in Amsterdam.
Maar eerst is er nu de unieke kans om deze veelbelovende pianist al van dichtbij te zien
en te horen tijdens het Muzenforumconcert op zondag 26 januari aanstaande. De atmosfeer en
akoestiek van de zaal, gecombineerd met het afwisselende programma, beloven het concert tot
een onmisbare belevenis te maken.
Denis Kozhukhin wordt in 1986
geboren als telg van een zeer
muzikale familie. Zijn vader is dirigent en componist, zijn moeder
pianist, en van haar krijgt hij zijn
eerste lessen. De vorming van
het jonge talent verplaatst zich al
snel naar het buitenland met een
opleiding in Madrid door Dmitri Bashkirov. Daarna wordt hij
toegelaten tot de Pianistenacademie in Como en studeert nog
enige tijd verder in Stuttgart. In
2010 krijgt Kozhukhin de eerste
prijs bij het Koningin Elizabeth
Concours in Brussel. Over zijn
rol van uitvoerend musicus zei
hij: “Een musicus moet over een

zeker charisma beschikken. Hij
moet tonen dat hij meer is dan
het product van een bepaalde
school en getuigen van een eigen aanpak. Ook moet hij de indruk geven dat hij zich nog verder kan ontwikkelen. Hij moet
zo overtuigend spelen, dat zelfs
mensen die het niet volledig met
hem eens zijn, zijn spel kunnen
appreciëren”.
Het programma laat de persoonlijke voorkeur van de pianist zien
en is daarmee in hoge mate origineel. Zo brengt Kozhukhin
twee zelden gespeelde sonates
ten gehore, de Pianosonate opus
1 van Johannes Brahms, die
deels gebaseerd is op een oud
minnelied. Daarnaast de Negende pianosonate van Sergei Prokofjev, met wiens muziek de pianist een speciale band heeft.
Na de pauze vervolgt hij met de
ingetogen klankschoonheid en

Eerste stinsenplanten

Huis te Manpad opengesteld

Deze winter is het hakhoutbeheer voortgezet op Manpad. Een
gedeelte van het essen- en elzenbos is weer gekapt op de zogenaamde hakhoutstoven. Deze
stoven zullen in de komende jaren uitlopen en een gesloten bos
vormen. Zo ontstaat een systeem
van licht naar donker, waarin allerlei bosplanten en kruiden gedijen. Opvallend is verder de heraanplant van leifruitbomen aan
de hoge westelijke tuinmuur,
waar vroeger de abrikozenkas
stond. Hier is een bijzondere

vorm van hovenierskunst toegepast. De perenbomen zijn in allerlei bijzondere leivormen gesnoeid en bevestigd tegen de
spalieren aan de muren.
Het Park van Huis te Manpad is
alleen in excursieverband te bezoeken. Gedurende het seizoen,
van 1 februari t/m 15 oktober, is
er iedere zaterdag om 10.00 uur
een excursie. Van 1 februari t/m
31 mei is er ook op dinsdagen
een rondleiding en wel om 14.00
uur. Op deze tijdstippen staat
er aan de poort een gids klaar,
die U meeneemt op een boeiende wandeling over deze goed

Waar en wanneer?
Datum concert: Zondag 26 januari 2014
Tijd: Aanvang 11.45 uur. Zaal en
kassa zijn open vanaf 11.10 uur
Plaats: Aula Kennemer Lyceum,
Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA
Overveen
Kaarten: Losse kaarten 20,-; CJP
en jeugd t/m 25 jaar 10,- (inclusief koffie). Voorverkoop losse
kaarten bij Primera Postkantoor,
Bloemendaalseweg 234, Overveen, tel 023-5272742 en op de
dag van de concerten aan de
kassa in de zaal. Reserveren via
de website is mogelijk.
Internet: www.muzenforum.nl.
bewaarde buitenplaats. Aanmelden voor deze excursies is niet
nodig en er worden ook geen
kosten berekend. Het hoofdhuis
zelf is particulier bewoond, evenals de overige woningen op het
terrein en dus niet te bezichtigen.
Wilt U in groepsverband het park
bezoeken, buiten de tijden van
openstelling, dan kan dat, behalve op zondagen. U kunt hierover
contact opnemen met mevrouw
Wilmink, telefoon: 023-5287528.
Voor overige informatie betreffende de openstelling of excursies kunt U terecht bij de heer
P. de Jong, excursiecoördinator:
0252-377656 of 06-54392301,
of bij de tuinbaas Fred van der
Hengst: 06-54695876.
www.huistemanpad.nl.

Zazi in De Luifel
Heemstede - Kom dichterbij.
Nee, nog dichterbij. Zo dichtbij dat je alles hoort. Alles ziet.
Voelt. Je kunt ze bijna aanraken.
Maar pas op: hoe dichterbij je
komt, hoe moeilijker je losraakt.
Wie de drie jonge vrouwen van
Zazí heeft horen zingen en zien
spelen, is verloren. De zoete humor, de giftige tongen, de bijzondere verhalen en de geweldig eigenzinnige liedjes in vele
Europese talen. Talen die je misschien niet verstaat, maar toch
begrijpt. Geef je over en sterf
fantastisch.
Na haar eerste muziektheaterprogramma “Zazí speelt” en vele shows in landen als Duitsland,
Canada en de Verenigde Staten
is Zazí nu terug in de Nederlandse theaters. Voorzien van de fan-

tastische meerstemmige vocalen, de zeer kenmerkende eigenzinnige muzikale stijl en nu ook
uitgerust met een splinternieuw
debuutalbum.
Zazí bestaat uit: Sabien Bosselaar: zang, accordeon, piano,
percussie.
Dafne Holtland: zang, piano, gitaar, ukulele.
Margriet Planting: zang, (ukulele-)bas, cello, mandoline.
De voorstelling is op vrijdag 31
januari om 20.15 uur in Theater
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kaartverkoop van maandag t/m donderdag van 9.00 tot
16.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot
13.00 uur en 45 minuten voor
aanvang aan de kassa van de
Luifel. U kunt ook telefonisch
reserveren via 023 548 38 28
kies 1.

Intrekking van zogeheten
Bomenkaart
Op 8 november 2011 hebben B&W van Heemstede een lijst vastgesteld – de zg. Bomenkaart - van enkele honderden monumentale bomen in particuliere tuinen. Daarvoor willen zij een strikt
kapverbod handhaven, waarvan slechts in zeer dringende gevallen
ontheffing wordt verleend.
Tegen deze zg. Bomenkaart ben ik in beroep gegaan, met als argument dat die zonder enige juridische basis ingrijpt in particuliere
aangelegenheden. Dat beroep is door de Raad van State gegrond
verklaard, in een uitspraak van 18 december 2013.
B&W hebben al vóór deze uitspraak de zg. Bomenkaart ingetrokken, onder de druk van de door mij aangespannen procedure.
De Raad van State heeft de gemeente veroordeeld tot vergoeding
van mijn proceskosten. B&W hadden advocaat Binnerts ingeschakeld, en de gemeente moet dus ook de kosten dragen van diens
vruchteloze bemoeienis.

Foto: Ivo Alserda.

Heemstede - Buitenplaats Huis
te Manpad aan de Herenweg 9
te Heemstede opent vanaf zaterdag 1 februari weer haar poorten. Huis en park behoren tot
de best bewaard gebleven buitenplaatsen van Nederland, met
goed geconserveerde overblijfselen van tuinaanleg uit de zeventiende eeuw. Manpad is bekend om zijn fruitmuren. Daarbij is de zogenaamde slangenmuur het meest aansprekend.
De muur is de langste in Europa.
Ook dit jaar gaat de opening
van het seizoen gepaard met
de komst van de eerste stinsenplanten. De relatief warme winter werkt hier zeker aan mee.
Talrijke sneeuwklokjes, winterakonieten en later bosanemonen
en talrijke hyacintensoorten zullen het park een pallet van kleur
geven.

lyriek van een van de sonates in
Es van Joseph Haydn, die daar
ooit zelf over schreef: “Vooral
het langzame deel beveel ik in
Uw aandacht aan, het is moeilijk,
maar vol van gevoel”.
Hierna volgen twee stukken van
Franz Liszt, de grootste pianovirtuoos van zijn tijd. Beide stukken hebben een verschillend karakter. Eerst de Bénédiction de
dieu dans la solitude en als afsluiting van het concert vijf Etudes d’Exécution Transcendante,
behorend tot de moeilijkste werken uit de pianoliteratuur. Denis
Kozhukhin brengt hiermee een
complex en indrukwekkend programma.

Fotograaf: Eric van den Elsen.

