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www.brantjeswijn.nl

14 februari
is het

Valentijndag!
Adverteren?

verkoop@heemsteder.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Deze week in De krant!

Borduurwerk en schilderijen

Kleurrijk werk van Heemsteedse 
te zien in ‘Waagexpositie’
Heemstede - Gedurende 
de maand februari toont de 
Heemsteedse beeldend kun-
stenaar Griet Halbertsma 
met een overzichtstentoon-
stelling haar werk van de af-
gelopen jaren in de expositie-
ruimte van de Waag In Haar-
lem.

Griet Halbertsma kan geken-
schetst worden als een beschei-
den kunstenares die in haar ate-
lier gestaag doorwerkt aan haar 
door kleuren en vormen gedo-
mineerde schilderijen. Het werk 
van Griet kun je abstract noemen
maar laat voor de toeschouwer 
voldoende ruimte over om er als 
het ware in te verdwalen. Een 
proces dat Griet verrassender-
wijs zelf ook ondervindt bij het 
maken van haar werk.

Zoals Griet zelf treffend onder 
woorden brengt: “Ik heb van te-
voren geen vooropgezet plan 
of idee, kleuren worden gevoels-
matig aangebracht, het is als 
het ware een beetje creëren  
van chaos. Maar op een beslis-
send moment volg ik tijdens dit 
werkproces mijn intuïtie. Vindt 
mijn oog tijdens het creatie-
ve proces geen herkenning dan 
word ik zogezegd teruggewor-
pen op mijzelf. Dat is waar ik op 
zoek naar ben, een aansporing 
tot het voelen en aftasten van 
balans in een chaotisch beeld. 
En ik hoop natuurlijk dat het ‘kij-
ken’ naar mijn werk een soort-
gelijk gevoel bij de toeschouwer 
oproept.

Naast de abstracte werken, die 
onder meer in het voorjaar van 
2012 in het kader van de be-
faamde Dreefexposities in het 
Provinciehuis Noord-Holland 
werden geëxposeerd, is Griet 

het afgelopen jaar gaan experi-
menteren met oud borduurwerk 
dat zij op doek of paneel plakt. 
Zeer opmerkelijk is te consta-
teren dat de figuratie hier veel-
al het uitgangspunt vormt, in 
tegenstelling tot het abstrac-
te werk waarbij Griet dat zo veel 
mogelijk vermeden heeft.

De overzichtstentoonstelling is 
vanaf donderdag 29 januari tot 
en met zondag 15 februari te 
bezichtigen in Galerie De Waag 
Spaarne 30 te Haarlem. (ope-
ningstijden: 13.00 – 17.00 uur).
De feestelijke opening van de-
ze expositie vindt plaats op haar 
eigen verjaardag: zondag 1 fe-
bruari om 16.00 uur en gebeurt 
door haar collega, de Groning-
se beeldend kunstenaar Mieke 
Clement.

Zie ook www.griethalbertsma.nl; 
www.kzod.nl en www.facebook. 
com/kunst.zijonsdoel.

VANAF 1 FEBRUARI 

IEDERE ZONDAG 

GEOPENDGEOPEND
van 12.00 tot 17.00 uur

1.99 
1 LITER

PLUS Vers geperst  
sinaasappelsap
1 liter1.00

3 STUKS
PLUS Croissants
3 stuks

Acties elke zondag in de maand februari geldig.

Heemstede | J. van Goyenstraat 21-23 | 2102 CA Heemstede | 

www.plus.nlOpeningstijden: ma-vr 8.00 - 19.00 | za 8.00 - 18.00

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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5.50
diverse soorten
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HEEmsTEDE
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Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Heemstede - In Het Trefpunt 
te Bennebroek aan het Ako-
nietenplein 1 vindt zondag 
1 februari een viering plaats 
met dr. G. Heitink. Aanvang is 
10.00 u ur. Tevens K indercafé.             

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 1 fe-
bruari dienst in de Pinkster-
kerk, Camplaan 18, Heemste-
de met ds. P.I.C. Terpstra. Aan-
vang 10.00 uur. Crèche v kin-
deren tot 4 jr, Kinder Anders-
dienst v kinderen van 4 tot 10 
jaar, Spiegeltent voor kinderen 
van 10 tot 12 jaar en De Kerk 
Draait Door voor tieners van 
12 tot 15 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 1 februari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Zondag 8 februari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. P. 
Terpstra (Heemstede)

Zondag 15 februari, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (10)

Veel mensen zullen het kennen 
als de Pandahof, het Chinees/Ja-
panse Restaurant op het Wilhel-
minaplein 4-6, dat hier van 1991 
tot en met 2007 zat.

Vanuit het HVHB (HeerlijkHe-
den, nummer 152, voorjaar 2012, 
p. 27-35), Facebook en NHA 
komt onze informatie/beeldma-
teriaal voor deze rubriek. 

Vanaf 1616 was Johan van Asch 
schout en secretaris van Heem-
stede. Hij woonde in het pand 
dat bekend werd als Schouten-
huis of Regthuis aan het Kerk-
plein (sinds 1898 Wilhelmin-
aplein). Na zijn overlijden in 
1643 begon zijn weduwe op de-
ze plaats een herberg met de 
naam ‘Het Wapen van
Heemstede’. Van 1707 tm 1711 
hadden vijf heren het pand in 

eigendom. Daarna zijn er maar 
liefst 23 eigenaren en/of uit-
baters geweest. Daarmee ver-
anderede ook vaak de indeling 
van het pand, o.a. ten kostte van 
een schouw en glas in lood ra-
men. Ook de buitenzijde veran-
derde regelmatig van aanzicht.. 
Begin jaren 1900 werd ‘t Wa-
pen van Heemstede zelfs een 

bondshotel van de ANWB.  In 
1991 verdween de naam ‘Wa-
pen van Heemstede’ en kwam in 
het pand het Chinees restaurant 
Pandahof. Het perceel is bij een 
huizenveiling op 18 juni 2007 
door een investeerder gekocht. 
Sindsdien staat het leeg. Na en-
kele jaren van verpaupering is 
het dubbelpand in 2013 aange-
kocht door Stadsherstel Amster-
dam met de bedoeling het pand 
te verbouwen tot een aantal ap-
partementen. Het aanzicht wordt 
in oude luister hersteld.
De nufoto van Harry Opheikens 
van januari 2015 geeft een beeld 
van de huidige status. Het oogt 
niet fraai, maar het positieve is 

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 1 februari, thema-
dienst: God zegt: dit is Mijn 
verlangen. O.l.v. Yvonne Elbers

www.rafael-nehemia.nl

dat er, na de lange leegstand 
er weer iets fraais van gemaakt 
gaat worden. Eind 2014 is men 
begonnen met het herstellen van 
het oude pand.

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

Heemstede - Na publica-
tie in deze krant over het wel 
en wee van de familie Al Obai-
dy eind december 2014 kwam 
er een stroom aan reacties op-
gang.  Mensen boden speelgoed 
aan voor de kinderen of droegen 
zelfs fi nancieel bij. Ook in Heem-
stede zijn er gelukkig nog men-
sen die zich het lot aantrekken 
van mensen die het wat minder 
hebben. Geen enkele gulle gever 
wilde ook maar enige ruchtbaar-
heid geven aan hun donatie.

De familie heeft De Heemsteder 
laten weten dat zij heel, heel erg 
dankbaar zijn voor alle gulle ga-
ven. Zij willen de mensen graag 
persoonlijk bedanken. Omdat de 
gevers anoniem zijn wil de fami-
lie Al Obaidy het graag op deze 
manier, via de krant, hun dank-
baarheid overbrengen. 

Het nieuwe jaar is voor hen, 
dankzij een groep fi jne Heem-
steedse inwoners, positief be-
gonnen.

Bericht van familie Al Obaidy
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Eefies, coffee and more!
een aanwinst voor de Jan van Goyen!
Wij hebben sinds medio maart de Jan van Goyen-
straat verrijkt met een hele leuke daghorecazaak 
waar heel veel tevreden gasten vanuit de buurt, 
maar ook uit de regio, met heel veel plezier (te-
rug)komen voor een lekker kopje koffie, ontbijtje, 
en heerlijke  lunch of voor een gezellige middag-
borrel met hapjes. 
Uiteraard waren wij zeer verbaasd over het arti-
kel vorige week in de deze krant wat gebaseerd 
is op onwaarheden. In dit artikel is de journalist 
alleen afgegaan op het verhaal is van 1 persoon, 
die al tegen ons was voordat wij hier überhaupt 
woonden, zonder bij ons of de gemeente te chec-
ken of het verhaal klopt. Feit is dat we namelijk 
wel goede contacten met omwonenden en mede-
winkeliers hebben en dat we altijd alles in overleg 
met de gemeente hebben gedaan en nog nooit 
iets deden wat tegen hun regels ingaat of waar wij 
geen akkoord op hebben gekregen. 
Wij zijn een jong gezin, dat hier fijn wil wonen. We 
wonen boven onze zaak, een gezellige coffee-/
lunchroom, die we zijn begonnen als toevoeging 
op de goede winkels in de Jan van Goyenstraat en 
deze gezellige buurt. Zo ervaren onze vele vaste- 

en nieuwe gasten dat ook. Samen met onze gas-
ten zorgen wij voor een warme huiselijke sfeer in 
Eefies!
Helaas zijn er vreemde vogels die altijd op zoek 
zijn naar het negatieve en daar hun energie in ste-
ken. Dat is jammer! We staan altijd open voor een 
kop koffie en een gesprek, dat hebben we ook al-
tijd aangegeven! In hun negatieve teneur gaan wij 
niet mee en stoppen liever onze energie in onze 
positieve gasten en in de vooruitgang en groei van 
Eefies en de Jan van Goyenstraat, wat we met heel 
veel plezier doen!
We hebben sinds vorige week ook een nieuwe 
snack & hapjes kaart, gezellig en lekker in de na-
middag bij een glas wijn. We nodigen u van har-
te uit om langs te komen bij Eefies en de gezellige 
en positieve sfeer te komen proeven en te ervaren 
waar wij voor staan! 
Eerlijk en  Heerlijk!

Evelien & Roy,
Jan van
Goyenstraat 2. 

INGEZONDEN

Hoortoestel voor zwaar 
slechthorende voor iPhone
Regio - Het gehoorapparaat met krachtige versterking is speci-
aal ontwikkeld voor grote gehoorverliezen. Geen onhandige kas-
tjes of apparaten met snoeren gebruiken, maar een prachtig ge-
luid direct in de oren, zelf aan te passen met de app. 
Regio - Sinds deze maand is het eindelijk mogelijk in Neder-
land om zich op te geven als testpersoon voor het eerste hoor-
toestel voor zeer slechthorende mensen dat te gebruiken is met 
de iPhone. 
De toestellen kunnen per GPS-locatie worden ingesteld, zo-
dat men altijd het juiste programma heeft. Bellen met familie en 
vrienden, muziek streamen en met de navigatie in de auto dui-
delijk verstaanbaar op de plaats van bestemming aankomen; dat 
is dan mogelijk. 
Neem voor meer informatie contact op met HoorCare in Sant-
poort-Noord 023-5395280 of HoorCare in Heemskerk 0251- 
234167.
Direct opgeven als testpersoon is ook mogelijk via:
www.hoorcare.nl/power-hoortoestel.

