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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl

Bennebroek – Zondag werd ons land, of delen daarvan, wederom getrakteerd op een pak 
sneeuw. Ditmaal ook plaksneeuw, waar sneeuwpoppen van kunnen gemaakt en sneeuw dat mooi 
blijf liggen op takken, zoals deze prachtige foto van Daan Hendriks laat zien. U ziet het Benne-
broekse bos met een stralende blauwe hemel als achtergrond.
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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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Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud 
www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl  Tel: 0297 340634 
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud 
www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl  Tel: 0297 340634 

Kozijnen 
nodig?

daKKapel 
nodig?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl
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Rode wangen van inspanning maar 
ieder trots met een diploma naar huis
Heemstede - Zaterdag 2 febru-
ari werd er afgezwommen bij de 
Heemsteedse Reddingsbriga-
de. Iedere zaterdag werken de 
zwemmers hard aan hun condi-
tie. Zo wordt er onder andere ge-
oefend in de verschillende ma-
nieren om veilig te water te gaan, 
hoe benader je een drenkeling, 
hoe maak je gebruik van hulp- 
en reddingsmiddelen en vooral: 

vergeet je eigen veiligheid niet! 
Voor de jongste leden vanaf 6 
jaar een hele opgave als een ge-
deelte hiervan ook nog gekleed 
uitgevoerd moet worden. Voor 
de oudere afzwemmers komt 
daar ook nog een theorie-exa-
men bij en moeten ze bijvoor-
beeld laten zien hoe ze een hulp-
verlening op touw zetten. Daar-
bij moeten ze kunnen achterha-

len wat er gebeurd is, inschat-
ten hoeveel mensen er bij een 
eventueel ongeluk of ramp be-
trokken zijn en leren om de juis-
te instructies te geven voor hulp-
verlening. Zo is het bijvoorbeeld 
niet altijd nodig om gelijk te wa-
ter te gaan: met de juiste hulp- 
of reddingsmiddelen kun je ook 
vanaf de kant iemand redden. 
Heel belangrijk is ook om ge-
lijk iemand 112 te laten bellen 
en de plaats en omstandigheden 
goed uit te laten leggen. Uiter-
aard is voor de hogere opleiding 
ook een EHBO-diploma vereist. 
Zo hing er die zaterdag een ge-
zonde spanning bij alle afzwem-
mers. Gelukkig was er veel steun 
vanaf de tribune op het balkon 
dat vol zat met ouders, opa’s en 
oma’s en bekenden. Vanaf de 
tribune waren de verrichtingen 
goed te volgen en vonden de 
toeschouwers het toch wel heel 
knap dat de kinderen een plastic 
zak vol lucht als drijfmiddel ge-
bruikten. Slim bedacht! Gelukkig 
had iedereen goed geoefend en 

kon in het clubhuis aan de ring-
vaart door de voorzitter aan alle 
afzwemmers een diploma uitge-
reikt worden. Rode wangen van 
de inspanning, maar met limo-

nade en wat lekkers kon ieder-
een trots zijn diploma mee naar 
huis nemen.
Elders in deze krant een lijstje 
met de geslaagden.

Genieten van de sneeuw 
in het Bennebroekbos

www.heemsteder.nl

Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl



We vinden het heel normaal dat 
we de kraan kunnen opendraai-
en en heerlijk water hebben om 
te drinken, mee te koken, te dou-
chen of het toilet door te spoe-
len. Honderdvijftig jaar geleden 
was dat heel wat anders. Drink-
water kwam uit de pomp of uit 
sloten. Het privaat werd geleegd, 
op straat of in de beerput en die 
laatste lekte weer aan de on-
derkant uit op het grondwater. 
Slecht water zorgde regelmatig 
voor cholera-epidemieën en kin-
dersterfte. Een situatie zoals we 
die nu nog helaas kennen in In-
dia of andere derde wereldlan-
den.
In 1853 begon de gemeente Am-
sterdam drinkwater te winnen uit 
de duinen bij Zandvoort. Engel-
se ingenieurs legden een pomp-
station aan, voorzien van stoom-
machines en trokken leidingen 
richting Amsterdam. Heemste-
de kwam in 1908 tot een over-
eenkomst met het Amsterdamse 
Waterleidingsbedrijf en betrok 
vanaf toen Amsterdams water.
Aan de Leidsevaart vinden we 
het pompstation van de water-
leiding, de woning van de hoofd-
ingenieur en een woningcom-
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plex voor de arbeiders. De drie 
panden bijeen vormen een en-
semble, zijn provinciaal monu-
ment en prachtige voorbeelden 
van industrieel erfgoed.
Het middengedeelte van het wo-
ningcomplex was vroeger sme-
derij en timmermanswerkplaats. 
Het complex bevat nu zes wo-
ningen.
Meer informatie over dit complex 
en de twee andere waterleiding-
monumenten vindt u op  www.
hv-hb.nl, de website van de His-
torische Vereniging Heemste-
de Bennebroek. En je bent pas 
een Heemstedenaar als je ons 
kwartaaltijdschrift HeerlijkHe-
den leest.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

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

Foto’s: Theo Out.

Wie, Wat, 
Waar, 

Waarom
en 

Wanneer?
Vijf vragen aan… is 
nieuw in de Heemste-
der. In vijf antwoorden 
leest u meer over een (oud-)inwoner die iets te vertellen heeft! 
En eigenlijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. Kent u (of 
bent u) iemand die iets te vertellen heeft voor ‘De vijf’, mail dan
de redactie: redactie@heemsteder.nl of bel: 023-8200 170.
In deze afl evering is het woord aan Ria van Kleef.

Wie ben je en wat heb je met Heemstede?
Ik ben opgegroeid in Langedijk, in de kop van Noord-Holland. 
Vervolgens via Alkmaar en Haarlem nu woonachtig in Heemste-
de. De liefde heeft mij naar Heemstede getrokken en ik woon nu 
sinds 2002 alhier. Ik was in de veronderstelling dat ik een stads-
mens was, maar nu wonend op een woonboot in Heemstede, 
voel ik mij echt bevoorrecht.

Wat voor werk doe/deed je?
Na een aantal jaren in de verpleging te hebben gewerkt, heb 
ik met mijn zus een café gehad, speciaal voor mensen uit de 
nachtdienst. Na een aantal secretariële banen ben ik vervolgens 
terecht gekomen bij het productieteam dat de Uitmarkt in Am-
sterdam organiseert. Daarna was ik werkzaam als projectcoör-
dinator bij het Nederlands Fonds voor de Film. 
Na een ongeluk met een whiplash als gevolg, ben ik een ande-
re weg in geslagen en ben nu parttime werkzaam als assistent 
van het team bij MediWellness in Haarlem, een medische prak-
tijk voor integratieve geneeskunde (waarin technieken als acu-
punctuur en chiropractie binnen de reguliere geneeskunde wor-
den geïntegreerd). In deze praktijk hielp men mij af van mijn 
whiplash. Ook werk ik voor BeterBusiness, een platform voor 
ondernemers in de regio Haarlem-IJmond. Samen met mijn man 
heb ik een bedrijf voor het online marketen van voedingssupple-
menten. Vorig jaar zijn wij gestart met de Stichting Het Rouw-
café, met als doel om de dood en inherente rouw en verlies een 
plaats terug te laten krijgen in de samenleving. In de bijeenkom-
sten van Het Rouwcafé bieden wij bijvoorbeeld aan de ‘gelijkge-
stemde stamgasten’: koffi e, (h)erkenning en een kort cultureel 
programma. In vorige edities van Het Rouwcafé traden onder-
meer het Huisartsencabaret genaamd ‘Menig geween is helaas 
iatrogeen’, Mylou Frencken en Bender op. 

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Varend in ons bootje, wandelend op het landgoed Elswout en 
rommelend of luierend in onze tuin, onze eigen ‘heerlijkheid’. 
Van bioscoopbezoek en fi lms kijken word ik ook heel gelukkig.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Ik vind Heemstede een prettige gemeente en het is hier goed 
geregeld. We wonen in een prachtige, waterrijke en groene om-
geving; wij noemen de Kennemerzoom ook wel de goudkust van 
deze regio met zijn mooie landgoederen van hoge cultureel his-
torische waarde met parels zoals het landgoed Elswout. De zee, 
Haarlem en Amsterdam zijn in de buurt. Ik voel mij hier vrij.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Als ik na een uurtje sporten, lunch in onze tuin en daarna in de 
hangmat mag ‘uitbuiken’. Of als mijn man mij wegbrengt naar of 
ophaalt van mijn werk met ons bootje.

Ria van Kleef
Ria van Kleef
Ria van Kleef

De

Vijf W’s 
voor...

Onbekend Heemstede
Woningen 

gemeentewaterleiding 
Leidsevaartweg 56-67
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Jeugdvoorstellling (3+) in de Luifel
Theatergroep POP speelt Knofje op visite
Heemstede - Knofje komt op vi-
site in Theater de Luifel in Heem-
stede. Maar ze komt niet alleen. 
Ze heeft namelijk de uitvinding 
van oma Gooi meegenomen. Wat 
het precies doet, dat weet Knof-
je niet. Misschien is het een ma-
chine om pannenkoeken mee te 
bakken. Of heeft het iets te ma-
ken met de komst van haar zus-
je? Hij zou toch niet gevaar-
lijk zijn? En hoe gaat hij eigen-
lijk uit?
Knofje is een meisje van vier en 
een half jaar met rood haar, be-
kend van de boeken van Burny 
Bos. In ‘Knofje op visite’ komen 
Knofje en haar oma op bezoek 

bij het publiek. Aan de hand van 
de uitvinding van oma wordt een 
beroep gedaan op de fantasie en 
vindingrijkheid van de kinderen. 
Theatergroep POP vormt een bij-
zondere combinatie van theater-
makers, zangeressen en spelers 
en maakt mooie, toegankelijke 

en betaalbare musicals voor het 
hele gezin. Eenvoud, eerlijkheid, 
herkenbare thema’s voor peuters 
en kleuters en heldere beeldtaal 
staan daarbij voorop. 

Waar en wanneer?
De voorstelling is op zondag 17 
februari om 11.00 uur in Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kaartverkoop van maan-
dag 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 reserve-
ren via 023 548 38 28 kies 1.

Duitsland, Baas in Europa tegen wil en dank 
Literatuur & actualiteit
met Margriet Brandsma
Heemstede - Margriet Brands-
ma woonde en werkte ruim ne-
gen jaar als correspondent voor 
de NOS in Duitsland en volgde 
de actualiteit en ontwikkelingen 
op de voet. In 2012 verscheen 
haar boek over Angela Merkel.
Merkel, geboren in Oost Duits-
land in een gespleten land en nu 
kanselier van een grootmacht. Is 
Duitsland werkelijk huiverig een 
leidende rol te spelen in Europa 
gezien het verleden? Of zit het 
in zijn genen? Prikkelende vra-
gen waarmee Brandsma de ac-

tualiteit zal benaderen. Na af-
loop wordt de fi lm ‘Die Welle’ 
vertoond. (Alleen in combinatie 
met maaltijd)

Waar en wanneer?
Datum: zondag 17 februari. Aan-
vang: 15.00 uur.  Locatie: HET 
OUDE SLOT, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 16,- / 14,- Lezing inclusief 
maaltijd en fi lmvertoning: 39,50 / 
37,50.
Reserveren: www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626. Margriet Brandsma.