Pianist Denis Kozhukhin: vol van gevoel

Wie moet deze kosten (uiteindelijk) betalen? Jawel: de burgers
van Heemstede. Deze kosten zijn volkomen onnodig gemaakt,
want hadden door B&W voorkomen kunnen worden, door gehoor
te geven aan mijn bezwaren.
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede
tel. 023 – 529 28 30
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Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid

‘5% geld gemeentelijke aanbestedingen
aanwenden voor werklozen en jongeren’
Heemstede - Afgelopen zaterdag presenteerde de Partij van
de Arbeid (PvdA) haar verkiezingsprogramma voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Niet zonder reden had
men gekozen voor een presentatie in het gebouw van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede. De partij maakt zich sterk
om voor de ouderen op te komen. Het programma is duidelijk
een afspiegeling wat er onder de
partijleden speelt in de gemeente Heemstede. Het loopt op onderdelen parallel aan de landelijke vraagstukken. Voormalig wethouder Sjaak Struijf vindt dat er
bij de komende verkiezingen
echt iets te kiezen valt. De PvdA
neemt stelling tegen de plannen,
van onder andere de VVD, om
het voorzieningenniveau verder
te versoberen. Lijsttrekker Johan
Maas ontlokte dit de uitspraak
”De voorzieningen zijn het cement in onze samenleving, ze
zullen eerst om ons heen moeten
alvorens het tot afbraak komt”.
De partij spreekt zich uit tegen de
het huidige nieuwbouwplan van
de Vomar. Men werpt zich op om
langdurige werklozen, jongeren

en arbeidsgehandicapten aan
het werk te krijgen. Daartoe wil
de PvdA 5% van het geld van gemeentelijke aanbestedingen voor
dit doel aanwenden. Veel aandacht is ingeruimd voor de zorg
en welzijn. Minder professionals
die langs elkaar heen werken. Zij
doen een beroep op de vele vrijwilligers die al in ons dorp actief
zijn of dat graag willen worden.
Zowel het optimaliseren van veilige fietsroutes als de verkeersveiligheid rond scholen behoeft
volgens de partij meer aandacht.
Een van de taken die van Den

GSV Heemstede
is een omnisportvereniging
met vele takken van sport voor jong
tot oud.
De vereniging kent diverse
oefenlocaties om de
verschillende soorten sport te
beoefenen in Heemstede en
Hillegom. U vindt de locaties
gespreid over de hele gemeente.
Raadpleeg voor tijden de website
of vraag informatie bij de
contactpersonen.
Gymnastiek:
Jos Holdorp - 023-524160
gsvgymnastiek@hotmail.com
Volleybal
Leo van der Prijt - 023-5287039
leosr@vanderprijt.com
Tafeltennis
Dick ter Heijden - 023-5716511
Badminton
Verenigingssecretariaat - 023-5291244
leni.belien@telfort.nl
Denksport
Chris van Beek - 0637197608
GSVomnisport@gmail.com
Nordic walking
René Reeuwijk - 023-8447496
r.reeuwijk@telfort.nl

Haag naar de gemeente komt is
jeugdzorg. De partij mikt op het
versterken van de eigen kracht
van de kinderen en hun ouders.
Ze stellen het toekomstperspectief van de kinderen centraal. Al
jaren strijdt de partij voor betaalbare woningen voor de sociaal
zwakkeren en startende kopers.
Bij toekomstige nieuwbouw willen zij 30% bestemmen voor sociale woningbouw. In het kader
van de burgerparticipatie zoekt
de PvdA de samenwerking met
de burgers om de kwaliteit van
de buitenruimte te verbeteren.

GSV CENTRUM
Fr. Schubertlaan 37 Heemstede
Dans en jeugdballet - Zumba
Pilates - Callenetics - Tai Chi Chuan
Meer Bewegen voor Ouderen
Conditioneel Bewegen Senioren
Aerobics - Hatha Yoga - Tafeltennis
Bridgen - Klaverjassen

Voor de huidige grootste oppositiepartij in Heemstede is nut of
noodzaak van de Duinpolderweg
nog niet aangetoond. De socialisten willen de dialoog aangaan
met de exploitant van het zwembad om het activiteitenaanbod
beter in de markt te zetten. Mede
gezien de omvangrijke investering die nodig is na 2019. Bij een
sluiting van het bad legt de PvdA
zich nog niet neer. Zij wil dat in
elke woonwijk 3% van de ruimte wordt ingericht als informele speelruimte voor de jeugd. Veder bezuinigen op cultuur wil de
PvdA voorkomen en men maakt
zich sterk voor het behoud van
de bibliotheek. Om de parkeerdruk tegen te gaan kiest de partij om samen met de winkeliers
een ontmoedigingsbeleid te ontwikkelen. Als er toch bezuinigd
moet worden verzet de PvdA zich
niet tegen een verhoging van de
OZB-tarieven. Daarnaast zien zij
mogelijkheden om op het ambte-

SPORTZAAL
GUiDO GEZELLESCHOOL
Guido Gezellelaan 3, - Hillegom
Volleybal recreatief
SPAARNEHAL
Fie Carelsenplein 1 - Haarlem
Volleybalcompetie

SPORTHAL GROENENDAAL
Sportparklaan 16 - Heemstede

wANDELBOS GROENENDAAL
wATERLEiDiNGDUiNEN

Conditie trainen dames - Volleybal
jeugd en senioren - Badminton

Nordic Walking

Turnen jeugd - Wedstrijdturnen
Body mind - Volleybal recreatief

BRiDGE
De sectie Bridge organiseert op 26 januari in het GSV Centrum kampioensdrive waaraan de kampioenen van de
diverse klassen en de wedstrijdleiders
deelnemen.

SPORTZAAL
HAEMSTEDER BARGER
Koediefslaan 69 - Heemstede

Progr. VOLLEYBAL
t/m 28 februari

Turnen jeugd - GYMNASTIEK 50+
Body Fit

Woensdag, 22 januari 2014
Spaarnehal

SPORTZAAL
“DE SPAARNEBORGH”
Offenbachlaan 1 - Heemstede

19:00 Gsv H’stede MC1 – VIP MC2 l 3
19:00 Gsv H’stede MC2 – Amstelv. MC3
19:00 Gsv H’stede MA1 – VCH MA2

Peuter en ouder gym. - Turnen jeugd

Woensdag, 29 januari 2014
Spaarnehal

SPORTZAAL DE EVENAAR
van der Waalslaan 33 - Heemstede

SPORTZAAL VOORwEGSCHOOL
Voorweg 24 - Heemstede
TURNEN JEUGD
Sportzaal Valkenburgschool
Cruquiusweg 42, - Heemstede
Peuter-oudergym - Kleutergym
Turnen jeugd

19:30 Gsv H’stede H2 – Sm. Velsen H3
21:00 Gsv H’stede H1 – Sm. Velsen H2
21:00 Gsv H’stede D1 – Sp.stad D10
Vrijdag, 31 januari 2014
Zeewijk IJmuiden
19:00 Sm.Vels. MA2 - Gsv H’stede MA1

lijke apparaat te bezuinigen. Wie
gaan dit beleid in de gemeenteraad verdedigen? Johan Maas
is lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter. Huidig raadslid Marie-José Nelissen wil graag nog
een tweede periode aanblijven. Nieuw op de lijst zijn Noortje Hermsen, Paul Winters en Coby Kroon. Het zittende raadslid Joke Ruitenberg stelt zich
niet herkiesbaar. Met de nieuwe taken die op de gemeente
afkomen is gekozen voor kandidaatsraadsleden die beschikken
over expertise op onderdelen zoals jeugd, gezin en de zorg. Met
Paul Winters heeft men een kenner van de kunst en cultuur sector in huis. Hermsen die fractiemedewerker is in Den Haag is ingewerkt op de zorgdossiers. De
partij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en gaan vanaf
nu voluit campagne voeren. Kijk
ook op http://heemstede.pvda.nl.
Eric van Westerloo

Nasi met saté happen in Plexat
Heemstede - Vrijdagavond organiseert Plexat, dé plek voor jongeren bij Casca, een eethuis voor jongeren. Om 17.30 uur ga je
aan tafel tot circa 19.00 uur. Daarna kun je gezellig ‘naborrelen’
in Plexat tot 22.00 uur. Kosten: 4,- maaltijd incl. drankje. In de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Op vrijdag 31 januari staat nasi met saté op het menu. Lekker happen! Kom ook! Meld je dan
aan voor vrijdag 12.00 uur via plexat@casca.nl of door te bellen
naar 023-548 38 47.

Zaterdag, 1 februari 2014
De Walvis Bev erwijk

Woensdag, 26 februari 2014
Spaarnehal

11:30 vv Jonas MC3 - Gsv H’stede MC2
Nieuwe Bancrashal Amstelveen
12:30 GB Amstelv. MC4 - Gsv H’stede

19:00 Gsv H’stede MA1 - Sp.stad MA2
19:00 Gsv H’stede MC1 - Sp.stad MC4

Maandag, 3 februari 2014
Beyneshal

wEDSTRiJDTURNEN
De wedstrijdgroep van de sectie turnen is
een van de parade paardjes van de vereniging. De groep bestaat uit 18 meisjes
die op diverse onderdelen, sprong, brug,
balk en vloer, de strijd aangaan met andere verenigingen uit de regio.

21:00 EersteVatDag H1-Gsv H’stede H1
19:00 Sp.stad MC2 - Gsv H’stede MC1
19:00 Sp.stad MA1 - Gsv H’stede MA1
20:30 Sp.stad D12 - Gsv H’stede D1
Maandag, 3 februari 2014
Spaarnehal
19:00 Gsv H’stede MC2 – Clam Dycke
MC3
Vrijdag, 7 februari 2014
Zeewijk Ijmuiden

De eerstkomende wedstrijd
is op 2 maart
in Beverwijk.
Er wordt geturnd in diverse leeftijd- categorieën en alles staat onder de bezielende leiding van Monique Marchand.

20:30 Sm. Velsen H2 - Gsv H’stede H2
20:30 Sm. Velsen H3 - Gsv H’stede H3
Vrijdag, 14 februari 2014
Zeewijk Ijmuiden
20:30 Sm. Velsen H3 - Gsv H’stede H1
Maandag, 24 februari 2014
Spaarnehal
19:30 GsvH’stede H2–EersteVatDag H1
21:00 Gsv H’stede D1 – Setumup D1
21:00 Gsv H’stede H3 – SAS’70 H4
Spaarnehal 2
21:00
H4A FA Gsv H’stede. H1 – Christof. H1

VOLLEYBAL
De sectie volleybal is druk aan de slag
om het school volleybal toernooi te organiseren. Dit evenement vindt plaats 29
maart in sporthal Groenendaal
Website: www.gsv-heemstede.nl
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Eerbetoon aan een sterke grootmoeder
Heemstede – Het boek is een postuum eerbetoon van een
kleindochter aan haar oma. Claartje van Heerde (50), opgegroeid in Heemstede, wist van het kampverleden van haar
grootmoeder dr. Cornelia Maria van Heerde-van Schreven in
het voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niet dat er daarna zoveel over gesproken werd.

