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Podium Oude Slot
Koormuziek

Vrijdag 11 maart 2011    
Aanvang: 20:15 uur  Toegang: e 18,- / e 15,50

De Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede

The Gents
De groep jonge zangers wordt alom geroemd 
vanwege de bijzondere klank, de grote mate van 
flexibiliteit en de weergaloze interpretatie van het 
zeer uiteenlopende vocale repertoire. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

ActIEvE 
EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs
Info:

Martin van Ooijen

(ook 55+)

Valkenburgschool op TV!
heemstede – Groep 7/8  van 
basisschool Valkenburg kijken 
tijdens de 10-uur pauze regel-
matig in de klas naar het  jeugd-
journaal. Hierin geven elke mor-
gen enkele kinderen hun mening 
over de stelling van de dag. Daar 
wilde de groep 7/8 van de Val-
kenburgschool ook wel eens aan 
meedoen. Juf Esther van Dok-
kum regelde het met de direc-
tie, Debby Schouten, de ouders 
werden geïnformeerd en de kin-
deren mochten zich opgeven. 
Maandagochtend nog met de 
slaap van de vakantie in de ogen, 
kwamen er vier dappere kinde-

ren al heel vroeg in de in de klas 
waar de telefoon van het Jeugd-
journaal al direct belde: ”zijn de 
kinderen er al”? De stelling is: 
“ik vind een film met echte ac-
teurs leuker dan een animatie-
film. “Juf Esther legt nog even 
uit wat een animatiefilm is en je 
ziet gelijk de harde schijven in 
de koppies werken. Precies om 
kwart voor acht belt de presen-
tatrice weer om de antwoorden 
te horen. Inmiddels is de Skype 
verbinding tot stand gebracht, zij 
het dat de iPod van de juf even  
moet invallen. Marcel geeft door 
dat acteurs er zijn voor grote 

mensen en animatie voor kinde-
ren. Brandon vindt animatie min-
der leuk, kinderachtig en nep. 
Merlijn vindt echte acteurs leu-
ker, want die lijken op het echte 
leven. Sven vindt echte acteurs 
spannender, poppetjes spelen 
wat niet kan. In het echte jeugd-
journaal zie je de uitreiking van 
filmprijzen, de Oscars, waarin 
ook hele echte acteurs  prijzen 
krijgen, maar ook de poppetjes. 
De vier van de Valkenburgschool 
zijn echte mensjes die heel even 
acteren in een jeugdjournaal  en 
ze vonden het nog leuk ook!
ton van den Brink

Sven, Marcel en juf Esther.
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* Zolang de voorraad strekt!

STABILO
GIFT !

Bij besteding van €15,- 
aan kantoorartikelen 
een.....

heemstede - Beter kan de len-
temaand niet beginnen. Hein Ui-
tendaal van Restaurant Land-
goed Groenendaal, spotte een 
ooievaarsechtpaar op het nest bij 
de Kinderboerderij. Volgens de 
‘ooievaarsman’ van Heemstede, 
Peter en Elzen, zijn het hoogst-
waarschijnlijk de vogels die vorig 
jaar ook het nest op de Kinder-
boerderij bewoonden. Ooievaars 
brengen geluk, dat is een oude 
levenswijsheid.  Dat kan de Kin-
derboerderij dit jaar best gebrui-
ken nu het nieuwe bijenstal ge-
bouwd gaat worden die het  door 
brand verwoeste onderkomen 
gaat vervangen. Daarnaast be-
staat de Kinderboerderij dit jaar 
60 jaar en kan het geluk niet op. 
ton van den Brink