Winterfoto

Heemstede – Ditmaal een echt winterse bloem: de (giftige) kerstroos of Helleborus. De bloei vindt 
plaats tussen half december en april.
De plant gedijt in humusrijke grond en kleigrond, heeft het ook naar zijn zin in bemeste zandgrond. 
Na de bloei vormt het hart van de bloem prachtige kokervruchten. Als de zaden rijp zijn kun je ze 
planten. Ze worden ook wel voor medicinale toepassingen gebruikt. De plant bloeit rijkelijk, een 
genot in je tuin tijdens de wintermaanden. Helleborus is in alle varianten te koop.

Helleborus of witte kerstroos Fo
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Reactie op ingezonden brief 
‘wandelvijandigheid’

In de rubriek ‘Ingezonden’ van 
21 januari spreekt de fami-
lie Burgers van de Lorentzlaan 
14 hun bezorgdheid uit over de 
toenemende ‘wandelvijandig-
heid’ van het fietspad langs de 
Leidsevaart tussen de Genie-
brug en het station.  Het gaat 
om twee ontwikkelingen.  Al-
lereerst, is het voormalige voet-
pad jaren geleden omgezet in 
een fietspad. Inmiddels wordt 
het steeds drukker, waardoor 
er gevaarlijke situaties ontstaan, 
omdat voetgangers en fietsers 
het fietspad samen gebruiken 
om zo snel mogelijk hun trein 
te halen. Als tweede punt wijst 
Burgers op het feit dat, nu een-
maal de nieuw aangelegde ont-
sluitingsweg aan de andere zij-
de van het spoor is aangelegd, 
er alle reden is om die spoor-
wegovergang juist open te la-
ten. Via deze weg kan men rus-
tig naar het station lopen.

Burgers vraagt zich vervolgens 
af welke politieke partij nu de 
belangen van de bewoners ver-
tegenwoordigt, als het gaat om 
het open houden van de spoor-
wegovergang bij het Laantje 
van Alverna. Welnu, dat zijn in 
de allereerste plaats Groen-

Links en de PvdA. Zij  beplei-
ten al jarenlang het belang voor 
wandelaars en fietsers voor het 
open houden van de spoor-
wegovergang. Al medio 2013 
werd daartoe door hen een 
motie ingediend, mede op aan-
dringen van bewoners, Fietsers-
bond en Wandelnet. De motie 
werd, met steun van HBB en 
D66 aangenomen. GroenLinks 
heeft in 2014 het openhouden 
van de overgang  zelfs tot een 
van haar speerpunten van de 
verkiezingscampagne voor de 
gemeenteraad gemaakt.  

Het wachten is momenteel op 
de uitspraak van de voorzie-
ningenrechter die zich buigt 
over de vraag of de overgang 
door verjaring openbaar gewor-
den is. De rechter doet binnen-
kort schriftelijk uitspraak in de-
ze zaak. Vervolgens is nog een 
gang naar de Raad van State 
mogelijk. Daarmee is het dus 
helaas een zaak van rechters 
geworden. Laten we hopen dat 
de rechters Wandelnet en de 
Fietsersbond in het gelijk stel-
len, zodat ProRail de overweg 
weer moet openen.  
Eric de Zeeuw (GroenLinks)
Johan Maas (PvdA)

INGEZONDEN

Heemstede - In het  voorjaars-
nummer  van HeerlijkHeden, het 
tijdschrift van de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek (HVHB), verschijnt een ar-
tikel over de Belgische tekenaar 
en schilder George van Raem-
donck. Deze tekenaar woon-
de als Belgische vluchteling een 

aantal jaren in Heemstede. Hij  
is vooral bekend door zijn spot-
prenten voor de Groene Am-
sterdammer en als tekenaar van 
de strip Bulletje en Bonestaak. 
Van Raemdonck schijnt in zijn 
Heemsteedse jaren veel (kin-
der)portretjes te hebben gete-
kend en geschilderd, maar ook 

wel landschappen. De  redac-
tie van HeerlijkHeden is op zoek 
naar tekeningen en schilderij-
en van hem.  Heeft u misschien 
een kunstwerk gemaakt door 
deze Belgische kunstenaar, zou 
u dan contact met HVHB willen 
opnemen met Anja Kroon, 023-
5281008 of ajm.kroon@planet.nl

Wie heeft er tekeningen van George van Raemdonck?
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Lezing over bijzondere bewoners Huis Leyduin
Heemstede - Wie kan er beter vertellen over de 
kwajongensstreken van de tweeling Dorhout Mees 
dan de kleinzoon van de tuinbaas van Leyduin! De-
ze kleinzoon, oud-docent Gert de Kruif, verzorgt op 
zondag 8 februari een boeiende lezing met als titel: 
Het bijzondere leven van de familie Dorhout Mees 
op Leyduin. Buitenplaats Leyduin was eeuwenlang 
een locatie waar vermogende families leefden. De 
familie Dorhout Mees liet er in 1920 het huidige 
Huis Leyduin bouwen en woonde er van 1921 tot 

1939. Gert de Kruif vertelt aan de hand van ou-
de foto’s hoe ze voor kleur zorgden op de buiten-
plaats.
De zaal is open om 14.00 uur en de lezing start 
14.30 uur. Het parkeerterrein van Leyduin is te vin-
den aan de Leidsevaartweg 49-51 te Heemstede. 
Er is bij aanvang koffie en thee te krijgen en na af-
loop een glas wijn. Kosten: 7,50 euro, Beschermers 
6 euro. Aanmelden bij Landschap Noord-Holland 
via www.gaatumee.nl of via 088-0064455.

Luistermiddag NvvH
Heemstede - Vrijdag 30 januari om 14.00 uur gaan de vrouwen 
van de Nederlandse vereniging van Huisvrouwen (NvvH) genie-
ten van een bijzondere muziek-luistermiddag met beelden met 
het thema: De Natuur in de Muziek. 
De Delftse musicus Karin Jense die aan het Koninklijk Conserva-
torium in De Haag studeerde, laat muziekfragmenten horen zoals 
‘het Bloemenduet’ van Delibes, ‘Die Forelle van Schubert’ en zij 
vertelt ook wat van de componist, hoe het stuk ontstond. 
Het adres: (EHBO-gebouw), Herenweg 88a te Heemstede. Leden 
mogen gratis naar binnen, niet-leden betalen 2,50 euroentree. 
Voor meer inlichtingen over deze actieve 55+ vrouwenvereniging: 
telefoon 023-5477486 of kijk op de website www.nvvh.nl.

Poëzieweekactiviteiten bij boekhandel Blokker
Heemstede - Van 29 januari tot 
en met 4 februari wordt de Po-
ezieweek georganiseerd. Het 
motto: Met zingen is de lief-
de begonnen. Het draait de he-
le week om poëzie voor de lief-
de en het bezingen van de lief-
de voor poëzie. Dichter Ilja Leo-
nard Pfeijffer schreef een mooi 
Poëziegeschenk: Giro giro ton-
do, een obsessie. Het werk wordt 
cadeau gegeven bij aankoop van 
12,50 euro aan poëzie bij Boek-
handel Blokker. De boekenwin-
kel aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede heeft leuke activitei-
ten op stapel staan.

Zaterdagmiddag 31 janua-
ri: voordracht John Schoorl. 
Met Hoor de zieltrein zet John 
Schoorl een nieuwe stap in zijn 

dichtersloopbaan. De gedich-
ten in deze bundel zijn vignet-
ten, geschreven bij prachtige 
tekeningen van Willem Snitker. 
Rauw, ontroerend, swingend, di-
rect: ‘Maanlicht uit je mond, als 
je haar ziet hoor jij haar ook’. 
De teksten zijn gemaakt vol-
gens eigen, nieuwe regels. Het is 
een sensatie deze te ontdekken 
waardoor poëzie lezen een waar 
feest wordt. John Schoorl en Wil-
lem Snitker verbleven in septem-
ber 2012 een nacht in Boek-
handel Blokker. De samenwer-
king met deze poëziebundel is 
een van de resultaten van deze 
nacht. Aanvang is 15.00 uur en 
de toegang vrij.

Op woensdag 4 februari draagt 
en zingt de Haarlemse Dicht-

lijn voor. Op de laatste dag van 
de Week van de Poëzie heeft De 
Haarlemse Dichtlijn een project 
opgezet om gedichten te toon-
zetten. Een vijftal Haarlemse 
‘singer/songwriters’ is de uitda-
ging aangegaan om gedichten 
op muziek te zetten. Alles onder 
het motto: met zingen is de lief-
de begonnen.

Deelnemers zijn Carst Terhorst 
zingt Nuel Gieles, André Rooij-
mans, Jeannine Winklaar, Fons 
Stam, Carin van Riessen en Lid-
wiene Vermeij, Jan Willem Reits-
ma doet Maria van Oorsouw, en 
tot slot Eric J. Coolen zingt Mar-
ten Janse. Aanvang is 11.00 uur, 
de toegang vrij. Informatie Blok-
ker: 023 5282472 en www.boek-
handelblokker.nl.

Tentoonstelling in de Luifel 
Foto’s van Edith Lambermon 
Heemstede - Edith Lambermon 
(1958) heeft in 2011 haar oude 
liefde opgepakt: fotografie. Ze 
heeft de Vakopleiding Fotogra-
fie gevolgd en is in april 2014 af-
gestudeerd met een portretserie 
over mensen die  in Japanse in-
terneringskampen zaten.
Haar interesse gaat uit naar de 
mens in al zijn kracht en kwets-
baarheid. Het bijzondere voor 
haar zijn de ontmoetingen met 
mensen en de verhalen die zij 
vertellen. 
Zij zegt hier zelf over: “Een foto 
is een vertrouwensrelatie tussen 
fotograaf en model; door dit ver-
trouwen ontstaat een portret dat 
recht doet aan de persoon vóór 
de lens.”
Voor meer informatie kijkt u op: 
www.edithlambermon.nl.

De tentoonstelling is bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-

stede, gratis te bezoeken tij-
dens openingstijden van maan-
dag 2 februari tot en met zondag 
2 april. 
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Peuterbieb: kom lekker 
luisteren, spelen en dansen
Heemstede - Alle peuters ver-
zamelen: de Peuterbieb is weer 
gestart in de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland. Onder professi-
onele begeleiding wordt afwis-
selend een uurtje gespeeld en 
natuurlijk heel veel voorgelezen. 
Op de vrijdagen in februari is de 
Peuterbieb om 10 uur in de Bibli-

otheek Heemstede (Julianaplein 
1). Aanvang is 10 uur. 
Tijdens de Peuterbieb wordt spe-
lenderwijs aandacht besteed aan 
het taalgevoel en de woorden-
schat van kinderen door samen 
te lezen en ontdekken met leef-
tijdsgenootjes. De verhalen prik-
kelen de fantasie en deze ge-
bruiken we ook als we muziek 
gaan maken en samen spelen of 
dansen. Voor ouders en oppas-
sen is de Peuterbieb ook gezellig 
en leerzaam, zij krijgen leestips 
en delen ervaringen met elkaar. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. Gratis voor peuters en 
hun ouders/oppassen.