Claartje van Heerde en Heleen Blankert(99) bij de presentatie van het
boek op Bronbeek.
“Bij terugkeer in Nederland was
daar nauwelijks aandacht voor”,
vertelt de kleindochter. “De mensen waren vooral bezig met de
verwerking van de Duitse bezetting. In Indië kan het toch niet
zo erg geweest zijn, was de algemene opvatting.” Dus werd
het dagelijks leven weer opgepakt, alsof er niets gebeurd was.
Veel later pas kwamen de verhalen van de mannen en vrouwen
die, gescheiden van elkaar, in
vaak mensonterende en uitzichtloze omstandigheden moesten
zien te overleven. De grootmoeder van Claartje van Heerde zat
vanaf eind 1942 onder meer gevangen in het beruchte Japanse kamp Banjoebiroe op Java.
De jonge vrouw van begin dertig
met twee kleine kinderen hield
zich staande door gedichten
te schrijven. Het was haar manier om haar emoties te ordenen, volgens de kleindochter. Na
de oorlog scheidde ze van haar
man, een zeer ongewone beslissing voor die tijd, en maakte
carrière als juriste en criminologe. Aan haar kleindochter Claar-

tje vertelde ze over de oorlogstijd in het kamp. “Ik was als kind
wel benieuwd naar dat verleden.
Mijn oma zei er later over: ‘Jij was
wezenlijk geïnteresseerd’. Sinds
haar overlijden in 1984 speelde Claartje met de gedachte om
haar grootmoeders gedichten uit
te geven. Maar in welke vorm?
“Ik wilde niet het zoveelste geschiedenisboekje maken, maar
liever een brug te slaan naar het
heden, met het doel de kinderen van nu en straks te laten zien
hoe dapper deze vrouwen waren. Vijf jaar geleden diende de
gelegenheid zich aan om daadwerkelijk iets met deze plannen
te doen. Het was in een tijd dat
mijn lijf me in de steek liet en ik
ben toen zelf gaan schrijven. ”
Voor het beoogde gedichtenboek interviewde Van Heerde
een lotgenote van haar grootmoeder. Deze inmiddels 99-jarige Heleen Blankert uit Arnhem verbleef met haar dochtertje in hetzelfde gevangenkamp,
zonder dat beide vrouwen elkaar
kenden. Dat bleek uit een kleed
waarop de namen staan gebor-

duurd van honderden kampbewoonsters van Banjoebiroe dat
is gemaakt voor de verjaardag
van een toenmalige Nederlandse kampoudste. Het verhaal van
onder meer Heleen Blankert en
van Cornelia Maria van Heerdevan Schreven en haar gedichten,
aangevuld met gedichten van
kleindochter Claartje zijn nu verwerkt tot een boek met de titel
‘De vogel aan mijn voeten’. “De
vogel symboliseert de vrijheid,
de voeten de beperking van gevangenschap”, zegt Van Heerde.
“Mijn grootmoeder was een intelligente, gevoelige vrouw. Haar
gedichten zijn ontroerend mooi,
vaak erg reëel en ook hard, en
er spreekt een onvoorwaardelijke liefde voor haar kinderen uit.
Ze bleef de hoop en het geloof
op betere tijden behouden. De
vogel in een van haar gedichten komt aan haar voeten zitten
en vertelt haar: ‘Je zit hier nu in
deze ellendige omstandigheden,
maar buiten het kamp wordt het
weer beter’. Zo hield ze zich op
de been.”
Het boek is tevens opgedragen
aan haar eigen vader. “Mijn vader, Peter van Heerde, heeft het
kamp als klein jochie niet als
traumatisch ervaren. Wel de periode erna. Hij was helemaal niet
voorbereid op een samenleving
waarin hij van zich af moest bijten. Hij heeft echt moeten leren om weerbaar te worden. Zelf
wijt hij zijn enorme gedrevenheid
hieraan. Uit zijn bezigheden als
oncoloog en later als pianist en
beeldhouwer sprak zijn bovenmatige ambitie.”
Speciaal voor hem en zijn kennissenkring is er binnenkort een
presentatie van het boek in zijn
woonplaats Heemstede. Claartje:
“Hij vindt het fijn dat hij met dit
boek zijn moeder mag bedanken
voor wat ze allemaal heeft opgebracht voor die twee kindjes in
het kamp.”
‘De vogel aan mijn voeten’ is verkrijgbaar bij boekhandel Blokker
of bij: devogelaanmijnvoeten@
gmail.com.
Mirjam Goossens

Jaar goed begonnen met boerenkool
Heemstede - Zaterdag 11 januari was de eerste scoutingopkomst van het nieuwe
jaar bij scoutinggroep St. Paschalis Baylon. Deze eerste
opkomst was traditioneel de
boerenkooldag.
‘s Middags speelden de welpen
(7-11 jaar) en verkenners (11-15
jaar) Levend Kolonisten van Catan in het bos. Bij terugkomst bij
de blokhut brandde het kampvuur al en kon iedereen weer opwarmen. Even later kwamen ook
alle andere leden, ouders, broertjes en zusjes om ook een bordje
boerenkool te eten. Nadat iedereen lekker gegeten had, ging iedereen moe maar voldaan weer
naar huis. Wil jij ook elke zater-

GSV Heemstede laat topturnen
zien in 4e en 5e divisie
Heemstede - Zaterdag 18 en
zondag 19 januari deden de
turnsters van GSV Heemstede
mee in Beverwijk aan de tweede
wedstrijd van het seizoen, in respectievelijk de 5e en 4e divisie.
De beste plaatsing van de 2
wedstrijden telt voor doorstroming naar de regiokampioenschappen.
Voor GSV Heemstede deden in
de 5e divisie 11 meisjes mee.
In de eerste ronde stonden Kathleen, Nikki, Mirre en Christa op
het programma. Kathleen kreeg
bij de sprong het een na hoogste
cijfer en ook haar balkoefening
werd met een 13.00 beloond. In
haar klasse werd ze knap 6de..
Op de balk turnden Mirre en
Christa heel strak, wat voor
Christa de hoogste score van alle deelneemsters opleverde; een
11.60, goed voor de 3de plaats.
In de tweede ronde turnde Mania een hele goede serie; op
brug de hoogste score van 14.10
en ook op de vloer met 14.70 is
super goed.
Kyra, Rianne en Laura streden
weer tegen elkaar. Bij de sprong
kregen Kyra en Rianne allebei de
hoogste score, een 11.30. Kyra
kwam op de 1ste plaats te staan
en Rianne op de 4de.
Bij de senioren Marlijn en Rivka.
De vloeroefening ging bij beide
dames uitstekend en hier kreeg
Rivka de hoogste score van alle
senioren; een 11.10. Bij de sprong
kreeg Marlijn de hoogste seniorenscore van 12.25. Ires turnde
een goede serie op alle toestellen met hoge scores, alleen een
val na de koprol op de balk zorgde voor een lagere score.
Bij de junioren kwam Vera in actie. Op de vloer sprong ze een
mooie Arabier streksalto. Haar

sprong en brugoefening leverden haar de hoogste scores van
de junioren op en na de balk een
uitstekende 3e plaats. Kathleen,
Mirre, Christa, Marlijn, Myra, Rianne en Vera mogen door naar
de regiokampioenschappen.
De tweede wedstrijd van het seizoen in de 4e divisie is voor de
turnsters bepalend hoe het verder gaat in het wedstrijdseizoen. Al tijdens de eerste wedstrijd hebben Irene de Vries en
Myrthe Joosten hun plaats veilig gesteld, zij hoefden alleen deze wedstrijd nog maar volledig
te turnen. Maar voor Dominique,
Cindy, Hanna en Mikki was het
nog spannend op zondag 19 januari in Beverwijk. Cindy turnde
weer een goede wedstrijd, bleef
op de balk staan bij beide radslagen en kreeg hier een 12.00
voor. Ze belandde met een 10de
plaats niet op het podium, maar
mag wel door naar de volgende wedstrijd. Hanna sprong een
mooie overslag over de kast en
een goede salto, wat met een
gemiddelde score van 13.55 heel
goed is. Ook zij mag door naar
de volgende wedstrijd. Voor Mikki verliep het wat minder goed.
Zij was door de zenuwen haar
vloeroefening kwijt en liep daardoor vast op de vloer. Daardoor
was dit haar laatste vierkamp
wedstrijd dit seizoen. Dominique
liet een mooie oefening op brug
zien en nu toonde ze ook haar
balkoefening zoals ze dat kan,
met een 11.50 de hoogste score van de junioren. Zij haalde het
podium met een prachtige 2de
plaats. Irene turnde weer een
stabiele wedstrijd, met een 14.65
de hoogste balkscore van de hele dag! Haar 4e plaats is een uitstekend resultaat.

Knutselclub gaat Borduurhart
maken

dagmiddag spellen spelen in het
bos, hutten bouwen en vuur ma-

ken? Kijk dan eens op de site:
www.paschalisbaylon.com.

Heemstede - Woensdagmiddag is knutselmiddag, voor meisjes én jongens van 5 tot en met
10 jaar. Samen met knutseljuf
Renate maken jongens én meisjes prachtige en originele dingen. Aanstaande woensdag
maak je een borduurhart, een
plastic doosje met gaatjes erin in
de vorm van een hart. Dat kun je
heel handig en trendy borduren.
De Knutselclub (5-10 jaar) komt werf, Molenwerfslaan 11, Heembij elkaar van 13.30 tot 15.15 uur stede. Kosten per keer zijn: 4,00,
in activiteitencentrum de Molen- een kaart voor 10 keer kost 35,00.