Kamermuziek van
Izhar Elias & Fernando Cordas
Heemstede - Twee topgitaris-
ten in het Oude Slot: Izhar Elias 
en Fernando Riscado Cordas jr. 
In Een Magisch Mini-orkest  la-
ten zij horen hoe rijk aan klank-
kleuren de gitaar is. U maakt 
kennis met de subtiele en ro-
mantische klank van originele 
gitaren uit het begin van de 19e 
eeuw, maar ook met de authen-
tieke Spaanse gitaarklanken. 
Izhar Elias won in 2010 de Ne-
derlandse Muziekprijs, de hoog-
ste onderscheiding voor een
individiuele musicus. De gitaar
is weer volop in de belangstel-
ling. Wie zich het legendarische 

duo Julian Bream & John Willi-
ams herinnert kan zich eigen-
lijk nauwelijks voorstellen dat 
het ooit is weggeweest: het gi-
taarduo. Tijd voor een revival.  
Programma: o.a. Bellini, Haydn, 
Schubert, Turina, Granados en 
de Falla

Waar en wanneer?
Datum: woensdag 20 februari. 
Aanvang: 20.15 uur.  Locatie: Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toegang: 
19,50 / 17,50.
Reserveren: www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626.
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Izhar Elias & Fernando Cordas.

Ingelaste voorstelling 
Cabaret met Thijs van Domburg
Heemstede - Ingelaste voor-
stelling (in plaats van Natha-
lie Baartman; haar voorstelling 
is afgelast wegens de een dezer 
dagen te verwachten geboorte 
van haar eerste kind).

Thijs van Domburg neemt de 
theaterbezoekers mee naar het 
jaar 2017. Na de Grote Ramp 
is Nederland veranderd in een 
woestenij, een naargeestig land-
schap van vervallen huizen en 
autowrakken, waar de bescha-
ving niet meer is dan een va-
ge herinnering. De overgeble-
ven bewoners proberen met het 
kleine beetje voedsel dat ze nog 
kunnen vinden te overleven. Is er 
nog hoop of zal ons mooie land 
ophouden te bestaan? 

Waar en wanneer?
De voorstelling vindt plaats op 
vrijdag 22 februari 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 mi-
nuten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel. U kunt ook te-
lefonisch reserveren via 023 548 
38 28 kies 1.

Thijs van Domburg (foto: Joost 
Bataille).

Film en 3D kaarten maken met Welzijn Bloemendaal
Heemstede - Donderdag 14 fe-
bruari presenteert Welzijn Bloe-
mendaal fi lm en lunch, (Black 
Swan) in Casca de Luifel. Deze 
activiteit vindt plaats van 10.00 
tot 13.30 uur. Wilt u hierbij zijn 
dan betaalt u 13,50 euro en dat 

is voor de lunch, koffi e in de 
pauze en de fi lm.

Een andere activiteit is 3D kaar-
ten maken met uw (klein-)kind. 
Dat kan op woensdag 20 februa-
ri tussen 9.30 en 11.30 uur. Con-

nie Nederstigt zorgt voor mate-
rialen die kinderen aanspreken. 
Kosten bedragen 7,50 euro en 
dat is incluseif koffi e, limonade 
en materialen. Aanmelden via: 
023-584 5300. Locatie is Benne-
broekerlaan 5, Bennebroek.

Ontspan en krijg weer energie 
door een simpele ademtechniek

Regio - “De oefeningen zijn heel 
praktisch, ze geven diepe ont-
spanning en tegelijkertijd veel 
energie. Ik beoefen de technie-
ken nu al langere tijd, en ben 
nog steeds iedere dag blij ver-
rast door de kracht van zoiets 
eenvoudigs als de adem.”
Aan het woord is Liselotte Goot-
jes, onderzoekster Erasmus Uni-
versiteit. Miljoenen mensen we-
reldwijd hebben de ‘Sudars-
han Kriya’ al onder de knie. De-
ze unieke ademtechniek die in 
korte tijd ons hele systeem har-
moniseert  en zuivert van opge-
hoopte stress is dan ook simpel 
te leren. Als we slapen, raken we 
onze vermoeidheid kwijt, maar 
dieper liggende spanningen blij-
ven achter in ons lichaam. 
De Sudarshan Kriya, die je leert 

tijdens de Art of Breathing cur-
sus, verwijdert naast stress ook 
vermoeidheid en negatieve emo-
ties als boosheid, frustratie en 
depressie.Je voelt je in kor-
te tijd weer kalm en tegelijker-
tijd energiek, gefocust en ont-
spannen. Studies laten zien dat 
het hormoon Prolactine - dat in-
vloed heeft op geluksgevoelens 
- en ook de gezondheid toe-
neemt vanaf de eerste sessie van 
Sudarshan Kriya.  (Zie ook www.
aofl .nl en www.aolresearch.org.) 
Meld u nu aan voor de Art of 
Breathing cursus in Haarlem die 
plaatsvindt van 22 t/m 25 febru-
ari en 1 t/ 4 maart. (vr.&ma.avond 
19-22 en za&zo 10-16 uur) 
Informatie en aanmelding bij Es-
ther Verhoek, tel: 06-42016240 | 
email: esther.verhoek@aofl .nl.

Meer energie en focus
Groter enthousiasme 

Bloeddruk en
cholesterolverlagend

Betere slaap en
verlichting depressie

Zeer effectief bij stress
Uw adem als instrument
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2013: Een overgangsjaar

Meer uit jezelf halen door ge-
dragsverandering is aan te leren, 
volgens Lamp. Al ruim twintig 
jaar geeft hij trainingen aan be-
drijven en particulieren op basis 
van Neuro Linguïstisch Program-
meren (NLP), een methodiek die 
alles te maken heeft met com-
municatie.  Hoe breng je dingen 
over, gebruikmakend van je stem 
en je lijf. 
Lamp: “Bedrijven hebben last 
van de economische crisis. Het 
gaat slecht, houden we elkaar 
voor en het moet anders. Maar 
hoe doe je dat? Als je de schuld 
blijft leggen bij de buitenwereld, 
gaat er niks gebeuren. Daar ben 
ik van overtuigd. Maar het kost 
mensen moeite om te veran-
deren. De angst  voor verande- 
ring is vaak nog groter dan de 
keus om niet te veranderen en 
dan maar in de shit te blijven 
hangen. Het is mijn taak om dat 
proces van verandering te bege-
leiden.”
De tijd is er nu naar, dat mensen 
een pas op de plaats maken en 
constateren dat ze zo niet lan-
ger door kunnen modderen. In 
plaats van de schuld bij een an-
der te leggen, zijn ze bereid naar 
zichzelf te kijken, ook in de per-
soonlijke sfeer. Het echtschei-
dingspercentage ligt nu al bo-
ven de vijftig procent. In die si-
tuatie is het noodzakelijk niet al-
leen naar de partner te wijzen, 
maar om serieus te bekijken 

wat je er zelf aan kan doen om 
de omstandigheden te verbete-
ren. Sores overkomt je, succes 
niet. Op het laatste kun je wél in-
vloed uitoefenen, tenminste als 
je echt wil. Ik leer mensen dat al-
les wat we doen gestuurd wordt 
vanuit een onbewust proces. We 
hebben allemaal een soort har-
de schijf waarop een aantal za-
ken opgeslagen liggen die in 
feite niet goed voor je zijn. Stel 
dat je die zou kunnen beïnvloe-
den, dat je het kan openleggen 
en ernaar kunt kijken en er ver-
volgens mee aan de slag kunt 
gaan. Dan brengt het een posi-
tieve wending teweeg.”

Fascinatie voor communicatie
Geboren Haarlemmer Constant 
Lamp (58) stamt uit een onder-
nemersgezin. Net als zijn vader 
was hij voorbestemd voor de he-
renmodebranche. Na vele om-
zwervingen in het bedrijfsleven 
en diverse managementfunc-
ties, startte hij in de jaren tach-
tig een telemarketingbureau. Hij 
trainde zijn personeelsleden zelf 
en met succes. De interesse voor 
communicatie was bij hem ge-
wekt. Vanuit die fascinatie ont-
wikkelde hij zich verder als trai-
ner en coach en is hij inmiddels 
in het bezit van het Internationa-
le Certificaat van NLP trainer. Hij 
noemt het een niet meer te stui-
ten groeiproces dat is aangevuld 
met studies Hypnose en Time Li-

Heemstede –  Wat dit jaar ons gaat bieden, is vooralsnog on-
zeker. Volgens de wetten van de numerologie echter, is 2013 
het jaar van de transformatie. Dat beweert  in elk geval NLP 
trainer/coach Constant Lamp. “Ik merk het zelf aan het aan-
tal aanmeldingen in mijn praktijk”, vertelt hij. ‘Heel anders dan 
vorig jaar, merk ik aan mensen dat er behoefte is om uit zich-
zelf te halen, wat er nog meer in zit. ‘Change’, het bekende 
motto van Obama klinkt ook hier door.

ne.
“Ik heb iets heel moois in han-
den waar mensen ongelooflijk 
veel mee kunnen. Dat zie ik hier 
dagelijks gebeuren. De drem-
pel om eraan te beginnen is nog 
best hoog, dat besef ik. In het 
bedrijfsleven zijn de resultaten 
direct af te lezen, wanneer per-
soneelsleden zich onvoorwaar-
delijk gaan committeren aan 
het team. Als collega’s meer be-
grip voor elkaar kunnen opbren-
gen en de verbinding met het 
bedrijf en de klanten verandert, 
wordt dat zichtbaar in harde cij-
fers. Op het persoonlijke vlak ligt 
het eraan wat iemand wil. Onze-
kerheden kwijtraken, leren los-
laten of stoppen met roken, het 
kan allemaal. Tegenwoordig  zijn 
het met name veel vrouwen die 
verstrikt raken in de zorgrol met 
het bijkomende schuldgevoel. 
Daar kan ik ze wel vanaf helpen 
en sneller dan je denkt. De tijd is 
er rijp voor.”

Constant Lamp werkt vanuit zijn 
praktijk in het Touchdown  Cen-
ter, Havenstraat 87 Heemstede. 
Informatie: www.constantlamp.
com. Tel. 023 5355441 / 06-41 
54 83 05.
Mirjam Goossens 

Eureka Astrologie vanaf 6 maart bij praktijk De Lente

‘Psychologische astrologie is een
belangrijk inzichtgevend instrument’
Heemstede - Met ingang van 
6 maart biedt praktijk De Len-
te ook psychologische astro-
logie aan, die wordt gefacili-
teerd door gediplomeerd as-
trologe Diana Hokstam van 
praktijk Eureka voor toege-
paste astrologie. De Heem-
steder wilde meer  weten 
over professionele astrologie 
en sprak met consulente Dia-
na Hokstam over het verken-
nen van jezelf met astrologie 
als sleutel en inzichtgevend 
instrument.