Lancering magazine
‘Ode aan Heemstede’

Heemstede – Vandaag, woens-
dag 28 januari, reikt burgemees-
ter Marianne Heeremans in café 
De 1ste Aanleg aan de Kerklaan 
het eerste exemplaar uit van het 
dorpsmagazine ‘Ode aan Heem-
stede’. Dit doet zij aan de nieuw-
ste bewoners van Heemstede, 
Robin Smeets en Nadine van 
Holsteijn. Het is een avond voor 
genodigden. Het eenmalige ma-
gazine is een cadeau voor alle 
Heemstedenaren. Het geeft een 
levendig beeld van het dorp, van 
de sfeer, de bijzondere plekken 
en de geschiedenis van mensen 
en dingen. Met het magazine le-
ren de bewoners elkaar en hun 

omgeving beter kennen. Dat is 
het doel: mensen met elkaar ver-
binden.
Tijdens de lancering brengen 
Heemsteedse dichters en kun-
stenaars een ode aan een unieke 
plek en een markante persoon. 
Vanaf 30 januari verspreiden le-
den van scouting Graaf Berna-
dotte het magazine huis aan 
huis. Extra exemplaren zijn van-
af dinsdag 3 februari te koop bij 
Kado Enzo, Jan van Goyenstraat 
35 en bij Cordonnier Schoenre-
paraties, Binnendoor 1, zolang 
de voorraad strekt. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ode-aan.nl.

Knutselclub 
maakt Valentijns- 

fotolijstje
Heemstede - Woensdagmid-
dag 4 februari maakt de Knut-
selclub met kinderen van 5 tot 
10 jaar van een Valentijnsfo-
tolijstje in activiteitencentrum 
de Molenwerf. Neem een fo-
to mee, dan ga je een fotolijst-
je versieren met verf, hartjes, 
etc. Je bent welkom van 13.30 
tot 15.15 uur. Locatie: Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 5,- eu-
ro, een kaart voor 10 keer kost 
45,- euro. Kinderen graag per 
keer van te tevoren aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. 
(op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur). Kinderen die zich 
van te voren hebben aange-
meld gaan voor. Voor meer 
informatie: www.casca.nl.

Foto uit 1930 (Pieter Dhont).
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Rosefire: prachtige combi van 
Vloeimans, Kross, Fondse en Matangi
Heemstede - Na de succes-
volle Testimoni concertreeks, 
verdiept de muzikale samen-
werking tussen Martin Fond-
se, Eric Vloeimans en Ma-
tangi Quartet zich. Ditmaal 
in Rosefire, de spraakmaken-
de samenwerking met mez-
zosopraan Tania Kross. Met 
nieuw repertoire, perfect toe-
gesneden op de herkenbare 
klankkleur en flexibiliteit van 
het Matangi Quartet en uit-
gekiend voor het wervelende 
trompetspel van Eric Vloei-
mans.  Vrijdag 6 februari in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein, aanvang 20.15 uur.

Het hart van Rosefire wordt ge-
vormd door nieuwe composi-

ties en liederen met teksten van 
dichters van over de hele wereld. 
Componist en muzikant Mar-
tin Fondse greep naar gedichten 
van onder anderen Pablo Neru-
da, Neusa R.T. Matuoka en Tjit-
ske Jansen. De liederen en po-
ezie uit verschillende taalge-
bieden brengen elk hun eigen 
klankkleur, dynamiek en ritme 
met zich mee.

Uiteenlopend gezelschap
De liefde voor het lied brengt 
het uiteenlopende gezelschap 
tezamen. Ook Eric Vloeimans 
voelt zich volledig thuis in de 
song-vorm, waarin hij zijn flu-
welen geluid en lyriek ten 
volle kan benutten.
Songs die verleiden, troos-

ten, maar ook kunnen ste-
ken. De songs zijn dicht op de 
huid geschreven van mezzo-
sopraan Tania Kross en ver-
tellen verhalen over kwets-
bare schoonheid en innerlij-
ke kracht. Kross werd onlangs 
bekroond met de Radio 4 Award, 
een prestigieuze beloning voor 
haar pogingen om klassieke 
muziek dichter bij een jonger en 
nieuw publiek te brengen.

De her-uitvinders van het klas-
sieke strijkkwartet, het Matan-
gi Quartet, maken het ensem-
ble voor dit theaterconcert com-
pleet. Samen brengen zij een 
avond die uitdaagt en troost, 
die zacht is en soms toch ook 
schuurt.

Familieconcert in Oude Slot:
Zingend, dansend, klappend 
genieten van internationale muziek
Heemstede - Zondagmiddag 
8 februari kunnen families met 
kinderen al zingend, dansend 
en meeklappend hun hart opha-
len aan verrukkelijke muziek van 
over de hele wereld. In het Ou-
de Slot neemt een drietal muzi-
kanten het publiek vanaf drie uur 
’s middags mee op een muzikale 
ontdekkingsreis. De aanvang is 
15.00 uur. Vlieg met me mee… is 
een voorstelling waarin drie mu-
zikanten een muzikale reis over 
de aardbol maken. In Argenti-
nië ontmoeten ze tangodansen-
de prinsessen, ze reizen door 
Europa waar ze zigeuners droe-
vige liedjes horen spelen. Ze ho-
ren de muziek van de Italiaanse 
maffiaboeven en Spaanse stie-
renvechters en in Ierland dansen 
ze de jig!

Interactief én lui
Met Vlieg met me mee... als cen-
traal thema is er veel ruimte voor 
de kinderen om mee te zingen, 
dansen, klappen enzovoorts, om 
daarna weer lekker lui achter-
over te genieten van de swingen-
de, spannende, droevige en zeer 
virtuoze muziek. Dit dynamische 
concert vol interactie is een uit-
nodigende voorstelling, waarvan 
kinderen vanaf zeer jonge leef-

tijd kunnen genieten. Marieke de 
Bruijn (viool), contrabassiste Su-
ze Stiphout en pianiste Marjolein 
Bakker maken voorstellingen 
voor kinderen over muziek. De 
viool en andere klassieke instru-
menten staan centraal en mu-
ziek speelt de hoofdrol. Entree: 

16,- euro/kinderen: 7,50 euro.

Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Meer cultuur in de regio?
Kijk op www.heemsteder.nl

De Heemsteder mist geen enkele culturele ac-
tiviteit die in Heemstede plaatsvindt. Maar in 
Haarlem, Zandvoort en Bennebroek gebeurt ook 
het een en ander op cultureel vlak.
U leest er meer over op onze website: www.
heemsteder.nl. Wilt u daarvoor aanleveren? 

Mail: redactie@heemsteder.nl. U kunt opna-
me van een cultureel bericht ook combine-
ren met plaatsing in de Heemsteder die welke 
woensdag huis-aan-huis wordt gebracht in heel 
Heemstede; informeer naar de mogelijkheden 
via genoemd mailadres.

Definitief energielabel verplicht 
bij verkoop of verhuur woning
Heemstede – Kortgeleden viel 
ook in de Heemsteedse brie-
venbussen een brief van het Di-
rectoraat- Generaal Wonen en 
Bouwen dat valt onder het Mi-
nisterie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties. In 
deze brief staat de vaststelling 
van het voorlopige energiela-
bel van het huis van de bewoner. 
Per 1 januari 2015 is het verplicht 
de woning van een definitief 
energielabel te voorzien bij ver-
koop of verhuur van de woning. 
Het vastgestelde voorlopige 
energielabel voorziet hierin niet. 

Het definitieve energielabel kan 
worden aangevraagd  via de 
website www.energielabelvoor-
woningen.nl.
Een onafhankelijk deskundige 
dient deze registratie te doen, 
tegen een bedrag van enkele 
tientallen euro’s. Wordt de wo-
ning verhuurd of verkocht zon-
der dit definitief energielabel, 
dan kan een boete worden ge-
riskeerd die kan oplopen tot 400 
euro. Als de bewoner denkt dat 
zijn of haar woning energiezui-
niger is dan de voorlopige vast-
stelling, loont het eveneens om 
een definitief energielabel aan te 
vragen.

Project Warm Wonen 
Duurzaam Bouwloket 
In opdracht van de gemeente 
Heemstede informeert het Duur-
zaam Bouwloket de bewoners 
van Heemstede over de verschil-
lende mogelijkheden om ener-

gie te besparen met het project 
‘Warm Wonen’.  Dit hangt me-
de af van het type woning dat 
wordt bewoond. Het Duurzaam 
Bouwloket doet dat aan de hand 
van een aantal representatie-
ve woningtypes. Geïnteresseer-
de bewoners kunnen zich kos-
teloos tot en met maandag 2 
februari inschrijven voor het pro-
ject Warm Wonen voor een gratis 
maatwerkadvies voor isolering. 

Ook als u niet geïnteresseerd 
bent in een kosteloos maatwer-
kadvies maar wel in energiebe-
sparende maatregelen voor uw 
woningtype. Op basis van de 
inschrijvingen kiest het Duur-
zaam Bouwloket een woning die 
representatief is voor een spe-
cifiek woningtype. Ook als uw 
woning niet wordt verkozen, is 
het advies te gebruiken van een 
soortgelijke woning in uw wijk 
of buurt. Zo kan worden vastge-
steld welke energiebesparende 
maatregelen een bewoner kan 
nemen. 

Inschrijven met naam, adresge-
gevens en e-mailadres kan per 
mail op info@duurzaambouw-
loket.nl, onder vermelding van 
‘Warm wonen’ of telefonisch op 
072 -7433956. De gemeente or-
ganiseert tevens begin maart 
een informatieavond. Hierover 
volgt nog nader bericht.
Meer informatie op www.duur-
zaambouwloket.nl, de Facebook-
pagina of www.heemstede.nl.
Bart Jonker

Rijbewijskeuringen bij Stichting Dock
Regio - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan daar-
voor op woensdag 18 februa-
ri terecht bij Stichting Dock aan 
de Laan van Berlijn 1 te Haar-
lem. De kosten bedragen 30.- 

euro. Chauffeurs jonger dan 
75 jaar met rijbewijs CDE beta-
len 52,50 euro. Vooraf moet wel 
even een afspraak worden ge-
maakt via 023-5430633. De vol-
gende keuring zal zijn op woens-
dag 18 maart.







Plus-Wijzer
januari 2015www.50pluswijzer.nl

FIETS EN WANDELBEURS
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Winleuke prijzen!

Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer op

 WWW.50pLusWijzer.nL



De Egelopvang zoekt collectanten
Regio - Egelopvang Haarlem en 
omstreken vangt jaarlijks rond 
de 250 hulpbehoevende egels 
op. De egel wordt met uitsterven 
bedreigd en heeft daarom hard 
hulp nodig.
De opgevangen egels worden 
dagelijks door vrijwilligers lief-
devol verpleegd en verzorgd tot-
dat ze weer de natuur in kun-
nen. Deze verzorging en medi-
sche behandeling zijn een zeer 
kostbare zaak. Het aantal opvan-
gegels neemt de laatste jaren 
steeds meer toe en daarmee ook 
een stijging van de kosten. 
De egelopvang is hiervoor he-
lemaal afhankelijk van donaties. 
Eén van de middelen om aan 
het broodnodige geld te komen 
is het houden van een collecte. 
Wilt u helpen? Collecteer!
De collecte in Heemstede vindt 
plaats van 16 t/m 21 februa-
ri . Voor informatie of aanmel-
den, mail: egelopvanghaarlem@
gmail.com. Of bel Thecla Wolfs, 
06-81172378.

Apotheek verhuist
Heemstede - De Bronstee Apotheek Mediq, voorheen Apotheek 
Schotman heeft haar klanten laten weten dat zij vertrekt uit het 
huidige pand aan de Binnenweg 206. Zij openen een nieuwe ves-
tiging aan de Burgemeester van Lennepweg 39A onder de naam 
Apotheek ’t Sorghbosch.
De vestiging krijgt een plaatsje binnen de nieuwbouw van Nieuw 
Overbos.
Decennia lang was de apotheek een vertrouwd gezicht aan het 
uiterste noorden van de Binnenweg. Voor de klanten verandert 
er weinig tot niets. Alle telefoonnummers en mailadressen blijven 
hetzelfde. Het zal voor een aantal klanten wat verder uit de loop-
route liggen. Voor andere Heemstedenaren komt de apotheek 
juist een stukje dichterbij. De apotheek maakt nog wel deel uit 
van de Mediqgroep die gezamenlijk inkopen en uiteenlopende 
diensten leveren in de zorg. 

Toegangspoort Huis te Manpad (foto: Pieter Dhont).

Vroegbloeiers bekijken
Huis te Manpad opengesteld
Heemstede - Door de zach-
te winter bloeien sneeuwklok-
je, krokus en winterakoniet erg 
vroeg. Iedereen kan vanaf dins-
dag 3 februari van deze mooie 
voorjaarsbloeiers genieten op de 
Buitenplaats Huis te Manpad in 
Heemstede. Het huis en park be-
horen tot de best bewaard ge-
bleven buitenplaatsen van Ne-
derland. Na de vroege bloeiers 
volgen andere bloemen: voor-
jaarshelmkruid, bosanemoon, 
narcis, het zeer bijzondere Haar-
lems klokkenspel en nog veel 
meer.
Manpad is niet alleen bekend 
van de vele stinsenplanten, ook 
de fruitmuren zijn beroemd. Eén 
daarvan is de langste ‘slangen-
muur’ van Europa. Daar vlakbij 
is een nieuwe werkschuur ge-
bouwd die dit jaar geopend zal 
worden. Ook dit jaar zullen de 
excursiegangers de vaste groep 
mandarijneenden zien en wel-
licht de spectaculaire wielewaal. 
Een nieuwe ontwikkeling is de 
aanwezigheid van wat reeën die 
zich schuil houden in het dichte 
hakhoutbos.
Het park van Huis te Manpad, 
Herenweg 9 te Heemstede is al-
leen in excursieverband te be-
zoeken. Van 3 februari t/m 13 
oktober is er iedere zaterdag om 
10.00 uur een excursie. Van 3 fe-
bruari t/m 26 mei is er ook op 
dinsdag om 14.00 uur een rond-

leiding. Op deze tijdstippen staat 
er bij de poort een gids klaar, 
die u meeneemt op een boeien-
de wandeling. Aanmelden is niet 
nodig en er worden geen kosten 
berekend. Het hoofdhuis is par-
ticulier bewoond en niet te be-
zichtigen.
Een groepsbezoek is ook buiten 
de openstellingstijden moge-
lijk, behalve op zondag. Spreek 
dit af met Mieke Wilmink, tele-
foon: 023-5287528. Voor overige 
informatie betreffende de open-
stelling of excursies kunt u te-
recht bij Peter de Jong, excur-
siecoördinator: 0252-377656 of 
06-54392301. www.huisteman-
pad.nl

Heemstede – Een fietser is don-
derdagochtend 22 januari ge-
wondgeraakt bij een verkeers-
ongeval in Heemstede. De man 

Aanrijding 
Camplaan

reed rond kwart over acht over 
de Heemsteedse Dreef toen hij 
werd aangereden door een auto. 
Een automobiliste wilde de Cam-
plaan inrijden en kreeg hierbij 
voorrang van een auto. De man 
op het fietspad werd vermoede-
lijk over het hoofd gezien met 
een aanrijding tot gevolg.

Politie, brandweer en ambulan-
ce kwamen ter plaatse om assi-
stentie te verlenen. Na de nodige 
zorg is de man met onder meer 
beenletsel naar het ziekenhuis 
overgebracht. De verkeersonge-
vallenanalyse (VOA) van de poli-
tie gaat onderzoek doen naar de 
toedracht van het ongeval. Door 
de inzet van de VOA is het kruis-
punt lange tijd deels afgezet voor 
waardoor automobilisten in de 
spits veel hinder ondervonden.Fo
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Mandarijneenden (foto: Henk van 
Bruggen).
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Kon. HFC trekt aan langste 
eind in stadsderby tegen EDO
Regio - De stand op de ranglijst 
gaf nu niet direct aanleiding om 
over de uitslag te twijfelen. EDO 
staat stijf onderaan en HFC doet 
het goed als middenmoter. Toch 
staat de confrontatie tussen de 
twee Haarlemse ploegen altijd 
bol van de spanning. De span-
ning was voelbaar op het druk 
bezochte complex van EDO in 
Haarlem- Noord. Het werd een 
draak van een wedstrijd, waar-
bij de slag vooral op het midden-
veld werd gevoerd. Voor de doe-
len gebeurde nagenoeg niets. 
HFC doelman Gerard van Ros-
sum en zijn collega bij EDO Gre-
gory Martin kregen welgeteld ie-
der één schot te verwerken in de 
eerste 45 minuten. Van Rossum 
met zijn 37 jaar had de voorkeur 
gekregen boven de eerste doel-
man Van der Werff. Ook vaste 
selectiespelers Tjon-A-Noek en 
Verkaik mochten op de bank be-
ginnen. Coach Mulders had Ta-
merus in de spits geposteerd. Hij 
kon op die positie geen stempel 
op de wedstrijd drukken. Door 

zijn doelpunt werd hij wel de ge-
vierde man. In de 85e minuut 
kreeg hij de bal binnen de zes-
tien meter onverwacht via Opo-
ku voor de voeten en drukte af. 
Na dit doelpunt liep HFC mas-
saal achteruit en gaf zo ruimte 
aan EDO om een slotoffensief te 
beginnen.
De keus voor Van Rossum maak-
te de doelman helemaal waar, 
door vlak voor tijd een miracu-
leuze redding te verrichten. Via 
zijn vingertoppen belandde een 
inzet van Edip Biberoglu op de 
kruising van paal en lat. Bibe-
roglu was met Robin de Ridder 
de enige die bij EDO een rui-
me voldoende haalde. De span-
ning wie nu de sterkste Topklas-
ser van Haarlem is maakte veel 
goed. Het spel was gehaast, veel 
foute passes, lange ballen naar 
voren zonder bedoeling. Het was 
zeer matig allemaal toch heeft 
het publiek, gedragen door de 
spanning, kunnen genieten. Voor 
EDO zal dit seizoen vrijwel zeker 
in een deceptie eindigen. Uit de 
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VEW wint van KHFC
Heemstede - Afgelopen zater-
dag speelde VEW het belangrijke 
duel tegen rechtstreekse concur-
rent KHFC. In de eerst helft was 
het spel vooral onrustig. Aan bei-
de kanten zag het voetbal er  erg 
onverzorgd uit. Maar in de twee-
de helft sloeg VEW toe. Toen het 
spreekwoordelijke stof was neer-
gedaald gaf het scorebord een 
4-1 eindstand aan. Natuurlijk is 
het na de winterstop lastig om 
gelijk een goed en verzorgd pot-
je voetbal te laten zien.  Maar wat 
beide teams de eerste helft op de 
mat legden was niet al te best. 
Beide teams konden de bal nau-
welijks een paar keer rond spelen 
binnen de eigen gelederen. Dat 
kwam ook omdat beide teams 
ver van hun eigen doel speelden 
en fel op de bal zaten. Hoewel 
er nauwelijks echte kansen wa-
ren  kwam Niels Dekker wel twee 
keer vrij voor de keeper. De eer-
ste keer kwam hij nog enigszins 
van de zijkant.  Maar de tweede 
keer kwam hij recht op de kee-
per af. Helaas voor VEW kreeg 
Dekker deze niet over de keeper 
heen gelepeld. Aangemoedigd 
door de overige teams van VEW, 
die eerder op de dag een onder-
ling toernooi hadden gespeeld, 
startte VEW voortvarend. 
Toch was het KHFC dat verras-
send het eerste speldenprikje 
uitdeelde. De lat stond een doel-
punt in de weg. VEW was ge-
waarschuwd. Hoewel VEW hard 
bleef werken, vielen er nog wei-
nig kansen te noteren. Tot dat 
VEW-er Jeroen Veltenaar een 
splijtende pas op Niels Dekker 
gaf. Deze kwam voor de derde 
keer oog in oog met de keeper. 
Deze keer kreeg hij de bal wel 
langs de KHFC-doelverdediger. 
Na nog 10 spannende minuten 

Zaterdag 24 januari was 
er weer Diplomzwemmen 
bij SportPlaza Groenen-
daal. De volgende kinde-
ren hebben hun zwemdi-
ploma A, B of C gehaald.

Diploma  A
Viktor de Bie Leuveling 
Tjeenk, Juliette Blüm, Sophie 
Boer, Sven Bouwman, Flori-
ne van Dijk, Tijn Engel, Felice 
de Gier, Eefje Gimes, Dione 
Koops, Linn Langeveld, Zen-
na Maria Mataheroe, Suus 
van der Meer, Marijn Meyer, 
Rosalie Meyer, Lars van Mid-
delaar, Sophie Mink, Marnix 
de Mooij, Timo Nijssen, Vale-
riya Nosulenko, Noor Ooster-
huis, Myrthe den Otter, Tho-
mas Pluim, Sven Reddering, 
Eva Reij, Mari Don Remmel-
zwaal, Esmeé Scheltema, Eva 
Schouwe, Lilly Sterneberg, 
Lucas Stomps, Sophie Stoute,  
Julia van ’t Veen, Emilie Ver-
seput, Senne Verzijl, Livia Wa-
genborg, Duco Wiggers.

Diploma B
Olivia van Amersfoorth, Shira 
Asser, Sien Bazelmans, Pe-
pijn Blom, Emma Bos, Chai-
sin Broerse, Emma Cox, Flo-
ris Cremer, Manouk van Dam, 
Floortje Diekman, Xero van 
Dijk, Lotte van Dusseldorp, 
Lieve Fun, Aimée Greebe, 
Mirk den Hoet, Maaike Iman-
se, Lara Inen, Stijn Jansonius, 

Diploma-
zwemmen

24 januari 2015

Julia Landzaat, Zomer Lin-
deman, Kate Lines, Hannah 
van Loon, Rick Lüske, Loui-
se Molkenboer, Ryan van der 
Moot, Marjolein Ooms, San-
ne Oyen, Cayleigh Radema-
ker, Daan Roord, Aaldrik de 
Rotte, Fleur Rotteveel, Timo 
van Ruler, Nienke Schepers, 
Thomas Smets, Puck Stassen, 
Milan Steenbergen, Dylan 
van Straten, Nick van Straten, 
Mazarine Tolboom,  Niek de 
Vente, Syb de Vries, Jip van 
Westerop, Puck vd Willigen.