Ooievaars 
weer terug
op het nest

Een vlucht 
voor de grap
heemstede - Surveilleren-
de politie kwam in de nacht van 
maandag 28 februari op dins-
dag 1 maart, rond 01.45 uur, een 
rennende jongen tegen op de 
Lanckhorstlaan. De jongen zet-
te het direct op een lopen toen 
hij de agenten zag. Voor de po-
litie aanleiding om de omgeving 

af te zetten en de jongen aan 
te houden. Kort nadat de zoek-
tocht in gang was gezet, meld-
de de 18-jarige Heemstedenaar 
zich zelf bij de agenten. Hij ver-
klaarde dat hij benieuwd was wat 
er zou gebeuren als hij plotseling 
ging rennen in zicht van de poli-
tie, waarop hij besloot het te pro-
beren. Een beslissing waar hij bij 
nader inzien niet zo gelukkig mee 
was. De knaap bood zijn excuses 
aan, waarna de agenten verder 
zijn gegaan met hun surveillance,

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

5.75
r
met GRatis steakmes!

Peper-
steaks

3 stuks vooR
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Fietspad wordt parkeerstrook
Heemstede – Afgelopen zondag 27 februari gespot op de
Binnenweg: de fietsstrook tegenover de Deka-supermarkt is wel-
licht door het regenachtige weer gebombardeerd tot parkeer-
strook. Niet echt de bedoeling als fietsers dan alleen nog maar te-
gen het autoverkeer in kunnen rijden. Ida Sabelis maakte de foto.

INGEZONDEN

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 18 februari t/m

 23 februari 2011)

Huwelijken:
Geen huwelijken deze peri-
ode.

Geboorte:
Veerle A.J.W. Waterham, 
dochter van J.F.G. Waterham 
en E.A. van Popta

De trein in Heemstede, 
vroeger en nu

Als een ervaren treinreiziger wil ik de historie van het station 
Heemstede-Aerdenhout en de omgeving in een straal van on-
geveer 500 meter gaan beschrijven. Met name het  stratenpa-
troon, de aankleding plantsoen, bomen, brugverbredingen, bus-
haltes, straatmeubilair. De accommodaties van het station(halte)
vanaf het prille begin tot aan nu. Hoe zag het er vroeger uit en 
wanneer is het veranderd c.q. gebouwd of gesloopt. Dienstrege-
ling, personeel, veel foto’s van het gebouw, bouwtekeningen en 
meer. Hoofddoel is volledige beschrijving van het station; -sinds 
1999 actief mee bezig. Vanaf 1 Januari 2011 vrijwel volledig ge-
richt op chronologisch neerzetten van deze treinstop; te begin-
nen in het verre verleden, ongeveer 1840, met de aanleg spoorlijn 
Haarlem-Leiden en zodoende uit te komen op het hedendaagse 
beeld. Met alleen het station beschrijven is mij als ervaren trein-
passagier niet genoeg, wat is er zoal te zien vanaf het perron-in dit 
geval dus een interessante oostzijde, Heemstede en een interes-
sante westzijde, Aerdenhout.

Met een historische beschrijving van station en de omgeving is 
veel hulp nodig van mensen, personeel, NS, omwonenden het 
doel is een fotografisch overzicht te maken, met korte teksten 
onder die foto’s, daar foto’s veel meer vertellen dan enorme lap-
pen tekst. Voor iedereen die zich aangesproken voelt op dit on-
derwerp, foto`s heeft de oude situatie aan de Leidsevaart en de 
Zandvoortselaan, ervaring heeft met het opzetten van een web-
site, ook voor extra hulp van de NS, ik kan dat  zeer waarde-
ren. Ik heb enige ervaring in filmen en fotograferen van stations 
in Nederland. De plakboeken die ik gemaakt heb van de ontwik-
kelingen vanaf 1999 circuleren nu bij de snackbar Teestie en la-
ter bij winkeliers aan de Zandvoortselaan. Die aanpak heeft al veel 
belangstelling, dat belooft wat voor een verzameling vanaf het 
begin, omstreeks 1840, toen de eerste trein in Heemstede kwam. 
Sinds die tijd is er veel veranderd. Spannend hoe dat verander-
de. Wie mee wil doen, kan zich melden bij: Gertjan Stamer, Res 
Novaplein 36-A, 2101 XV Heemstede. Tel. 023-8905725 (na 18.00 
uur) g.j.stamer@quicknet.nl