16 de Heemsteder

• 22 januari 2014

Weg ligt open voor groei

INGEZONDEN

Tennisvereniging Merlenhove sluit
overeenkomst met de gemeente
Heemstede - Ruim achtjaar bestond er onduidelijkheid over de
status van het park en de relatie
met de gemeente.
Een stichting beheerde het tennispark en het bestuur van de
vereniging was grootverbruiker
van de banen en opstallen. Ooit
werden er rechtszaken gevoerd

verlaagt en de vereniging een
ander exploitatiemodel heeft gekozen, is nu een rendabele exploitatie mogelijk. Nu ligt er dan
een overeenkomst waar alle partijen prima mee kunnen leven.
De gemeente blijft eigenaar van
de banen doch de exploitatie is
in handen van de vereniging.

over de in de ogen van stichting en vereniging te hoge huur,
waarbij om en om een overwinnaar uit de strijd kwam. Het huidige bestuur van de vereniging,
onder leiding van voorzitter Paul
Barten, hebben er jaren aan gewerkt om tot deze nieuwe constructie te komen. Doordat de
gemeente de baanhuur heeft

Hoewel de stichting nog steeds
bestaat speelt die nog maar een
rol in de marge. De schuld die
de stichting had is overgenomen door de vereniging. Voorzitter Barten benadrukt dat de weg
nu open ligt om de vereniging
verder te laten groeien. Een eerste stap is gezet met de aanleg
van baanverlichting. Lichtinstal-

latiebedrijf Aerolux en aannemer
Draijer Bouw hebben de verlichting eind maart klaar. Een ploeg
bestaande uit leden van Merlenhove is hard bezig met klussen
om het clubhuis en de banen op
te knappen. Het clubhuis is onder beheer gekomen van Frithjof
Hosselet die jarenlang op tennispark Eindenhout heeft gewerkt.
Hij is ook verantwoordelijk voor
het onderhoud van de banen. Er
is nu een gezonde basis om zowel de topsport als de breedtesport in Heemstede te laten floreren. Met voorsprong speelt
Merlenhove op het mooist gesitueerde tennispark in de omgeving. De bomen in het bos geven zowel bescherming als verkoeling op het park. Zodra de
lichtinstallatie werkt kan er ook
in de donkere uurtjes worden
gespeeld. Nooit weg natuurlijk
op een mooie zomeravond. Volgens Barten is er al begonnen
het complex te upgraden onder
andere nieuwe tafels en stoelen.
Het clubhuis en het terras worden zo ingericht dat het een genot is er te verblijven. Zelfs wandelaars in het bos kunnen terecht voor een kopkoffie of iets
uit de keuken. Om nieuwe leden
te trekken laat men het entreegeld vervallen voor nieuwe leden
die zich voor 1 mei aanmelden.
Veel oud leden zullen weer terugkeren, omdat men nu ook in
de avonduren kan tennissen, iets
wat na een drukke werkdag een
mooie en vooral gezonde afwisseling is.
Voor informatie kijk op info@
merlenhove.nl.
Eric van Westerloo

VEW verteert winterstop uitstekend
Heemstede - De selectie van voetbalvereniging VEW heeft de
winterstop uitstekend verteert. In de eerste officiële wedstrijd
van de tweede seizoenshelft werd Velsen over de knie gelegd;
4-2.
Nadat de selectie van VEW zijn
traditionele trainingskamp op
Texel tot een goed einde had weten te brengen, oefende het eerste elftal van VEW vorige week
tegen Haarlem-Kennemerland.
Die wedstrijd werd al ruim gewonnen(5-0) en afgelopen zaterdag was het dus Velsen dat
zijn meerdere in VEW moest erkennen. VEW startte voortvarend
en al snel leidde die inspanningen tot een voorsprong. Via een
snelle aanval kon uiteindelijk Michiel Dekker de bal tegen de touwen werken. VEW bleef aandringen en speelde tegen een Velsen
dat in de eerste helft alle hoeken van het veld kreeg te zien.
Nog voor de pauze was het Bob
de Leeuw, die via een sluwe vrije
trap van de rand van de 16 meter, laag in de hoek raak schoot.

Ook de 3-0 kwam nog voor rust
op het bord. Via een goed lopende aanval was het Niels Dekker
die kon afronden. Na de thee
bleek Velsen sterker. VEW geloofde het wel. Zeker het eerste
kwartier in de tweede helft liet
VEW het een beetje lopen. Velsen kon dan ook de 3-1 aantekenen. Velsen bleef gevaarlijk
maar VEW-keeper Michiel van
Rooyen, die de afwezige Jelle de
Vries verving, hield in deze fase
zijn goal schoon. Na diverse wissels aan VEW kant; Niels Dekker werd gewisseld voor Niels de
Jong en Jeroen Veltenaar, terug
van een verblijf in het buitenland,
kwam een kwartier voor tijd voor
de moe gestreden Bob de Leeuw
in het veld. Diezelfde Jeroen Veltenaar maakte aan alle onzekerheid een eind door kort nadat hij

in het veld kwam de 4-1 aan te
tekenen. De 4-2 die Velsen vlak
voor tijd nog maakte was slechts
voor de statistieken want VEW
kwam in de laatste minuten van
deze wedstrijd niet meer in gevaar.
Volgende week speelt VEW uit
tegen HBC dat gedeeld tweede staat in de 4e klasse C in het
zaterdagvoetbal. VEW zou een
aardige sprong in het klassement kunnen maken als ze deze zegereeks voort kunnen zetten. Momenteel staat VEW op
een 6deplek met 12 gespeeld en
17 punten. Tussen plek 4 met 19
punten en plek 9 zit momenteel
maar 6 puntjes. Dus het kan nog
alle kanten op.
VEW gaat voor het komende seizoen ook op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Het contract
van Fred van der Veldt, wordt na
4 jaar dienstverband, niet verlengd. Dit maakte het hoofdbestuur van VEW bekend.

HBC/Overbos G1 – ZCFC G1
8 – 1: Voor Mama...........
De kerstdiners zijn genuttigd. De oliebollen zitten er in. Het vuurwerk is de lucht in. En de beste wensen zijn geuit. We zijn dus in
het nieuwe kalenderjaar beland en pakken de draad weer op. De
KNVB had in al haar wijsheid besloten de competitie van het 1e
gedeelte gewoon door te zetten. Zo moest HBC G vandaag aantreden tegen ZCFC.
HBC G1 heeft een heel goed team. In de eerste helft van de competitie was dat te zien aan soms hele goede wedstrijden en een
klassering in de top 3. De heen wedstrijd was ruim gewonnen,
dus.......... Maar op het moment dat die gedachte post vat dan moet
je oppassen. HBC bewees die stelling weer eens. Ondanks de afwezige Bauke en Davy, kon coach Jan nog steeds een sterke opstelling maken. Alleen, het liep niet. Het normale overspelen, het
positie spel, de duels, de wil om te winnen. Het was niet zichtbaar.
HBC kwam weliswaar halverwege de 1e helft op een voorsprong,
maar kort daarop profiteerde ZCFC van de instelling van HBC en
passeerde Sebastiaan, zodat de rust in ging met een gelijke stand.
Zou de pauze lang genoeg zijn om een en ander recht te zetten?
HBC kwam in ieder geval beter uit de startblokken. Er waren wat
meer combinaties te zien. ZCFC was echter niet direct de mindere. De coach had de keeper ingezet om de aanval te versterken.
Maar gelukkig stonden Denzel, Thomas en Liban nu wel geconcentreerd te verdedigen. De konsekwentie van hun keuze was dat
er een mindere keeper op goal moest. HBC maakte daar optimaal
gebruik van. 7 doelpunten vielen er. Gert-Jan en Martijn waren beide goed voor 3 doelpunten. Jeroen rondde ook netjes 1 keer af. De
meest bejubelde kwam echter van Ashwin. Aan zijn zieke moeder
had hij een doelpunt beloofd. Toen hij die maakte was de ontlading
groot. Professioneel ging zijn shirt omhoog en kon hij het talrijke
publiek laten zien wat de reden was. Het gaf iedereen (hopelijk zijn
moeder ook) een boost.
Dat Thomas een stille wens had ook een doelpunt te maken ontging iedereen, maar hij zou minstens zo blij geweest zijn.
Leo Holdorp

Vacature Top 3 Vrijwilligerswerk

Wie wil begeleiden bij tekenen
en schilderen?
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert
haar vacature Top 3. Staat er een
leuke functie voor u bij, neem
dan contact op met één van de
medewerkers van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk
Heemstede.
Zij zijn bereikbaar van dinsdag
t/m donderdag tussen 9-12 uur:
023 – 5483824. Op de website
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u nog veel meer leuke
vacatures vinden!
Vrijwilligers voor de tekenen schilderclub
Voor een woonzorgcentrum
zoekt het steunpunt 1 á 2 vrijwilligers die een groepje bewoners
wil(len) begeleiden bij het tekenen en schilderen op maandagmiddag van 14.15 – 16.15 uur.
Je werkt samen met een andere
vrijwilliger. Affiniteit met tekenen
en/of schilderen is een pré. Kom
gerust een keer langs om mee te
helpen!
Vrijwilligers voor het organiseren van bijeenkomsten
Iedere laatste zaterdagmiddag
van de maand wordt er in het
NAH-café een bijeenkomst georganiseerd voor mensen met