Diana Hokstam is sinds 2005 een 
professionele astrologe. Zij volg-
de een gedegen en erkende vak-
opleiding van 6 jaar bij Stichting 
Ascella, die is aangesloten bij de 
AVN, de Astrologische Vakver-
eniging Nederland.  “Astrologie 
is een eeuwenoude wetenschap 
die gebaseerd is op de stand van 

de planeten op het moment van 
de geboorte”, legt Diana uit. “En 
dan bedoel ik in dit geval niet 
de horoscopen die in kranten of 
tijdschriften worden gelezen:  ik 
zie de psychologische astrologie 
als een serieuze wetenschap”, 
vervolgt zij.  “Om de juiste in-
zichten te verkrijgen over een 
persoon zijn criteria als geboor-
temaand, geboortedag, geboor-
tejaar, geboorteplaats, geboor-
teland en tijdstip essentieel om 
een sluitende persoonlijke ho-
roscoop van iemand te maken.  
Met zo’n persoonlijke horos-
coop kan iemand inzicht in zich-
zelf krijgen, of juist een bevesti-
ging van zichzelf. Omdat niet ie-
dereen hetzelfde is, kan astrolo-
gie een hulpmiddel zijn om jezelf 
en anderen te begrijpen, of zelfs 
onbegrip van jezelf en anderen 
in de brede zin te verklaren. As-
trologie richt zich op levensvra-

gen. Deze levensvragen kunnen 
draaien om relatie, familie, werk, 
eigenlijk alles wat in het leven op 
de mens van toepassing is. Door 
astrologie op deze levensvra-
gen te betrekken, komt men tot 
verschillende inzichten en krijgt 
men een nieuwe kijk op zichzelf.  
“Eureka komt uit het Grieks en 
betekent immers ‘ik heb het ge-
vonden!’ “ aldus Diana.

Met ingang van 6 maart a.s. start 
Diana Hokstam met astrologi-
sche workshops die bestaan uit 
praatgroepen van 5 tot 8 per-
sonen. Deze praatgroepen kun-
nen desgewenst ook samenge-
steld worden uit vrienden, familie 
en kennissen. De workshops zijn 
interactief met een focus op de 
emotie en het rationele, op ba-
sis van diverse levensvragen en 
de persoonlijke horoscopen van 
de deelnemers. Om een goed 

Diana Hokstam,
gediplomeerd astrologe.

persoonlijk profiel te verkrijgen 
heeft Diana voorafgaand  deze 
workshops  een persoonlijk ken-
nismakingsgesprek met de deel-
nemers. Bij voldoende deelname 
vinden deze workshops plaats bij 
Praktijk De Lente op woensdag-
avond van 19.30- 22.00 uur en 
op zaterdagmiddag van 13.00-
15.30 uur. Naast deze workshops  
geeft Diana  cursussen horos-
coop leren lezen en analyseren 
(10  lessen), maar tevens per-
soonlijke consults voor kinder-
horoscopen, relatie ouder/kind 
analyse en relatie analyse, met 
beide partners.
Wilt u meer informatie of u opge-
ven voor een workshop?  Stuurt 
u dan een e-mail naar namaka-
ndra@gmail.com of kijk op de 
website van praktijk De Lente op 
www.praktijkdelente.nl.  Prak-
tijk De Lente is gevestigd aan 
de Valkenburgerlaan 73, 2103 
AM te Heemstede, tel.nr. 023-
5470950.
Bart Jonker

Wilhelminaplein gaat 
er zeker op vooruit

Heemstede - Met de verkoop van het voormalige restaurant 
De Pandahof, of zoals velen het nog kennen als het Wapen van 
Heemstede, begint een nieuw tijdperk voor het zo karakteris-
tieke plein. Stadsherstel, dat voor kort alleen maar in Amster-
dam monumentale of karakteristieke panden van een facelift 
voorzag, slaat haar vleugels uit. Ook buiten Amsterdam ver-
werft men nu panden met de bedoeling ze op te knappen, te 
beheren en te exploiteren. In 2009 werd Stadsherstel Haarlem 
overgenomen.

Bij toeval bezocht een van de medewerkers van Stadsher-
stel het Wilhelminaplein en zag het in deplorabele toestand 
verkerend pand van de Pandahof. Het uit eind 1500 stammen-
de pand is helaas door de jaren heen grote delen van de ori-
ginele constructie en inrichting kwijtgeraakt. Stadsherstel ziet 
voldoende mogelijkheden iets met het pand aan te vangen. 
Voor minder dan één miljoen euro werd zij eigenaar. Dit tot 
volle tevredenheid van het gemeentebestuur van Heemstede 
dat al jaren aanhikt tegen de verloedering en een eigenaar die 
maar moeizaam in beweging kwam. Nu staan alle opties open 
en zal de gemeente Stadsherstel geen strobreed in de weg 
leggen om hier iets moois van te maken. Het karakter van het 
pand zal voor het plein behouden blijven. Ondanks verschil-
lende pogingen blijkt een hotel op deze locatie niet mogelijk, 
hoewel de regio kampt met een aanzienlijk tekort aan hotel-
bedden. 

Stadsherstel is op dit moment nog voornemens appartemen-
ten in het pand te realiseren. Probleempje kan nog zijn het 
aantal benodigde parkeerplaatsen, maar ook daarvoor zal wel 
een slimme sluiproute door de gemeente worden bedacht. 
Eerder al had de gemeenteraad een krediet gereserveerd voor 
het opknappen van het plein. Dit krediet is afgelopen jaar ge-
schrapt, omdat er geen zinvolle bestemming was zolang het 
gebouw geen nieuwe functie had. Er is door de gemeente-
raad afgesproken dat zodra er concrete plannen zijn het kre-
diet weer wordt geactiveerd. Als er economische bedrijvigheid, 
door middel van een of meerdere winkels in het pad is te rea-
liseren, zal het plein nog verder opleven. Er is dan voldoende 
reden het Wilhelminaplein op te waarderen als historisch cen-
trum van Heemstede. Gezien de verbluffende resultaten waar-
op Stadsherstel Amsterdam kan bogen, zal het plein er zeker 
op vooruit gaan. 
Eric van Westerloo
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Heemstede - Zondag 17 febru-
ari is er in de serie theeconcer-
ten Klezmermuziek! Het Ensem-
ble Rozjinkes brengt zang, per-
cussie, viool, accordeon, contra-
bas, altklarinet, gitaar, mando-
line en blokfluit bijeen in deze 
muziek. De aantrekkingskracht 
van deze melancholische vro-
lijkheid heeft deze groep rond-
om de muziek bijeengebracht en 
sinds 2005 spelen zij met hart en 
ziel samen muziek. Het ensemble 
treedt regelmatig op tijdens fes-
tivals, in concertzalen en kerken.
Over de muziek: Klezmer als aan-
duiding voor het muziekgenre is 
pas sinds de opleving tijdens de 
jaren zeventig in zwang geraakt 
en is heden ten dage een smelt-
kroes van stijlen. In de Klezmer 
muziek zijn naast veel Balkanin-
vloeden ook Oriëntaalse- en in-
vloeden uit de zigeunermuziek te 
vinden.

Begin van de vorige eeuw kwam 
daar ook het Jiddische theater 
en nog  weer later de jazz bij. 
De Klezmermuziek en Jiddische 
muziek zijn zeer nauw met el-
kaar verbonden, de meeste tek-
sten die worden gezongen ko-
men uit  het Jiddisch. Tijdens dit 
concert zijn het voor het grootste 
deel ‘originals’ met een eigen in-
terpretatie.
De groep Rozjinkes bestaat uit 
Cora Mulder, Martijn van Donk, 
Heleen van Els, Orpa Streng en 
Hans van Dongen. Een vast pro-
gramma is er niet, zij zullen u zelf 
vertellen over de te spelen mu-
ziek en liederen.
U bent van harte uitgenodigd dit 
uurtje bij te wonen! Aanvang is 
15.00 uur. Toegang gratis met 
warm aanbevolen deurcollec-
te. Na afloop is er thee, koffie en 
gebak in de naastgelegen Pau-
wehof.

Klezmer in de Oude Kerk

Lezing

Eerste burger van de 
nieuwe eeuw

Heemstede - Bij Boekhandel 
Blokker aan de Binnenweg 138 
is donderdag 21 februari schrij-
ver Guus Bauer uitgenodigd. Hij 
vertelt over zijn historische ro-
man ‘Het geheim van Treurwe-
gen’. Belangstellenden zijn wel-
kom vanaf 20.00 uur en betalen 
5,- toegang. Reserveren via 023-
5282472. Zijn boek, ‘Het geheim 
van Treurwegen’ is een beelden-
de historische roman over fami-
liebanden en vriendschap, te-
gen de achtergrond van de eer-
ste helft van de vorige eeuw. Wil-
lem Maria Treurwegen is klok-
slag 1900 geboren. Hij is de eer-
ste burger van de nieuwe eeuw. 
Als niet van de hele wereld, 
dan toch zeker van de Vlaam-
se streek waar zijn vader loon-
werker is. ‘Kijk eens va,’ zegt zijn 
moe. ‘Dat is een slimme donder, 
dat zie je zo.’ ‘Het zal wel,’ ant-
woordt va, ‘met onze naam loop 
je altijd een paar stappen achter 
op het levenspad.’ Willem gaat 
maar een paar jaar naar school 
en helpt daarna va op het land. 
Als Antwerpen in 1914 door de 
Duitsers onder de voet dreigt te 
worden gelopen, slaan honderd-
duizenden op de vlucht naar het 
neutrale noorden. De Duitse be-
zetter neemt verregaande maat-
regelen die ook voor de grens-
streek waar het gezin Treurwe-
gen woont grote gevolgen heeft. 
Wanneer Willem bij de abdij een 
geheimzinnig pakket krijgt aan-
gereikt, begint zijn wonderlijke 
tocht. ‘Oorlog is slecht, maar het 
brengt een plattelandsjongen op 

plaatsen waar ik anders nooit 
zou zijn gekomen. En in contact 
met mensen die me anders niet 
zien staan.’
Het geheim van Treurwegen ver-
schijnt 99 jaar na het begin van 
de Eerste Wereldoorlog.
 
Guus Bauer is geboren in Am-
sterdam en keerde na vele om-
zwervingen in het buitenland 
naar deze stad terug. Hij schrijft 
boekrecensies en columns over 
boeken voor diverse websites, 
kranten en tijdschriften. Ook in-
terviewt hij regelmatig binnen- 
en buitenlandse auteurs. Guus 
Bauer liet zich voor deze ro-
man inspireren door één regel-
tje van Willem Elschot: “Gedu-
rende de Grote Oorlog zijn on-
geveer duizend landgenoten ge-
storven door den dodendraad”. 
De zin ging over de Eerste We-
reldoorlog.
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Bennebroek - Omdat de Ben-
nebroekse muziekvereniging 
KNA afgelopen jaar, vanwege 
haar 110e jubileum, tijdens 
het bloemencorso een groep 
van ruim 70 personen op de 
been had gebracht en dit een 
overweldigend muzikaal suc-
ces bleek, wil het korps op 20 
april aanstaande wederom 
flink uitpakken.

KNA hoopt -net als verleden 
jaar- met gastspelers een impo-
sant muziekkorps neer te zetten 
om daarmee op zaterdagavond 
vanuit Heemstede met de cor-
sostoet de stad Haarlem in te 
marcheren. 

Het  bloemencorso wordt door 
de leden sowieso als iets bij-
zonders beschouwd en ieder-
een doet daarom altijd extra zijn 
best om zich vrij te maken voor 
dit jaarlijkse evenement. “Toen 
we vorig jaar ineens dubbel zo 
groot waren voelde het helemaal 
als een feest en daarom is be-
sloten weer een oproep te doen 
voor gastspelers”, zo meldde ons 
secretaris Diana Verhoeff-Maas, 
die echt hoopt op heel veel en-
thousiaste muzikale deelnemers 
uit de regio.
KNA houdt zich overigens niet 
uitsluitend met de fanfare be-
zig. Voor schoolkinderen uit het 
basisonderwijs geeft men onder 

meer muzieklessen (AMV) waar 
twee keer per jaar voor kan wor-
den ingeschreven (januari en 
augustus).
Iedereen die echter aan het cor-
soproject mee wil doen (en en-
kele avonden kan mee repete-
ren) en wat ervaring heeft moet 
zich in elk geval voor 15 februari 
a.s. aanmelden bij muziek@kna-
bennebroek.nl. 