INGEZONDEN

Gevraagd: voorwerpen 
uit Huis te Bennebroek

Bennebroek - In oktober 1950 
werd in Bennebroek een bij-
zondere veiling gehouden. De 
laatste ambachtsvrouwe van 
Bennebroek, Arnoldine Leonie 
Willink, was kinderloos overle-
den en liet haar huis met waar-
devolle inboedel en een deel 
van de grond en bijgebouwen 
na aan de Hervormde Kerk van 
Bennebroek. Voorwaarde was 
dat ze er een rusthuis voor be-
jaarden van zouden maken. Om 
de verbouwing van het sterk 
verwaarloosde huis  te kunnen 
bekostigen werd de comple-
te inboedel geveild. Maar liefst 
1715 items werden te koop 
aangeboden: meubels, klok-
ken, porselein, kristal, schilde-
rijen, boeken, juwelen, enzo-
voort wisselden van eigenaar. 
De Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek be-
reidt een artikel voor over die 
veiling en is nieuwsgierig of van 

sommige voorwerpen nog na te 
gaan is bij wie ze terecht kwa-
men. We weten dat architect 
Jacobus Smits, die destijds aan 
de overkant op Binnenweg 35 
woonde, enkele paneelschilde-
ringen en ornamenten kocht en 
die plaatste in de kleine voor-
kamer van zijn huis. Maar wat 
gebeurde er met al die ande-
re voorwerpen? Het is niet  zo 
waarschijnlijk dat de kopers 
van destijds het zelf nog kun-
nen melden, maar wellicht weet 
u uit overlevering dat die zilve-
ren kandelaar of porseleinen 
bonbonnière van uw ouders 
of grootouders (of welk ander 
voorwerp dan ook) uit deze vei-
ling afkomstig is. De vereniging 
hoort het heel graag van u!

U kunt (graag vóór 11 maart) 
contact opnemen met Marloes 
van Buuren, 023-5290756, 
marloes.van.buuren@planet.nl.
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Nieuwe hooibergstal kinderboerderij
Heemstede - Na brandstichting 
en vernielingen van vorig jaar 
dient de stal op de kinderboer-
derij opnieuw te worden opge-
trokken. Het plan is om een ge-
heel nieuwe zogenaamde hooi-
bergstal te bouwen waar vol-
doende ruimte is voor de dieren 
en de opslag van onder ande-

re voedsel zoals hooi. De kosten 
bedragen ongeveer 110.000 euro 
waarvan ongeveer de helft wordt 
gedekt uit de vergoeding van 
de brandverzekering. Het ont-
brekende deel komt uit de post 
reserveringen en onderhoud 
van de kinderboerderij. De on-
derbouw van de stal wordt van 

steen met daarop een houtske-
let constructie. Zo blijven aan de 
binnenkant de balken zichtbaar, 
zodat het een echte ouderwet-
se stal blijft. Als de raad akkoord 
gaat kan de bouw snel beginnen 
en klaar zijn voor 4 juni van dit 
jaar. Dit is precies de dag dat de 
kinderboerderij 60 jaar bestaat.