een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Tijdens deze bijeenkomsten is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen die te maken hebben
met het letsel. Voor het organiseren van deze maandelijkse bijeenkomsten worden betrokken
vrijwilligers gezocht. Ben jij een
creatieve geest en ben je bereid
om bij toerbeurt deel te nemen
aan de bijeenkomst?
Vrijwilliger Schoolbibliotheek
Voor een basisschool worden
enthousiaste vrijwilligers gezocht voor de schoolbibliotheek.
Het gaat om het organiseren, begeleiden en in goede banen leiden van de activiteiten. De taken zijn zeer divers, maar het
ontvangen en enthousiasmeren
van leerlingen in de schoolbibliotheek, voorlezen, leuke thema’s bedenken met bijbehorende boeken zijn er een paar van.
Je wordt begeleid door de leescoördinator en je krijgt uitleg
over en scholing in het computersysteem. Dagen en tijdstippen zijn in onderling overleg af
te stemmen.
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Geen draagvlak bij Provincie voor
Nieuw Luchthavenindelingbesluit
Regio - Gedeputeerde Staten (GS) zijn van mening dat bij
het maken van het ontwerpbesluit Luchthavenindelingbesluit
(LIB) er onder andere onvoldoende is gekeken naar ruimtelijke effecten. Daardoor heeft geen integrale afweging van alle relevante belangen kunnen plaatsvinden. GS vinden dat dit
alsnog moet gebeuren, waarbij ook de systematiek van ontheffing en vergunningverlening moet worden betrokken. GS
hebben daarom besloten tot het indienen van een zienswijze.
Vergeleken met het nu geldende
LIB worden er toetsingsgrenzen
drastisch naar beneden bijgesteld. Dat gaat bijvoorbeeld om
de maximale toegestane hoogte van bouwwerken zoals gebouwen of hijskranen in relatie
tot de afhandeling van vliegverkeer op Schiphol. GS willen een
nader onderzoek naar de effecten van het nieuwe LIB op de nu
reeds voorziene ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied dat
door het besluit wordt getroffen.

Deze inventarisatie zou ook een
beeld moeten opleveren van de
financiële en overige economische gevolgen van die projecten
die al in een vergevorderd stadium zijn maar nog niet in een
concreet bouwplan zijn vastgelegd. Het gaat hier overigens niet
alleen om bouwinitiatieven maar
ook om (plannen voor) havenactiviteiten in het Noordzeekanaalgebied.
In de Nota van toelichting bij het
ontwerp LIB stelt het kabinet te

willen voldoen aan de mondiale en Europese eisen op het vlak
van vliegveiligheid. GS zijn van
mening dat onvoldoende helder
is wanneer er sprake is van implementatie van internationale
afspraken en wanneer er keuze
zijn gemaakt op basis van nationale overwegingen. Daardoor is
het ook niet mogelijk eventuele
alternatieven van de voorgestelde maatregelen te wegen.
GS stellen ook vast dat er geen
bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden over het ontwerpbesluit. En verzoeken het kabinet
een dergelijk overleg alsnog te
bewerkstelligen. Voordat een
gewijzigd ontwerpbesluit op basis van de zienswijzen zal worden voorgelegd aan de Raad van
State.

Stadsschouwburg Haarlem
creëert eigen ‘Walk of Fame’
Regio – De Stadsschouwburg is
een prachtig kunstwerk rijker: op
7 januari werd onder grote belangstelling het portret van actrice Elisabeth Andersen onthuld.
Het portret is van de hand van
kunstenares Liesbeth Kraaijpoel.
De onthulling vond plaats in
aanwezigheid van de inmiddels 94-jarige actrice zelf, Algemeen Directeur Jaap Lampe en
de kunstenares. Naast de pers
en andere genodigden was onder meer collega-acteur Hans
Croiset bij deze onthulling aanwezig. Jaap Lampe noemde het
portret in de foyer een aanwinst
voor de Stadsschouwburg Haarlem. Op deze plek mag een beeltenis van een prominent Nederlands actrice als Elisabeth Andersen niet ontbreken. De oorspronkelijk Haagse actrice is
ruim lange tijd woonachtig in
Haarlem en betrad meermaals
de bühne van de Stadsschouwburg, in diverse grote rollen. En
dat kweekt een band. Andersen
debuteerde in 1943 en wordt beschouwd als een van de grootste actrices die Nederland heeft
voortgebracht. Ze won driemaal
de Theo d’Or en tweemaal de
Colombina en werkte onder anderen met regisseurs Cees Laseur en Pjotr Sjarov. Na de onthulling richtte Elisabeth Andersen zelf een woordje tot het pu-

Alten gezocht
Regio - Het Haarlems vocaal
ensemble Puisque tout Passe is
kortgeleden gestart met de voorbereiding van haar voorjaarsconcert op 6 april met als thema
‘Dromerige Vergezichten’.
Op dit moment wordt naast de
Sept chansons en Un soir de nei-

V.l.n.r.: Jaap Lampe, Elisabeth Andersen en Liesbeth Kraaijpoel.
bliek en haalde op humoristische
wijze anekdotes aan over haar
toneelvoorstellingen in Haarlem
en het ontstaan van haar portret.
In het bijzonder dankte zij Jaap
Lampe van de Stadsschouwburg
en de talentvolle kunstenares
Liesbeth Kraaijpoel, die de trekken van de actrice zo prachtig en
treffend heeft weergegeven. Met
de komst van dit portret creëert

de Stadsschouwburg een eigen
‘Walk of Fame’ van kunstwerken. In de foyer hangen reeds
portretten van onder anderen
Boudewijn de Groot, John Lanting, Egbert van Paridon en Peter Lohr. Zo kunnen bezoekers
naast de voorstellingen tevens
van beeldende kunst tijdens de
pauzes in de foyer genieten.
Bart Jonker

ge van Francis Poulenc ook muziek van de Amerikaanse componist Eric Whitacre ingestudeerd. Voor een goede balans in
het koor is er plaats voor twee
alten. Van de zangers wordt verwacht dat ze bereid zijn buiten
de reguliere repetities te studeren en deel te nemen aan repetitiedagen, die altijd in het week-

end vallen. Ben je geïnteresseerd
meld je dan aan voor een kennismakingsrepetitie op de dinsdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur
in basisschool De Kring, Parklaan
108 in Haarlem. Aanmelden via
marja@gaeleleven.nl of tel: 0653129985 of e-mail info@puisquetoutpasse.nl. Meer informatie op www.puisquetoutpasse.nl.

Koninklijke HFC laat
kostbare punten liggen
Regio - In Naaldwijk trof HFC
het afgelopen weekend het
plaatselijke Westlandia. Een
middenmoter in de hoofdklasse die het vooral moet hebben van fysieke kracht. In Marcel de Bruijn hebben de westlanders een lastig te bespelen aanvaller. Hij maakte het
de HFC verdediging dan ook
met regelmaat moeilijk. Toch
bleek er voor HFC weinig aan
de hand. Direct na aanvang
ontspon zich een aardige strijd
waarbij beide teams de ruimte
zochten om aan te vallen. HFC
deed dat net iets slimmer en
zo stond na 22 minuten de 0-1
op het bord. Na goed werk van
Bart Nelis kon Martijn Tjon-ANjoek weer een doelpunt aan
zijn totaal toevoegen. HFC zat
na een half uur spelen op rozen toen een schot van Tjon-ANjoek via de onderkant van de
lat weer uit het doel verdween,
maar grensrechter Winkel de
bal over de doellijn had zien
gaan. Hoewel hij daartoe niet
in de juiste positie stond en zeker 20 meter van de achterlijn
verwijderd was bleef hij bij zijn
beslissing 0-2. HFC liet Westlandia komen en mikte de rest
van de wedstrijd op de counter.
Na rust bleef een van de motoren op het middenveld Donny Verdam achter in de kleedkamer en mocht jongeling Nigel Castien het proberen. Het
verschil was opmerkelijk en
Westlandia kon meer en meer
greep krijgen op de wedstrijd.
Door het inbrengen van aanvaller Linonel Frederik gokte
coach Mulders van HFC op zijn
kwaliteit om de verdedigers

van Westlandia bezig te houden. Dit lukt hem slechts één
maal en bleek eerder een verzwakking voor het team. Verdedigend kwam hij tekort ten
opzichten van Reggie Schaap
die eerder als aanvaller wel
flink meeverdedigde. Alle vrije
trappen van Westlandia vlogen
hoog over het doel van HFC
dus daar zat het gevaar niet.
Westlandia bracht verse krachten in het veld. Goede wissels
bleek al rap. Westlandia werd
steeds gevaarlijker en HFC
kwam weinig aan counteren
toe. Met nog tien minuten op
de klok verkeek Vincent Volkert zich volledig op een diepe bal. De ingevallen Mitchel
de Bas kwam zo in balbezit en
trok de bal hard voor het doel.
Marcel de Bruijn maakte het af
en bracht Westlandia het verdiende doelpunt 1-2. Zo als zo
vaak krijgt een team vleugels
als men denkt dat er nog iets te
halen valt. Vijf minuten na hun
eerste doelpunt kregen zij hulp
van scheidsrechter Midden.
Tijdens een rommelige situatie
in het strafschopgebied zag hij
een handsbal van aanvoerder
Opoku en gaf een strafschop.
Steven Oltshoorn benutte deze
buitenkans en bracht de eindstand op 2-2. HFC liet zich de
kaas van het brood eten en
zo twee kostbare punten liggen. Door het gelijkspel van de
nummers twee en drie EDO en
Quick (ook 2-2) staat HFC nog
steeds aan kop.
Zondag de kraker tegen EDO
dat slechts op een punt achterstand staat.
Eric van Westerloo

Stylingworkshop met GayOkay
Regio - GayOkay is een ontmoetingsplek voor HLBT’ers mensen
met een verstandelijke beperking. Op zondag 2 februari is er
een gezellige middag waar een
echte stylist een workshop zal
geven over styling. Iedereen is
welkom om gezellig mee te komen luisteren en kennis te ma-

ken met de andere deelnemers. De kosten zijn 2,50 dit is
met koffie of thee. Aanmelden
voor deelname uiterlijk 28 januari: team@stichtingdebaan.nl of
023-5314463.
Kijk voor meer informatie op
www.stichtingdebaan.nl.
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AgendA
22

Woensdag
januari
en donderdag 23 januari
Week van het Gebed ‘Is
Christus dan verdeeld?’ met
samenkomsten in de Heemkerk op woensdag 22 januari, Herenweg 141, Heemstede
en donderdag 23 januari bij de
Rafaëlgem. Nehemia, Koediefsln. 73. Beide gaan van start
om 19.30 uur.
Info: www.weekvangebed.nl.

