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Heemsteedse Valentijnsengelen bestaan

Vijf Tummers Valentijnstaarten 
voor echte lieverds 
Heemstede - Valentijnsengelen 
bestaan echt! Als je de vele re-
acties leest die de redactie van 
de Heemsteder ontving, kan je 
er niet onderuit dat Heemstede 
rijk is aan mensen die soms heel 
veel voor een ander over heb-
ben. Hier geen anonieme lief-
desbetuigingen die niet altijd 
gewaardeerd worden, wel vol-
op aandacht voor mensen die de 
aandacht  op dat moment nodig 
hebben. Met de vele reacties is 
wel komen vast te staan dat en-
gelen, althans de Heemsteed-
se Valentijnsengeltjes, vrouwelijk 
zijn. Zaterdagochtend bezocht 
Vincent van den Bosch, eigenaar 
van Patisserie Passionelle Tum-
mers, vijf adressen van Valentijns-
engeltjes, opgegeven door tip-
gevers aan de redactie. Met de 
bedoeling deze te verrassen met 
een heerlijke rode Valentijnstaart 
met witte engeltjes. In Haarlem 
kreeg mevrouw Alietta van Ros-
sum een taart omdat ze haar 
zwager, die enige tijd geleden 
epilepsie kreeg, verzorgt. Met 

boodschappen, het woord voe-
ren, huis schoonmaken, dat doet 
ze eveneens voor haar schoon-
moeder naast haar eigen gezin 
met drie kinderen en haar werk. 
Vriendschap van jaren wordt in-
eens ongekend intens als de 
echtgenoot van de vriendin van  
Mieke de Groot overlijdt. Mie-
ke  straalt licht uit in  sombere 
dagen en mailt, belt en bezoekt 
naar haar vriendin  iedere week. 
Als uitgerekend zij nu eens die 
taart krijgt! 
Zuster Verbeek  woont nog zelf-
standig en is verpleegster ge-
weest. Zij is altijd bereid te ko-
men, te rijden, al is het midden 
in de nacht en wanneer je een 
beroep op haar doet. Zelfs wan-
neer ze moe is omdat ze haar 
portie die dag wel gehad heeft. 
Zij waakt ook bij ernstige zieke 
zusters in Bosbeek. Zij vindt dit 
alles nog gewoon ook. 
José Voorman kwam een tiental 
jaren bij haar buurvrouw Annie 
(86) die 2 huizen verderop woon-
de op de Van der Waalslaan. Ze 

Erica Kerkstra met haar Valentijnstaart van Vincent van den Bosch.

Zr. Verbeek krijgt haar Valentijnstaart van Vincent van den Bosch. 

BEGRAAFPLAATS
& CREmAToRium 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

25 fEbRUARI
18.30 - 21.00 UUR

www.BC-wESTERVELD.nL 

Theologie en 
kerkmuziek

Heemstede - Op woensdag 
25 februari vindt in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede een Liedboekavond 
plaats waaraan het Vocaal The-
ologen Ensemble (VTE) mee-
werkt. Het Ensemble, bestaan-
de uit circa 20 theologen en me-
dewerkers van de VU, zingt on-
der leiding van Hanna Rijken met 
medewerking van organist/pia-
nist Sebastiaan ’t Hart. Theolo-
gie en kerkmuziek komen samen 
bij het VTE. Dit koor heeft theolo-
gen van verschillende faculteiten 
laten kennismaken met de voca-
le kerkmuziek. Momenteel be-
staat de kaartenbak van het VTE 
uit ruim honderd ‘vocale theo-
logen’. Ieder project worden alle 
‘stemmen’ uitgenodigd. De leden 
kunnen kiezen welke projecten 
ze willen zingen. Het programma 
duurt van 20.00 tot 21.30 uur en 
is gratis toegangelijk.

is geleidelijk aan vanwege een 
oogziekte slechter gaan zien tot 
aan blindheid toe  en zij woon-
de daar alleen en had geen ver-
dere familie. Zij kwam er dage-
lijks. In het najaar van 2013 was 
Annie gevallen en had ze haar 
heup gebroken. Hierna was dui-
delijk dat zij na de ziekenhuisop-
name niet meer thuis kon wo-
nen. José  heeft dageliiks tele-
fonisch contact met haar, doet 
haar was, boodschappen en gaat 
elke zondag bij haar op bezoek 
in Schalkwijk naast haar drukke 
baan in het VU-ziekenhuis. 
Erica Kerkstra is een parochiaan 
en bestuurslid  van de Bavopa-
rochie. Zij heeft in haar vrijwil-
ligerswerk een meer dan volle-
dige dagtaak aan het dagelijk-
se reilen en zeilen van alle werk-
groepen en diensten. Vooral het 
afgelopen jaar was een tropisch 
jaar voor Erica, maar nieuw elan 
is onderweg en engeltjes zijn 
optimistisch. Zij heeft daarbij de 
steun van haar man die ook niet 
bepaald stil zit, maar zich even-
eens op zijn eigen wijze inzet 
voor de parochiegemeenschap. 
Zes voorbeelden van, noem het 
mantelzorg, waar Vincent van 
de Bosch veel bewondering voor 
heeft. Als kind zag hij zijn vader in 
de jaren 60 al taarten van de ei-
gen banketbakkerij in Schiedam 

rondbrengen en zag hoe zijn va-
der later in Brabant zelf mantel-
zorg ontving van goede buren en 
vrienden. Vincent bedankt dan 
ook alle tipgevers die met zoveel 
mooie woorden hun ervaringen 

vastlegden. Met één taart wilde 
hij de Valentijnsengeltjes verblij-
den, de ruim twintig inzendingen 
honoreerde hij graag met de vijf 
Valentijnstaarten.
Ton van den Brink  



 
02   de Heemsteder  •  18 februari 2015

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
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: 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, 
Akonietenplein 1 in Benne-
broek vindt zondag 22 febru-
ari om 10.00 uur een viering 
plaats met ds. A. Molendijk. 
Het betreft een gezamenlijke 
dienst met Heemstede. Tevens 
Kindercafé.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 22 fe-
bruari, aanvang 10.00 uur.
Eerste zondag Veertigdagen-
tijd.
In Trefpunt Bennebroek: ds. 
A. Molendijk, gezamenlij-
ke dienst. Crèche voor kinde-
ren tot 4 jaar. Kinderkring voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 22 februari, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. R. 
van den Beld (Baarn)

Zondag 1 maart, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Zondag 8 maart, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. T. 
de Vries-Meijer (Haarlem)

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Verdwenen Heemstede in kleur (2)

Ze zijn zwart-wit, de foto’s die 
we hebben van Heemstede van 
1880 tot 1920. Daardoor is ons 
beeld van die tijd ook zwart-
wit. Maar hoe zou het Heemste-
de van toen er in kleur hebben 
uitgezien? De groene buiten-
plaatsen, de zanderige wegge-
tjes langs de bollenvelden, in het 
voorjaar in bloei, de kleine boer-
derijtjes met hun rode pannen-
daken, de vaarten met hun brug-
getjes en bomen erlangs?

Gabe de Vries (82) uit de Meer 
en Boslaan schildert al sinds zijn 
vijftiende, en vooral Heemstede 

en Bennebroek zoals het vroe-
ger was. Hij maakt van zwart-wit 
ansichten en foto’s dorpsgezich-
ten in kleur. In februari en maart 
exposeert Gabe in het Raadhuis 
van Heemstede. We laten de ko-
mende weken wat voorbeelden 
zien, maar er is veel meer. Ga 
eens langs, om in kleur het in-
middels verdwenen Heemstede 
en Bennebroek van rond 1900 
te zien.

Het Bullenhofje, aan de Glipper-
weg, waar nu het katholieke deel 
van de begraafplaats is. Tien wo-
ningen onder één dak. Gesloopt 
(in de fi k) in 1928. Daarvoor wa-
ren de meeste inwoners dolge-
lukkig doorgegaan naar hun net 
nieuw gebouwde woning aan 
Kadijk en Talmastraat. Luxe, met 
voor iedere familie een eigen toi-
let, in plaats van een huisje met 
beerton.

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Speciale Dienst
Zondag 22 februari, avond-
dienst met maaltijd vooraf
17.30 uur eten (opgeven via 
website)
18.30 uur In His Presence
muziek Suzanne Brinksma

www.rafael-nehemia.nl

Rust en Ruimte in je denken
Rafaelgemeente Nehemia 
houdt een speciale avondbij-
eenkomst op 22 febr. In His 
Presence.
We zijn een groep christenen 
die de liefde voor God bele-
ven met muziek, opbouwende 
teksten, stilte momenten, zor-
gen voor elkaar en mensen die 
op onze weg komen. Iedereen 
heeft behoefte aan bevesti-
ging van zijn/haar identiteit. 
Bij de avonddiensten is ruim-
te voor inspiratie, onthaasten, 
bezinning en muziek. 
In een deel van de aula van 
Haemstede Barger VMBO ne-
men we rond de piano plaats 
voor momenten van rust mid-
den in de drukte van het leven. 
We beginnen om 17.30 uur 
met een warme maaltijd en 
aansluitend (ong. 18.30 uur) is 
de samenkomst tot ong. 19.45 
uur.
Koediefslaan 73, Heemstede, 
vrije entree (vrijwillige bijdra-
ge mag) , 06-44052511.

Heemstede – Lente is 
het nog niet maar de tuin 
begint alvast in voor-
jaarsstemming te ko-
men met de akonieten 
en krokusjes. Het zijn 
de eerste voorjaarsbo-
des. Sneeuwklokjes zijn 
er ook maar dat zijn toch 
echt winterplantjes.

Fotografi e:
Marenka Groenhuijzen.