Impressie hooibergstal

Consuelo
Hoera, het is een meisje we noemen hem Consuelo. Waar dit op 
slaat, ik leg het u straks uit. Als trouwe lezer van de Heemsteder 
valt het me op dat er weer de nodige actie-, pressie- en buurtgroe-
pen zijn ontstaan. Niet voor een straatfeest, 
Carnavalsoptocht of streetdance, maar tegen de links en rechts op-
komende bouwplannen.
Je woont in de rustige Eikenlaan en stalt je auto achter het huis in 
een garagebox, komt de Vomar met een megasuper in je achter-
tuin. Weg garagebox, weg uitzicht en weg rust in je straat. Je bent 
lekker aan het hengelen in de haven van Heemstede, kijkt er ie-
mand vanaf een fl at op 6 hoog op je dobber. “Beet” hoor je vanaf 
het balkon. Weg lekkere rust en zelf besluiten wanneer je de hen-
gel ophaalt. Koop je een fl atje in het watertorenplan, wordt het niet 
gebouwd. Koop je een royaal huis in de nieuwe wijk Belle Rive, 
wordt het een piepklein stulpje. Je woont binnenkort niet in het 
voorname Belle Rive maar in de toekomstige achterstandswijk Wa-
termuziek. De devaluatie van de naam houdt gelijke tred met de af-
name van de inhoud van de woning. Bewoners van Kennemeroord 
zien hun woongenot groter worden - maar niet heus - door de 
nieuwbouw van het Overbos. 
Zal ik nog even doorgaan? Denk aan de nieuwbouw op het Sein-
terrein, de Hartekamp, de oude zustersfl at, Wilhelminaplein en het 
Van Lent terrein aan de Dreef en niet te vergeten het oude Nova 
College. Lang niet alle mooie Heemsteedse plekjes lijken meer wat 
het is. Reden genoeg om nu vast een (actie-) groepje te forme-
ren, want voor je het weet staat er weer een bouwplan op stapel. 
Linksom of rechtsom leiden bouwaanvragen van ontwikkelaars uit-
eindelijk tot resultaat, met dank aan de gemeente. Ook als je denkt: 
dit kan echt niet en het klopt niet, trek je aan het kortste eind. Te-
rug naar Consuelo. Ik heb een nichtje en die heeft een dochter. 
Bij de geboorte kreeg ze de naam Consuelo. Nu is mijn Spaans 
niet meer wat het geweest is, maar volgens mij eindigen de mees-
te mannelijke woorden in het Spaans op een o. Het is dus een jon-
gensnaam. Consuela bestaat ook en wordt gegeven aan meisjes. 
Mooi niet dus want Consuelo is afgeleid van het Spaanse conso-
lation (troost) en dat heeft weer iets te maken met de maagd Ma-
ria. Zo is het ook met de rust en de ruimte in Heemstede, het lijkt 
vaak niet op wat het is.
O. Oosterkroon

Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Cursussen
• Ontdek uw digitale camera
Locatie Zuid: vanaf donderdag 17 maart, om 
15.00 uur, drie lessen

Film
‘New in Town‘
In Vogelenzang: maandag 14 maart, 14.00 uur, 
Ontmoetingsruimte Kerkplein

Themabijeenkomsten
Zadelpijn … een zadel heeft geen pijn.. Een 
medicus/lange-afstandfi etser en een fi etsspe-
cialist (die zijn laserpasstoel meeneemt) helpen 
u op weg om pijnvrij vele kilometers te fi etsen.
Locatie Zuid: dinsdag 22 maart, 10.00 uur

Gezellige ontmoetingsmogelijkheden
• Elke maandag en vrijdag, 14.00 - 16.00 uur, 
bridgen,  De Voghelsanck
• Elke dinsdag, vanaf 10.30 uur, koffi edrinken, 
De Voghelsanck
• Elke vrijdag, 14.00 - 16.00 uur, diverse spel-
letjes, De Voghelsanck
• Maandag 28 februari en maandag 28 maart, 
9.30 - 11.30 uur,  creatieve ochtenden, De Vog-
helsanck
* Vrijdag 25 februari en vrijdag 25 maart, 
13.30 - 15.30 uur, creatieve middagen, De Vog-
helsanck

Warme maaltijden
Open eettafels:
• In Bennebroek: elke maandag, woensdag en 
vrijdag, om 12.30 uur, nu in ‘t Trefpunt
• In Vogelenzang: elke eerste donderdag van de 
maand, om 12.30 uur, Ontmoetingsruimte Kerk-
weg

Overige maaltijden:
• Nova Restaurant: donderdag 3 maart, om 
18.00 uur
• In Vogelenzang: elke vrijdag, om 12.45 uur, De 
Voghelsanck