In beperkte mate kan zelfs voor 
een tijdelijk leeninstrument wor-
den gezorgd.
Als er een voldoende groot korps 
gevormd wordt, is de intocht tus-
sen de bloemen naar Haarlem 
tamelijk zeker. Wanneer KNA 
slechts op eigen kracht deel-
neemt, zal er mogelijk een tra-
ject over de Bennebroekse Rijks-
straatweg worden aangevraagd.

Dienst PKN 
Heemstede

Heemstede – De Protestant-
se Gemeente Heemstede houdt 
zondag 17 februari een dienst 
in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein. ds. J. Smit gaat de 
dienst voor.

  Wegens succes in de herhaling

Groots corsomuziekkorps
in de maak

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - PKN, Binnenweg 
67 te Bennebroek houdt zondag 
17 februari een dienst om 10.00 
uur met de heer J. v.d. Kamp uit 
Beverwijk.

Dienst 
Cruquius

Regio – Op zondag 17 februa-
ri om 15.00 uur verzorgt ds Hetty 
van Galen de viering in de dienst 
op het terrein van de Cruquius-
hoeve, in gebouw de Rank, Spie-
ringweg 801, Cruquius.

Animatiefilm 
maken

(10-16 jaar)
Heemstede - Een anima-
tiefilm bestaat uit 24 beeld-
jes per seconde. Dat zijn 
1.440 beeldjes per minuut 
en 86.400 in een uur! Beken-
de voorbeelden hiervan zijn 
Buurman en Buurman en 
Wallace en Gromit.

Op dinsdag 19 februari gaan 
jongens en meiden zelf een 
fantastische animatiefilm 
maken. Je gebruikt dan 5 
beeldjes per seconde en 
maakt hiermee een animatie 
van een paar minuten. Ge-
woon met een fotocamera, 
een prachtig decor en heel 
veel attributen. 

Ben je creatief, heb je ge-
duld en wil je een gewel-
dig leuke dag? Dan is dit de 
vakantieactiviteit voor jou! Er 
is een lekkere lunch en na-
tuurlijk krijg je de animatie 
aan het eind op een dvd-tje 
mee naar huis. 

Het maken van de animatie 
is op dinsdag 19 februari van 
10.00 tot 16.00 uur bij Plexat 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Kosten 10,00 incl. lunch. Te-
lefoon (op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur) (023) 
548 38 28kies 1 – plexat@
casca.nl. 





 
10   de Heemsteder  •  13 februari 2013

Heemstede – Restaurant 139 
aan de Zandvoortselaan maak-
te een fl itsende start met elk 
weekend al veel gereserveer-
de tafels. Waren die bezoekers 
nu benieuwd of is er meer? Er 
is meer, want velen kwamen al 
terug. Naar dat restaurant waar 
chef Alvaro Santago Caro met 
Michelin ervaring de scepter 
zwaait in de keuken. Hij studeer-
de aan dezelfde hotelvakschool 
als eigenaresse van restaurant 
139, Christa van der Schoot uit 
Heemstede. Hij heeft gewerkt
in restaurant Arzak met een Mi-
chelin ster in Noord Spanje, dat 
is misschien het geheim van 
het eerste succes. Christa weet
welke familie ze naar Neder-
land gehaald heeft. Christa leer-
de haar talen na het Coornhert 
in Spanje en Engeland, deed de 
Hotelschool in Den Haag, werkte 
in het Trumphotel en Tower Chi-
cago, waar zij haar partner Ma-
linga Fernando uit Sri Lanka ont-
moette. Malinga kent het vak 
van huis uit. Hij heeft het beheer 
over het familiehotel en een reis-
bureau op Sri Lanka. Beiden be-
zochten de hotelschool Les Ro-
ches, de één in Marbella, de an-
der in Zwitserland. Samen een 
restaurant beginnen dat gemak-
kelijk toegankelijk is, toonaan-
gevend met een internationale 
kaart, waarin hun kennis en er-
varing uit de landen waarin zij 
werkten terug te vinden is, op 
de kaart. Vader van der Schoot 

kon helpen met een pand aan 
de Zandvoortselaan 139, waar 
hij een garage bezit. Alleen de
voordeuren zouden kunnen 
prijsgeven dat het vroeger een 
garage was. Binnen vindt u een 
trendy interieur met azuurblau-
we wanden, echt een vondst, 
gecombineerd met teakhou-
ten tafels, stevige donkeroran-
je stoelen en prettige verlich-
ting. Dit schept een aparte in-
timiteit die nog  versterkt wordt 
door de vriendelijke Christa die 
zorgt voor een perfecte ambian-
ce voor een gezellig diner, eten-
tje met vrienden of voor een 
speciale gelegenheid, met een 
groep tot maximaal 50 perso-
nen. Waar restaurants sluiten, 
zien zij kansen. Malinga zegt het 
zo: “Je moet naar de toekomst 
kijken, het is nu tijd om je kan-
sen te pakken en samen kunnen 
we dat waarmaken”!  In januari 
begonnen, kijken ze nu al opti-
mistisch de toekomst tegemoet. 
Ze hanteren een fl exibele kaart 
met altijd een 6 gangen verras-
singenmenu en een driegan-
gen wisselend seizoenen menu 
naast de á la carte, uit Zee of van
`t Land. Niet onbelangrijk, rol-
stoelvriendelijk, parkeren aan de 
overkant, de hond mag mee en 
open van woensdag t/m maan-
dag van 17.00 tot 01.00 uur.
Tot ziens op de Zandvoortselaan 
139 in Heemstede voor een be-
taalbaar etentje op hoog niveau.
Ton van den Brink

Heemstede – Restaurant 139 kon helpen met een pand aan 

Restaurant 139,
betaalbaar eten op niveau

St. Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Diensten bij de 
St. Jozefparochie Bennebroek: 
vrijdag 15 februari, 9.00 uur; za-
terdag 16 februari om 19.00 uur, 
zondag 17 februari om 10.30 uur 
en woensdag 20 februari om 
19.00 uur. Alle diensten worden 
begeleid door past. Verhaegh.

Heemstede/Bennebroek 
– De voorjaarsvakantie komt 
er weer aan! Vanaf volgende 
week kun je vijf dagen hele-
maal doen wat je zelf wilt. Uit-
slapen, koekjes bakken, ga-
men… en meedoen aan de fo-
towedstrijd van de Heemsteder 
natuurlijk! Ook deze keer stelt 
dierenzaak Heems weer een 
waardebon van 20 euro be-
schikbaar. Win je de fotowed-
strijd dan zie je niet alleen jouw 
foto terug in de krant maar je 
mag ook heerlijk shoppen in de 
dierenzaak aan de Kanaalweg 
te Heemstede waar je echt al-
les vindt voor je lieve huisdier!
Wat moet je doen? Ga sa-
men met je ‘lieffi e’ op de fo-
to, dus met je cavia, hamster, 
hond, kat, parkiet, pony of tja 
elk huisdier mag! Het zou leuk 

 Doe mee!
Fotowedstrijd ‘dieren’ 

Voorjaarsvakantie

zijn als je ditmaal het thema 
‘sneeuw’ of ‘winter’ gebruikt. 
Stuur je foto via email naar 
de redactie van de Heemste-
der (redactie@heemsteder.nl) 
en vergeet niet je naam, adres, 
telefoonnummer en leeftijd te 
vermelden. Oja, en leg als je 
wilt uit wat jouw huisdier voor 
je betekent. 
Insturen kan tot en met maan-
dag 25 februari. Succes!

Wateroverlast
Als begin dertiger en vrijgezel komt het nog wel eens voor dat ik 
een lekker ding tegen het lijf loop. Niets mis mee natuurlijk, want 
ook ik ben een jager op zoek naar de ware en heb al sinds mijn 
puberteit een kinderwens. Of er een moeder komt daar wordt aan 
gewerkt, helaas valt nog niet alles op zijn plek. Met een van de 
vlammen zag ik het wel zitten en zij ook met mij dus tijd om eens 
met haar ouders kennis te maken. Sportief gekleed, gewassen en 
geschoren trok in naar Haarlem een bosje bloemen voor de moe-
der en een fl esje wijn voor, ja voor wie eigenlijk. Schoonpa lust-
te gelukkig wel een borrel dus de fl es bleek gepast. Nu weet ik er 
ook wel raad mee zodat de fl es snel soldaat was gemaakt.

“Oscar jongen”, zei schoonpa in spé, “in de kelder staat nog vol-
doende wijn, wil jij een fl esje of twee halen?” Ik de kelder in en 
stond plots tot mijn enkels in het water. Eenmaal boven mijn ver-
haal gedaan. “Ik stond tot mijn enkels in het koude water, wat is 
hier aan de hand?” “Oh, grondwater” zei mijn aanstaande reser-
vevader. “Daar hebben wij en de hele wijk al een tijdje last van. 
Volgens de gemeente komt dat door de hevige regen van de laat-
ste jaren.“ Die lieve burgemeester en wethouder geven de schuld 
aan de regen. Het echte verhaal durven zij niet te vertellen, even-
als hun vriendjes en vriendinnetjes in de buurgemeenten.

De echte reden is dat het waterleidingbedrijf is gestopt met het 
ontrekken van water uit de duinen. Sinds de pompen stilstaan 
hebben Heemstede, Bennebroek, Bloemendaal en Haarlem last 
van teveel grondwater. Die angsthazen en baantjesjagers durven 
geen vuist te maken richting het waterbedrijf want dat zit in Am-
sterdam en ja wie zijn zij om de hoofdstad te kapittelen.” Thuis 
ging ik op zoek naar de waarheid en wat blijkt, tussen 1981 en 
2010 valt er gemiddeld 832 mm regen in Haarlem en omstreken. 
Dus extreem is het zeker niet en jaar in en jaar uit hield de regio 
droge voeten, tuinen en kelders.

Slechts 24 dagen per jaar valt er meer dan 10 mm regen. Wat nou 
heftige regenval? Gewoon geen ruggengraat om eens een vuist 
te maken richting het Amsterdamse waterleidingbedrijf.

Mijn woonplaats, Heemstede, kampte al eerder met dit probleem 
en ook zij durfden geen stelling te nemen tegen de hoge heren in 
Amsterdam. Dus werd er op kosten van de burgers drainage aan-
gelegd op plaatsen waar tuinen en kelders onder water stonden. 
Haarlem is nog niet zover en het college en ambtenaren blijven 
hardnekkig volhouden dat het komt door de regenval. Ondanks 
een wijnliefhebbende (bijna) schoonpa die ook nog eens een fi j-
ne dochter heeft, is het toch niets geworden tussen ons, al had 
dat niets met de natte kelder te maken. Ik zet de zoektocht voort. 
Wie weet kan ik u ooit eens uitnodigen voor mijn touwpartij, maar 
dan wel graag met droge voeten.
O. Oosterkroon

Wateroverlast

ColumnPetrakerk 
heemstede

Heemstede – Dienst van NGK, 
Limburglaan 3, Heemstede:
Zondag 17 februari, aanvang 
10.00 uur. In deze dienst gaat 
voor ds. Alex Boshuizen. Er is 
kinderopvang voor de klein-
sten en Bijbelklas voor de kin-
deren in de basisschoolleef-
tijd.  Meer informatie over de Pe-
trakerk kunt u vinden op www.
petrakerkheemstede.nl

Viering Trefpunt
Bennebroek - In het Trefpunt 
een het Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek wordt zondag 17 febru-
ari een dienst gehouden met ds. 
J.M. Aarnoudse uit Hillegom. De 
aanvang is 10.00 uur.