Vroeg 
voorjaar









Heemstede - Elke woensdag 
van het voorjaar tot ver in de 
herfst, zolang het weer goed 
blijft, kunt u fietsen voor uw ple-
zier bij de Fietsclub ‘Recreatief 
fietsen 65+. Samen wordt gepro-
beerd zoveel mogelijk verschil-
lende routes te rijden, waarbij 
zoveel mogelijk het drukke ver-
keer wordt vermeden. Af en toe 
fietst u een route elders in ons 
land. De woensdaggroep fietst 
ongeveer 15 km per uur en zo`n 
40 km per keer. Deze fietsclub 
start op woensdag 18 maart van-

af Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede om 10.00 uur. Rond 
15.00 uur bent u weer terug. 
Aanmelden voor deze sportieve, 
gezellige club kan via www.cas-
ca.nl of telefonisch op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur: tel. (023) 
548 38 28 kies 1.
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Heemstede - Schouderklach-
ten zijn na rug en nekklachten 
de meest voorkomende klachten 
die het dagelijks leven kunnen 
verstoren. Pijnklachten tijdens 
slapen, werken, autorijden of 
andere alle daagse taken zijn 
vaak gehoord bij Praktijk Deen. 
Vanwege deze reden en de ex-
pertise van fysiotherapeut Erik 
Kieft is Praktijk Deen het cen-
trum geworden voor schouder-
klachten. Praktijk Deen werkt 
nauw samen met de orthope-
den op de schouderpoli van het 
Spaarne Ziekenhuis. Hier ver-
zorgt dhr. Kieft in samenwerking 
met de orthopeed de diagnose.
Ter aanvulling van de mogelijk-
heden als fysiotherapeut heeft 
Praktijk Deen echografie als ex-
tra diagnose methode. Hiermee 
kan het weefsel in de schouder 
worden beoordeeld waardoor 
veel nauwkeuriger bepaald kan 
worden wat nu werkelijk de oor-
zaak is van uw klachten. 
Na de diagnosestelling volgt een 
advies. Dit kan betekenen dat 
u in aanmerking komt voor een 
revalidatie programma.
De revalidatie verloopt volgens 
richtlijnen en door goed contact 
met het ziekenhuis zijn er zeer 
korte lijnen voor overleg. De-
ze richtlijnen worden besproken 
in het schoudernetwerk Kenne-
merland zodat de kwaliteit van 
de schouderzorg hoog blijft. 
Heeft uw last van de schouder, 
wilt u er vanaf of ben u benieuwd 
wat er aan de hand is?  Neem 
contact op met Praktijk Deen, 
telefoon 023-5285677 of 023-

5293919. Praktijk Deen is geves-
tigd in het Spaarne Ziekenhuis 

Heemstede en aan de Meijers-
laan 258 te Heemstede.

Praktijk Deen, de schouderspecialist

Wat is tijdelijke balseming 
en waarom zou ik dat (la-
ten) doen?
We hebben allemaal wel 
eens gehoord dat balsemen 
van een lichaam mogelijk 
is. Misschien hebt u mee-
gemaakt dat een naaste of 
bekende van u in het bui-
tenland is overleden. In die 
situatie wordt het lichaam 
gebalsemd, omdat er vaak 
een lange tijd zit tussen over-
lijden, overbrengen naar Ne-
derland en de uitvaart. Goede 
balseming houdt een lichaam 
lang goed. Als het goed is 
gedaan kunt u de overledene 
dan ook na die reis nog zien.
In Nederland is het balsemen 
voorbehouden aan de leden 
van de Koninklijke familie. 
Dat heeft onder andere te 
maken met de langere tijds-
duur tussen overlijden en 
de begrafenis, vaak wel 10 
dagen. Maar het is ook een 
traditie.
In de Verenigde Staten is het 
normaal dat een lichaam ge-
balsemd wordt. Daar wordt 
een overledene soms zelfs in 
een stoel achter zijn bureau 
geplaatst. 

Sinds 1 januari 2010 is het in 
Nederland toegestaan een 
lichaam tijdelijk te balsemen. 
Dit is nu mogelijk mede om-
dat de tijd tussen overlijden 
en de uitvaart langer mag zijn 
dan de bekende 5 dagen. Een 
uitvaart kan nu in principe 
plaatsvinden op de 6e werk-
dag na het overlijden. Dus als 
iemand overlijdt op zondag 
zou de uitvaart uiterlijk de 
dinsdag in de week erna kun-
nen plaatsvinden. In dit voor-
beeld zijn er 9 dagen te over-
bruggen. Soms is dat nodig, 
bijvoorbeeld als iemand uit 
het buitenland moet komen. 

Wat houdt tijdelijke balse-
ming in?
Tijdelijke balseming is het 
inbrengen van een vloeistof 

die het lichaam 5 tot 9 da-
gen goed houdt. Koeling van 
het lichaam is dan niet meer 
nodig. Deze tijdelijke vorm 
van balseming heet thanoto-
praxie. Het is een soort me-
dische ingreep, waarbij een 
kleine incisie wordt gemaakt.  
De vloeistof wordt dan onder 
druk door het hele lichaam 
gestuurd. Deze behandeling 
kan ook voor een opbaring 
thuis gedaan worden.

Wel of niet?
Voorstanders van thanoto-
praxie zijn van mening dat 
het beter is voor de rouwver-
werking om afscheid te kun-
nen nemen van iemand die 
er goed uitziet. Het lichaam 
wordt niet koud, 
de overledene blijft er langer 
beter uit zien en er is minder 
kans op blauwe verkleurin-
gen. De vraag die je kunt 
stellen: Wat is goed afscheid 
nemen? Is het belangrijk dat 
iemand er goed uitziet? Of 
helpt het juist te zien dat het 
lichaam iedere dag iets min-
der mooi is? Is het minder 
worden juist goed voor het 
proces van loslaten?
Het antwoord op die vraag, 
de afweging die u maakt is 
persoonlijk. 
Iedere situatie is weer an-
ders, iedere nabestaande is 
anders.
Het is goed te weten dat tij-
delijke balseming mogelijk is. 
Wij kunnen u adviseren.
Kiest u voor thanotopraxie 
dan kunnen wij dit voor u 
verzorgen.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Tijdelijke balseming

Patty-Lou Leenheer
van Brokking &
Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Heemstede
Tel. 023-5310 238

Recreatief 
fietsen 65+

‘Het was bikkelen’ 
1 Versus 1 toernooi groot succes bij RCH
Heemstede - Terwijl zondag de 
toeschouwers dik ingepakt langs 
de kant stondenbij RCH, gingen 
er bij de spelertjes uit de diver-
se categorieën steeds meer kle-
dingstukken uit. In een hoog 
tempo liet Omar Montana van 
voetbalschool New Skills de 1 
versus 1 wedstrijdjes afwerken. 
Tenslotte was de winnaarsprijs 
(kaartjes Ajax-Twente diezelfde 
middag (4-2)) niet niks en daar-
voor werden dan ook alle regis-
ters opengetrokken om de finale 
te gaan halen.
Samen met de broers Robbin en 
Menno Opheikens uit de RCH 
B1 als assistenten werd er ook 
nog eens gekeken naar de fraai-
ste skills. Soms liepen de emo-
ties een beetje op als bleek dat 
de tegenstander net iets te sterk 
bleek te zijn. Slechts 1,5 minuut 

kreeg je de mogelijkheid de 
wedstrijd winnend af te sluiten 
en dan volgden nog de kwart, 
halve- en hele finales. Het was 
bikkelen, maar helaas kon er 
maar 1 de winnaar zijn en die 
konden vervolgens kijken naar 
een spannende wedstrijd in de 
Arena. Nog even de winnaars op 
een rij.

F-categorie:
1e: Yassine Benissaoui (F1 HBC)
2e: Hugo Voogd (F3 RCH)
Mooiste Actie : Boet van Dijk (F3 
RCH) 
 
E-categorie:
1e: Senne de Bruijn (E2 HBC)
2e: Huub van Velthoven (RCH 
E1) 
Mooiste Actie: Yunus el Omari ( 
Stormvogels E2) 

 D-categorie: 
1e: Adil Aitali ( Kon.HFC D1)
2e: Finn van Gelder: (Alliance 22 
D2) 
Mooiste Actie: Sofyan Monji 
(Bloemendaal D1

Alle foto’s van het toernooi staan 
op www.new-skills.nl en www.
rch-voetbal.nl.

Volgend seizoen komt er weer 
een toernooi, maar je kunt je nu 
al voorbereiden. Je kunt je ont-
wikkelen op gebied van voet-
baltechniek, zowel mentaal als 
voetballend en een onderdeel is 
het 1 versus 1 spel.

Je kunt je inschrijven of informa-
tie zoeken via www.new-skills.nl. 
De techniektrainingen zullen van 
start gaan van 1 maart 2015.

Alle winnaars op een rij.

Fo
to

: H
ar

ry
 O

ph
ei

ke
ns





 
08   de Heemsteder  •  18 februari 2015

Deel stucwerk laat los in Oude Kerk
Heemstede – Afgelopen vrijdag ontdekte de be-
heerder van de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein dat een deel van het stucwerk heeft losge-
laten en een aanzienlijk gat in het plafond heeft 
geslagen. Dit gebeurde in het gangetje bij de ach-
teruitgang, dat toegang geeft tot de Pauwehof. 
De Oude Kerk is een van de oudste historische 
gebouwen die Heemstede rijk is. In 1624 gaf 
Adriaen Pauw, Heer van Heemstede, opdracht tot 

de herbouw van de Mariakapel (uit 1347) tot de 
huidige Oude Kerk.
Op dit moment zijn er plannen om de kerk te 
restaureren en bepaalde aanpassingen te laten 
ondergaan. De Stichting Oude Kerk (stOK) buigt 
zich over de plannen, alsmede over de financie-
ring. De schade van het stucwerk wordt verder 
onderzocht. 
Bart Jonker Fo
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Heemstede - Na sinds 1993 on-
afgebroken functies te hebben 
vervuld in de politiek en het be-
stuur heeft Walter van der Have 
afgelopen maand afscheid ge-
nomen van het bestuurswerk 
van Heemsteeds Burger Belang 
(HBB). Hij droeg tijdens de alge-
mene ledenvergadering van HBB 
het stokje over aan Peter Keyser 
(57). De kersverse voorzitter is 
een Heemstedenaar van geboor-
te. Zijn wieg stond in de Indische 
buurt, een deel van Heemstede 
waar hij ook nu weer is neerge-
streken. Zijn ouders en groot-
ouders waren ook al betrokken 
inwoners van Heemstede. Zijn 
grootvader plantte de bomen 
die nu de Vrijheidsdreef nog al-
tijd sieren. De familie was door 
de jaren heen, met grote toewij-
ding, betrokken bij de vrijwillige 
brandweer. Peter zelf klom bin-
nen de organisatie op van chauf-
feur tot bevelvoerder. Zijn echt-
genote Lies was ook lid van de 
brandweer en zijn zoon Jeroen is 
dat nog steeds.
Via het gemeentelijk technisch 
bedrijf Heemstede maakte hij de 
ontwikkeling op het energiege-
bied mee. Vervolgens als logis-
tiek, facilitair en inkoopmanager 

bij het gemeentelijk Gas en Cai 
Bedrijf Haarlemmermeer. Dit be-
drijf is vervolgens in Duitse han-
den gekomen van de energiele-
verancier RWE. Momenteel is hij 
teamleider operationele inkoop 
voor alle productievestigingen 
van Essent.
Peter Keyser heeft bestuurlijke 
ervaring opgedaan als plaats-
vervangend voorzitter van de on-
dernemingsraad. Zijn sluimeren-
de interesse voor het werk van 
HBB heeft hij omgezet in een rol 
waarbij hij actief kan helpen de 
partij te versterken. Via gesprek-
ken met de afgetreden voorzit-
ter Van der Have, secretaris Ger-
lof Brink en het bijwonen van 
fractievergaderingen heeft hij 
zich ingewerkt in het politieke 
en partij metier. “HBB staat ste-
vig in het politieke krachtenveld 
in Heemstede en ik wil dat graag 
verder uitbreiden. In mijn rol als 
voorzitter wil ik mijn steentje bij-
dragen om de partij nog stevi-
ger te verankeren in de Heem-
steedse gemeenschap”, is de op-
dracht die hij zichzelf heeft op-
gelegd. De leden van HBB stem-
den unaniem voor zijn aanstel-
ling als voorzitter. 
Eric van Westerloo