Bewegen, goed voor u! 
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 23 februari en woens-
dag 30 maart , om 10.00 uur
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 7 maart, om 10.00 uur vanaf ‘t Pan-
neland
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag en eerste dinsdag van de 
maand, om 10.00 uur vanaf ’t Panneland
• Koersbalclub Bennebroek
Iedere woensdag- en donderdagmiddag, in het 
clubgebouw van K.N.A. aan de Zandlaan. Infor-
matie bij mevrouw H. v.d. Mooren, tel. 5848167 
of mevrouw J. Schrama, tel. 5847867
Aanmelden voor activiteiten bij Welzijn Bloe-
mendaal

Welkom bij het wmo-loket 
Het Wmo-loket is een centraal punt voor al-
le inwoners van de gemeente Bloemendaal met 
vragen over wonen, zorg, fi nanciën, welzijn en 
vervoer. U wordt geholpen bij het vinden van 
de juiste weg in het woud van regelingen en or-
ganisaties.
Wmo-loket Bennebroek: locatie Zuid, maandag 
en vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Jongerenwerk Bloemendaal neemt jongeren 
serieus!
Elke dinsdag van 19.30 – 21.00 uur Teen BuZZ 
in de jongerenbus in Bennebroek. Locatie par-
keerplaats Kerk ’t Trefpunt aan het Akonieten-
plein. Leeftijd 12 - 18 jaar, vrije inloop en gra-
tis entree

WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl
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Bijeenkomst voor ouders en opvoeders

Opvoeden is Hartenwerk 
Heemstede - Hartenenergie is 
onze bevlogenheid, of zoals we 
zeggen: “Er met hart en ziel voor 
gaan..” In ons lichaam is de Har-
tenenergie o.a. verantwoordelijk 
voor een belangrijke communi-
catie tussen het hart en de her-
senen. 

De meeste ouders gaan met 
hart en ziel voor het welzijn van 
hun kind. 
In de media lijkt opvoeden 
steeds vaker weggelegd voor 
professionals. 
Ouders worden aangemoedigd 
om te ’leren opvoeden’ ….en 
dan met name om kinderen te 
leren slapen, eten, huiswerk 
maken of  gehoorzaam te zijn. 
Hoe belangrijk deze items ook 
zijn, er is veel meer nodig om 
samen een goede band te er-
varen. 
Opvoeden vanuit het hart bete-
kent je vanuit jouw eigen hart 
verbinden met het hart van het 
kind. Elk kind wil  in zijn eigen-
heid gezien worden. Elk kind 
stelt zijn omgeving een  eigen 
specifieke opvoedvraag.  Als 
opvoeder is het je verantwoor-
delijkheid af te stemmen op die 
specifieke vraag.  Dat is geen 
eenvoudige opgave. Als ouder 
heb je immers vaak een duide-
lijk beeld van wat goed is voor 
jouw kind. Ook heb je veelvul-

dig te maken met de socia-
le omgeving die duidelijke ver-
wachtingen heeft. Een opvoe-
der die vanuit zijn hart werkt 
durft het aan om zijn vooropge-
zette ideeën over de opvoeding 
te onderzoeken.  Waar komen 
ze vandaan, hoe belangrijk zijn 
ze, wat gebeurt er als ik ze los-
laat? Opgroeien wordt dan een 
gezamenlijk proces waarbij ou-
der en kind elkaar en zichzelf op 
steeds nieuwe manieren ont-
moeten.  Beiden hebben een ei-
gen aandeel in die ontmoeting. 

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst op 14 
maart in Casca De Luifel aan de 
Herenweg schetst Irma Hoen 
een duidelijk beeld over de rol 
die ons hart, en  onze  eigen er-
varingen, spelen in de opvoe-
ding van kinderen. De avond is 
bedoeld voor ouders en opvoe-
ders in de breedste zin van het 
woord. 
Aan de hand van individue-
le opdrachten krijgen deelne-
mers zich op hun eigen op-
voedprogramma en handvaten 
om daarmee verder te gaan. Het 
belooft een inspirerende avond 
te worden! 