Diploma C
Kaan Albayrak, Zehra Albay-
rak, Bregje Benner, Otto Blok, 
Stein Boelhouwer, Gijske Bo-
veé , Tara Brandenburg, Ma-
rien den Breejen, Nimue Bud-
de, Tim van Eijk, Jort Festen, 
Alex Kossen,  Jerano Koster, 
Lorenzo Koster, Anne van Le-
de, Djoeke Matthijsse, Gilles 
Matthijsse, Loïs Meijer, Noah 
Meijer, Remco van der Meu-
len, Branko Opdam, Sophia 
Pöhland, Julia Stoute, Milo 
Vegter, Emilia Wagner,

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd! 

afdeling degraderen drie teams 
direct en de vierde van onderen 
speelt nacompetitie. Het gat tus-
sen EDO en de nummer vier van 
onderen bedraagt nu al dertien 
punten. Er moet een wonder ge-
beuren wil EDO zich veilig spe-
len. HFC schuift op naar de acht-
ste plaats, maar zal nog wel wat 
punten moeten sprokkelen om 
niet in de gevarenzone te belan-
den. Zondag speelt HFC thuis 
tegen HSC’21. EDO gaat naar 
ADO’20 in Heemskerk. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Zaterdag 7 en zondag 8 februari staan bij Tuday 
Sports Heemstede in het teken van Wintersport Outlet dagen. 
Twee weken voordat de Krokusvakantie begint is er volop voor-
deel, zijn er mooie aanbiedingen en flinke kortingen op het gehele 
wintersportassortiment. De geur van warme skiwax komt u tege-
moet, en onder het genot van een glühwein of warme choco krijgt 
u een goed advies en volop voordeel.
Tuday Sports is inmiddels bij velen in de regio bekend als dé win-
tersportspecialist voor advies, verkoop, RenTuday-verhuur, ski-
service en onderhoud en exclusief dealer van TURNER-ski’ s.
Deze dagen zijn er veel voordeel in kleding, onderkleding, be-
scherming, handschoenen, mutsen, schaatsen, ski’ s, snow-
boards, schoenen, stokken, helmen, brillen, goggles. Zowel nieuw 
als test en jong gebruikt materiaal. Op beide dagen is er een klaar 
terwijl u shopt actie met ski’s waxen voor slechts 5,00 euro per 
paar, snowboard 7,50 euro. Let op alleen waxen! Alle andere be-
handelingen worden op normale wijze aangenomen, beoordeeld 
en behandeld.

Introductie TURNER Seventy/Thirty
Tijdens deze dagen kunt u kennismaken met de nieuwe TURNER 
Seventy/Thirty Rocker supercruiser ski, die dit jaar uitkomt. Na 6 
weken uitgebreid testen onder alle omstandigheden is het nieu-
we model bekend. 
Geschikt voor een grote doelgroep gevorderde skiërs. Geïnteres-

seerden kunnen inschrijven op dit unieke model en ontvangen 
een voororder korting van 50,- euro. Kom kennismaken met dit 
unieke model!
 Bij RenTuday skiverhuur kunt u voordelig nieuw materiaal huren. 
Van tevoren passen en vlak voor uw vakantie ophalen. Geen ge-
stress op de eerste en laatste vakantiedag. Alles vooraf geregeld 
tegen gunstige prijzen. 

Tuday Sports Heemstede stuurt zijn klanten natuurlijk het liefst 
met perfect geprepareerd materiaal op vakantie. Een goed on-
derhouden ski of board glijdt en stuurt beter en gaat langer mee. 
Moet uw materiaal voor de vakantie nog worden behandeld, geen 
probleem. Breng uw materiaal en binnen enkele dagen is alles 
weer gereed. Parkeren gratis voor de deur dus geen gesleep. 
Nijverheidsweg 17, Heemstede, telefoon: 06-3901 3070.
Meer info: www.tudaysports.nl of info@tudaysports.nl.

leek VEW de buit binnen te sle-
pen. Via een mooie vrije trap in 
de lange hoek van VEW-er Jor-
di de Gier werd het na 65 minu-
ten 2-0. Het feest langs de kant, 
en in het veld, kon beginnen toen 
enkele minuten later Niels Dek-
ker zijn broer Michiel Dekker be-
diende en deze vakkundig af-
rondde. Bij een kleine onacht-
zaamheid scoorde KHFC tegen. 
Maar 10 minuten voor tijd scoor-
de opnieuw Michiel Dekker. Ook 
dit keer kwam de aangever uit 

eigen familie. VEW leek met de-
ze zege goede zaken gedaan te 
hebben. Maar helaas voor de 
club aan de sportparklaan in 
Heemstede kon VEW niet uitlo-
pen op andere clubs onderaan 
de ranglijst. Twee naaste con-
currenten wonnen ook. Dus de 
spanning blijft aanwezig in 3de 
klasse B van het zaterdagvoetbal. 
VEW moet komende zaterdag 
op bezoek in Zandvoort en de 
week daarna krijgt het EDO op 
bezoek.  Beide clubs staan mo-
menteel respectievelijk 1e en 2e 
dus wordt het een lastige klus de 
komende weken.

Volop voordeel bij Tuday Sports 
tijdens de Wintersportbeurs

SNOW & ICE  
  Outlet dagen



 
14   de Heemsteder  •  28 januari 2015

Spaanse furie en Amerikaanse meditatie
Regio - Marcel Worms, oprich-
ter van Groupe des Sept, treedt 
zondag 1 februari op tijdens het 
lunchconcert in Sociëteit Ver-
eeniging. Van Marcel Worms zijn 
meer dan 30 cd’s uitgebracht 
(als solist en in ensembles). Als 
solist treedt hij op in onder meer 
Oekraïne, China, Rusland, Cuba, 
Verenigde Staten, Zuid Afrika, Is-
raël, Zuid Amerika en Indonesië.

Op 1 februari voert hij werken uit 
van onder anderen de Spaanse 

componisten Frederico Mompou 
(1893–1987),  Enrique Granados 
(1867–1916) en Joaquin Nin-
Culmell (1908–2003). Hij wisselt 
ze af met de verstilde Metamor-
phosis, delen 1, 2 en 3 van Philip 
Glass (1937).
Het belooft een zijzonder piano-
recital te worden!
Locatie is Zijlweg 1 te Haarlem. 
De zaal opent om 11.45 uur en 
de aanvang van het concert is 
als altijd: stipt om 12.30 uur. Bij-
drage in de concertkosten be-

draagt 10 euro. Reserveren is 
niet nodig, gewoon binnenlopen. 

Trefpuntcafé met aandacht 
voor kindermishandeling
Regio - Op vrijdag 6 februa-
ri is er een Trefpuntcafé, dit-
maal is te gast Erica de Vries. 
Mevrouw de Vries is kinder-
arts in het Kennemer Gasthuis 
en haar aandachtsgebied is 
kindermishandeling. Wanneer 
gesproken wordt over kinder-
mishandeling, dan denken we 
vaak aan lichamelijke mishan-
deling of aan seksueel geweld. 
Dit heeft veel impact op het 
kind en op de omgeving. Maar 
kindermishandeling heb je in 
vele gradaties. Vooral de emo-
tionele verwaarlozing, ook een 
vorm van mishandeling, komt 
vaak voor en is soms moeilijk 
te herkennen. Dokter De Vries 
zal uitleg geven over verschil-
lende vormen van kindermis-
handeling. Daarnaast zal ze 
vertellen over hoe je het kan 
herkennen en wat je als ou-
der, als grootouder, als leer-
kracht of als omstander kan 
doen, wanneer je een mishan-
deling van een kind vermoedt. 

Na vanavond zijn we met zijn 
allen wellicht wat alerter op 
onze omgeving en kunnen we 
een kind in de knel mogelijk 
wat eerder hulp bieden.
De toegang is gratis. De deu-
ren gaan open om 20.00 uur. 
Dokter de Vries start een half 
uur later. Voor koffie en een 
drankje wordt gezorgd.
Adres is Trefpuntcafé: Akonie-
tenplein 1 te Bennebroek.

Theatergroep Eglentier speelt
‘The importance of being Earnest’
Regio - Na jaren afwezigheid 
in de Haarlemse Toneelschuur 
staat Theatergroep Eglentier op 
vrijdag 30, zaterdag 31 janua-
ri en op zondag 1 februari met 
een groot toneelstuk weer eens 
op het podium van de Haarlem-
se cultuurtempel. 
Eglentier is een amateurgezel-
schap dat haar sporen binnen 
de Haarlemse cultuurwereld al 
ruimschoots heeft verdiend. De-
cennia lang laten zij het publiek 
genieten van verrassende to-
neeluitvoeringen op een hoog 
niveau. 
De klassieker van Oscar Wil-
de, geboren als Oscar Fingal 
O’Flahertie Wills Wilde, werd in 
1895 geschreven, vijf jaar voor-
dat hij op 46-jarige leeftijd stief. 
Het stuk is meesterlijk in het 
Nederlands vertaald door Ger-
rit Komrij. Het is een amusant 
verhaal waar twee jonge Engel-
sen hun geliefde het hof maken, 
maar daarbij gebruik maken van 
dezelfde schuilnaam Ernst. Een 
opeenstapeling van misverstan-
den dient zich aan. De kijker zal 
zich wanen in de succesvolle 
televisieserie Downton Ab-
bey. Ook in deze serie is ge-

bruik gemaakt van stukken van 
Oscar Wilde. In het Victoriaan-
se Engeland, werd hypocrisie en 
schaamte meestal verborgen ge-
houden. Regisseur Rudolf Men-
sen laat zijn spelers juist alles 
zichtbaar maken. 
Met prachtige decors en kos-
tuums schept het de sfeer van 
lang vervlogen tijden, maar met 
veel humor. De plot van het ver-
haal is verrassend. Het lijkt alle-

maal zo lang geleden, toch komt 
het publiek in de juiste sfeer 
door de humor, de scherpe dia-
logen en een vloeiende verhaal-
lijn met absurditeiten en toeval-
ligheden.

De voorstellingen beginnen om 
20.00 uur. Kaarten zijn te verkrij-
gen via www.toneelschuur.nl of 
023-5173910. 
Eric van Westerloo

Messiah 
van Händel
Regio - Het Haarlemse Oratori-
umkoor Kennemerland bestaat 
al meer dan 100 jaar. Een van 
zijn specialiteiten is het zingen 
van de Messiah van Händel. Het 
koor zingt de Messiah op vrijdag 
6 februari om 19.30 uur in de 
Philharmonie in Haarlem onder 
begeleiding van het Promena-
de-orkest en Gerrie Meijers op 
het orgel. De dirigent is Annelies 
Smit. De solisten zijn Florien Hil-
genkamp sopraan, Eduardo Ro-
jas counter tenor, Arco Mande-
maker tenor en Bert van de We-
tering Bas.
 