Boek over Amsterdamse buitenplaatsen 
gepresenteerd op Château Marquette
Heemstede - Wat zijn ze mooi, 
de buitenplaatsen in Noord-Hol-
land. Heemstede heeft er en-
kele maar ook in andere delen 
van Kennemeland en op locaties 
langs de Vecht en Amstel zijn 
juweeltjes van panden te vin-
den. Grote sierlijke woonhuizen 
met prachtige tuinen rondom in 
groen gebied, gebouwd in vorige 
eeuwen door rijke Amsterdam-
se kooplui. Zij wilden de stad in 
de zomer ontvluchten omdat de 
grachten met warm weer een 
onaangename geur verspreid-
den. Op hun buitenplaatsen kon-
den de rijkaards heerlijk verpo-
zen en ontvingen zij andere wel-
gestelden. Veel van die ‘buiten-
huizen’ zijn bewaard gebleven. In 
het boek ‘De Amsterdamse bui-
tenplaatsen, een vergeten stads-
geschiedenis’ brengt auteur 
René W. Chr. Dessing ze voor 
het voetlicht. De Heemsteed-
se kunsthistoricus en tevens di-
recteur van stichting Kastelen, 
Buitenplaatsen en Landgoede-
ren presenteerde zijn boek don-
derdag 12 februari in een pracht 
voorbeeld van zo’n juweel van 
een buitenplaats: Château Mar-

quette te Heemskerk. Veel geno-
digden waren afgekomen op de 
boekpresentatie en hoewel druk 
was het zeker geen straf om in de 
mooie kamers van het château 
aan een glaasje te nippen. De 
hardop uitgesproken gedachte 
dat deze en andere buitenplaat-
sen het verdienen om meer be-
zocht te worden kan alleen maar 
worden onderschreven. 
Plaatsgenoot Jaap Verschoor 
(voorzitter Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek) 
zwaaide Dessing veel lof toe en 

ook gedeputeerde Elvira Sweet 
sprak lovend over het boek 
waarvan zij het eerste exemplaar 
overhandigde aan Aart Oxenaar, 
kersverse directeur ‘Monumen-
ten en Archeologie’ van de ge-
meente Amsterdam. De buiten-
plaatsen werden vergeleken met 
een ‘externe grachtengordel’ van 
Amsterdam. De unieke grach-
ten die zoveel toeristen aantrek-
ken zouden eigenlijk ook naar 
de landgoederen en eeuwenou-
de buitenhuizen moeten gaan. Je 
zit er zó vanuit de stad en wat is 
afstand voor een toerist? In het 
boek kun je je vast vergapen aan 
de buitenplaatsen, over de his-
torie ervan en de huidige staat. 
Van restaurant, hotel tot confe-
rentieoord. De panden, als zij 
in goede staat verkeren, kun-
nen nog wel honderd jaar dienst 
doen en zijn een aangename lust 
voor het Nederlandse oog dat 
meest nieuwbouwhuizen, vinex-
woningen en kantoorgebouwen 
ziet. En vergeet het terrein rond-
om de buitenplaatsen niet; daar 
is het heerlijk wandelen. 
In het boek van Dessing worden 
zestig buitenplaatsen beschre-
ven. Veel ervan zijn publiekstoe-
gankelijk en dat is belangrijk 
vindt de schrijver. Hij richt zich 
stiekem al op het volgende boek: 
buitenplaatsen in Zuid-Holland, 
en daarna buitenplaatsen in 
Utrecht. Waarom ook niet? Een-
maal in dat boek gedoken, wil je 
er ook op uit om ze te fotogra-
feren, om naar binnen te gaan, 
de sfeer van toen, van eeuwen 
geleden op te snuiven. Historie 
wordt een belevenis. Het boek is 
voor 19,95 euro te koop, uitge-
geven door Uitgeverij Stichting 
Matrijs in Utrecht.
Joke van der ZeePracht en praal, het interieur van Château Marquette.

Buitenplaats Château Marquette, waar het vroeger - maar ook nu! - 
aangenaam verpozen was.

Nieuwe voorzitter HBB
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Beeld overlast horeca-
voorziening gecorrigeerd 

In de afgelopen weken zijn in verschillende media berichten ver-
schenen waaruit zou blijken dat de vestiging van ‘Eefies – Coffee 
and more’ overlast veroorzaakt in de Jan van Goyenstraat en dat 
veel omwonenden daar last van zouden hebben. 
Toen de gemeente Heemstede in een brief aan de buurtbewo-
ners kenbaar maakte dat er in het pand Jan van Goyenstraat 2 een 
horecavestiging zou komen, werd dat negatief ontvangen. Een 
groot aantal omwonenden (maar lang niet allemaal) deelde dit 
negatieve standpunt. Op de hoorzitting, die volgde op deze brief 
zette de gemeente uiteen wat er werkelijk zou gebeuren, dat de 
brief ons op het verkeerde been had gezet en bood daarvoor ook 
haar excuses aan.
Nu Eefies Coffee and more bijna een jaar in bedrijf is, zijn vrij-
wel alle bezwaren van destijds ongegrond gebleken. Het trekt een 
zeer divers publiek, van jonge ouders tot ouderen, en geeft geen 
enkele overlast voor de buurt. In tegendeel, doordat klanten in 
de straat nu ook een kop koffie kunnen drinken, vergroot dat de 
toeloop van het winkelend publiek en is het dus ook goed voor de 
andere ondernemers. En ook het terras draagt duidelijk bij daar-
aan.
Omdat het beeld dat er in de straat is van dit jonge bedrijf heel 
anders is dan dat in de verschillende krantenartikelen werd 
beschreven, leek het ons goed om dit toch even te corrigeren.
Anneke en Remco van den Berg, Heemstede.

Van der Vlugt verhuist naar Velserbroek

Zijn bedrijf is 60 jaar geleden 
groot geworden met de ver-
koop van behang, isolatieglas en 
kunststof kozijnen, maar hij richt 
zich inmiddels op zoveel meer. 
“Eind maart zijn al onze produc-
ten met noviteiten te bewonde-
ren in onze splinternieuwe show-
room in Velserbroek,” belooft 
Kees en legt kort uit: “We rich-
ten ons op alles wat de woning 
beter maakt. Kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien, dak-
kapellen, balkonbeglazing vouw-
wanden, garagedeuren, veran-
da’s, zonwering, isolatieglas en 
nog veel meer. We kijken naar 
de wens van de klant. Wil deze 
het hele jaar rond genieten van 
het buitenleven, goed geïsoleerd 
en inbraakveilig wonen of wil de 
klant op de zolder binnen één 
dag een extra kamer?”

Kleurrijk
Van der Vlugt produceert de 
kunststof kozijnen vanuit de ei-
gen moderne Nederlandse fa-
briek GevelNed. Kunststof klinkt 
heel clean, maar tegenwoordig is 
dit duurzame, onderhoudsarme, 

isolerende en inbraakwerende 
materiaal niet meer van hout te 
onderscheiden. “Onze kozijnen 
zijn dankzij onze eigen fabriek 
ColorNed in 125 kleuren ver-
krijgbaar, zelfs een matte, hout-
nerf of metallic folie is mogelijk. 
We produceren, kleuren en ko-
pen de kozijnen groot in bij on-
ze  fabrieken. Dat merken klan-
ten zowel aan de prijs als aan de 
kwaliteit,” weet Kees. Daarnaast 
is Van der Vlugt dealer van Hör-
mann (garagedeuren), Pilking-
ton (glas), Sunflex (balkonbegla-
zing en vouwwanden), Pallazzo 
(veranda’s), OBUK (deuren) en 
Velux (dakramen).

Feest
Juist omdat Van der Vlugt zo’n 
breed aanbod heeft, was een 
verhuizing gewenst. Kees ver-
duidelijkt: “De verkoop zit in 
Haarlem. De werkvoorbereiding 
en montage in IJmuiden. Met 
het pand in Velserbroek hebben 
we straks één locatie, zodat we 
korte lijnen hebben. Als je iets 
koopt om je huis te verbeteren, 
begint het feest voor ons pas: we 

gaan inmeten, producten bestel-
len, produceren, een montage-
afspraak inplannen en dan heb-
ben we natuurlijk nog de after-
sales. We hebben daar een mooi 
systeem voor, maar het werkt 
gewoon lekkerder om vanuit één 
vestiging te werken.” 

Eyecatcher
En niet zomaar een pand. Het 
pand op de Broekerdreef waar 
voorheen de Peugeot-garage zat, 
is met de volglazen gevel op de 
eerste en tweede verdieping een 
eyecatcher vanaf de Zeilmaker-
straat. In de grote en lichte show-
room staan de laatste ontwikke-
lingen tentoongesteld. “Bezoe-
kers kunnen hier in alle rust on-
ze producten bekijken en ont-
dekken waarom kunststof te-
genwoordig zo op hout lijkt. Dat 
komt niet alleen door de kleuren/
folies, maar ook door de Holland-
se Hoek® (rechte verbinding), 
de verdektliggende scharnieren 
op de draai-kiepramen, de pro-
fielen met gelijkliggende aanslag 
en de nieuw ontwikkelde deur-
scharnieren zonder scharnier-
kapjes,” promoot Kees, maar ei-
genlijk moet u zelf vanaf eind 
maart eens gaan kijken. 
Vanaf eind maart is iedereen 
welkom een kijkje te komen ne-
men in de nieuwe showroom. 
“De officiële opening vindt plaats 
op een zaterdag in juni. De uit-
nodiging volgt.”
Van der Vlugt is maandag tot en 
met vrijdag geopend van 8.00 tot 
17.00 en op zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur.

Regio - Velserbroek wordt behalve een Gamma en een tuin-
centrum ook een kunststof kozijnen specialist rijker. Kees van 
der Vlugt heeft namelijk besloten zijn zaak van Haarlem naar 
Velserbroek te verhuizen.