Parochie Onze 
Lieve Vrouw 
Hemelvaart

Heemstede - Door de week is 
van maandag tot en met zater-
dag om 8.45 uur ‘s ochtends een 
Eucharistieviering aan het Val-
kenburgerplein in Heemstede. 
Daarvóór wordt om 8.25 uur de 
Rozenkrans gebeden. Zondag 17 
februari is om 9.00 uur de stil-
le mis. Om 10.30 uur  is de ge-
zongen mis met Nederlandse 
en Gregoriaanse gezangen. ’s 
Avonds is er om 19.00 uur Lof.
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Jonge HPC-ploeg doet het goed
Heemstede - Afgelopen zon-
dag vond in Haarlem de jaarlijk-
se Conny Smit Meet plaats, een 
superleuke wedstrijd voor jon-
ge wedstrijdzwemmers. Het the-
ma was carnaval en er waren 
veel leuk verklede zwemmers en 
coaches die met de openings-
optocht in polonaise een rond-
je om het zwembad maakten. De 
HPC-ploeg bestaande uit Rob-
be Mourits, Casper van Beu-
sekom, Liselotte van Stekelen-
burg, Semma Koot, Bente van 
Ulzen, Leonie van Moorsel, Jan-
na van Geest, Willemijn Koene, 
Fien van Munster, Tess Sanders 
en Daan Jonkheer, deed het su-
pergoed! Bente zwom een mooi 
persoonlijk record van 4 secon-
den op de 50 meter vrije slag. 
Daan was prima in vorm en wist 
op de 25 meter schoolslag en de 
25 meter vrije slag een bronzen 
medaille in de wacht te slepen. 
Ook Liselotte mocht het podium 
beklimmen: met haar race op de 
50 meter schoolslag veroverde 

zij een mooie tweede plaats en 
mocht het zilver mee naar huis 
nemen. De coaches Ed Dekker 
en Denise van der Linden waren 
terecht trots op deze jonge ploeg 
waarvan er velen dit seizoen pas 

zijn begonnen met wedstrijd-
zwemmen. Denise: “Het was een 
gezellige middag en er zijn hele 
goede tijden gezwommen door 
iedereen. Dit belooft wat voor de 
komende jaren!”.

Heemstede - Ineke van der 
Schuit signeert haar schilderijen 
al jaren met Luna Meis. Wethou-
der van cultuur, Jur Botter, was 
woensdagmiddag bij de ope-
ning van de expositie van Luna 
Meis in de Burgerzaal benieuwd 
waarom zij die naam had geko-
zen en het antwoord was ver-
rassend. Het heeft te maken met 
ondernemerschap. Eigenlijk ben 
ik staatssecretaris Sander Dek-
ker vóór waar hij pleit voor sti-
mulering cultureel ondernemer-
schap. In vroeger jaren was In-
eke de eigenaresse van Het Wa-
pen van Bloemendaal in hart-
je Haarlem, waar bekende kun-
stenaars kwamen. Louis Fer-
ron en Lennart Nijgh, maar ook 
jazzmuzikanten als Ruud Brink,  
Ray Kaart en Billy B Jackett. Zij 
vond er muurschilderingen van 
ruim een eeuw oud, waar toen-
malig Frans Hals museumdirec-
teur Pieter Biesboer  aandacht 
aan besteedde. In 1995  ver-
kocht zij het horecabedrijf, ver-
trok naar het Groningse land, 
waar zij na zeven jaar terugkeer-

de naar de Randstad om zich te 
vestigen in Heemstede. Tijd voor 
het lezen van haar favorieten, te-
kenen en schilderen. Een nieuwe 
uitdaging! Luna studeerde aan 
de Kunstacademie te Haarlem 
en de Wackers Academy te Am-
sterdam, werd lid van Kunstkring 
“De Acht” in Haarlem,  Schilders-
vereniging “Studio A” te Haarlem 
en medeoprichter en lid van de 
Haarlemse Kunstkring , Natio-
nale Associatie Beeldend Kun-
stenaars (NABK). In de expositie 
in de Burgerzaal van het Raad-
huis exposeert zij schilderijen die 
zij maakte naar aanleiding van 
een reis naar Egypte. De beel-
den en oerkoppen van Echna-
ton, koning Mykerinos Ramses 
III, Thutmoses en Amon. Ze zijn 
op doek geschilderd met acryl 
en zand, waarbij ook het palet-
mes veelvuldig gehanteerd werd. 
Alsof ze opnieuw gebeeldhouwd 
zijn met penseel en paletmes. 
De techniek die hierdoor tot ui-
ting komt creëert een prachtig 
samengaan van realisme en ab-
stractie. Uitgevoerd in tweemaal 

50 tinten grijs met soms een rose 
filter. Behalve Toetanchamon in 
zijn volle kleurenpracht. Was Lu-
na niet de moeder van deze fa-
rao? Zijn beeltenis is bekend, het 
schilderij van Luna schitterend! 
Kleur ook in de muurschilderin-
gen waar mannen rood en vrou-
wen geelgekleurd zijn. Een boei-
ende tentoonstelling die je op 
een bijzondere manier confron-
teert met een bijzondere cultuur 
die 3500 jaar geleden begon, van 
mensen met een bijna goddelijke 
status die nog steeds boeien. Nu 
gebeeldhouwd op linnen. Te zien 
in de Burgerzaal tijdens de ope-
ningstijden van het raadhuis van 
Heemstede tot 31 maart.
Ton van den Brink

Expositie Luna Meis in Raadhuis

Beeldhouwen op linnen

Hondenpoep op de binnenweg
Ik wil graag een oproep doen aan degene die continu in mijn 
haag en voor de entree van mijn tuin zijn hond zijn behoefte laat 
doen. Ik woon aan de Binnenweg, een prettige straat waar veel 
mensen winkelen, en vindt het behoorlijk asociaal dat iemand dit 
doet. Na twee keer met mijn kinderwagen er door heen te heb-
ben gereden en dat mijn kinderen geen stap buiten ons tuinhek-
je kunnen zetten zonder 3 keer gecontroleerd te worden vind ik 
ronduit schandalig. Naast mijn brievenbus, op mijn tuinpad kan ik 
geen stap zetten zonder 3 keer te kijken. Ik werd vanavond door 
mijn buurvrouw gewaarschuwd dat ik bij thuiskomst in het don-
ker goed moest uitkijken omdat ze zag dat er weer een enorme 
berg hondenpoep voor mijn hek lag. Ik weet geen andere manier 
om deze persoon te benaderen. De Binnenweg zou een mooie 
winkelstraat moeten zijn, niet een hondenuitlaatplek.
Taryn Van der Zouwen, Binnenweg 166, Heemstede.

INGEZONDEN

Huizenprijzen in Heemstede 
in één jaar ruim 15% gedaald
Heemstede - Uit recente cijfers 
over de woningmarkt blijkt dat 
de huizenprijzen in Heemste-
de het afgelopen jaar met ruim 
15% zijn gedaald. In Bloemen-
daal kwam de daling nog har-
der aan en moesten de huizen-
bezitters genoegen nemen met 
een daling van meer dan 20%. 
Ondanks de daling van de hui-
zenprijzen staan er in Heem-
stede nog altijd ruim 30 wo-
ning te koop die stuk voor stuk 
meer dan één miljoen euro moe-
ten kosten. De top op dit oment 
is een woning aan de Van Mer-
lenlaan met een vraagprijs van 
2.895.000 euro. De goedkoop-
ste woning vindt men in de Pro-
vinciënlaan, maar dan heeft u 
een portiekflat met twee kamers 
en 70 m2 woonoppervlak. Begin 
deze week stonden er 483 wo-
ningen te koop in Heemstede 
waarbij het merendeel ruim de 
300.000 euro passeert. Wie dacht 
met een verminderde woning-
waarde ook minder OZB te gaan 
betalen komt bedrogen uit. Ge-
meenten, dus ook Heemstede, 
passen de grondslag eenvoudig 
aan zodat de totale opbrengst uit 
de OZB voor de gemeente vrij-

wel constant blijft. Dat de markt 
in het slop zit is al langer bekend. 
Bouwprojecten gaan niet door of 
worden versoberd. Zo is recent 
het bouwplan langs de Cruqui-
usweg voorlopig gestopt, is een 
deel van de huizen op het voor-
malige Van Lent terrein nog niet 
in aanbouw en rond het Spaar-
ne ziekenhuis loopt het moei-
zaam en zijn tekeningen van 
de twee geplande flatgebou-
wen even in de la gelegd. Voor 
sociale woningbouw blijkt wei-
nig ruimte omdat de financiering 
wordt opgebracht door vrijesec-
torwoningen. Als die niet wor-
den verkocht of de prijs wordt 
te laag dan is er onvoldoende 
geld voor sociale bouw. In een 
straal van 15 km rond Heemste-
de staan momenteel 8600 wo-
ningen en 6880 appartementen 
te koop keus genoeg dus in de 
omgeving. De verwachting is dat 
de woningwaarde in 2013 ver-
der onder druk komt te staan. 
Uit onderzoek van de vereniging 
Eigen Huis blijkt dat 41% van de 
ondervraagden juist nu het mo-
ment voor het aankopen van een 
woning gunstig vindt.
Eric van Westerloo

Een nieuwe lente?
Een nieuw geluid!

Heemstede - Heemstem, een 
55+-vrouwenkoor, kan nieuwe 
stemmen gebruiken. Elke stem is 
welkom, sopraan alt of daar tus-
senin. Zing mee! Het repertoire is 
licht klassiek en traditionals o.a 
in het Frans, Duits en Engels.
Het koor repeteert op woensdag-

ochtend van 10.00 tot kwart voor 
11.45 uur, (in de Heemsteder van 
vorige week stond per abuis de 
tijden verkeerd genoemd) in het 
kerkje (Amsterdamse school) 
aan de Postlaan in Heemstede.
Wilt u meer informatie, bel Julia 
H.M.Olk, telefoon 023-5284809.

Rectificatie
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Een beter binnenmilieu 
begint bij Chem-Dry Veen
Regio - Zachte vloerbedek-
king en gestoffeerde meubels 
grondig en milieuvriendelijk la-
ten reinigen en beschermen? 
Chem-Dry Veen is de specia-
list en staat voor betrouwbaar-
heid, ervaring en kwaliteit. Wie 
kiest voor gegarandeerd vak-
manschap, veilige en milieu-
vriendelijke werkmethode en 
een snelle inzetbaarheid, is bij 
Chem-Dry Veen op het juiste 
adres.
Hoe werkt de Chem-Dry me-
thode? Het reinigen van zach-
te vloerbedekking met water 
en zeep is voorgoed verleden 
tijd. Chem-Dry ontwikkelde 
een nieuwe, milieuvriendelij-
ke methode om zelfs de meest 
hardnekkige vlekken uit vloer-
bedekking te verwijderen. Het 
geheim? Koolzuurbelletjes en 
een reinigingsmiddel waarvan 
de ingrediënten aan de natuur 
onttrokken zijn. Het voordeel 
hiervan is dat de vloerbedek-
king binnen twee uur droog 
is en de eigenschappen krijgt 
van nieuwe vloerbedekking. De 
ruimte waar gereinigd is, kan 
weer snel worden gebruikt.
Sinds de oprichting in 1990 
reinigde Chem-Dry in Neder-
land en België vele miljoenen 
m² zachte vloerbedekking. Een 

belangrijke mijlpaal en bewijs 
van professionaliteit.