De Messiah van Händel (1685-
1759) is nooit van het toneel ver-
dwenen, de muziek weet op ei-
gen kracht al meer dan drie eeu-
wen te trotseren. Het Hallelu-
jah uit de Messiah kent ieder-
een. Het oratorium gebruikt ele-
menten uit de wereldlijke opera: 
recitatieven, aria’s, koren en in-
strumentale toevoegingen. Toch 
brengt het een geestelijk thema 
onder de aandacht, het is in feite 
een biografisch werk over Chris-
tus. De Messiah bestaat uit drie 
delen, de aankondiging, het lij-
den en de verheerlijking van 
Christus. Het koor vervult een 
centrale rol, ze onderstreept, be-
aamt of bejubelt wat in vooraf-
gaand recitatief en aria aan de 
orde is gesteld.

Kaarten zijn te bestellen bij de 
leden of op de website: www.
oratoriumkoorkennemerland.nl à 
30 euro, bij de kassa van de Phil-
harmonie 35 euro. Jongeren be-
talen 17,50 euro.

Parkinson
en 

Mantelzorg
Regio - Woensdag 4 fe-
bruari houdt het Parkin-
son Café Haarlem & Om-
streken van 14.00 tot 16.00 
uur een bijeenkomst in het 
Wijkcentrum De Ringvaart, 
Floris van Adrichemlaan 98 
in Haarlem.

De presentatie is in han-
den van Nicky Merbis.
Zij zal vertellen wat Tan-
dem Mantelzorg inhoudt, 
doet en kan betekenen 
voor mantelzorgers.

Informatie: 023 5278170 of 
5270927.

Scheidingscafé 
Haarlem
Regio – Op donderdag 29 ja-
nuari vindt in Haarlem, bij boek-
handel H. de Vries aan de Ged. 
Oude Gracht 27 een ‘schei-
dingscafé’ plaats. Belangstel-
lenden voor deze informatie-bij-
eenkomst zijn welkom van 19.00 
tot 20.30 uur. Marina Schriek, 
schrijfster van het boek ‘Gefelici-
teerd met je echtscheiding’ ver-
telt over haar ervaringen als re-
latiecoach. U kunt tijdens deze 
avond met Schriek, familierecht-
advocaten en mediators van ge-
dachten wisselen over coaching, 
mediation, echtscheiding en ge-
relateerde onderwerpen.

Vaartochten Rode Kruis
Regio - Het Rode Kruis Haar-
lem en Omstreken organiseert 
op maandag 20, dinsdag 21 en 
woensdag 22 april 2015 drie 
vaardagen voor thuiswonende 
ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten, wonende in de 
gemeente Haarlem, Heemstede 
of Bloemendaal. 
De vaardagen zijn bestemd voor 
mensen die niet meer of weinig 

op eigen gelegenheid buitens-
huis komen. Voor alle info over 
deze tochten kunt u terecht op 
telefoonnummers 023-5411612 
of 023-5411615. Inschrijfformu-
lieren zijn te downloaden via de 
website www.rodekruis.nl/haar-
lem. Ook kunt u schriftelijk of 
per email (info@rodekruishaar-
lem.nl) een inschrijfformulier 
aanvragen.  

Sport en 
bewegen 55+

Heemstede - Wilt u uw con-
ditie verbeteren of weer be-
ginnen met sporten? Bij de-
ze sportgroep kan dat. Door 
het afwisselende programma, 
komen verschillende sporten 
aan bod. Alle spieren worden 
gebruikt en er zijn veel spel-
elementen. De vakkundigheid 
en het enthousiasme van de 
docente doen de rest. Zowel 
mannen als vrouwen zijn wel-
kom. Kom eens kijken! U kunt 
nog meedoen met deze gezel-
lige groep op woensdagavond 
van 20.00 tot 21.00 uur in de 
gymzaal aan de van der Waal-
slaan in Heemstede. Opgeven 
kan telefonisch op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur tel. (023) 
548 38 28 kies 1 of via www.
casca.nl.
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“De Wokkel”, een voor de hand liggende bijnaam voor dit beeld van 
Erik van Spronsen (1948, Den Haag). Deze beeldhouwer werkt met 
geometrische vormen zoals de kubus. Hij maakt zijn beelden eerst op 
schaal nadat hij ze heeft doorgerekend.
Dit beeld is gemaakt van staal en geplaatst in 1987, midden op de 
Bronsteerotonde. 
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

inWings Ensemble speelt Mozart, 
Brahms, Barber en Schubert
Regio - Op zondag 1 februari 
presenteert het Wings Ensemble 
om 11.30 en 15.00 uur in de Jans-
kerk te Haarlem een klassiek-ro-
mantisch programma met wer-
ken van Mozart, Brahms, Barber 
en Schubert. Voor de uitvoering 
van de aangrijpende Vier ernste 
Gesänge van Brahms en het me-
lancholische Dover Beach van 
Barber heeft Wings de bekende 
Nederlandse bariton Jan Willem 
Baljet uitgenodigd. Enkele delen 
uit de uitbundige Posthoorn Se-
renade van Mozart en uit de lyri-
sche Ouverture in Italiaanse stijl 
van Schubert (met een knipoog 
naar Rossini) brengen de gevoe-
lens van weemoed en afscheid 
in evenwicht met hoop en hu-
mor. Op het programma 

Franz Schubert (Ouverture in D 
im Italienische Stile)  Johannes 
Brahms (Vier ernste Gesänge),  
Samuel Barber (Dover Beach) 
en  Wolfgang Amadeus Mozart 
(Posthorn Serenade K320).  Toe-
gang bedraagt 19,50 euro; in de 
voorverkoop betaalt u 17,50 eu-

ro. (Vrienden Wings: 15,- euro).  
Reserveren: www.wingsensem-
ble.nl of  telefoon 06-811 95217.

Wings Ensemble
Het Wings Ensemble is een ini-
tiatief van fagottist Leendert 
Booyens. Het gezelschap be-
staat uit professionele musici die 
een grote passie hebben voor 
kamermuziek. Hun repertoire is 
zeer uitgebreid, en omvat ka-
mermuziek voor blazers en strij-
kers (winds and strings= wings) 
uit alle stijltijdperken. Om het rij-
ke aanbod van deze kamermu-
ziek aan een zo breed mogelijk 
publiek te kunnen presenteren, 
stelt het gezelschap program-
ma’s samen waarin volop ruim-
te wordt geboden aan andere 
kunstvormen.

Jan Willem Baljet          
De bariton Jan Willem Baljet stu-
deerde bij Udo Reinemann aan 
het Utrechts Conservatorium en 
het Conservatoire Régionale de 
Metz, die hij beide afsloot met de 
hoogste onder-scheiding. Tevens 

volgde hij lessen aan het Mozar-
teum te Salzburg, onder ande-
ren bij Hartmut Höll en Mits-
uko Shirai. Op dit moment wordt 
hij gecoacht door Margreet Ho-
nig. Baljet is de afgelopen jaren 
regelmatig te zien geweest op 
het operapodium, onder meer 
als Don Giovanni in de gelijk-
namige opera van Mozart; Fi-
garo (Le nozze di Figaro); Papa-
geno (Die Zauberflöte), en in de 
titelrol van Don Pasquale van 
Donizetti.

Jan Willem Baljet (bariton).

The Magical History Tour in ‘De 1ste Aanleg’
Heemstede - The Beatles herle-
ven op zaterdag 31 januari in ca-
fé de 1ste Aanleg met een optre-
den van de Beatles-tributeband 
The Magical History Tour.

History...? Ja, The Beatles zijn ge-
schiedenis. The Magical History 
Tour houdt die geschiedenis le-
vend met Beatles-repertoire. In 
deze tijd geplaatst en gespeeld 
met dezelfde passie als The Fab 
Four.
The Magical History Tour speelt 
natuurlijk de grote hits uit de be-
gin-periode waarmee The Beat-
les de wereld veroverden. Maar 
ook de bij het grote publiek min-
der bekende LP-liedjes en B-
kantjes staan op het programma. 
Het eerbetoon aan The Fab Four 
strekt zich ook uit over de jaren 
die daarop volgden met live-ver-
tolkingen van nummers van Sgt. 
Peppers, The White Album, Ab-
bey Road en Let it be, muziek 
waarmee The Beatles zelf nooit 
op het podium hebben gestaan.

The Magical History Tour speelt 
vanaf 21.00 uur. De 1ste Aanleg 
vind je aan de Raadhuisstraat 

103, hoek Kerklaan, Heemstede. 
De entree is gratis.

Grote snuffelmarkt Van Zantenhal
te Nieuw-Vennep

Regio – 200 kramen vol leuke, oude spullen. Die 
staan zondag 1 februari opgesteld in de Van Zan-
tenhal (Yweg 1415) te Nieuw-Vennep waar dan 
een grote snuffelmarkt wordt gehouden. Deze 
keer is er een extra markt met gebruikte kleding, 
zo’n 40 kramen. Nuttige tips: op de snuffelmarkt 
mag u onderhandelen over de prijs en stel de juis-
te vragen: herkomst, certificaat (bij antiek), ken-

merken, staat van het voorwerp? Werkt het appa-
raat nog? Zijn alle onderdelen/accessoires er bij? 
Bezoek de Nieuw-Vennepse snuffelmarkt en sla 
je slag. De markt is open van 9.00 uur tot 16.30 
uur en de toegang bedraagt 4 euro voor volwas-
senen, kinderen onder geleide tot en met 12 jaar 
mogen gratis naar binnen. Parkeren is kosteloos. 
Voor meer info: www.vanaerlebv.nl.

Woensdagavond: Filmavond
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal. Op woensdag 4 
februari is dat een Amerikaan-
se dramafilm waarin twee Os-
car-winnaressen schitteren 
als moeder en dochter uit een 
familie waarbinnen de relaties 
ernstig verstoord zijn. Aan-
vang: 20.00 uur – entree 6,50 
euro. Duur van de film: 121 
minuten. Voor meer informatie 
over de titel of het onderwerp 
van de film of om te reserve-
ren kunt u bellen op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Cursus Kunstgeschiedenis
door Liselot de Jong
Deze kunstenaars laten zich 
niet zomaar een etiket opplak-
ken of indelen in de belangrij-
ke stromingen van de 19de en 

20ste eeuw. Waarom zijn zij zo 
bijzonder en waarom hebben 
zij zo’n uitzonderlijke positie 
in de geschiedenis van de mo-
derne kunst? Dat heeft niet al-
leen te maken met hun talent, 
maar vooral ook met hun ei-
genzinnigheid en originaliteit. 
Elke les komt er een kunste-
naar aan bod.
Liselot de Jong heeft kunstge-
schiedenis gestudeerd in Gro-
ningen. Zij werkte tien jaar 
als conservator in het Bonne-
fantenmuseum in Maastricht. 
Sinds 2008 heeft zij haar eigen 
bedrijf voor het geven van ad-
vies over kunst en interieur en 
cursussen kunstgeschiede-
nis onder de noemer ‘anders 
kijken naar kunst’ (zie www.
kunstinvorm.nl). 
Deze cursus van 7 lessen is 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede van 10.00 
tot 12.00 uur vanaf maandag 
9 februari. Opgeven kan tele-
fonisch op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur: tel. 023-548 
38 28 kies 1 of via www.cas-
ca.nl. 