INGEZONDEN

Reumafonds zoekt 
collectanten in Heemstede
Heemstede - Wilt u zich inzet-
ten voor de reumabestrijding in 
Heemstede en heeft u daarvoor 
een paar uur per jaar beschik-
baar? 
Word dan collectant of medeor-

ganisator voor de collecteweek 
van het Reumafonds van 16 t/m 
21 maart 2015. 
U kunt hiervoor contact opne-
men met Frans van Lavieren, 
telefoon 5286265.

Voor al uw vragen
Inloopavond Begraafplaats & 

Crematorium Westerveld
Regio - Westerveld organi-
seert op woensdag 25 febru-
ari een inloopavond. U kunt 
zonder afspraak van 18.30 tot 
21.00 uur binnenwandelen en 
de voor u belangrijke vragen 
stellen. 

Wilt u bijvoorbeeld meer we-
ten over de invulling van een 
plechtigheid, of de verschillen-
de opbaarmogelijkheden? Of 
bent u benieuwd naar de op-
ties op het gebied van eeuwig-
durende graven, gedenkte-

kens, (urnen)graven of assie-
raden? U kunt hier met al uw 
vragen terecht. De medewer-
kers vertellen u graag over al-
le mogelijkheden die Wester-
veld biedt. 

Om juiste keuzes te kunnen 
maken, is het van belang om te 
weten wat er allemaal moge-
lijk is. U bent welkom op de lo-
catie Duin en Kruidbergerweg 
2-6, 1985 HG Driehuis.
Meer informatie op:
www.bc-westerveld.nl.

Bouwaanvraag Vomarterrein is ingediend
Heemstede – Het zijn maar drie 
regels in de gemeentelijke me-
dedelingen in deze krant.
Hoorne BV doet een aanvraag 
omgevingsvergunning voor het 
perceel Binnenweg 72 en de 
Eijkenlaan 41. Nu de vestiging 
van een Vomar op deze locatie 
door de politiek is afgewezen, 
tracht men binnen het bestem-
mingsplan toch iets te gaan ont-
wikkelen.
Wat is het voorlopige plan? Op 
het binnenterrein komt een hal 
of hallen waarvoor men logis-
tieke of andere bedrijvigheid wil 
aantrekken. Op de plaats van 
de huidige garageboxen ko-
men parkeerplaatsen. Het moet 
mogelijk worden om met gro-
te vrachtwagencombinaties het 
terrein op te rijden en te kun-
nen manoeuvreren. Aan de zij-
de van de Binnenweg is Hoor-
ne een samenwerking aange-
gaan met de panden van slage-
rij Van ‘t Hoff en Nelson schoe-
nen. Van een definitieve verkoop 
van de panden is op dit moment 
nog geen sprake. Op de plaats 
van deze winkels komt één grote 
winkel. Het zou kunnen zijn dat 
deze twee zaken in een grote-
re ruimte terugkeren volgens de 
heer Van ’t Hoff van de gelijkna-
mige slagerij. 

De bevoorrading loopt via de 
achterkant van de panden. Ook 
de bezoekers kunnen via de ach-
terkant naar binnen en op het 
achterterrein parkeren. De poli-
tiek zal de ongeveer 30 extra par-
keerplaatsen toejuichen, maar 
voor de omwonenden wordt het 
min of meer het Vomarplan in 
het klein. Of de omwonenden nu 
beter af zijn is maar de vraag.
Bij het oude plan was vooral de 
overlast door het verkeer, gro-
te vrachtwagens door de smalle 
Eijkenlaan en de verkeersveilig-
heid een probleem voor de om-
wonenden.
Wethouder Ates wijst er op dat 
de aanvraag op het eerste ge-
zicht past binnen het huidige be-
stemmingsplan. Verkeer weren 

op het binnenterrein zou strijdig 
zijn met het bestemmingsplan.
Er zullen ongetwijfeld nog wat 
discussies over heen gaan voor-
dat de plannen hun definitieve 
vorm krijgen. De belangengroep 
van de omwonenden (BBO) is op 
de hoogte van de plannen en zal 
ze kritisch volgen en waar nodig 
in actie komen.

Omdat het bestemmingsplan be-
drijvigheid toestaat, heeft Hoor-
ne het volste recht op die plaats 
iets te ontwikkelen. De politiek 
kan in de marge, verkeer, veilig-
heid en overlast nog aanvullen-
de eisen stellen. Een en ander zal 
in de loop van 2016 haar beslag 
moeten krijgen.
Eric van Westerloo
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Ragazze Kwartet: modieus en gracieus in Oude Kerk

Stravinsky, Prokofjev en Ravel 
strijken met eer op catwalk
Heemstede – De haute cou-
ture-sferen van Parijs uit begin 
20e  eeuw in de Oude Kerk af-
gelopen vrijdagavond. Mix dit 
met twee violistes (Rosa Arnold 
en Jeanita Vriens), een altviolis-
te (Annemijn Bergkotte) en een 
celliste (Kirsten Jenson). Het Ne-
derlands/Brits Ragazze Kwar-
tet wist het aanwezige publiek 
te betoveren met de meester-
werken uit de modestad Parijs 
begin 20e eeuw. Het Parijs van 
toen dat een cultureel hoogte-
punt van de wereld vormde waar 
menig internationaal kunstenaar 
van betekenis in bewoog. Ook de 
componisten Stravinsky, Prokof-
jev en Ravel vertoefden maar al 
te graag in deze revolutionaire 
smeltkroes van cultuur en allure. 
Het Ragazze Kwartet schroomde 
niet juist de complexe stukken 
van deze componisten uit te voe-
ren, die dat tijdsbeeld zo muzi-
kaal bepaalden. De dames kwa-

men op in speciaal ontworpen 
haute couture van de talentvolle 
Nederlandse modeontwerpster 
Henriëtte Tilanus. Ze liepen als 
modellen de catwalk op. Ieder 
afzonderlijk kledingstuk van het 
Ragazze Kwartet symboliseer-
de de muzikale karaktertrek-
ken van een componist. De da-
mes hadden zich eigenlijk voor 
het oog en oor  ‘gekleed’ in de 
componist. Het spits werd afge-
broken met Trois pièces voor het 
strijkkwartet van Igor Stravinsky. 
Complex stuk, maar adembene-
mend mooi met een uitgekien-
de timing van pauzes, stilte en 
zachte passages. Het samenspel 
van de dames was uitmuntend 
en perfect op elkaar afgestemd. 
Vervolgens het strijkkwartet nr. 
1 in b, opus 50 van Sergei Pro-
kofjev. Opvallend is dat dit stuk 
eindigt in een rustige Andante 
en levendig begint  in Allegro en 
Andante molto-vivace. Prokofjev 

spelen getuigt van durf en lef en 
dit werd uitstekend door de da-
mes vertolkt. Na de pauze Mau-
rice Ravel, volgens de Ragaz-
ze de ijdelste van de componis-
ten. Modestad Parijs was daar-
om de handschoen voor Ravel 
die perfect paste. “Als hij op reis 
ging nam hij voor iedere dag een 
ander pak mee in de koffer: Ra-
vel is passie maar zwierig in de 
lijntjes”, beschreef violiste Jeani-
ta Vriens hem, gekleed in een 
prachtig ontworpen jurk met fij-
ne horizontale lijnen. Het strijk-
kwartet in F van Ravel voldeed 
ook in de brede zin des woords 
aan deze beschrijving. Na afloop 
zoals ook een mooie show op de 
catwalk betaamt, een daverend 
applaus. Het Ragazze Kwartet 
wist als geen ander het ware ge-
nieten van klassieke strijkmuziek 
gevoelig op het hoogste niveau 
te tillen en ieders snaar te raken.
Bart Jonker
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PKN Heemstede:
Arjan Braam: weerbaar 
tegen depressie
Heemstede - Depressies ko-
men in de bevolking betrekke-
lijk veel voor. Ongeveer één op 
de acht ouderen kampt ermee. 
Bij velen is dat voorbijgaand, 
bij anderen gaat het om ernsti-
ge of langdurige depressiviteit. 
Daar kunnen verschillende oor-
zaken voor worden aangewezen. 
Maar uit recente onderzoekslite-
ratuur blijkt dat er ook een tame-
lijk sterk verband bestaat tussen 
godsbeelden en geestelijke de-
pressiviteit.
De psychiater Arjan Braam is in 
zijn werk op zoek naar samen-
hangen tussen godsdienst en 
depressie. Op maandag 23 fe-
bruari komt hij naar Heemste-
de om daarover te vertellen. Hij 
deed onderzoek naar psychi-
sche klachten onder mensen 
met verschillende achtergron-
den, niet alleen onder protes-
tanten en katholieken maar ook 
onder onkerkelijken of kerkver-
laters. De voorlopige resultaten 
van dat onderzoek geven heel 
verrassende uitkomsten. Zo lij-
ken juist groepen die leven met 
een sterk gevoel van persoonlij-
ke schuld de minste psychische 
klachten te hebben. En mensen 
die tijdens een depressie iets van 
een geloof weten vast te houden 
lijken sneller herstellen.
Arjan Braam (1969) gaat over 
de voorlopige resultaten van zijn 
onderzoek in gesprek. Hij werkt 
bij Altrecht geestelijke gezond-
heidszorg als opleider psychia-
trie en als psychiater in de cri-

sisdienst van Utrecht en publi-
ceert al ruim twintig jaar over 
empirisch onderzoek naar ver-
banden tussen religie en psychi-
atrie bij ouderen. Mede op grond 
daarvan werd hij in 2012 be-
noemd tot bijzonder hoogleraar 
Levensbeschouwing en Gees-
telijke Volksgezondheid aan de 
Universiteit voor Humanistiek in 
Utrecht.
Braam behandelt ook de vraag 
of er in de geestelijke gezond-
heidszorg meer aandacht moet 
komen voor levensbeschouwing 
en religie. 
Belangstellenden zijn welkom 
deze discussie-avond bij te wo-
nen in de Pauwehof, Achterweg 
te Heemstede, om 20.00 uur. En-
tree: 5,- euro.

Arjan Braam.

Liefdesverdriet in Fazantenland
Heemstede - Het gaas van het fazantenverblijf is vernieuwd op de 
kinderboerderij en de fazanten zijn weer terug van weggeweest. De 
zilverfazanthaan stapt parmantig rond met zijn harem (2 hennen)
de grauwe pauwfazant en tragopaanfazanthaan, echter, ze zijn een 
beetje zielig want zij zijn single.

Nu wilde ik aan alle single bewoners en stellen van Heemstede, die 
iets kunnen missen, vragen om een paar euro over te maken, om 
deze hanen weer gelukkig te maken met een hennetje.
Er gebeuren vreselijke dingen in de wereld, maar dit is ook - welis-
waar een kleine - tragedie.