Naast langdurige relaties met 
bedrijven en instellingen on-
derhoudt Chem-Dry Veen ban-
den met tapijtfabrikanten en 
hun vertegenwoordigers. Ook 
zij geven aan dat de duurzaam-
heid van een vloerbedekking 
kan worden verbeterd door 
goed en hygiënisch onder-
houd. Stofzuigen, bij voorkeur 
minstens twee keer per week, 
draagt bij aan een goede zorg 
voor de vloerbedekking, maar 
draagt ook bij aan een beter 
binnenmilieu. Zuig afwisselend 
in de lengte en in de breed-
te. Het beste voor de levens-
duur van uw vloerbedekking is 
de borstelstofzuiger. Een onaf-
hankelijk advies over stofzui-
gers? Bel dan de Chem-Dry 
specialist. Ervaar hoe een beter 
binnenmilieu bijdraagt aan een 
prettig gevoel van wonen. Be-
langstellenden kunnen contact 
opnemen voor een vrijblijvende 
prijsopgave. Het bedrijf is ge-
vestigd in Velsen-Noord: tel.: 
0251-291401 (en in Heiloo: tel.: 
072-5159035) of mail naar in-
fo@chemdryveen.nl. Meer in-
formatie is te vinden op www.
chemdryveen.nl.

Heemstede - Van 17 tot en met 24 februari is 
er in het zwembad Groenendaal het voorjaars-
vakantierooster. Er is weer volop de gelegenheid 
om overdag deel te nemen aan de speciaal geor-
ganiseerde activiteiten. Deze vakantie is gekozen 
voor een cool thema, namelijk voorjaarsvakantie 
winterwonderland!
Er is hard gewerkt om invulling te geven aan het 
thema. Chaletjes, ski’s en een ijsberen tafereel 
zijn een voorzichtige start om de thema’s en ac-
tiviteiten verder te ontwikkelen.
Iedere dag tussen 13.30 en 15.00 uur worden 
er voor met name de basisschooljeugd specia-
le activiteiten georganiseerd. Naast deze activi-
teit wordt er ook iedere dag het traditionele eu-
rocent duiken georganiseerd.

Maandag 18 februari sneeuwballenrace
Dinsdag 19 februari skibrilzwemmen
Woensdag 20 februari wakzwemmen
Donderdag 21 februari aqua-snowboarden
Vrijdag 22 februari wintermutsenrace
 (zelf meenemen)
Zondag 17 februari loopmat
Zondag 24 februari ski hut disco

Ook deze vakantie hebben we weer een lekker 
vakantiearrangement voor kinderen tot 16 jaar 
ontwikkeld. Lekker eten en zwemmen in één.
Voor nadere informatie over de activiteiten en ar-
rangementen kunt u terecht bij de receptie van 
Sportplaza Groenendaal Heemstede of bel 023-
5292072.

Voorjaarsvakantie winterwonderland
in SportPlaza Groenendaal Heemstede

Zaterdag 9 februari 2013 hebben in SportPlaza Groenendaal, de 
volgende kinderen hun zwemdiploma gehaald:

Zwemdiploma A
Lahcen Aissaoui, Tycho Bakkum, Pleun Bazelmans, David Best, 
Tijl Brummelhuis, Laurens Franken, Thijmen Groen, Sammy 
Hertz, Jesper Hogenbirk,  Aviv Koopman, Jens Kraanen, Hajar 
Lamouri, Babette Lippes, Dylano Mercera, Oscar Nagtzaam, Mi-
lan Olsthoorn, Sam Postema, Mathijs Sepp, Claudia van Son, 
Koen Ubbens, Koen Versteeg, Hugo Voogd, Frederikke van Wijk, 
Remy Witkamp, Tuur van Zuijlen.

Zwemdiploma B
Isabel Bastiaenen, Joep van Beek, Claire Fehres, Diederik 
Greebe,Tess ter Haar,  Jet Hagens, Mare Hellemans, Mik de 
Kleijn, Jolie Langeler, Thijs Lemmers, Emma de Lugt, Joost Moes-
bergen, Aline Neijzen, Kevin Raaphorst, Reinout van Riessen, 
Ties van Roode, Iris Stelling, Mauro Talman, Resa Tolsma,Cato 
Vreeburg,Brendan Wagner, Bibi Weidema, Diederik de Wijs, 
Merel Sophie de Wijs.

Zwemdiploma C
Syb Bergsma, Mirte Deenik, Madeline van Dijk, Noa ten Haaf, 
Tim Hamaker, Daan Hellemans, Noor Hellemans, Sybren Laan, 
Eline Leuven, Tom Nagtegaal, Boy Poell, Mats de Vos.

Alle kinderen van harte gefeliciteerd!

Diploma zwemmen

Liefde
 

Soms kijk ik naar buiten
En krijg een overweldigend gevoel

Vele geluiden en beelden  
Is wat ik nu bedoel

Vogeltjes die kwetterend
In bomen zitten of op daken

Zwermen spreeuwen in de lucht
Zonder elkaar met hun vleugels te raken

Op twee schoorstenen zitten raven
Of andere vogels,dat doet er niet toe
De een vliegt aarzelend, dan resoluut

Naar de ander toe
Dan zitten ze even samen
Te dribbelen en te staren

Om vervolgens weg te vliegen
Precies gelijk, dat is het rare

Wat gaat er dan in die koppies om
Hebben ze elkaar gevonden?

Blijven ze dan vandaag bij elkaar
Of vindt ‘t mannetje dat zonde?

Oh en de meeuw die nu voorbij komt
Die heeft me daar een grote bek

Kan duidelijk geen vrouwtje vinden
Met dat geschreeuw.. vind je ’t gek?

Het is duidelijk dat ze allemaal zoeken
Naar liefde in de lucht

Zo mijmer ik nog even verder
En slaak een verlichte zucht
Liefde is toch niet zo moeilijk

’t is zelfs te vinden op een dak!
Vandaar dat ik zo verlicht zucht

Mijn liefde vond ik daar ook, wat een bak..

Miranda
(Gelukkig getrouwd met Tino Gommans,

dakdekker van beroep)

Hartstorten  Valentijn

Ik wacht stapel op je komst
goedemorgen!
morgen, koffie?

ja, graag
en breng je een kusje koffie.

 Iris Watt 

Moment van liefde

Ik heb het weer ervaren
dat waar het om gaat

onnoembaar
ongrijpbaar

het is er zonder
iets te doen

zonder iets te willen
een ontmoeting

in het ontmoeten
van jezelf

in de ander
mee bewegen zonder

ik persoon.

Ada Lodder
Lieve pa

Mijn Valentijn…
Hij is niet piep

Maar wel een lief typ

Mijn Valentijn…
Hij is niet huwbaar

En ook niet inwisselbaar

Mijn Valentijn…
Kan ik altijd vertrouwen

En is een man om echt op te 
bouwen

Mijn Valentijn…
Weet altijd raad

Dit jaar nu eens geen kaart

Maar een gedichtje voor jou in 
de krant

Je bent de liefste vader van heel 
het land!

Jesselien Oranje
Social Media-love

harten in de hens
gevoelens intens

in verdeeld verlangen
binnen

een kat- en muisspel
gevangen

maar zowaar
willen we elkaar

Facebook....
Elders, maar thuis in je hart

Bart Jonker
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
16 en 17 februari
• Opening Oude Meelfa-
briek van 13.00 tot 17.00 uur, 
buiten de normale open da-
gen (elke laatste vrijdag van 
de maand). Expositie van de 
leerlingen van een van de 
kunstenaars, Mariska Pi-
sam, die hier een atelier 
heeft. Glipperweg 94, Heem-
stede.

Marianne van der Meer, Frozen 
landscape.

Tot en met  2 maart
• Nieuwe expositie bij Het 
Kunstbedrijf: Marianne van 
der Meer – schilderijen, Gi-
ta Kalishoek – schilderijen, 
V. Leeuwen de Greef – re-
liefs, Engelina Zandstra – 
schilderijen en Jan Bakker 
- roest beelden. De galerie 
is open op woensdag t/m za-
terdag 13.00 - 17.30 uur. En op 
afspaak: 023-5474499 / info@
hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 3 maart
• Expositie in de bibliotheek 
Heemstede van Annelie 
Versteeg: acryl-schilderijen 
Zuid-Afrikaanse en modi-
sche vrouwen van nu. Gratis 
te bezichtigen. Voor meer info: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot 6 maart
• Expositie werk van Alijd 
de Kemp en Astrid van 

Agenda
Cultuur Domselaar. Ongebruikelij-

ke materialen, diversiteit aan 
stijlen. Locatie: Voormalig ge-
meentehuis van ennebroek, 
Bennebroekerlaan 5 in Ben-
nebroek. Open: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

T/m 31 maart
• Expositie van werk van 
Luna Meis in Raadhuis 
Heemstede.
Te zien zijn schilderijen die zij 
maakte naar aanleiding van 
een reis naar Egypte. De beel-
den en oerkoppen van Echna-
ton, koning Mykerinos Ram-
ses III, Thutmoses en Amon. 

Excursies
Donderdag 14 februari
• Excursie Historische Ver-
eniging Heemstede-Ben-
nebroek naar museum 
Zwarte Tulp, Grachtweg 22, 
Lisse. Verzamelen 14.00 uur. 
Historische bollenteelt. Aan-
melden voor 31 januari via 
t.mascini@quicknet.nl of 023-
5286496/06-26094840.

Kinderactiviteiten
Zondag 17 februari
• Jeugdvoorstelling ‘Knof-
je op visite’ door Theater-
groep Pop. Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kaarten: 45 minuten voor 
aanvang aan de kassa van de 
Luifel.  U kunt ook telefonisch 
reserveren via 023 548 38 28 
kies 1.

Lezingen
Zondag 17 februari
• Lezing Margriet Brands-
ma over Duitsland met na 
afloop de film Die Welle 
in het Oude Slot, Ringvaart-
laan. Aanvang: 1500 uur. Toe-
gang: 16/14. Incl maaltijd: 
39,50/37,50 euro. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Woensdag 20 februari
• Lezing bij boekhandel Blok-
ker, ‘het seniorenbrein’. Aan-
vang: 20.00 uur. Toegang: 5,-. 
Reserveren: info@boekhan-
delblokker.nl, Binnenweg 138, 
Heemstede. Tel. 023-5282472.

Donderdag 21 februari
• Guus Bauer vertelt bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede over 
zijn boek ‘Het geheim van 
Treurwegen’, een historische 
roman over familiebanden en 
vriendschap, tegen de ach-
tergrond van de eerste helft 
van de vorige eeuw. Aanvang: 
20.00 uur, toegang: 5,-. Reser-
veren via: tel. 023 - 5282472.

Muziek
Zaterdag 16 februari 
• In Museum de Cruquius 

treedt het Serafino Strijk-
trio op. Beethoven, Schubert 
en Dohnanyi. Aanvang: 20.15 
uur. Kaarten: www.Cruquius-
Concerten.nl of via de kas-
sa van schouwburg de Meer-
se 023 -5563707. Toegang: 21,- 
incl. pauzeconsumptie. 