22

januari
Woensdag
t/m eind januari

Lezing in bibliotheek
Heemstede om 20.00 uur
over het leven van Dante Alighieri, gehouden door
dr J. Janssen (emeritus hoogleraar cultuur en godsdienstpsychologie aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen).
Gratis voor Danteleden.
Niet-leden: 5 euro.

22

januari
Woensdag
t/m zaterdag 1 februari

Juane Xue.
Groepsexpositie bij Galerie
Année met o.a. nieuw werk
van Yvonne van Dreven, Juane Xue, Marjanne Beeuwkes en Roos Schuring.
Open: do, vrij, za, van 11.00 17.00 uur, en na afspraak.
Gedempte Oude Gracht 33,
Haarlem. Tel. 023-5325231,
06-24218488,
info@galerieannee.nl,
www.galerieannee.nl.

22

januari
Woensdag
t/m eind januari

Expositie ‘Kunst van Zolder’.
Kunst ingebracht door kunstliefhebbers bijvoorbeeld van
de volgende kunstenaars: Dodog Soeseno, Corneille, Jeroen Henneman, Theo Mackaay, Harry Mertens en Jan
Munter.
Open: woensdag t/m zaterdag
13.00 - 17.30 uur.
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat
56a te Heemstede.
Tentoonstelling Leonid Sologoub, een Rus in ballingschap. Kunstenaar en architect.
Werk te zien bij AmstelArt,
Wilhelminaplein 12 te Heemstede.

Expositie Henk-Claire Loeffen in Inloophuis Kennemerland. Duidelijk herkenbaar in
zijn schilderijen zijn het exotische kleurgebruik en de steeds
weer terugkerende mengeling van abstract en figuratief.
Ter afwisseling maakt hij tussendoor nog steeds collages.
Loeffen doneert 50% van de
opbrengst van verkocht werk
uit deze tentoonstelling aan
het Inloophuis.
Wulverderlaan 51, SantpoortNoord.
www.claire-loeffen.nl.
Gallery Odyssey toont werk
van de Cubaanse kunstenaar Carlos Casas, woonachtig in Heemstede, in het
raadhuis van Heemstede.

Galerie Het Kunstbedrijf
organiseert ‘Kunst van
Zolder’. Heeft u werk voor
deze verkoopexpositie? Aanbrengen kan van 27 november t/m 20 december. Woensdag t/m zaterdag van 13.00
tot 17.30 uur.
Informeer naar de regels
en mogelijkheden: 0235474499/06-57195700.
Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56 te Heemstede.
Info: www.hetkunstbedrijf.nl.

22

januari
Woensdag
t/m dinsdag 4 februari

cert worden Italiaanse madrigalen van Monteverdi gekoppeld aan werken van Nederlandse componisten die door
het madrigaal beïnvloed zijn
zoals Hendrik Andriessen en
de vergeten componist Jan
Nieland.
uur.

Nieuwe expositie in voormalig gemeentehuis Bennebroek met twee Bennebroekse kunstenaars, Jomien Hamerslag (beelden)
en Guus Coene (schilderijen). Bennebroekerlaan 5,
Bennebroek. Openingstijden maand. t/m vrijd. 8.30–
12.30 uur / woensd. 13.30–
16.30 uur.

22

januari
Woensdag
t/m zondag 2 maart

Expositie professioneel fotograaf Geek Zwetsloot
‘paarden’ bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, te bezichtigen tijdens
openingsuren. Zie voor meer
informatie: http://geekzwetsloot.tumblr.com.

22

januari
Woensdag
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in
Haarlem presenteert een
tentoonstelling over het
thema ‘Van God Los? Je
geest in balans’. Terwijl de
traditionele kerken in Nederland leeglopen, groeit de belangstelling voor nieuwe vormen van spiritualiteit. Aan de
hand van kunstwerken, foto’s,
films en documentaires wordt
getoond wat we doen als we
niet zo lekker in ons vel zitten.
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688,
www.hetdolhuys.nl.

23

januari tot
Donderdag
en met zondag 9 februari
Waag-expositie ‘Gewoon
Goed’ als hommage aan
het dagelijks leven. Werk
van Francis van der Meer
uit Heemstede en Cora Verhoog uit Bloemendaal. Te bezichtigen in Galerie De Waag
Spaarne 30 te Haarlem. (Openingstijden: 13.00 – 17.00
uur). Op zondag 26 januari om 15.00 uur vindt de opening van deze tentoonstelling plaats.
Zie ook www.francisvandermeer.nl, www.coraverhoog.nl
en www.kzod.nl

26

januari
Zondag
Vocaal Ensemble Kwarts
viert 25-jarig jubileum met
een concert rond het thema ‘madrigalen’. In dit con-

Zie ook www.vocaalensemblekwarts.nl of bel naar 0235386682. 19 januari, Dorpskerk, Burg. Enschedelaan 67,
Santpoort-Noord. 26 januari,
‘Sociëteit Vereeniging’, Zijlweg
1, Haarlem.
Aanvang concerten: 15.00
Vrijdag

24 januari

Foto: Fred van Wijk.

Dialezing en klankbeelden van Groei & Bloei Bennebroek met twee onderwerpen ‘Canada, Natives &
Nature’ en ‘Spirits of Yellowstone Country’.
Canada Natives & Nature
gaat over het regenwoud en
de kust van Vancouver Island en Spirits of Yellowsto-

ne Country geeft een beeld
van de Indian Summer in Yellowstone en Grand Teton,
twee nationale parken in de
Rocky Mountains (V.S.). Loc:
Akonietenplein 1, Bennebroek, aanvang 20.00 uur. Entree gratis.
Geef-en-deelavond, georganiseerd door de Petrakerk in Heemstede. Spullen
ruilen met andere bezoekers
of kopen van bijv kinderkleding, speelgoed en huishoudelijke artikelen. Spullen inbrengen kan ook. Soep, thee
of koffie aanwezig. Van 19.15
- 21.00 uur. Inbreng spullen:
van 18.30 - 19.00 uur Petrakerk, Limburglaan 3 in Heemstede (achter de Aldi). Toegang gratis. Info: Facebook.
com/PetrakerkHeemstede /
Marianne 06-44625287.

25

januari
Zaterdag
Cabaretière Jacquelien de
Savornin Lohman treedt op
voor senioren in Kennemerland. Engelmunduskerk
in Velsen-Zuid, Kerkplein 1.
Programma ‘Liedvermaak’. Na
afloop informele borrel.
Voor meer informatie of reserveringen bel 06-48401041
(Janine Bosma) of 0624671774 (Marcelle Wellema). www.oudeheldengaanopstap.nl.
Café de 1ste aanleg trapt
nieuwe muzikale jaar af
met de funk-rockband
MDY. Het optreden start om
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29

januari
Woensdag
Voorleesmiddag om 15.00
uur in bibliotheek van
Heemstede, Julianaplein uit
het boek Krrr… okodil. Gratis toegang. Info: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Lezing door Ferry Tromp
& John Voskens over De
slag om Het gemeentehuis
(Bloemendaal). Intrigerend
portret van de kracht en de
zwaktes van de werking van
onze lokale democratie anno 2014. Aanvang 10.30 uur.
Toegang vrij. Reserveren gewenst. Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, Heemstede.
023 – 5282472.

Optreden Ruysdael Kwartet met Nino Gvetadzein de
Oude Kerk om 20.15 uur. Entree: 21,50 euro. Programma:
Mozart, Adagio en Fuga KV
546; Mendelssohn Bartholdy, Strijkkwartet nr 1 in Es gr.t.
opus 12; Brahms, Pianokwintet in f kl.t. opus 34.
Concert van Nederlands
Mannenkoor in Gereformeerde Kerk, Eugénie Previnaireweg 14 te Nieuw-Vennep. Met sopraan Judith
Sportel en een combo onder leiding van Jan Lenselink.
Aanvang concert 19.30 uur,
kerk open 19.00 uur.
Toegang: 15,- incl. pauzeconsumptie. Telefonisch reserveren bij Piet van der Eijk, tel.
023-5632973, Henk van der
Meulen, Amstelveen, tel. 0655174089 en Ben Smits, Leiden, tel. 06-30871723. Info:
www.ncmonline.nl.

26

januari
Zondag
De goddelijke komedie
door Jacques Janssen.
Talloze kunstenaars hebben
Dantes werk geïllustreerd en
becommentarieerd, overal ter
wereld en tot op de dag van
vandaag. In een drieluik gaat
Jacques Jansen in op Dantes
visie op de beeldende kunst.
In het Oude Slot - aanvang:
15.00 uur - 17,00.
www.podiaheemstede.nl,
pr@podiaheemstede.nl.
Lezing door Dante-kenner
Jacques Janssen in het Oude Slot, georganiseerd door
Podium Oude Slot. Hij gaat in
op de beeldende kunst in het
meesterwerk ‘Divina Commedia’. Aanv. 15.00 uur. Entree:
17,-. Kaartverkoop: 023-548
38 38 en www.podiaheemstede.nl.
Ledenvergadering met
aansluitend nieuwjaarsreceptie Fietsersbond Haarlem, vanaf 16.15 tot 18.00 uur.
Bibliotheek van het Rosenstock-Huessy, Hagestraat 10,
Haarlem. Thema: Eldorica,
maatschappijvisie van kunstenaar Jurriaan Andriessen
(1951-1991).