U kunt zich ook abonneren op de Stichting Vrienden Kinder-
boerderij Heemstede. De kosten hiervan bedragen 15,- per jaar, 
inclusief 4 x de ‘Mekkermai’l en een uitnodiging voor een jaarlijkse 
bijeenkomst, tezamen met de adoptieouders op de kinderboerderij.
U kunt uw bijdrage storten op iban nl 76 rabo 0324418388 tnv. 
de Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede. Wilt u donateur 
worden, dan gaarne aanmelden via m.de.groot2@quicknet.nl (pen-
ningmeester van deze stichting)
Ronald Klomp, Meerweg 61, 2103 VB Heemstede.

INGEZONDEN Fit & Slank 
cursussen

Heemstede - In de cursus Fit & 
Slank wordt het accent gelegd 
op het ontwikkelen van een ge-
zondere levensstijl, met als be-
langrijk aspect gezonde voe-
ding. De cursus is opgebouwd 
uit het ontwikkelen van een be-
wust voedingspatroon, voldoen-
de beweging en verandering 
in gedrag en gewoontes. In de 
eerste 4 lessen aandacht voor: 
meten is weten, sport en gezond-
heid, analyse eetpatroon, vocht 
en vezels, let op vet etc. Terwijl 
er in de laatste lessen meer in-
teractie is met de groep en ruim-
te voor vragen en discussie. Kijk 
voor uitgebreide informatie op 
http://www.fit-slank.com.

Voor meer informatie: Monique 
Pijnenburg, 06-17009302 of mo-
nigue.pijnenburg@fit-slank.com.

Hageveld levert 
winnaar ‘lagerhuis’

Heemstede - Woensdag 11 februari vonden de voorrondes voor 
Op weg naar het Lagerhuis plaats in Noord-Holland. De winnaar 
van woensdag is het Atheneum College Hageveld te Heemstede.  
Ghislaine Dros van het Haarlemmermeer Lyceum te Hoofddorp 
is de winnares van de provinciale V-Rede.
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Tijdens de verbouwing gewoon geopend.

“We zijn gewoon 
geopend hoor!”

Heemstede –  Bij Supermarkt De Koning/Slagerij Van der Werff 
is sinds half november vorig jaar een ingrijpende verbouwing 
aan de voorkant aan de gang. Ad de Koning: “Over de gehe-
le lengte van de voorpui wordt de luifel erbij getrokken, waar-
door we over de gehele lengte twee meter ruimte erbij krijgen. 
Daardoor kunnen we straks met meer ruimte meer vers en een 
nog groter assortiment brengen. Ook Slagerij Van der Werff van 
Barry van Bakel wordt uitgebreid. Maar ondanks de verbouwing 
zijn we gewoon geopend hoor! We bieden onze klanten bij voor-
baat onze excuses aan voor de overlast en proberen deze zo-
veel mogelijk te beperken. Ze kunnen tijdens deze verbouwing
gewoon op onze kwaliteit en service blijven rekenen zoals ze ge-
wend zijn. Het wordt er alleen maar mooier en beter op straks. 
De verbouwing is naar verwachting afgerond in de week van
Koningsdag.”
Bart Jonker

Met een groene tuin draagt u 
een steentje bij aan de CO2-re-
ductie om ons heen. Dit  ge-
geven is waarschijnlijk geen 
nieuws, want planten en bomen 
verbruiken nu eenmaal kooldi-
oxide (CO2) en produceren daar-
uit zuurstof (O2). Wat moge-
lijk wel nieuws voor u is, is dat 
bepaalde gewassen signifi cant 
meer CO2 tot zich nemen dan 
andere. Denk dan aan snelgroei-
ers zoals wilg, populier of zelfs 
bamboe. Maar wanneer u met 
Prachtriet/ Olifantsgras, oftewel 
Miscanthus, aan de slag gaat 
heeft u een werkelijke grootver-
bruiker te pakken!
U kunt u zich erover verheu-
gen dat deze plant ca. 4x zo veel 
CO2 opneemt als de gemiddel-
de boom of plant. Met als bijko-

mend voordeel dat het onder-
houd zeer eenvoudig is: de plant 
gaat makkelijk 15 jaar mee, woe-
kert niet, weert onkruid en heeft 
buiten 1-maal kortwieken in het 
voorjaar geen verdere verzorging 
nodig. 
In een grotere context wordt 
Miscanthus wel ingezet in de 
velden rondom Schiphol: het 
heeft namelijk als voordeel dat 
ganzen niet graag neerstrijken 
op dit wuivende gewas en daar-
door hun rustplaats elders zoe-
ken, verder weg van de vliegtuig-
motoren. Bovendien fungeert 
deze Miscanthus als energie-
gewas: eenmaal per jaar wordt 
het gedroogde gras geoogst en 
als biomassa verbrand. Het geeft 
een hoger rendement dan hout 
omdat het droger is. Versnippe-

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

ren en composteren, of herge-
bruiken voor biopapier en bio-
plastic zijn echter nog aantrek-
kelijker, duurzamer opties. 
Geen wonder dat braakliggend 
terrein steeds vaker wordt aan-
geplant met dit Olifantsgras, ook 
omdat het zich eenvoudig weer 
laat opruimen na geboden dien-
sten. Er zijn dan ook diverse klei-
ne bureaus actief op zoek naar 
locaties voor dit milieuvriendelij-
ke gewas, ter tijdelijke verfraai-
ing van de omgeving. 

Voor uw eigen tuin valt het type 
Miscanthus sinensis ‘Gracillimus 
of  M. Sinsensis ‘Morning Light’ 
aan te raden. Deze worden bei-
den ca. 1,20 - 1,50 hoog, heb-
ben eenzelfde luchtige, elegan-
te uitstraling waarbij de Morning 
Light variant iets kleiner en zil-
vergroen van kleur is. De bloei 
valt te verwaarlozen, ze verlan-
gen een zonnige plek. 
Groei & Bloei
Zuid-kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…
Een aantrekkelijke CO2- grootgebruiker
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In Portugese sferen met Quatro Ventos en Maria de Fátima

Ervaar de magische melancholie 
van de fado in Oude Kerk
Heemstede - Op zaterdag 21 
februari waant de Oude Kerk 
zich even in Lissabon. Daar klin-
ken de melancholische klan-
ken van Quatro Ventos en fa-
dista Maria de Fátima. De fadis-
ta groeide zelf op in Lissabon, 
kloppend hart en ziel van de fa-
do en kwam daar als kind al mee 
vroeg in aanraking. Ze deelde 
zelfs het podium met de onster-
felijk geworden ‘Queen of Fado’,  
Amália Rodrigues. De twee be-
kendste steden in Portugal met 
een eigen fadocultuur zijn Lissa-
bon en Coimbra. Het type fado in 
beide steden is wel degelijk ver-
schillend. De fado van Coimbra, 
de oudste Portugese studenten-
stad, is lyrisch, liefl ijk en poë-
tisch van aard en wordt vertolkt 
door mannelijke studenten in de 
traditionele zwarte cape. Eigen-
lijk een gezongen gedicht. Dat 
deze fado alleen door mannen 
wordt vertolkt, stamt uit het ver-
leden, omdat aanvankelijk alleen 
mannen mochten studeren aan 
de universiteit. Zij vertolkten de 
fado als een ‘serenade’ om een 
meisje te versieren of om wat bij 
te verdienen om hun studie te 
betalen. Dit is tot op de dag van 
vandaag nog steeds een tradi-
tie. De fado uit Lissabon is van 
een hele andere aard. Deze fa-
do is melancholisch van opbouw 
met weemoed en ‘smartelijk ver-
langen’ in het Portugees ‘sau-

dade’ genoemd. Ook de ellen-
de van het dagelijks bestaan kan 
worden bezongen. Deze fado is 
maatschappelijk bewogen en 
geëngageerd. De saudade vormt 
de spiegel van het Portugese le-
ven. Nog steeds wordt de fado in 
Lissabon hartstochtelijk vertolkt, 
door de huidige generatie fadis-
tas als Mariza, Anna Moura en 
Cristina Branco. Maar ook man-
nelijke fadozangers vinden hun 
publiek, zoals het jonge talent 
Gonçalo Salgueiro. De grootse 
fadista is natuurlijk de legenda-
rische Amália Rodrigues, die de 
fado wereldkundig maakte. Por-
tugal kent een geschiedenis van 
zeevaarders en ontdekkingsrei-
zigers. De saudade neemt in de 
fado en in het hart van de Por-
tugezen een bijzondere plaats 

in. Het was het ‘verlangen naar 
het thuisland’  dat overal kon 
worden bezongen. Opvallend is 
dat een stad als Porto of een ei-
land als Madeira met hoofdstad 
Funchal nauwelijks een fadotra-
ditie kennen. Fado is verdiepend, 
uniek en raakt je diepste inner-
lijk. Deze prachtige Portuge-
se wereldmuziek moet jezelf er-
varen. Liefhebbers kunnen zich 
aanstaande zaterdag laten mee-
slepen door de fado, met hart en 
ziel gebracht door Quatro Ven-
tos en Maria de Fátima. Aan-
vang 20.15 uur. Entree 19,- euro. 
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van de Lui-
fel, Herenweg 96 op werkdagen 
tussen 09.00- 12.00 uur of voor-
afgaand aan de voorstelling.
Bart Jonker

Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com  ©2015

Leven zonder geluidsoverlast

Regio - Schouten Spanplafond verbetert de akoestiek in el-
ke ruimte. Last van een hinderlijke galm in kantoor of woning? 
Schouten Spanplafonds uit Nibbixwoud heeft de oplossing en 
toont dat vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 februari in een 
show.
 
Moderne interieurs zijn vaak uitgevoerd met harde materialen. 
Harde vloeren en wanden, geen gordijnen, et cetera. Deze inte-
rieurs hebben dan ook vaak last van zeer hinderlijke galm. De 
kern van de oplossing ligt in de unieke combinatie van een ge-
luiddempend, naadloos, akoestisch spanplafond. Het akoes-
tische spanplafond van Schouten is een micro geperforeerd 
spanplafond. Door het toepassen van een akoestisch spanpla-
fond van Schouten is het mogelijk om op een eenvoudige wijze 
de akoestiek in elke ruimte enorm te verbeteren. Hierbij houdt 
de klant de voordelen van een super strak spanplafond.
Plafondvakbedrijf Schouten is te vinden aan Dorpsstraat 82 in 
Nibbixwoud, tel. 0229-571391.
 

Last van een hinderlijke galm in kantoor of woning?
Schouten Spanplafonds heeft de oplossing.