Zaterdag 16 en
zondag 17 februari
• Huisconcerten bij Loek 
van der Meer, Strijboslaan 
1, Heemstede. Met harpduo.
Tel. 023-5284495. Prijs 19 eu-
ro all-in.

Zondag 17 februari 
• Theeconcert in de Oude 
kerk aan het Wilhelminaplein 
Heemstede met Klezmer 
muziek, uitgevoerd door de 
Klezmergroep Rozjinkes.
Toegang gratis met aanbevo-
len deurcollecte.
Na afloop is er thee, koffie 
en gebak in de naastgelegen 
Pauwehof. Aanvang: 15.00 uur.

Woensdag 20 februari 
• Kamermuziek van Izhar 
Elias en Fernando Cordas. 
Aanvang: 20.15 uur. Het Ou-
de slot, Ringvaartlaan Heem-
stede. Toegang: 19,50 / 17,50.
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Theater
Vrijdag 22 februari 
• Ingelaste voorstelling: 
Cabaret met Thijs van 
Domburg 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 vrij-
dag 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.

Woensdag 27 februari
• Toneel. Dette Slothouwer: 
‘Money, money, money’, 
aanvang 20.15 uur in Het Ou-
de Slot, Ingang Ringvaartlaan, 
Heemstede. Info: www.podi-
umoudeslot.nl.

Zaterdag 2 en
zondag 3 maart
• Hilarische komedie De 
Revisor door Karakter To-
neelgroep in Casca de Luifel, 
Herenweg 96 te Heemstede. 
Aanvang resp. 20.15 en 14.15 
uur. Kaarten in voorverkoop 
10.00 , aan de zaal 12.50. Via 
06-43610489.

Diversen
Zondag 17 februari
• Literatuur/actualiteit. 
Margriet Brandsma: ‘Duits-
land, baas in Europa tegen 
wil en dank’. Aanvang 15.00 
uur. Arrangement met maaltijd 
en filmvertoning ‘Die Welle’ in 
Het Oude Slot, Ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Regio
Exposities

14 februari t/m 3 maart  
• Tentoonstelling Eiko Ma-
ruyama ‘Sprookjesbeelden’ 
in Galerie De Waag, Spaarne 
30 te Haarlem. (Openingstij-
den: donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur) De 
opening, voorafgegaan door 
een traditionele japanse cere-
monie zal zondag 17 februari 
om 16.00 uur worden verricht 
door Dr. Peter van Dael, kunst-
historicus. Zie ook: www.eiko-
chan.com en www.kzod.nl.

Tot en met 15 februari
• Tentoonstelling KNH op 
adres Gedempte Herensingel 
4, Haarlem. Opening 6/1 om 
16.00 uur. O.a. Stadsgezichten 
en bollenvelden. Figuurstudie 
van de Heemsteedse kunste-
naar Hans Elsas.

Tot en met 17 februari 
• Expositie Lizan van Dijk 
met acryl-schilderijen in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. Gratis 
te bezoeken. “Laag na laag 
bouw ik aan de uiteindelijke 
vorm. Mijn grotendeels ab-
stracte werken bestaan uit 
veel uiteenlopende materia-
len, maar de dragende factor 
is de acrylverf.” Meer informa-
tie: www.bibliotheekhaarlem.
nl en op www.lizanvandijk.nl.

T/m maart
• Expositie bij Sanquin 
Bloedbank van Trinette 
Scheper. Op bijna grafische 

wijze zoekt zij in haar werk 
naar een harmonische ver-
beelding van dat wat ‘buiten 
en bovengronds gebeurt’ en 
van dat wat ‘binnen en onder-
gronds leeft’. Haar schilderijen 
zijn organisch van karakter. 
di. t/m vrijdag van 11.15-11.45 
uur en ma.av- t/m do.avond 
van 20.45 - 21.15 uur. Boer-
haavelaan 32 c, Haarlem.

Tot en met 3 maart
• In 37PK, Platform voor 
Kunsten aan het Groot Heilig 
37 te Haarlem: tentoonstel-
ling My love which is a buil-
ding #2. In dit project staat 
een sterke fascinatie voor het 
gebouw en specifiek het ge-
geven van verwijzing centraal. 
Tekeningen, films, installaties 
en sculpturen.
Open: donderdag t/m zondag 
12.00 - 17.00 uur. Informatie: 
023 551 84 32, www.37pk.nl.

Tot en met 9 maart
• Vera Bruggeman expo-
seert in Galerie LWW, Eerste 
Bloemdwarsstraat 5c, Amster-
dam. Wo-Za, 14-17u. Info@
galerielww.nl / 020-3795991.

Tot en met 16 maart
• Diverse tentoonstellin-
gen in het Kunst Centrum 
Haarlem. Fototentoonstelling 
‘Keep on rollin’. 50 jaar Rolling 
Stones met foto’s van Frans 
Verpoorten.
Van Jan Montyn ziet u vroe-
ge tekeningen en aquarel-
len. Daarnaast een tassen-
tentoonstelling van Frrry als-
ook een presentatie van Da-
nish Design. Locatie: ged. 
Oude Gracht 117-121, Haar-
lem. Info: 023-5327895/
ww.kunstcentrum-haarlem.nl.

Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-
toonstelling over sekse en 
identiteit in Het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem. 
Info: www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Kinderactiviteiten

Kinderactiviteiten

Zaterdag 16 en
zondag 17 februari
• Katrijntje m’n Mijntje, 
poppentheater op Land-
goed Elswout, Elswoutlaan 28, 
Overveen. Aanvang: 14.30u. 
Vanaf 4,5 jaar. Toegang kinde-
ren: 8,50 / volw. 10,-.  
Info / reserveringen: 06-
22946290 of  www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl.



                                             
Lezingen

Vrijdag 22 februari
• Avond in de Doopsgezin-
den kerk aan de Postlaan 16 
Heemstede over muziek 
uit de Russisch Orthodoxe 
Kerk. Aanvang: 20.00 uur. Met 
ds. Theo Hop. Toegang: vrij.

Zaterdag 2 maart
• Lezing over kunst & spiri-
tualiteit door kunsthistorica 
drs. Christine Bangert in de 
Muzenzaal van de Egelantier.
Aanmelden: 06-14688844 of 
per mail: info@bangertkunst.
nl) Gasthuisvest 47, Haarlem; 
tijd: 14.30 tot 16.00 (met pau-
ze); kosten: 12,50 p.p.

Muziek
Zaterdag 16 februari
• Orchestre Partout brengt 
eigenzinnig repertoire. De 
muzikanten ontmoetten el-
kaar in het asielzoekerscen-
trum Alkmaar. Optreden in de 
Pletterij, Lange Herenvest 122 
om 20u. Toegang: 10,-. Reser-
veren via reserveren@pletterij.
nl of 023-5423540.

Zaterdag 23 en
zondag 24 maart
• Musical Company Haar-
lem speelt Jesus Christ Su-
perstar in Concert. Dit spec-
taculaire concert is gebaseerd 
op de tijdloze en onovertrof-
fen wereldberoemde musical 
(en film) met muziek van And-
rew Loyd Webber en tekst van 
Tim Rice.De laatste dagen van 
het leven van Jesus Christus 
vertolkt zoals in de bekende 
musical maar met eigentijdse 
arrangementen. Zat. matinee 
15.30 uur en avond 19.30 uur.
Zon. 11:30 uur, matinee 15.30 
uur en avond 19.30 uur. 
Locatie: De Lichtfabriek - Tur-
binehal, Haarlem.

Zaterdag 30 maart
• Smartlappenfestival in 
Haarlemse/Amsterdam-
se buurt. Locatie: het ‘Broe-
derhuis’ met zang, begeleid 
door Paul Meijaard van het 
gerenommeerde duo ‘De Rijn-
sons’. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij Leo van Veelen, 
tel. 06– 42 43 28 80, e-mail:  
leovanveelen@gmail.com. Of 
Janny 0622304331 janny.dan-
kers@upcmail.nl. Vanaf 15 fe-
bruari kaartverkoop Broe-
derhuis Nagtzaamplein 67 te 
Haarlem entree 2,50.

Diversen
Zondag 17 februari 
• Grote vlooienmarkt in 
sportcentrum Groenendaal, 
Sportparklaan 16 Heemstede. 
Kleding, speelgoed, antiek en 
curiosa. Tussen 9.30 en 16.30 
uur, entree: 2,50 per persoon. 
Kinderen t/m 11 jaar en onder 
begeleiding gratis toegang. 
Info: organisatieburo Mikki, 
0229-244739 of 244649 /www.
mikki.nl.

Pierewietkinderen smulden 
van voorleesverhalen
Heemstede – Voorlezen aan 
kinderen is belangrijk. Het prik-
kelt de fantasie, ontwikkelt het 
taalgevoel en bezorgt hun veel 
plezier. Speciaal voor baby’s, 
peuters en kleuters zijn er De 
Nationale Voorleesdagen. De-
ze dagen hebben als doel het 
voorlezen aan kinderen die zelf 
nog niet kunnen lezen, te bevor-
deren. Zo worden kleintjes gro-
te lezers. Ook Casca’s kinder-
dagverblijf Pierewiet deed hier-

aan mee. Voor deze dagen zijn er 
opa’s en oma’s van kinderen uit-
genodigd om op Pierewiet te ko-
men voorlezen; zeg maar de per-
soonlijke eigen ‘BN-ers’ van de 
kinderen. Opa’s en oma’s heb-
ben aan de uitnodiging gehoor 
gegeven en de kinderen hebben 
gesmuld van hun voorleesverha-
len. Deze tiende Nationale Voor-
leesdag was dus ook in Heem-
stede een succes en voor herha-
ling vatbaar.

Dienst Spaarne
Regio – Zondag 17 februa-
ri om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 

plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecume-
nisch karakter. Iedereen is wel-
kom, zowel patiënten alsook be-
zoek. Voorganger is pastor Frans 
Bossink.
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Veel nieuwe gezichten bij 
HBC Tafeltennis

Heemstede – Als paddenstoe-
len zie je ze uit de grond komen, 
de tafeltennistafels op school-
pleinen. In plaats van tikkertje of 
verstoppertje wordt er de laatste 
tijd veel gekozen voor een potje 
‘rond de tafel’, een spel waaraan 
veel kinderen tegelijk mee kun-
nen doen. 

Bij tafeltennisvereniging HBC 
wordt het toenemende enthousi-
asme ook opgemerkt. Sinds het 
grote basisscholentoernooi in de 
kerstvakantie en de daaropvol-
gende proeftrainingen, heeft de 
Heemsteedse club haar leden-
aantal tot nu toe al mogen uit-
breiden met 15 nieuwe jeugd-
spelers! Voor een tafeltennisver-
eniging een grote toename. Op 
dit moment telt HBC zo’n 65 le-
den met de leeftijd tot 18 jaar. 
Ooit had de vereniging de groot-

ste jeugdafdeling van Nederland 
met ruim 100 kinderen. Ze zijn nu 
weer hard op weg. Tafeltennis is 
toch een sport waarmee je con-
stant naar buiten moet treden 
om interesse te wekken. Door dit 
op school met o.a. demonstraties 
en clinics te doen, maken kinde-
ren op een speelse manier ken-
nis met de sport. Bij HBC Tafel-
tennis krijgen de kinderen 1 tot 
3 keer per week training in een 
groep van gelijkwaardig niveau. 
Er worden oefeningen en par-
tijtjes gedaan, maar ook het be-
kende spel ‘rond de tafel’ komt 
weer terug. Ditmaal met z’n allen 
tegen de trainer. In het weekend 
spelen veel kinderen competi-
tie en worden er een hoop inter-
ne en externe evenementen ge-
organiseerd. Meer informatie is 
te vinden op www.hbctafelten-
nis.nl.