Irma Hoen heeft  20 jaar erva-
ring in het begeleiden van ge-
zinnen waar de ontwikkeling 
van één of meerdere kinderen 
voor problemen zorgt. 
Daarnaast heeft zij kinesiolo-
gie en diverse andere vormen 
van natuurgeneeskunde gestu-
deerd. In haar praktijk ( Kinesi-
ologie, coaching en opvoeding)  
geeft deze combinatie haar de 
mogelijkheid om zeer nauwkeu-
rig af te stemmen op de speci-
fieke situatie van de betrokke-
nen.  De aanvang van de avond 
20.00 uur. Entrée bedraagt 7,50 
euro. Informatie en aanmelden 
via info@irmahoen.nl of 06-
38618056 
Zie ook www.irmahoen.nl 

Irma Hoen.

Informatiebijeenkomst 55+
Heemstede - Dit jaar wordt in 
heel Noord-Holland de OV-chip-
kaart ingevoerd. Speciaal voor 
55-plussers organiseert Wel-
zijn Ouderen Heemstede met de 
Pauwehof en Casca op woens-
dag 9 maart een bijeenkomst 
waarin de OV-chipkaart uitge-
breid aan de orde komt. De Ne-
derlandse Spoorwegen en het 
vervoersbedrijf Connexxion ge-
ven informatie over de aanschaf 
en het gebruik van de OV-Chip-

kaart in het openbaar vervoer. 
Loket Heemstede geeft infor-
matie over het gebruik van de 
Openbaar Vervoer Taxi (OV-Taxi) 
en vrijwilligersvervoer in Heem-
stede.  Er is ruimschoots tijd tot 
het stellen van vragen.
De bijeenkomst wordt geopend 
door wethouder mw. Mr. C.D.M. 
Kuiper-Kuijpers en duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. Locatie: de 
Burgerzaal van het Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede.

Vind ook je geliefde binnen een jaar...
Liefde is…Mens & Relatie!

Regio - Mens & Relatie is het 
grootste bureau van Nederland 
op het gebied van persoonlijke 
bemiddeling. Zoekt u een ma-
tje, een levenspartner of net die 
speciale persoon? 75 Procent 
van de ingeschrevenen vindt 
bij Mens & Relatie zijn geliefde 
binnen een jaar. Consulente El-
len Lok en haar collega’s staan 
voor persoonlijke, discrete en 
succesvolle relatiebemiddeling 
en kunnen ook u aan die seri-
euze match helpen!

Geschikte kandidaten
“Na een vrijblijvend informatief 

gesprek, leer ik mijn cliënten 
eerst goed kennen in hun ei-
gen omgeving”, aldus Ellen Lok. 
“Tijdens het gesprek maken 
we samen een profielschets 
van de gewenste partner waar-
na het team van Mens & Rela-
tie op zoek gaat. Indien er ge-
schikte kandidaten matchen 
met de profielschets, wordt een 
afspraak gemaakt met de kan-
didaat.”

Zekerheid
Tijdens het uitgebreide intake-
gesprek worden alle normen, 
waarden, hobby’s en wensen 

van de cliënt doorgenomen zo-
dat de consulent een volledig 
beeld van de relatiezoekende 
heeft. Ellen: “Op internet weet 
je niet wie er achter een profiel 
zit. Het kan iemand met een re-
latie zijn, of iemand die alleen 
geïnteresseerd is in seksue-
le contacten. Bij ons heb je de 
zekerheid dat alle cliënten ge-
motiveerd op zoek zijn naar een 
serieuze relatie.”
Voor meer informatie en/of een 
vrijblijvend gesprek kunt u con-
tact opnemen met Ellen Lok via 
telefoon 023 - 5478584 of email: 
66@mensrel.nl. 