Fotowand kantine HBC
Heemstede – Speciaal voor de nieuwe kantine van HBC heeft 
Geek Zwetsloot een fotowand van 6 meter breed ontworpen en 
gefotografeerd. “Leuk om het enthousiasme van de jeugd voor 
voetbal vast te leggen”, aldus de vakfotograaf.

RCH houdt FC Aalsmeer in bedwang
Regio - Het zag er aanvanke-
lijk slecht uit voor RCH. Op be-
zoek bij, de dit jaar ontstane fu-
sieclub FC Aalsmeer, hadden de 
gastheren het beste van het spel. 
Vooral in de eerste helft schiep 
Aalsmeer zich legio kansen om 
met ruime cijfers de overwinning 
te claimen. Met kunst en vlieg-
werk en een grote portie geluk 
hield RCH stand. Negen hoek-
schoppen en zeker zoveel kan-
sen verder kreeg Aalsmeer de 
bal niet achter doelman Ruben 
Blom van RCH. De ploeg van 
coach Roland Ebbeling stelde 
hier bar weinig tegenover. Aan-
vallen liepen vaak over rechts 
waar Patrick Hoen voor de voort-
zetting moest zorgen. Het lukt 
hem slechts één keer voor de 
doelman te komen maar schoof 

de bal twee meter naast het doel. 
Hij leed zoveel balverlies dat hij 
in de rust werd gewisseld. De 
grote man bij RCH zou Mehmet 
Simsek moeten zijn. Deze speler, 
die volgend seizoen aan de slag 
gaat als trainer bij Zwanenburg, 
moet met zijn ervaring bij EDO, 
JOS en HFC in staat zijn de lij-
nen uit te zetten. Verder dan lan-
ge hoge ballen naar voren ram-
men kwam hij niet. Kansen kreeg 
RCH niet en het spel voltrok zich 
vooral op hun helft.
Hoe anders was de tweede helft. 
RCH gooide het over een ander 
boeg en ging nu de strijd aan. 
Vechtend voor iedere bal en het 
vast zetten van de tegenstander 
op eigen helft deed de wedstrijd 
kantelen. Tot uitgespeelde kan-
sen kwam RCH vrijwel niet. Een 

maal moest doelman Van Halm 
in actie komen toen hij een, als 
voorzet bedoelde, bal over de 
lat moest tikken. In de 68e mi-
nuut was RCH heel dicht bij een 
doelpunt. In een rommelige si-
tuatie lag de bal plots een paar 
centimeter voor de doellijn van 
Aalsmeer. Een achttal benen 
maaide wild om zich heen tot 
dat de bal kon worden wegge-
werkt. Na een beledigende op-
merking richting een tegenstan-
der stuurde scheidsrechter Van 
Huffel, Gino van Dijk met rood 
van het veld. RCH moest het 
twintig minuten met tien man 
verder. Ondanks deze handicap 
bleven zij de bovenliggende par-
tij. Vlak voor tijd kreeg Aalsmeer 
nog een fraaie kans maar de bal 
schoot voorlangs het RCH doel 

Alliance en RCH:
Bitjes en Nopjes

Heemstede - Inmiddels is het 
uitgegroeid tot een favoriete sa-
menwerking tussen Alliance en 
RCH. Beide verenigingen orga-
niseren al een paar seizoenen 
het sportprogramma Bitjes & 
Nopjes, voor kinderen van Groep 
1/2/3. Het blijft een groot succes, 
daarom gaat in maart 2015 Bitjes 
& Nopjes weer van start.

Wat is Bitjes & Nopjes?
Bitjes & Nopjes is een leuk en 
stimulerend sport- en spel-
programma voor kinderen van 
Groep 1/2/3. Lekker buiten spor-
ten, onder begeleiding van een 
professionele sportinstructeur 
en een begeleidende ouder, ma-
ken de kinderen op jonge leeftijd 
kennis met voetbal en hockey. 
Ervaring is niet vereist. Ze le-
ren daarbij op een verantwoorde 
manier de beginselen van sport 
en bewegen.
Gedurende een uur per week 

wordt aan essentiële bewe-
gingsvaardigheden gewerkt. De 
kinderen leren de verschillende 
bewegingen en technieken van 
voetbal en hockey door speelse 
oefenvormen die speciaal voor 
deze leeftijdsgroep zijn samen-
gesteld. De kinderen krijgen een 
mooi Bitjes & Nopjes sport shirt, 
na elke training limonade en aan 
het einde een echt certificaat!

Planning 
Zondag 8 maart en woensdag 11 
maart beginnen de trainingen. 
Er zijn trainingen op woensdag ( 
14-15 uur, 15-16 uur, 16-17 uur) 
en op zondag (10-11 uur, bij vol-
doende aanmelding ook 11-12 
uur). De trainingen duren (inclu-
sief limonade drinken) een uur.
Inschrijven en meer informatie 
via een e-mail naar info@bitjes-
ennopjes.nl 
Of kijk op: www.rch-voetbal.nl of 
www.mhc-alliance.nl. 

zonder dat een aanvaller de bal 
kon beroeren. Gezien het spel 
over twee helften was de 0-0 uit-
slag terecht. Volgende week gaat 

RCH naar DIO. Een wedstrijd die 
gewonnen moet worden om weg 
te blijven van de gevarenzone.
Eric van Westerloo

HBC G1 - HFC G1    7-0
Onze eigen klassieker 
Na een te optimistische promotie werd HBC G1 
in oktober opnieuw ingedeeld. Nu in de 3e klasse 
met als eerste tegenstander de Koninklijke HFC. 
Iedereen weer blij want al sinds ons beider start 
met G-voetbal, zo een 10 jaar geleden, worden er 
onderlinge duels uitgevochten. Altijd leuke wed-
strijden met respect voor elkaar. Helaas ging de 
wedstrijd toen niet door maar na een paar pogin-
gen lukte het toch die match vandaag in te halen. 
Door personele problemen speelden beide teams 
in een wat aangepaste opstelling. Mede daardoor 
was het in het begin even zoeken naar elkaar, 
maar HBC had wel het beste van het spel. Alleen 
liepen de combinaties niet zo goed als het zou 
moeten. Of zou kunnen. De kwaliteiten van Arjen 
werden te weinig benut en de keeper van HFC had 
een van zijn beter dagen. Dankzij een eigen doel-
punt kon HBC toch met een voorsprong de kleed-
kamer opzoeken. Daar werden we het er snel over 
eens dat er (veel) meer in zou zitten. Door de ve-
le wedstrijden tegen elkaar weet iedereen ook wel 
waar de sterke en zwakke punten zitten. 

HBC zette de goede intenties in de tweede helft 
snel om in daden. De altijd betrouwbare Sebas-
tiaan stopte bekwaam het enkele schot op doel. 
Liban had weer zichtbaar plezier bij de gewon-
nen duels. Thomas speelde een puike wedstrijd 
en heerste als een vorst centraal achterin. Ash-
win wist zijn enthousiasme gedoseerd te verta-
len in verdedigende en aanvallende akties. Frank 
strooide nu wel met goede passes en die werden 
2 keer doetreffend afgerond. Jeroen was weer 
multi inzetbaar en zowel verdedigend als aanval-
lend sterk, alleen helaas net geen doelpunt. Da-
vy combineerde er lustig op los, gaf 2 assists en 
scoorde zelf ook twee keer. Arjen tenslotte was 
de koele spits die genoot van al die keren dat hij in 
stelling werd gebracht en trakteerde daarom zijn 
team op 4 doelpunten.

Het verschil was duidelijk. HBC was in alle linies 
beter dan HFC. Kansloos verloren zij deze editie 
van onze eigen klassieker.
Leo Holdorp
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Als voorlopig laatste brug (de Amstelbrug komt ook nog aan bod) 
de brug over de Zandvaart. Ook weer gemaakt door Hendrik van den 
Eijnde en opgeleverd in 1929. Dit brugdeel is gemaakt in de stijl van 
de Amsterdamse School, en opgetrokken uit graniet en baksteen.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Regio – Ondervind je ook stress en zoek 
je meer ontspanning en meer energie? 
Kun je je  voorstellen dat je adem je helpt 
rustig te worden en te relativeren? En je 
tegelijk meer energie geeft waardoor je in 
staat bent je eigen situatie aan te pakken?

Kom dan aanstaande zondag 22 februari naar de 
introductieworkshop om te ontdekken wat be-
ter gebruik van onze adem voor ons kan doen. 

De workshop 
duurt van 11.00 
tot 13.00 uur en 
vindt plaats bij 
Sportvereniging 
Olympia, Henk 
van Turnhout-
pad 1 in Haar-
lem. 

Deelname kost 
7,50 euro; aan-
melden: cen-
trumhaarlem@
aofl.nl of 023– 
5347412  of  06-
47121223.

Gaurav Gaur, een krachtige en humoristische 
teacher uit Londen, komt naar Haarlem om 
te vertellen hoe de adem werkt. Hoe onze geest 
werkt en hoe de adem, onze emoties en ge-
dachten en ons lichaam onderling verbon-
den zijn en elkaar beïnvloeden. Ook hoor je 
hier meer over de organisatie Art of Living en 
doe je in de vorm van een korte meditatie en 
een krachtige ademtechiek een eerste ervaring 
op van het effect van adem en stilte. Na afloop 
is er ruimschoots de gelegenheid vragen te 
stellen.

De workshop is een inleiding op het Art of Li-
ving Happiness programma, dat in Haarlem 
wordt gegeven. In die cursus leer je o.a. de unie-
ke en zeer effectieve Sudarshan Kriya techniek. 
Miljoenen mensen over de hele wereld mel-
den als resultaat dat ze behalve meer energie, 
ook beter slapen en veel minder afleidende ge-
dachten hebben, waardoor ze zich beter kun-
nen focussen op hun activiteiten. Zelfs depres-
sies worden verlicht en bij regelmatige voortzet-
ting van de techniek, opgelost.

Art of Living is een wereldwijde vrijwilligersor-
ganisatie, actief in meer dan 150 landen, met 
een adviserende stem in de Verenigde Naties.

Introductieworkshop Art of Living
Meer energie en minder stress!

Gaurav Gaur

Expositie Carlos Casas in Raadhuis

Indringende wijze van 
schilderen met een boodschap 
Heemstede – Vorige week 
maakte wethouder Cultuur, 
Christa Kuiper kennis met Karin 
van Zuylen van Gallery Odyssy, 
Pelikaanlaan 3, waar de Cubaan-
se arts zijn werken presenteert. 
Ze had er een inspirerend uur-
tje. Tijdens de opening sprak ze 
Carlos in het Engels toe. Carlos 
had al gauw in de gaten dat hij, 
opgroeiend in een niet rijk gezin, 
hard moest werken en moest 
uitblinken om succes te heb-
ben. Hij studeerde medicijnen, 
dat bracht hem naar China en 
Zwitserland, waar hij andere we-
gen zocht en healing vond als 
zijn toekomst en is nu holistisch 
therapeut in Haarlem. De liefde 
bracht hem 18 jaar geleden naar 
Nederland.