31

januari
Vrijdag
Zazi, muziekvoorstelling in de Luifel, Herenweg 96 Heemstede. Start om
20.15 uur in Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kaartverkoop van maandag t/m donderdag van 9.00
tot 16.00 uur, op vrijdag van
9.00 tot 13.00 uur en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van de Luifel. U kunt ook
telefonisch reserveren via 023
548 38 28 kies 1.

2

februari
Zondag
Pianiste Mireille Heijltjes
speelt voor goede doel ‘Euro A Day’ in het Oude Slot, ir
Lelylaan te Heemstede.
Euro A Day valt onder nonprofit organisatie International
Association for Human Values. (iahv.nl)Aanvang 14.00
uur. Met high tea na afloop.
Entree: 27,50 euro / 12,50 euro voor Euro A Day. Info en
aanmelding: veronique.hazelzet@aofl.nl.
Programma Trommelvuur
van Het Twitching Eye Trio.
Voor kinderen vanaf 6 jaar. In
Trommelvuur is het decor niet
alleen leuk om te zien, maar
ook om naar te luisteren. Het
idee achter Trommelvuur is
dat elk geluid muziek en ritme kan zijn, van het kloppen van je hart tot het slaan
met deuren. Trommelvuur begint om 15.00 uur in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein
in Heemstede. Entree: 16,00;
kinderen: 7,50. Leeftijd 6+.
Kaartverkoop: 023-548 38 38
en www.podiaheemstede.nl

6

februari
Donderdag
Lezing voor volwassenen
‘Van leren praten tot leren
lezen’. Over taalontwikkeling
en de rol van het voorlezen.
Gratis toegang. 20.00-22.00
uur. Reserveren: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Wetenschapsjournalist Govert Schilling gaat in het
Oude Slot op verkenning
door het heelal. De lezing
begint om 20.15 uur. Entree:
17,00.
Kaartverkoop: 023-548 38 38
en www.podiaheemstede.nl.
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Oudste cabaretière van Nederland

Jacquelien de Savornin Lohman brengt
ouderen Kennemerland op de been!
Regio – Cabaretière Jacquelien
de Savornin Lohman, uitgeroepen tot één van de ‘Smaakmakers van 2013’, treedt op zaterdag 25 januari exclusief op voor
senioren in Kennemerland. Dit
gebeurt op uitnodiging van ‘Oude Helden Gaan Op Stap’, een
ongesubsidieerd initiatief dat
ouderen in de regio ondersteunt
bij het sociaal en cultureel actief
blijven. Jacquelien de Savornin
Lohman draagt dit project van
twee lokale zorgondernemers
een warm hart toe.
Het eenmalig optreden van De
Savornin Lohman vindt plaats
in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid (Kerkplein 1). De ‘oudste cabaretière van Nederland’
speelt er op zaterdagmiddag 25
januari haar jongste theaterprogramma ‘Liedvermaak’. Het optreden vangt aan om 14.00 uur.
Kaarten kosten 35 euro per stuk.
In de kerk is plaats voor 200 personen. Na afloop is er een informele borrel.
Oude Helden Gaan Op Stap is
een project van Marcelle Wel-

lema van MW Seniorenbegeleiding uit Santpoort-Noord en Janine Bosma van Oude Helden uit
Haarlem. Deze twee zorgondernemers werken tot dusverre belangeloos en zonder subsidiëring aan dit project om ouderen
in de regio de mogelijkheid te
bieden sociaal en cultureel actief
te blijven. Het tweetal zoekt actief naar sponsors om de kosten
voor deelnemers zoveel mogelijk
te kunnen drukken, zodat iedereen kan deelnemen.
De Savornin Lohman reageerde
meteen enthousiast op de uitnodiging van Oude Helden Gaan
Op Stap om in de middag een
exclusief optreden voor senioren uit Kennemerland te geven.
Zij zal tijdens de pauze met het
publiek in gesprek gaan.
In 2013 organiseerde Oude Helden Gaan Op Stap zonder enige subsidie of andere hulp, met
succes de eerste excursies voor
senioren, naar het Rijksmuseum
en naar het Instituut voor Beeld
en Geluid in Hilversum.
Voor meer informatie of reserve-

Foto: Fred van Diem.

21.30 uur en de entree is gratis. Hoek Kerklaan/Raadhuisstraat, Heemstede. Zie ook:
http://mdij.wordpress.com.

• de Heemsteder

ringen bel 06-48401041 (Janine
Bosma) of 06-24671774 (Marcelle Wellema). www.oudeheldengaanopstap.nl.

‘Met medewerking van hooggeschoolde harpisten’

Jubileumconcert bij Loek van der Meer
op 15 februari en matinee op 16 februari
Heemstede - Op zaterdag 15
en zondagmatinee 16 februari vinden ter afsluiting van het
winterseizoen nog 2 concerten
plaats voor maximaal 30 gasten
bij Loek van der Meer in Heemstede.
In dit weekend vindt het 75e
feestelijke
jubileumconcert
plaats. Ontvangst zaterdag om
20.00 uur. zondagmatinee, ontvangst om 14.00 uur.
Medewerking wordt verleend
door 2 hooggeschoolde harpisten, die hier al meer hebben
opgetreden. Op zaterdag komt
Wendy Rijken uit Den Haag en
op zondag Colet Nierop uit St

Maartensbrug (NH). Met het gevarieerde programma laat u zich
zeker verrassen.
Sopraan Marije Roos studeert
aan het Conservatorium van Amsterdam en komt ook voor de 2e
keer. Zij zingt liederen van uiteenlopende componisten, die
heel goed bij haar stem passen.
Scarlatti, Debussy, Bellini, Schubert en Brahms.
Violiste Loeki Poncin, viooldocente uit Haarlem. Zij was lid
van het Noord Hollands Philharmonisch Orkest en Holland Symfonia. Zij is nu o.a. viooldocente
in Bloemendaal aan de muziekschool en concertmeester van

het Bach Ensemble. Gespeeld
wordt Amy Beach Romance, Romanze van Johan Svendsen, Elgar, maar ook als afsluiting Misty van Errol Garner, Smoke gets
in your Eyes en Oh Lady Be
Good,oude klassiekers.
Loek speelt Hadik óbester nótája. Hongaarse muziek van Johann Bihari en de Czardas uit de
Fledermaus van Johann Strauss.
Hij zorgt weer verder voor de begeleiding op zijn geheel eigen
wijze.
Een geheel verzorgde avond/
middag is 20 euro. Informatie en
reserveren: JP Strijboslaan 1 te
Heemstede, 023-5284495.

Café de 1ste aanleg trapt nieuwe muzikale
jaar af met de funk-rockband MDY
Heemstede - Op zaterdag 25 januari vanaf 21 uur gaat het los in
café de 1ste Aanleg. MDY staat
voor rock uit de top 100 met verrassende uitstapjes naar funk
& soulklassiekers. De band timmert inmiddels al ruim drie jaar
aan de weg met optredens in de
hele regio.
Feest van herkenning
MDY bestaat uit Bert Pannekeet
(zang & keyboard), Eddy Satoer
(gitaar), Bart van de Bovenkamp
(basgitaar) en Egon van Zon

(drums). Met nummers van onder
meer Kings of Leon, Red Hot Chili Peppers, Kane, Tom Jones, Joe
Jackson en Eric Clapton staat de
band garant voor een feest van
herkenning. Het optreden start
om 21.30 uur, entree is gratis.
Achtergrond MDY
MDY begint in september 2010
als gelegenheidsformatie voor
een éénmalig optreden. Maar
het enthousiasme binnen de
band en bij het publiek tijdens
het optreden smaken naar meer.

Dus volgen er al snel optredens
in de regio met als hoogtepunt
een optreden op het regionale poppodium van de Nozem en
De Non in Heemskerk. Het bijzondere aan de band is dat de
bandleden allemaal werkzaam
zijn bij de Milieudienst IJmond.
De Milieudienst voert de milieutaken voor de gemeenten in de
regio Midden- en Zuid-Kennemerland uit waaronder Heemstede. In 2013 lanceerde de band
haar eigen site: http://mdij.wordpress.com.
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Heemstede

Centrum voor Jeugd en Gezin
Heemstede organiseert...
Met College Hageveld op 28 januari 19.30 uur:

In deze uitgave:
- Sticker op grijze rolemmer
- Ex-inbreker geeft tips
- Start herinrichting en
riolering CruquiuswegNijverheidsweg e.o.

Volg ons op
Facebook en Twitter

Met Haemstede Barger op 4 februari, 19.30 uur:

Interactieve ouderavond over
genotsmiddelen en gamen

Discussieavond over nieuwe
leeftijdsgrens alcohol en tabak

Voor ouders en/of verzorgers met kinderen in de
leeftijd van 12 t/m 16 jaar organiseert het College
Hageveld in samenwerking met het CJG Heemstede
een informatiebijeenkomst over genotsmiddelen en
gamen. Tijdens deze bijeenkomst komt aan bod:
- Wat moeten ouders weten over alcohol en
drugs?
- Hoe kunnen ouders herkennen dat hun kind
iets gebruikt heeft? Op welke manier kunnen zij
hierover in gesprek gaan met hun kind?
- Hoe gaat het College Hageveld om met
genotsmiddelengebruik?
- Hoe kunnen ouders signaleren, dat hun kind zich
verliest in het gamen? Wanneer is er sprake van
een gameverslaving?
Marion Kooij, preventiemedewerker van de Brijder
Jeugd zal samen met een teamleider van College
Hageveld een interactief programma verzorgen.