Protestantse 
gemeente 

Heemstede
Heemstede – Zondag 6 
maart: Pinksterkerk: geen 
dienst

Pinksterkerk - 10.00 uur
•    ds. P.I.C. Terpstra
•    Kinder Anders-dienst
•    Spiegeltent
•    Reflection
•    Crèche

Kennemerduin - 10.30 uur
•    ds. J. Bos, dienst van 
Schrift en Tafel

Oude kerk: geen dienst

NL Doet: Samen aan de 
slag op 18 en 19 maart!
Heemstede - Op 18 en 19 
maart organiseert het Oran-
je Fonds, samen met duizen-
den organisaties in het land, NL 
DOET, de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. NL DOET 
zet de vrijwillige inzet in de spot-
lights en activeert iedereen om 
een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken.
Een dag waarop verenigingen 
en bedrijven, clubs of gewoon 
vrienden hun krachten bundelen 
en zich samen inzetten voor hun 
omgeving.
Ook in Heemstede kunt u zich 
vrijwillig inzetten en zo kennis-
maken met het vrijwilligerswerk. 

Meerdere vrijwilligersorganisa-
ties in Heemstede doen mee. 

Tijdens NL DOET laten de leden 
van het college en de raadsleden 
zich ook van hun vrijwilligerskant 
zien. U kunt zich aanmelden via 
de website: www.nldoet.nl

Heeft u daarna de smaak te pak-
ken, dan kunt u voor meer vrijwil-
ligerswerk terecht bij het Steun-
punt Vrijwilligerswerk Heemste-
de. Kijk voor meer informatie op 
www.vrijwilligerswerkheemste-
de.nl of neem direct contact op 
met een van de medewerkers 
(023 -5483824/26/28).

Help mee met buurtactiviteiten in de Princehof
Heemstede - Wilt u gezellig be-
zig zijn in uw eigen wijk? Con-
tacten met medebewoners op-
doen? Ga dan aan de slag als 
vrijwilliger voor buurtactiviteiten 
in de Princehof.
Vanaf oktober is gestart met een 
aantal activiteiten voor de bewo-
ners van de wijk De Glip.
Op donderdagochtend is er van 
10.00-12.00 uur een ontmoe-
ting/activiteit voor bewoners uit 
de wijk. Tegen betaling kunnen 
zij een kopje koffie of thee drin-
ken, wijkbewoners kunnen vrij-
blijvend binnen lopen, voor een 
praatje, spelletje of meedoen aan 
een aangeboden activiteit. Doel 

is gezellig samen zijn en elkaar 
beter te leren kennen.
De buurtactiviteiten zijn in de 
Princehof, Glipperweg 57, Heem-
stede.
Elan Wonen en Casca onder-
steunen de vrijwilligers uit de 
wijk om deze activiteiten te or-
ganiseren.

Oproep
Eén en ander is natuurlijk al-
leen mogelijk met de medewer-
king van de bewoners uit de 
wijk. Voor de activiteit op don-
derdagmorgen worden vrijwilli-
gers gezocht die één keer in de 
paar weken de activiteiten wil-

len begeleiden. Het gaat dan om 
het organiseren en uitvoeren van 
een creatieve bezigheid of bege-
leiden van spelletjes. Lijkt het u 
leuk om deze activiteit eens per 
week of eventueel in een groep-
je van meerdere vrijwilligers een 
keer in de paar weken te bege-
leiden, hebt u plezier in het om-
gaan met mensen, meld u dan 
aan als vrijwilliger!

Aanmelden: Annelies Thijs van 
Casca, via de mail: athijs@casca.
nl of via de receptie van de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28-1. 

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek 
Bennebroek – Dienst PKN, 
Binnenweg 67 Bennebroek:
Zondag 6 maart 10.00 uur 
met ds. W.M. Schinkelshoek.