Kuiper beschrijft hem als een 
man, betrokken bij moeder aar-
de en de verwoestende invloed 
van de manier waarop wij met 
moeder aarde omgaan. We zou-
den in harmonie met alle din-
gen moeten leven in plaats van 
vernietiging van dier en na-
tuur en onszelf vernietigen. 
Dit diepe besef drukt hij uit in 
zijn kunst. Al vanaf zijn jeugd. 

In twee thema`s, bomen en vis-
sen. Bossen die in rap tempo 
verdwijnen, Men is er al duizen-
den jaren mee bezig en nu zien 
we de enorme negatieve effec-
ten die dit met zich meebrengen. 
De pracht van bomen en hun 
omgeving blijkt uit zijn schilde-
rijen waar de zon, die er met al 
haar krachten doorheen schijnt, 
een mystiek beeld biedt. Als u 
goed kijkt ziet u als een soort 
watermerkje, kleine dieren, pad-
denstoelen, plantjes, zo afhan-
kelijk. Koraalriffen zijn al voor 
90 procent vernietigd, tonijn 
dreigt door overbevissing, te 
verdwijnen. De zee heeft de 
meest ongelofelijke vissen voort-
gebracht, we moeten nu echt 
stoppen met hen te vernieti-
gen. Niet afhankelijk worden van 
kunst om nog vissen te kunnen 
bewonderen. Carlos heeft zijn 
vissen in pentekeningen vast-
gelegd op een bijzondere wijze 
die nog nooit door een kunste-
naar op die wijze in beeld is ge-
bracht. Met de bijpassende wa-
termerkjes!
In zijn abstracte werken zien 
we hoe Carlos omgaat met vrije 
expressie. Welke beelden ko-

men er in hem op, wat gebeurt 
er als we “niet denken”. Beel-
den die passen bij een kleur- 
rijke man, met boeiende ver-
halen en indringende beelden, 
een man die raakt. Te zien in de 
Burgerzaal van het Raadhuis 
tijdens kantooruren. 
Ton van den Brink

Dit weekend vlooienmarkt
Heemstede - Zondag 22 februari kunt u een grote vlooienmarkt 
bezoeken in sportcentrum Groenendaal aan de  Sportparklaan 
16 in Heemstede. Met meer dan een halve kilometer lengte aan 
gebruikte goederen, verzamelobjecten, antieken curiosa is deze 
markt een dagje-uit voor het hele gezin. De markt duurt van 9.30 
tot 16.30 uur en de entreeprijs bedraagt 2,50 per persoon. Kin-
deren t/m 11 jaar en onder begeleiding hebben gratis toegang 
tot de markt. Info:  www.mikki.nl.



 

 

 

Woensdag 18 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: voorma-
lig gemeentehuis van Benne-
broek, Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag 
van 8.30–12.30 en woensdag-
middag van 13.30- 16.30 uur.

Woensdag 18 februari
t/m 20 maart
Expositie cursisten van do-
centen Jeannette de Bruin 

en Ietje Rijnsburger. Teke-
nen en schilderen. Molen-
werfslaan 11, tijdens ope-
ningsuren 9.00-12.00 uur en 
13.00-17.00 uur doordeweeks).

Woensdag 18 februari
t/m 27 maart
Nieuwe expositie KZOD. 
Zeven kunstenaars(echt)pa-
ren tonen werk in de Kloos-
tergangen van het Stadhuis te 
Haarlem.
Openingstijden op werkda-
gen: vanaf 8.00 tot 17.00 uur. 
Opening op vrijdag 20 febru-
ari,16.00 uur, met onder meer 
Haarlems bekende saxofonist 
Fred Leefl ang.
Zie: www.kzod.nl.

Woensdag 18 februari
t/m 31 maart
Expositie fi jnschilder Ga-
be de Vries. Historische tafe-
relen van Heemstede en Ben-
nebroek. Locatie Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemste-
de. Vrije toegang.

Woensdag 18 februari
t/m 2 april
Foto’s van Edith Lamber-
mon, tentoongesteld in Cas-

AgendA ca de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. Gratis te bezich-
tigen.
Info: www.edithlambermon.nl.

Woensdag 18 februari
t/m 6 april
Portretten in zwartwit 
van Jan Roozen, gebo-
ren Heemstedenaar in de
Bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingsuren, gratis 
toegang. Info: 023-5115300. 

Donderdag 19 februari
t/m 8 maart
Nieuwe expositie KZOD in 
de Waag aan het Spaar-
ne, kunst van kunstenaars-
vrienden Marjanne Ter-
morshuizen en Hans Dui-
venvoorden.
Portretten, interieurschilderij-
en, pentekeningen en aqua-
rellen. Opening: vrijdag 20 fe-
bruari, 16.00 uur. Openings-
tijden: do t/m zo, 13.00-17.00 
uur. Zie: www.kzod.nl.

Vrijdag 20 februari
Angela Groothuizen op-
nieuw naar Theater de Lui-
fel met ‘Eeuwige Jeugd’. 
Aanvang 20.15 uur. Entree: 
20,-.
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.

Zaterdag 21 februari
Emilio Guzman als ‘Socia-
lio’ in Theater de Luifel, aanv.
ang20.15 uur. entree: 18,50 
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.

Portugese blues van ‘Qua-
tro Ventos’ in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. 
Aanvang om 20.15 uur. Entree: 
19,- 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.

Zondag 22 februari

Schrijver Reggie Baay ver-
zorgt een lezing over sla-
vernij in Nederlands Indië, 
naar aanleiding van zijn 

boek: Daar werd wat gru-
welijks verricht.
Locatie: Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de. Toegang 5,- euro aanmel-
den via 023-5282472 of inf0@
boekhandelblokker.nl.

Populaire snuffelmarkt in 
Heemstede. Sporthal, Sport-
parklaan 16. 9.30-16.30 uur.
Toegang: 2,50. Kinderen t/m 
11 jaar en onder begeleiding 
gratis toegang.
Info: MIKKI, 0229-244739/ 
244649. Of: www.mikki.nl.

Maandag 23 februari
Psychiater Arjan Braam 
over ‘depressie’ en verban-
den tussen religie en psy-
chiatrie.
Bij PKN Heemstede in de Pau-
wehof, Achterweg te Heem-
stede. Aanvang 20.00 uur. En-
tree: 5,-.

Woensdag 25 februari

Mirjam van Hengel geeft 
een lezing over Hoe mooi 
alles – Leo en Tineke Vro-
man in oorlogstijd.
Bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemste-
de. Toegang 5,- euro reserve-
ren via 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl.

Liedboek-avond in de Ou-
de kerk Heemstede (Wilhel-
minaplein) met Vocaal Theo-
logen Ensemble, olv Hanna 

Rijken mmv organist Sebasti-
aan ’t Hart. 20.00 tot 21.30 uur; 
toegang gratis.

Woensdag 4 maart
Lezing ‘Gezond op leeftijd’ 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 14.00 - 16.00 
uur Toegang: 3,50 euro (inclu-
sief koffi e) Kaarten bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede en
Casca. Een vertegenwoordiger 
van de bibliotheek is aanwe-
zig met een literatuurtafel over 
dit onderwerp. Info bij Welzijn 
Ouderen Heemstede: 023 -528 
85 10.

Schrijver, arts en hoog-
leraar Ivan Wolffers geeft 
een lezing over ‘het gezon-
de lifestyleboek’ in Casca
de Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede.
Na de lezing tijd voor vragen. 
14.00-16.00 uur.
Kaarten: 3,50 euro (koffi e/
thee) en te reserveren bij 
WOH, Lieven de Keylaan 24 
en Casca de Luifel. www.cas-
ca.nl.

Woensdag 11 maart, 
12 en 13 maart
Muziekavonden Coornhert 
Lyceum. Toegang: 2,50 euro. 
Kaarten via: Coornhert Lyce-
um via telefoonnummer 023-
5121616 of via info@coorn-
hert.nl. 
Aanvang alle avonden 19.30 
uur. Coornhert Lyceum, Ly-
ceumlaan 1, Haarlem.

Dinsdag 24 maart
Culturele middag Cas-
ca, Herenweg 96, Heemstede 
met lezing door Hillebrand de
Lange (HVHB) met thema 
‘Heemstede breidt uit: 1881 
(uit de Heemsteedse Canon). 
Aanvang 14.00 uur. Einde: 
16.00 uur.
Reserveringen: 023-5483828.

BINNENKORT O.A.:

QUATRO VENTOS 
& MARIA DE FÁTIMA
A vida do Fado

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38

ANGELA GROOTHUIZEN
Eeuwige jeugd

ALDERLIEFSTE 
20 jaar Alderliefste

HELMERT WOUDENBERG,
MEREL BALDÉ & SARAH MARIE EWEG
Kuyper & Wilhelmina

MICHELINE VAN HAUTEM
& ERWIN VAN LIGTEN
Crème de la Crème DeLuxe

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 20,00

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,00

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:015 uur ∙ entree: € 19,50 

OUDE KERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,00

OUDE KERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,00

WERELDMUZIEK

MUZIEK

TONEEL

MUZIEK

Theater de Luifel: Herenweg 96 ∙ Pinksterkerk: Camplaan 
Oude Slot: Ringvaartlaan ∙ Oude Kerk: Wilhelminaplein

20 FEBRUARI
VRIJDAG 

21 FEBRUARI
ZATERDAG

6 MAART
VRIJDAG

14 MAART
ZATERDAG

14 MAART 
ZATERDAG

MUZIEK

Jan Stuijt en Joseph Cuypers, 
de Berlages van Heemstede
Lezing door
Hillebrand Lange
De Historische Vereniging 
Heems tede-Benneb roek 
(HVHB) presenteerde  don-
derdag 14 november de Ca-
non van Heemstede en Ben-
nebroek. Aan de hand van 
twintig thema’s wordt daar-
in de geschiedenis van bei-
de dorpen behandeld. Hille-
brand de Lange van HVHB is 
een van de auteurs, hij was als 
leraar klassieke talen 40 jaar 
verbonden aan het Atheneum 
College Hageveld. Nu komt 
hij vertellen over een van de-
ze onderwerpen uit de Canon: 
Heemstede breidt uit: 1881.
Hoe komt het dat het Heem-
steedse stratenpatroon er uit-
ziet, zoals het er uitziet? Daar 

zitten architecten en stads-
planners, burgemeesters en 
gemeenteraden achter.
Een beslissende fase in de 
ontwikkeling van Heemste-
de tot een  forensengemeen-
te, vormt de opstelling van een 
uitbreidingsplan door de ar-
chitecten Jos Cuypers en Jan 
Stuijt. In 1912 wordt het plan 
door de gemeenteraad goed-
gekeurd. Het vormt de basis 
voor  de bouwkundige ontwik-
keling van Heemstede. 
In deze lezing zal aan de hand 
van enkele oude plattegron-
den en van veel historisch fo-
tomateriaal door Hillebrand 
deze ontwikkeling van onze 
eigen woonomgeving begrij-
pelijk worden gemaakt.
De lezing is dinsdag 24 fe-
bruari om 14.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De entree is 4,- 
euro. Opgeven kan telefonisch 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. (023)548 38 28 kies 1. 
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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

Exposities in raadhuis 
Heemstede

In deze uitgave:
- Maak het inbrekers 
 niet te makkelijk
- Omgevingsvergunningen

Maak het straatrovers niet makkelijk! 
De afgelopen periode heeft er in 
Heemstede meerdere keren een tasjesroof 
plaatsgevonden. Afgelopen vrijdag is na 
intensief onderzoek de dader op heterdaad 
betrapt en aangehouden door de politie. We 
willen u toch graag attenderen op de volgende 
tips van de politie om straatroof te voorkomen.