Voor ouders en/of verzorgers en jongeren in
de leeftijd van 14 tot 18 jaar organiseert de
Haemstede Barger in samenwerking met het CJG
Heemstede een interactieve avond over de nieuwe
leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van
alcohol en tabak. Tijdens deze avond zullen ouders
en jongeren met elkaar in discussie gaan over dit
nieuwe beleid van de Rijksoverheid. De avond wordt
begeleid door Marion Kooij, preventiemedewerker
van de Brijder Jeugd. Naast discussie zal zij ook
voorlichting geven over roken en het gebruik van
alcohol.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar college@hageveld.nl. Datum en tijd: dinsdag
28 januari van 19.30 (inloop vanaf 19.15 uur) tot
21.00 uur. Locatie: College Hageveld, Hageveld 15.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar administratie@heamstede-barger.nl. Datum en
tijd: dinsdag 4 februari van 19.30 tot 21.00 uur.
Locatie: de aula van de Haemstede Barger,
Koediefslaan 73 in Heemstede.

Kijk voor meer informatie over beide bijeenkomsten
op www.cjgheemstede.nl.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Wethouders in de wijk: vrijdag 24 januari
Een keer in de twee maanden houden de
wethouders inloopspreekuur. Zij doen dat op
wisselende locaties. Op vrijdag 24 januari zijn
Christa Kuiper en Jur Botter (Pieter van de Stadt
is deze keer niet aanwezig) tussen 10.00 en 12.00

uur aanwezig in het raadhuis van Heemstede,
Raadhuisplein 1. Vooraf aanmelden is niet nodig.
U wordt van harte uitgenodigd om langs te
komen en van gedachten te wisselen met de
wethouders!

Leukste winkelstraat
van Nederland
Winkelgebied Raadhuisstraat & Binnenweg
is wederom genomineerd
als leukste winkelstraat van
Nederland. Vorig jaar kregen
ze zilver, dit jaar gaan ze voor
goud. U kunt nog tot 31 januari
uw stem uitbrengen op www.
nlstreets.nl of scan de QR code.

Ex-inbreker Evert Jansen geeft
anti-inbraak tips

Sticker op
grijze rolemmer
voor 27 januari
Heeft u de nieuwe sticker al op de rolemmer
geplakt? In 2014 moeten de grote rolemmers
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van
een oranje sticker en de kleine rolemmer van een
groene sticker. Vanaf maandag 27 januari 2014
worden alleen de grijze rolemmers met de juiste
sticker geleegd. De rolemmers zonder sticker krijgen
een geel label. Dit houdt in dat u als aanbieder
het afval zelf naar de milieustraat moet brengen of
alsnog de juiste sticker moet plakken en wachten
tot de volgende aanbieddag.
Heeft u nog vragen over het gebruik van de
sticker of de grijze rolemmer? Kijk op www.
meerlanden.nl of neem contact op met de
afdeling Publieksinformatie van Meerlanden via
telefoonnummer (0297) 381717.

Evert Jansen, bekend van de AVRO tv-serie
‘De Inbreker’, was vroeger inbreker. Nu is
hij actief als voorlichter voor de Stichting
Veiligheid & Preventie. Donderdag 13 februari
is hij in Heemstede om tips te geven over het
voorkómen van woninginbraken. Dit doet
hij op een unieke manier, ditmaal voor de
bewoners van het Centrum en de Indische
wijk.
Als ervaringsdeskundige zal hij in deze buurt
de beveiliging testen en beoordelen. De foto’s
van de zwakke plekken laat hij zien op de
voorlichtingsavond. Zo wordt u aan het denken
gezet over hoe het met de beveiliging van uw
huis is gesteld. U kunt aan de hand van de tips –
wanneer nodig – meteen tot actie overgaan. Tijdens
de avond zijn er namelijk ook vertegenwoordigers
van twee bedrijven aanwezig die producten bieden
op het gebied van woonhuisbeveiliging: Safe &
Secure en SeceurTronics.

Aanmelden

De avond wordt op donderdag 13 februari
gehouden in de Burgerzaal van het raadhuis en
duurt van 20.00 tot circa 21.45 uur, vanaf 19.30
uur is de deur open en staat de koffie klaar.
Aanmelden doet u door een e-mail te sturen naar
postbusveiligheid@heemstede.nl. Geef bij
aanmelden aan op welk adres u woont en met
hoeveel personen u komt. Ook als u in een andere
wijk woont, kunt u zich aanmelden. U krijgt dan
bericht als er nog plaatsen over zijn. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de heer D. Nieuweboer
van de gemeente Heemstede via telefoonnummer
(023) 548 57 45.

Eerder heeft Evert Jansen een presentatie
gegeven aan de bewoners van de Schilderswijk,
de stationsomgeving, Componistenwijk en
Raadspensionarissenbuurt. Vanwege de grote
belangstelling organiseert de gemeente opnieuw
een voorlichtingsavond. Burgemeester Marianne
Heeremans en een medewerker van de politie,
basisteam Kennemerkust zijn ook aanwezig.

Start herinrichting en riolering
Cruquiusweg-Nijverheidsweg e.o.
Op maandag 20 januari is de gemeente Heemstede
gestart met de herinrichting en herbestrating van
de noordelijke parallelweg Cruquiusweg en de
vervanging van riolering in de Nijverheidsweg en
omgeving. Het project wordt in verschillende fasen
uitgevoerd door Schelvis Infra B.V. uit Heemstede.

Uitgebreide informatie over
de werkzaamheden vindt u
op www.heemstede.nl >Plannen en projecten>
Herinrichting Cruquiusweg en Nijverheidsweg.
Scan de QR code om direct naar deze pagina te
gaan.

Hamerpunten:
- Beheersverordening Algemene Begraafplaats
Heemstede 2014
- Verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen Heemstede 2014
- Beleidskader nieuwe Wmo en Jeugdwet

Vergadering commissie voor
bezwaarschriften

Vergaderingen
Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 30 januari
2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het
Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 30 januari
2014
- Vragenuur
Bespreekpunten:
- Vaststelling duurzaamheidsjaarverslag 2013
- Actualiseren Regelement van Orde van de
gemeenteraad (ovb)
- Verordening heffing en invordering van
parkeerbelasting 2014 (1e wijziging)

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten?
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023)
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 30 januari 2014 in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
- 20.00 uur bezwaar tegen het niet in behandeling
nemen van een subsidieaanvraag ten behoeve
van isoleren (openbaar)
- 20.30 uur bezwaren tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het bouwen van
een droogloop op het dak van Binnenweg 16
(openbaar)
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie
contact op met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Marisplein 7 het verhogen van de nok
wabonummer 9427, ontvangen 5 januari 2014.
- Marisplein 7 het wijzigen van de voorgevel
wabonummer 9434, ontvangen 5 januari 2014.
- Diepenbrocklaan 2 het kappen van 2 taxisbomen
wabonummer 9579, ontvangen 8 januari 2014.
- Cruquiusweg 25 het wijzigen van gevels en
verbouwen bedrijfspand wabonummer 9622,
ontvangen 18 december 2013.
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Oosterlaan 25 het verhogen van het dak
wabonummer 9306, ontvangen 19 december
2013. In het kader van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht hebben wij
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van 6 weken.
- Cruquiusweg 25 het wijzigen van gevels en
verbouwen bedrijfspand wabonummer 9622,
ontvangen 18 december 2013. In het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben wij besloten voor deze aanvraag de
beslistermijn te verlengen met een termijn van
6 weken.
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- IJsellaan 17 het kappen van 1 berk wabonummer
9388, verzonden 17 januari 2014.
- Strawinskylaan 66 het kappen van 1 berkeboom
en 1 conifeer wabonummer 9351,

verzonden 17 januari 2014.
- Frederik van Eedenplein 30 het kappen van
1 berk wabonummer 9350,
verzonden 17 januari 2014.
- Rijnlaan 45 het kappen van 1 abie pinsapo en
1 cedrus deodara wabonummer 9384,
verzonden 17 januari 2014.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedure)
- Cruquiusweg 25 het wijzigen van gevels
en verbouwen bedrijfspand wabonummer
9622, ontvangen 18 december 2013.
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijving BRP
Uitgeschreven uit Nederland uit de
basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende persoon
per 16 januari 2014 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
- J.P. Jucha, geboren 30 juni 1971,
Zandvoortselaan 69A
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan
deze binnen zes weken na plaatsing van deze

publicatie hierop reageren door contact op te
nemen met de afdeling Publiekszaken van de
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende persoon per 28 november
2013 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- R. van Delft, geboren 13-09-1995,
Leidsevaartweg 23

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus
1621, 2003 BR Haarlem).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag tot en met
donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 17.00
uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.
Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken

na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van Burgemeester en Wethouders. De termijn start op de
dag na verzending.
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij de
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem.
Zie verder kader ‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.
Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Boerenkool op het Raadhuis
Heemstede - Op een druilerige donderdag in januari was het
dan zover: Stichting Kom in mijn
Tuin maakte haar gedane belofte van een boerenkool-maaltijd
waar!
Bij de opening van deze prachtige kinder- en generatiemoestuinen vorig jaar werd namelijk
eerst (in het voorjaar) een aardappel gepoot door de heer Bot-

ter, en later (in het najaar bij
de officiële opening) een boerenkool-plant. Kom in mijn Tuin
deed toen de belofte om van dit
pootgoed in januari 2014 een
maaltijd te komen brengen, om
Wethouder Botter, Wethouder
van der Stad en de betrokken
ambtenaren te bedanken voor
alle steun aan dit mooie project.
De lunch werd verzorgd door

Mik van der Bor en Mariette Klay
van het project. De worst werd
gesponsord door scharrelslagerij
van ‘t Hoff. Het was een heerlijke
maaltijd, tijdens het eten werden
vele mogelijkheden en kansen
doorgenomen. Wilt u ook komend jaar leren moestuinieren?
Kijk op onze vernieuwde website:
www.kominmijntuin.com
voor
meer informatie.

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