 

Woensdag 28 januari
t/m 30 januari
Expositie schilderijen 89- 
jarige Rita Hawkins in raad-
huis Heemstede.

Woensdag 28 januari
t/m 31 januari

Expositie ‘Kunst van Zolder’ 
in galerie Het Kunstbedrijf. 
Kunnen worden aangeschaft. 
Zo krijgen de vergeten kunst-
werken weer een nieuw
leven.
Beelden, etsen, schilderij-
en, tekeningen en foto’s in-
gebracht. Open woensdag 
t/m zaterdag van 13.00 tot 
17.30 uur. Raadhuisstraat 56a, 
Heemstede.

Woensdag 28 januari
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van 
Niels Langeveld. Voormalig 
gemeentehuis te Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. Van vrij-
dag 5 december tot 3 februa-
ri 2015.
Openingstijden van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur en op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Woensdag 28 januari
t/m 13 februari
Expositie van cursisten van 
Chris van Lieshout (teke-
nen en schilderen) en Jac-
queline Emmens (expres-
sief schilderen) bij Casca, 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur en 
van 13.00-17.00 uur). 

Woensdag 28 januari
t/m 30 januari
Onder de Groene Hemel. 
Musical op basis van oeu-
vre Boudewijn de Groot en 
Lennart Nijgh. Stadsschouw-
burg, Wilsonplein 23 in Haar-

lem. Aanvang: 20.15 uur. 
Kaarten vanaf 25 euro te be-
stellen via www.theater-haar-
lem.nl of via de VVV-ticketbox 
aan de Grote Markt 2.

Donderdag 29 januari
t/m 15 februari

Kleurrijk werk van de 
Heemsteedse beeldend 
kunstenaar Griet Halberts-
ma in de Waag, Spaarne 30 
t Haarlem. (openingstijden: 
13.00 – 17.00 uur) Feestelij-
ke opening zondag 1 februa-
ri om 16.00 uur door haar col-
lega: de Groningse beeldend 
kunstenaar Mieke Clement. 
Zie ook www.griethalbertsma.
nl; www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel.

Vrijdag 30 januari
Muziek-luistermiddag met 
beelden ‘De Natuur in de 
Muziek’. Met musicus Ka-
rin Jense. Locatie: EHBO-ge-
bouw, Herenweg 88a, Heem-
stede. Aanvang 14.00 uur.
Leden: gratis entree. Niet-
leden: 2,50. Inlichtingen over 
de 55+ vrouwenvereniging: 
023-5477486 of www.nvvh.nl.

Vrijdag 30 januari,
31 januari en 1 februari
Theatergroep Eglentier 
speelt ‘The importance of 
being Earnest’ in de Toneel-
schuur, centrum Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur. Meer in-
fo en kaarten: www.toneel-
schuur.nl of 023-5173910. 

Zaterdag 31 januari
Activiteit rondom de Po-
ezieweek met voordacht 

AgendA John Schoorl. Aanvang is 
15.00 uur en de toegang vrij. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Tel. 023-
5282472.

Eerbetoon aan The Beatles 
met ‘The Magical History 
Tour’ in café de 1ste Aanleg, 
hoek Kerklaan en Raadhuis-
straat 103, Heemstede. Vanaf 
21.00 uur. De entree is gratis.

Zondag 1 februari
Lunchconcert (pianoreci-
tal) van Marcel Worms in 
Sociëteit Vereeniging Haar-
lem, Zijlweg 1 te Haarlem. 
Werk van o.a. Spaanse com-
ponisten Frederico Mompou 
en Enrique Granados. Zaal 
open om 11.45 uur. Bijdrage: 
10,-. 

Brahms en Baljet. Wings En-
semble speelt Brahms, Mo-
zart, Barber en Schubert. Op-
tredens om 11.30 en 15.00 
uur in de Janskerk Haarlem, 
Jansstraat 40, Haarlem. Toe-
gang 19,50 euro; voorverkoop 
17,50 euro. (Vrienden Wings 
15 euro). Reserveren: www.
wingsensemble.nl of  tel. 06-
811 95217.

Grote snuffelmarkt in 
Nieuw-Vennep, in de Van 
Zantenhal aan de Yweg 1415. 
Met extra kledingmarkt. Toe-
gang tussen 9.00 - 16.30 uur 
voor 4,- euro. Kinderen t/m 12 
jaar onder geleide mogen gra-
tis naar binnen. Parkeren is 
kosteloos.
Info: www.vanaerlebv.nl.

Maandag 2 februari
‘Dementie en testament’, 
thema in Alzheimer Café 
Haarlem, inloop vanaf 19.00 
uur. Wijkgebouw ’t Trionk, Van 
Oosten de Bruynstraat 60, 
hoek Westergracht. Toegang 
gratis.

Zing! Open zangavond voor 
belangstellenden in de Jaco-
baschool, Lanckhorstlaan 9 in 

Heemstede. Inloop: 20.00 uur. 
Kosten deelname: 5,-. Pop, 
jazz en musical. Geen lidmaat-
schap nodig.

Maandag 2 februari
t/m 2 april
Foto’s van Edith Lamber-
mon, tentoongesteld in Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Gratis te bezich-
tigen.
Info: www.edithlambermon.nl.

Woensdag 4 februari
Leden van de Haarlemse 
Dichtlijn zingen en dragen 
voor op laatste dag van de 
Week van de Poëzie. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Aanvang 
is 11.00 uur, de toegang vrij. 
Informatie: 023 5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl.

Vrijdag 6 februari
t/m 3 maart

Foto-expositie van Ray-
mond Borghardt in Benne-
broek met thema’s als Het 
zuiden, zwart-wit, Elswout 
en religie.
Locatie: voormalig gemeen-
tehuis van Bennebroek, Ben-
nebroekerlaan 5, Bennebroek. 
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30–12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30- 16.30 uur.

Vrijdag 6 februari
Trefpuntcafé in Benne-
broek, Akonietenplein 1. Dit-
maal te gast kinderarts Erica 
de Vries.
Thema: kindermisbruik. Toe-
gang gratis, deuren open om 
20.00 uur.

Rosefi re, combi van Vloei-
mans, Kross, Fondse en 
Matangi. Liederen met tek-
sten van dichters over de he-
le wereld. Aanvang 20.15 uur. 

Entree: 20,00 euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Haarlemse Oratoriumkoor 
Kennemerland brengt de 
Messiah van Händel in de 
Philharmonie te Haarlem. 
Aanvang 19.30 uur.
Kaarten oa via: www.oratori-
umkoorkennemerland.nl à 30 
euro, bij de kassa van de Phil-
harmonie 35 euro. Jongeren 
betalen 17,50 euro.

Zondag 8 februari
Lezing over de tweeling 
Dorhout Mees, die woonde 
in huis Leyduin van 1921-
1939. Kleinzoon van de tuin-
baas destijds, Gert de Kruif, 
vertelt over hun kwajongens-
streken.
Zaal open: 14.00 uur. Kosten 
lezing: 7,50 euro / bescher-
mers 6,- euro.
Aanmelden bij Landschap 
Noord-Holland via www.
gaatumee.nl of via telefoon-
nummer 088-0064455. 

In Oude Slot, interactie-
ve familievoorstelling Vlieg 
met me mee… Aanvang: 15 
uur. Entree: 16,- euro/kinde-
ren: 7,50 euro.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Woensdag 11 februari

Expositie werk van Cu-
baanse kunstenaar Car-
los Casas in samenwerking 
met Gallery Odyssey.
Opening om 16.00 uur, door 
wethouder Kuiper.
Plaats: burgerzaal Raadhuis 
Heemstede. Een expositie vol 
kunstwerken met een ecolo-
gisch concept en een unieke 
stijl. Kleurrijk, surrealistisch, 
eclectisch en met veel sym-
boliek. 
www.galleryodyssey.com

Win mooie prijzen!
www.lijfengezondheid.nl
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Snel geholpen worden?
Maak een afspraak!

In deze uitgave:
- Commissievergaderingen 
 in februari
- Omgevingsvergunningen
- Handhaving

Ode aan Heemstede
Burgemeester Marianne Heeremans reikt op 
woensdag 28 januari het eerste exemplaar 
van ‘Ode aan Heemstede’ uit aan de nieuwste 
inwoners van de gemeente. Vanaf 30 januari 
wordt dit eenmalige magazine huis aan huis 
verspreid in Heemstede. De 204 pagina’s 
tellende uitgave geeft een levendig beeld van 
het dorp, van de sfeer, de bijzondere plekken 
en de geschiedenis van mensen en dingen. 

Met het magazine leren de bewoners elkaar en 
hun omgeving beter kennen. Het dorpsmagazine 
is een initiatief van bladenmaker en grafisch en 
multimediaontwerper Edith van Beek van IN 
VORM. Met ‘Ode aan Heemstede’ wil zij mensen in 
Heemstede - inwoners en ondernemers - met elkaar 
verbinden. Vanaf 30 januari verspreiden leden van 
scouting Graaf Bernadotte het magazine huis aan 
huis. Extra exemplaren zijn vanaf dinsdag 3 februari 
te koop bij Kado Enzo, Jan van Goyenstraat 35 en bij 
Cordonnier Schoenreparaties, Binnendoor 1, zolang 
de voorraad strekt.

Handhaving fout parkeren 
Indische wijk en Sportparklaan
Vanaf half januari letten de politie en de 
handhavers van de gemeente Heemstede 
extra op verkeerd parkeren in de Indische 
wijk en op de Sportparklaan. Staat een 
voertuig fout geparkeerd dan volgt geen 
waarschuwing, maar wordt direct een 
bekeuring uitgeschreven. De boete voor de 
overtreding bedraagt 90 euro plus 7 euro 
administratiekosten.

Doordat er op de hoeken van de straat, op de 
stoep, buiten de parkeervakken en op zebra’s 

Vrijdag 6 februari
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 6 februari 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

wordt geparkeerd ontstaan gevaarlijke situaties. 
Ook de hulpdiensten ondervinden hinder van de 
foutparkeerders, waardoor de hulpverlening in 
gevaar kan komen. 

De gemeentelijke handhavers en de politie hebben 
het afgelopen jaar ook al gewaarschuwd en 
bekeurd. Dit heeft onvoldoende geholpen, vandaar 
dat de actie nu geïntensiveerd wordt. 
Het integrale Uitvoeringsprogramma Handhaving 
van de gemeente noemt de controle op verkeerd 
parkeren als prioriteit.



Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Erasmuslaan 10, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 18833, ontvangen 9 januari 2015
- Hendrik Andriessenlaan 24, het plaatsen van een 

rookkanaal, wabonummer 18835, 
 ontvangen 11 januari 2015
- Herenweg 57-59, de bestemming wijzigen naar 

maatschappelijke doeleinden zonder de functies 
nachtverblijf, kinderdagopvang en kantoren, 
wabonummer 18853, ontvangen 12 januari 2015

- Raadhuisstraat 15-17, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 18973, ontvangen 13 januari 2015

- Zomerlaan 29, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18976, 
ontvangen 13 januari 2015

- Glipper Dreef 42, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18978, 
ontvangen 13 januari 2015

- Struyckenlaan 3, het kappen van 2 bomen, 
wabonummer 18998, ontvangen 13 januari 2015

- Beelenlaan 4, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 18999, ontvangen 14 januari 2015

- Willem Klooslaan 17, het kappen van 1 boom, 
wabonummer 19001, ontvangen 14 januari 2015

- Beethovenlaan 26, het uitbreiden van het 
woonhuis op de begane grond en 1e verdieping, 

verhogen kap, vervangen begane grondvloer 
en bouwen 2 erkers, wabonummer 19002, 
ontvangen 15 januari 2015

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Paulus Potterlaan 4, het plaatsen van 

een trappenhuis in de achtergevel en het 
vervangen van het dak, wabonummer 18510, 
ontvangen 22 december 2014. 

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

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- t.h.v. Schielaan 25, t.h.v. Anna Blamanlaan 33, 
 het kappen van 1 esdoorn en 1 els, 
 verzonden 23 januari 2015 
- Jan Steenlaan 24 het kappen van 1 moerascipres, 

wabonummer 18552, verzonden 23 januari 2015
- Binnenweg 155B het plaatsen van lichtreclame, 

wabonummer 16425, verzonden 23 januari 2015
- Oudemanslaan 9 een interne verbouwing, 

verwijderen van draagmuren en het kappen van 

1 boom, wabonummer 17280, 
 verzonden 23 januari 2015
- Oudemanslaan 9 het vergroten van dakkapellen 

op het voor- en achtergeveldakvlak en 
aanpassen trapsparing, wabonummer 17715, 
verzonden 23 januari 2015 

- Blekersvaartweg 9, 13 en 57, het kappen 
 van 4 populieren, wabonummer 18700, 
 verzonden 23 januari 2015
- Adriaan Pauwlaan 19, het vergroten van de 
 Bosch & Hovenschool en het kappen van 
 4 sparren/dennen, wabonummer 16480, 
 verzonden 23 januari 2015, reguliere procedure
- César Francklaan 47, het kappen van 1 

naaldboom, wabonummer 19142, 
 verzonden 23 januari 2015

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Herenweg 57-59, wijziging bestemming naar 

maatschappelijke doeleinden zonder de functies 
nachtverblijf, kinderopvang en kantoren, 
wabonummer 18853, ontvangen 12 januari 2015 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Afspraak maken = niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken 

tijdstip voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. Snel en 

makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en 
klik rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving en Ruimte 
houden in februari een openbare vergadering 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
De raadscommissie Middelen komt deze maand 
te vervallen. 

Commissie Samenleving 
dinsdag 3 februari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

3 februari 2015
- Spreekrecht burgers

- Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs 2015

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur Paswerk

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 
Sociaal Domein

- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 5 februari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 5 februari 

2015
- Spreekrecht burgers

- Routing concept notitie Dorps Karakter
- Concept lessen uit ruimtelijke projecten
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Handhavingsacties
Verwijdering boot Van ‘t Hofflaan
In onze publicatie van 10 december 2014 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- Een motorbootje met blauw dekzeil, 
 in een zijtak van de Leidsevaart, aan de 
 Van ’t Hofflaan ter hoogte van huisnummer 23, 

op ligplaats HOF 003.

Dit vaartuig is op 22 januari 2015 in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en opgeslagen voor een periode van 

maximaal 13 weken na verwijdering. Binnen deze 
periode kan de eigenaar zich melden bij bureau 
Handhaving en zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Verwijdering boot Zandvaartkade
In onze publicatie van 3 december 2014 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een wit kajuitbootje, genaamd Easy, 
 in de Zandvaart op ligplaats ZVK 006.

Dit vaartuig is op 18 december 2014 in opdracht 
van het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en opgeslagen voor een periode van 
maximaal 13 weken na verwijdering. Binnen deze 
periode kan de eigenaar zich melden bij bureau 
Handhaving en zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.
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Heemstede - The Vintage Sto-
re (TVS) is de recyclestore van 
Heemstede e.o. en is gelegen 
aan de Cruquiusweg.
Sinds het bestaan van deze or-
ganisatie is één van de services 
die zij verlenen: de huis- en ont-
ruimingsservice.
Steeds meer mensen in Heem-
stede en omstreken doen een 
beroep op deze service. Sinds 
kort is TVS een samenwerkings-
verband aangegaan met het in-
boedelpakhuis uit de Bollen-
streek om de stijgende vraag op 
de juiste manier te kunnen invul-
len.
Door de krachten te bundelen 
kunnen zij nu nog sneller, effi-
ciënter en professioneler deze 
service verlenen.
Beide organisaties hebben er 
een tijdje over gedaan om de 
juiste partner te vinden.

Samen werken zij voor particu-
lieren en ondernemers die hun 
huis of bedrijfspand leeg moeten 
opleveren. Het kosteloos opha-
len van uw bruikbare inboedel. 
Maar ook het bezemschoon op-
leveren van woning of bedrijfs-
pand. 
Daarnaast is het nu ook moge-
lijk om huis of bedrijfspand ver-
koop-klaar te maken en te sty-
len voor de verkoop of voor de 
verhuur. Het opkopen van hoog-
waardige inboedel en herstel-
werkzaamheden voor opleve-
ring aan woningbouwvereniging 
en makelaars behoren ook tot de 
opties. Daarbij is er door de sa-
menwerking mogelijk om taxa-
ties te verzorgen.
Door de samenwerking ontstaat 
er een specialist in het duurzaam 
verwerken en hergebruiken van 
materialen, voorwerpen en in-

boedels. Hergebruik, duurzaam-
heid en verantwoord onderne-
men staat bij beide organisaties 
voorop. 
Er wordt een afspraak op loca-
tie gemaakt en dan worden de 
wensen besproken van de klant. 
Wanneer een opdracht  is afge-
rond, volgt een eindgesprek om 
te checken of alles naar tevre-
denheid is verlopen. Spoedop-
drachten kunnen meestal bin-
nen 24 uur worden afgehandeld.  
TVS en het inboedelpakhuis zijn 
zeer blij met deze samenwer-
king, om zo nog meer goederen 
een tweede, derde of soms zelfs 
een vierde leven te geven in de 
winkel aan de Cruquiusweg 37a.
Daarbij krijgen de medewer-
kers een extra stuk werkerva-
ring mee waardoor zij eerder be-
geleid kunnen worden naar een 
vaste baan.

Zing! In de 
Jacobaschool

Huis- of bedrijfsontruiming doe je niet zelf!

Een reis met (stoom)tram en autobus 
door een verdwenen gemeente
Regio - Benieuwd naar de ont-
wikkeling van het openbaar ver-
voer in het vroegere dorp Scho-
ten, het huidige Haarlem-Noord? 
Kom dan naar de expositie met 
veel uniek fotomateriaal, die de 
Stichting Historisch Schoten bij-
een heeft gebracht. 

De tentoonstelling is vanaf he-
den tot en met 14 maart gratis te 
bezichtigen tijdens de openings-
uren in de Bibliotheek Haarlem 
Noord.
Het openbaar vervoer maakte 
in de vorige eeuwen een snel-
le ontwikkeling door. De stoom-

tram tussen Haarlem en Alk-
maar kreeg al snel concurren-
tie van de autobus. De paarden-
tram uit buurgemeente Haarlem 
werd vervangen door de elektri-
sche tram. Ook de vele nieuw-
bouw die gepleegd werd in 
Schoten had invloed op het ver-

voer. De bussen zorgen er uitein-
delijk voor dat eerst de stoom-
tram moest stoppen en later ook 
de elektrische tram werd opge-
heven. Schoten is dan al Haar-
lem-Noord geworden en de bus-
sen hebben de tramrails uit het 
straatbeeld verdreven. Een stuk-
je geschiedenis dat met veel 
uniek fotomateriaal in beeld 
wordt gebracht. 
Bibliotheek Haarlem Noord vindt 
u aan de Planetenlaan 170 te 
Haarlem.

Dankbare lezer
Heemstede – Een alleraardigst 
kaartje ontving de redactie van 
de Heemsteder vorige week. 
Een dame uit de Componis-
tenwijk schreef dat een of twee 
dagen voor kerst werd aange-
beld om 19,00 uur ’s avonds. “Ik 
vroeg vanachter de deur ‘wie is 
daar?’. Antwoord: ‘De Heemste-
der’. Ik begreep waarvoor, maar 
na zes uur doe ik de deur niet 
meer open. Jammer”, vertelt de 
lezeres, “want de bezorger ver-
dient het.” De dame doelt op 
een fooi zo aan het einde van 
het ‘bezorg’jaar. Ze sluit haar 
tekstje af met: “Ik geniet iede-
re week van uw krant, wilt u de 
inhoud (in de enveloppe had zij 
10 euro bijgesloten) aan de be-
zorger geven? Veel dank!” Ui-
teraard wordt de inhoud aan de 
desbetreffende Heemstederbe-
zorger gegeven.

Heemstede – In de Jacoba-
school te Heemstede vindt 
maandag 2 februari een zang-
avond plaats onder het mom 
‘Zing!’ Het is een open avond 
voor iedereen die samen wil 
zingen zonder vast lid te wor-
den van een koor. Vanaf 20.00 
uur is er inloop en om 20.15 uur 
wordt er ingezongen, met oefe-
ningen, canons, tussendoor aan-
dacht voor ademhaling, houding 
en klankkleur. Allerlei bekende 
liedjes uit het pop-, jazz-, musi-
cal-repertoire passeren de re-
vue. Rond half 10 is de avond af-
gelopen. De kosten zijn 5,- euro 
per avond. Dit is inclusief koffie 
of thee en tekst/bladmuziek. De 
eerstvolgende data zijn 16 febru-
ari en 2, 16 en 30 maart. Vooraf 
aanmelden kan op zing@xs4all, 
maar je kunt ook gewoon langs-
komen! Info: zing@xs4all.nl. 

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

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

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

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

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

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

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

Evenementenvergunning
Sloepenconcert 6 september
Op 20 januari 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
voor het houden van een klassiek sloepenconcert 
op zondag 6 september 2015 van 16.00 uur tot 
22.00 uur. De muziek zal tot 20.00 uur ten gehore 
worden gebracht.

In verband hiermee mogen, op zondag 6 
september 2015, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de volgende wegen van 12.00 uur tot 24.00 uur 
worden afgesloten voor het autoverkeer:
- De Molenlaan (vanaf de Zomerlaan tot de 

Burgemeester van Rappardlaan) 

- De Herfstlaan (vanaf huisnummer 4 tot de 
Groenendaalkade) 

Verkeer Vrijheidsdreef richting Burgemeester van 
Rappardlaan en vice versa blijft mogelijk. 

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.
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