Op straat beroofd worden van uw telefoon of zojuist 
gepinde geld? Dat wil niemand meemaken. U raakt 
niet alleen waardevolle spullen kwijt, maar zo’n 
ernstig incident kan ook vervelende na-effecten 
voor u hebben. Maar u kunt iets doen. Wees u 
bewust van het feit dat er mensen zijn die minder 
goede bedoelingen hebben en uit zijn op uw 
waardevolle spullen.

Wat is er nodig om de Binnenweg/
Raadhuisstraat en de andere winkelgebieden 
in Heemstede aantrekkelijk te laten zijn, 
nu en in de toekomst? Om die vraag te 
beantwoorden gaat de gemeente een visie 
opstellen over de winkelcentra. U bent van 
harte uitgenodigd hierover mee te denken.

Fase 1: onderwerpen bepalen
De eerste stap is het bepalen van de onderwerpen 
die in de visie aan bod moeten komen. Hiertoe 
heeft het bureau Dtnp in kaart gebracht hoe de 
winkelgebieden er nu voor staan, welke trends van 
invloed zijn op het winkelen en waarmee rekening 
moet worden gehouden bij het opstellen van de 
visie. Deze verkenning heeft het bureau inmiddels 
gepresenteerd aan het gemeentebestuur en 
aan een vertegenwoordiging van winkeliers en 
omwonenden.

Uitnodiging presentatie 
Natuurlijk zijn en voelen velen zich betrokken 
bij onze winkelcentra. Daarom nodigen wij u 
graag uit voor een bijeenkomst waarin Dtnp de 
eerste bevindingen over de winkelgebieden zal 
presenteren. Na de presentatie horen wij graag 

Bijeenkomst maandag 2 maart
Visie winkelcentra Heemstede 

Daarom...
- Berg waardevolle spullen niet op één plek bij 

elkaar op.
- Bewaar geld zo dicht mogelijk op uw lichaam, 

bijvoorbeeld in een afgesloten binnenzak. Dus 
geen portemonnee in de tas bewaren.

- Draag uw tas aan de voorzijde van uw lichaam.
- Vervoer uw tas niet los in een fietsmand of -tas.
- Wees altijd alert op uw omgeving, ook als u belt 

of een berichtje stuurt
- Pin bij voorkeur overdag en bij een pinautomaat 

in een bank.
- Ga tijdens het pinnen nooit in op hulp van 

vreemden.
- Spreekt een onbekende u aan? Wees op uw 

hoede: een ‘collega’ van deze persoon kan 
toeslaan terwijl u wordt afgeleid.

- Noteer het IMEI nummer van uw telefoon. 
Dit vergroot de kans dat uw toestel wordt 
teruggevonden.

Bent u getuige van een straatroof of ziet u iets 
verdachts? Bel direct het alarmnummer 112.

Wordt u toch beroofd?
- Raak niet in paniek.
- Kunt u niet vluchten of om hulp roepen? Bied 

dan geen verzet; vooral niet als de daders 
gewapend zijn.

Kijk voor meer informatie en tips op www.politie.nl.

van u of u nog onderwerpen heeft gemist en is er 
gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst 
vindt plaats in het raadhuis op maandag 2 maart 
2015 van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur). Meld u aan door een e-mail te 
sturen naar winkelvisie@heemstede.nl.

Vervolg op volgende pagina.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Postlaan 32, het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak, wabonummer 19604, 
ontvangen 29 januari 2015

- Voorweg 21, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
ontvangen 2 februari 2015

- Linge 3, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19632, 
ontvangen 30 januari 2015

- Voorweg 9, het vergroten van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 19641, 

ontvangen 2 februari 2015
- Cruquiusweg 166, het verwijderen van een 

draagmuur, wabonummer 19740, 
 ontvangen 2 februari 2015
- Binnenweg boven nr. 116, het maken van een 

eigen entree t.b.v. een woning, wabonummer 
19745, ontvangen 2 februari 2015

- Dr. J.R. Thorbeckelaan, het kappen van 
 11 bomen, wabonummer 19784, 
 ontvangen 4 februari 2015
- Patrijzenlaan 1, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 19787, 
ontvangen 5 februari 2015

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Carlos Casas
Wegens enorm succes exposeert de Cubaanse 
kunstenaar Carlos Casas wederom zijn werk in de 
Burgerzaal. Zijn passie voor tekenen en schilderen 
begon al op zeer jonge leeftijd. Sinds jaren schildert 
hij nu op doek, veelal met een ecologisch tintje, 
maar ook op een manier om mensen zich bewust 
te maken van onze planeet. Zijn werk is gebaseerd 
op liefde en compassie tussen mens, dier en natuur. 
Deze veelzijdige expositie is nog t/m 27 maart 2015 
in de Burgerzaal te zien.

Expositie Gabe de Vries
Tot eind maart 2015 exposeert fi jnschilder Gabe de 
Vries zijn werk in de publiekshal van het raadhuis. 
Gabe de Vries vereeuwigt buitenplaatsen en 
gebouwen die er wel of niet meer zijn gedetailleerd 
met olieverf in een schilderij. De sfeer van die tijd 

Vervolg van vorige pagina.

Vervolg fase 1
In de huidige 1e fase wordt in overleg met 
betrokkenen bepaald welke onderwerpen aan bod 
komen in de visie. Hieruit volgt een eindrapport 
dat naar verwachting in mei 2015 door de 
gemeenteraad wordt besproken. Aansluitend wordt 
dan de aanpak voor de volgende fase, het opstellen 
van de visie, bepaald.

Fase 2: visie maken (inhoud)
In de 2e stap gaat het daadwerkelijk over de inhoud: 
wat is wel en niet gewenst voor de winkelgebieden? 
Wij streven naar een visie die breed wordt gedragen 
en daarom zullen wij u ook in de 2e fase vragen om 
mee te denken over de inhoud. 

Informatie
Heeft u vragen over dit project? Meer informatie 
vindt u op www.heemstede.nl onder Actueel -> 
Plannen en projecten. U kunt ook bellen met 
Ronald van der Aar, telefoon 023-5485764. 
Kunt u niet naar de bijeenkomst komen maar wilt 
u wel onderwerpen doorgeven die u belangrijk 
vindt voor de visie, dan kunt u die mailen naar 
winkelvisie@heemstede.nl. 
Uw reactie over de onderwerpen voor de visie 
wordt betrokken bij het eindrapport van bureau 
Dtnp. Overige suggesties of opmerkingen zullen 
worden meegenomen bij fase 2, waarin de visie 
wordt opgesteld. 

komt dan helemaal tot leven.

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

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Wat kunt ú doen tegen 
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is en volg 
deze tips op: 
- Gaat u op vakantie? Licht de 

buren in! Zij kunnen op uw 
woning letten en deze een 
bewoonde indruk geven. 
Download de burenkaart via 
politie.nl en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw 
buren weten waar ze u kunnen 
bereiken in geval van nood.

- Bel 112 bij verdachte situaties. 
Snel alarm slaan, betekent een 
grotere kans om de inbrekers te 
pakken.

- Voor de thuisblijvers; let op 
insluipers! Doe uw deuren en 
ramen op slot; ook al gaat u 
maar heel even naar de buren, 
boven de was ophangen of 
boodschappen doen.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/preventietips.

Goed afsluiten? 
Sleutel omdraaien!

• doe deuren en ramen op slot
• laat de sleutel niet in de 

deur zitt en
• zorg voor goede sloten

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
M
ni
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Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Tussen Mozartkade en Nijverheidsweg, het 

bouwen van een brug, wabonummer 13369, 
verzonden 10 februari 2015

- Binnenweg 109, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 19470, 

 verzonden 13 februari 2015
- Dr. J.R. Thorbeckelaan, het kappen van 3 essen, 
 1 berk, 2 robinia’s, 1 populier, 1 hazelaar, 1 kers 
 en 2 meidoorns, wabonummer 19784, 
 verzonden 13 februari 2015
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Carlos Casas

Gabe de Vries



Exposities raadhuis Heemstede

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’.

Omgevingsvergunning 2 woningen Wilhelminaplein 4-6 
Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de op 10 februari 2015 verleende 
omgevingsvergunning voor het permanent 
toestaan en de bouw van 2 woningen op het 
binnenterrein van het perceel Wilhelminaplein 4-6 
in afwijking van het bestemmingsplan “Woonwijken 
zuidoost” met ingang van donderdag 19 februari 
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende 
stukken en de verklaring van geen bedenkingen 
zijn digitaal te raadplegen op de websites www.
heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0397. OVwplein4-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 
juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende die in de voorfase 
een zienswijze heeft ingediend, dan wel een 
belanghebbende die niet verweten kan worden 

geen zienswijzen te hebben ingediend, van vrijdag 
20 februari 2015 tot en met donderdag 2 april 2015 
beroep aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook digitaal 
beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank 
via www.loket.rechtspraak.nl -> Rechtszaak 
beginnen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting 
van de uitkomst van het beroep, schorsing 
wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl -> Rechtzaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Haarlem. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.

Verwijdering gezonken boot Asterkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig in gezonken staat 
aangetroffen:

Een zwarte roeiboot, in de Leidsevaart, aan de 
Asterkade ter hoogte van ligplaats ASK 008.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 17, lid 3 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
het bovengenoemd vaartuig tot en met 7 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn boot van uit het water te verwijderen en af te 
voeren. Als het betreffende vaartuig binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig in 
opdracht van het college van burgemeester en 

wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.
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