Reactie op zorgen D66 om 
sluiting nachtapotheek Haarlem
Ik ben het helemaal eens met de zorgen van D66 omtrent het slui-
ten van de nachtapotheek in Haarlem.
Schrikbarend hoe er met ons gesold wordt en steeds meer van 
ons wordt afgenomen. 
Hoe halen de inspectie gezondheidszorg en de zorgverzekeraars 
het in hun hoofd dat je ’s nachts, (als je dus ECHT dringend hulp 
nodig hebt) de medicatie elders moet halen.  
Een bereikbaarheidsnorm van 45 minuten is wellicht hun moge-
lijkheid om een apotheek te bereiken, maar niet die van mij en 
met mij het overgrote deel inwoners van omgeving Haarlem, want 
daar praten we over. Niet iedereen beschikt over een auto. Bussen 
rijden niet meer en een taxi is voor velen onbetaalbaar. 
De centrale apotheek is al moeilijk te bereiken, maar ligt wel 
centraal en dat moet een apotheek ook zijn.
Aan de Inspectie en zorgverzekeraars: “Denk ook eens aan ons, 
de mensen die al zo afhankelijk zijn.”
D66, ik sta pal achter jullie, in ieder geval wat dit betreft, ik hoop 
dan ook dat de bezinning komt en het besef dat dit niet mag 
gebeuren. 
M.M. Picavet, Heemstede.
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Start reconstructie Herenweg fase 3 
Ingrijpende gevolgen voor het verkeer

Op maandag 18 februari start de reconstructie 
van de Herenweg fase 3. Het deel van de 
Herenweg tussen de rotonde Kerklaan tot en 
met het kruispunt Van Merlenlaan/Herenweg 
is vanaf dan ongeveer 8 weken afgesloten 
voor autoverkeer. Nadat dit wegvak is 
afgerond, starten de werkzaamheden aan het 
deel tussen de Van Merlenlaan tot en met de 
Rijnlaan. Dit wegvak wordt dan in ongeveer  
11 weken aangepakt. Ook dit wegdeel is 
tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten 
voor het doorgaande verkeer.

Afgesloten weggedeelten
Van 18 februari tot en met 14 april 2013 is de Herenweg 
tussen de rotonde Herenweg-Kerklaan tot en met 
het kruispunt Van Merlenlaan-Herenweg afgesloten. 
Het is dan niet mogelijk vanaf de Van Merlenlaan de 
Herenweg op te rijden.
Van 15 april tot en met juni 2013 is de Herenweg tussen 
de Van Merlenlaan tot en met de Rijnlaan afgesloten. De 
Rivierenbuurt blijft altijd bereikbaar vanaf de Herenweg.

Werkzaamheden
De reconstructie Herenweg vindt plaats in vier fasen. 
Fase 1 en 2 zijn al in 2011 en 2012 uitgevoerd. In deze 
fase 3 wordt het deel van de Herenweg tussen Kerklaan 
en Rijnlaan aangepakt. Het werk vindt zowel onder als 
boven de grond plaats. De riolering wordt vervangen 
en de weg krijgt een nieuwe inrichting met vrijliggende  

Omleidingen
 
Auto’s
Het doorgaande verkeer uit noordelijke 
richting wordt omgeleid via de 
Lanckhorstlaan, Heemsteedse Dreef,  
Glipper Dreef en Prinsenlaan. Vanuit 
zuidelijke richting wordt het verkeer al in 
Bennebroek omgeleid.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden langs de 
werkzaamheden geleid. Daarbij moet u er 
rekening mee houden dat het fietsverkeer 
in twee richtingen over één fietspad gaat. 

Buslijn 50
Tijdens de werkzaamheden komen op 
de Herenweg de haltes t.h.v. de Van 
Merlenlaan, Rijnlaan en Kadijk te vervallen. 

fietspaden. Op het kruispunt bij de Rijnlaan komt een 
nieuwe verkeerslichtinstallatie.
Omdat er de komende jaren flink bezuinigd moet 
worden is besloten om het werk van de Herenweg  
fase 4 - het gedeelte Herenweg vanaf de kruising met 
de Rijnlaan tot de grens met Bennebroek - vooralsnog 
niet uit te voeren. 

Informatie
Actuele informatie over de werkzaamheden vindt u 
op www.heemstede.nl " Plannen en projecten " 
Reconstructie Herenweg.
Op www.arriva.nl vindt u actuele informatie over de 
gewijzigde dienstregeling voor de buslijn 50. U kunt 
voor een reisadvies ook kijken op www.9292.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: 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00  uur, 
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30 
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en  
uittreksels GBA/Burgerlijke stand), 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht: 
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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



Yvonne Ravelli

Beleidsplan  
openbare verlichting 

Team inwoners wint  
Energybattle Heemstede 

Exposities in raadhuis Heemstede

Themabijeenkomst in de week van de liefde:

Kinderen en seks(uele ontwikkeling)

In de raadsvergadering van 31 januari is het 
Beleidsplan Openbare verlichting vastgesteld. 
In dit document is vastgelegd hoe we omgaan 
met de openbare verlichting in de komende 
periode. Het gaat daarbij vooral om de komende 
vijf jaren, maar er wordt ook gekeken naar de 
periode daarna. 

In het beleidsplan komen onder andere de volgende 
aandachtspunten aan de orde: 
- welke energiebesparing kunnen we realiseren?
- kiezen we nu voor LED of nog even niet?
-  wat kost de vervanging van verouderde masten en 

armaturen in de komende jaren?

Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de raad het 
beleids- en beheerplan Openbare Verlichting 
vastgesteld. Het beleidsplan treedt op 21 februari 2013 
in werking. Het beleidsplan ligt tot en met 8 mei 2013 
ter inzage op het gemeentehuis en is ook digitaal te 
raadplegen via www.heemstede.nl of op  
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Afgelopen donderdag 7 februari werd 
de uitslag bekend van de ‘Energybattle’, 
een energiebesparingswedstrijd die sinds 
oktober in Heemstede werd gestreden. De 
Energybattle is gewonnen door het team 
inwoners, dat ruim 19% wist te besparen 
op hun energieverbruik! In de Energybattle 
streden drie teams om de eer: naast inwoners 
was er een team van bestuurders/politici en 
een team van gemeentelijke medewerkers. 

De Energybattle is een landelijke energiebesparings-
wedstrijd tussen gemeenten en wordt georganiseerd 
door het Klimaatverbond, waarin provincies, 
gemeenten en waterschappen samenwerken.  
Het doel van de battle was om zoveel mogelijk stroom 
te besparen in de periode tussen de dag van de 
duurzaamheid op 10 oktober en de warme truiendag 
op 8 februari. 

Initiatiefnemer en wethouder duurzaamheid,  

Expositie Luna Meis 
In de maanden februari en maart exposeert Luna 
Meis (ps. Ineke van der Schuit) in de Burgerzaal. Haar 
werk is geïnspireerd op het oude Egypte. Zo zijn 
er schilderijen met ‘oerkoppen’ van onder andere 
Echnaton, Chepren en Toetanchamon te zien.

Expositie Yvonne Ravelli 
In de publiekshal is werk te zien van Yvonne Ravelli. 
Gedurende de maanden februari en maart exposeert 
zij met schilderijen, objecten en sieraden. Haar grote 
passie is het schilderen van paarden in de sport, 
bijvoorbeeld renpaarden.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van 
harte welkom de verschillende exposities te komen 
bewonderen.

Op donderdag 14 februari organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede een 
themabijeenkomst voor ouders. Het thema is liefde en 
seksualiteit bij kinderen in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar. 
De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in de Luifel 
op de Herenweg 96 te Heemstede.  
 

Jur Botter, is erg tevreden over deze actie. “Energie 
besparen is leuk, goed voor het milieu maar zeker 
ook voor de portemonnee. Dit is nu precies wat de 
wedstrijd laat zien.” Hij hoopt dat iedereen nu ook over 
zal gaan tot energiebesparing.
Lees meer op www.heemstede.nl.

Wilt u zich nog aanmelden voor de thema-
bijeenkomst? Dat kan bij Casca, via telefoonnummer: 
(023) 548 38 28 - keuze 1(bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 - 16.00 uur) of via een e-mail naar 
info@casca.nl o.v.v. thema-avond ‘liefde en seksualiteit’. 
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze bijeenkomst.

Handhavingsacties 
gezonken vaartuig  
Heemsteeds Kanaal 
en Ringvaart
In opdracht van het college zijn de volgende 
vaartuigen gelicht:
-  een grijs polyester vaartuig in het Heemsteeds 

Kanaal, ter hoogte van Mozartkade 14;
-  een wit polyester vaartuig met zwarte rubberen rand 

rondom in het zijwater van de Ringvaart, ter hoogte 
van Cort van der Lindenlaan.

De vaartuigen worden tot en met 15 mei 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 
opgehaald, zal het college het vaartuig verkopen, 
vernietigen of om niet overdragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.



24 uur per dag, 7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  M. Bouya, geboren 19-12-1975, Zandvoortselaan 2A, 
per 4 februari 2013;

-  A. Olivier, geboren 20-08-1939, Haemstedelaan 3A, 
per 7 februari 2013.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingplan
-  Landzichtlaan 54 het uitbreiden van een woonhuis 

op de begane grond en de 1e verdieping 3330 
ontvangen 28 januari 2013

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Cruquiusweg 25 het kappen van 1iep en 1 berk 3325 

ontvangen 24 januari 2013
-  Herenweg 71A-2 het kappen van 1 esdoorn, 4 eiken, 

en 1 populier 3421 
ontvangen 29 januari 2013

-  Lanckhorstlaan 103 het kappen van 1 acacia 3531 
ontvangen 6 februari 2013

 
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 14 februari 
2013 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet mogelijk.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

-  Raadhuisplein 1 het verbouwen van de zolder 
2012.323

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is 
ontvangen op 22 november 2012.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 7 februari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Cruquiusweg 37A het plaatsen van lichtreclame 

2012.328

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 8 februari 2013)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Kennemeroord 23 het kappen van 1 kastanjeboom 

3284
-  Ir. Lelylaan 37 het kappen van 3 loofbomen 3293
- Cruquiusweg 25 het kappen van 1 iep en 1 berk
- Crayenestersinggel 20 het kappen van 1 berk 3160
-  Res Novaplein, van Slogterenlaan, Fr. Lehárlaan, 

Vrijheidsdreef, Herenweg-Prinsenlaan, begraafplaats 
het kappen van 5 kastanjebomen, 2 esdoorns, 1 es,  
1 lijsterbes, 1 populier, 1 eik 3259

-  Dr. P. Cuyperslaan 24 het kappen van 1 dennenboom 
3255

- Sportparklaan 33 het kappen van 1 spar 3214
-  Herenweg 76A het kappen van 1 esdoorn en  

1 conifeer 3480
- Lanckhorstlaan 103 het kappen van 1 acacia 3531

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Raadhuisstraat 54 het plaatsen van reclame 3187

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 14 
februari 2013 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee 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, 
telefoon14023).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

-  F.M. Akerboom, geboren 03-01-1992, Meijerslaan 16, 
per 24 januari 2013.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes 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 de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
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. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
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