Zaterdag 5 maart
Huiswijncompetitie 

Grand Cru
Heemstede - Dagelijks wordt 
er bij Le Grand Cru te Heem-
stede naar een lekkere, betaal-
bare huiswijn gevraagd. Els en 
Will Beeren van Le Grand Cru 
hebben in hun assortiment een 
groot aantal wijnen die in aan-
merking komen voor de kwali-
ficatie ‘huiswijn’. Om deze wij-
nen eens naast elkaar te kun-
nen proeven organiseert Le 
Grand Cru Zaterdag 5 maart 
a.s. de eerste ‘huiswijncom-

petitie’. Op de proeftafels zal 
een diversiteit aan smaakvol-
le ‘huiswijnen’ uit verschillen-
de landen staan. Witte en rode 
wijnen voor alledag, wijnen die 
u kunt drinken als aperitief, tij-
dens het koken of bij uw maal-
tijd. Deze selectie huiswijnen is  
zaterdag 5 maart a.s. van 14.00 
– 17.00 te proeven in de ‘tas-
tingroom’ van Le Grand Cru 
aan de Jan van Goyenstraat 
12-14 te Heemstede.



Heemstede - Echt een sprook-
je over vriendschap, anders zijn, 
niks doen, rommel en andere be-
langrijke dingen in het leven. Een 
aaneenschakeling van grappi-
ge momenten, vrolijke meezing-
liedjes, maar ook wat verdriet. 
Tekst en spel: Amaryllis Temmer-
man en Jos Dom De beer is een 
geanimeerde beer op projectie. 
Voor jongens en meisjes van 4-9 
jaar. Zie: www.ajaproductions.be

Wanneer?
Zondag 13 maart is de voorstel-
ling te zien in Theater de Luifel,  
Herenweg 96 in Heemstede. 

Aanvang: 14.30 uur. De entree is 
10,- euro. Leeftijd: 4+. Kaartver-
koop van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang. Telefonisch 
reserveren: (023) 548 38 38.
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CabaretierThijs Maas in De Luifel
Heemstede - Het publiek, de 
pers en zijn ouders zijn het hart-
grondig met elkaar eens: Thijs 
Maas is een aanwinst voor het 
Nederlandse cabaret. Hij won 
het concours om de Wim Sonne-
veldprijs én de publieksprijs van 
het Amsterdams Kleinkunst Fes-
tival 2007 en maakte daarna in-
druk met zijn debuutprogram-
ma ‘ÉÉN’. ‘Overrompelend goed’, 
blokletterde De Telegraaf. ‘Glan-
zend debuut’, kopte Trouw. ‘De 
charismatische Thijs Maas heeft 
het allemaal: acteertalent, muzi-
kaal, mooie zangstem en niet te 
vergeten: de grappen’, schreef 
Het Parool.

Dus komt hij nu met zijn twee-
de muzikale cabaretvoorstelling, 

waarin hij definitief alle schroom, 
zijn beginnersgeluk en zijn 
stropdas van zich afwerpt. Alles 
moet anders. Thijs ontmaskert 
wat vals is, omarmt wat mooi is 
en vecht voor wat goed is. En hij 
is vastberaden om af te rekenen 
met iedereen die hem voor de 
voeten loopt.

Wanneer?
Vrijdag 11 maart is de voorstel-
ling in Theater de Luifel,  Heren-
weg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro. CJP/65+  14,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Jeugdvoorstelling 4+

Prinsesje en de beer

Foto: Eddy Temmerman.

Foto: Joke Schot.

Muziek van La Pat
Charmer of souls
Heemstede - Patty Trossèl (La 
Pat) komt terug naar de Neder-
landse theaters! Geen extrava-
gante kostuums of veelkoppige 
band, maar de puurheid en inti-
miteit van Patty Trossèl en haar 
fenomenale stem, begeleid door 
pianist Leo Bouwmeester. 
Na jaren alleen eigen werk te 
hebben gezongen, waagt La Pat 
zich nu voor het eerst aan re-
pertoire van anderen. Behal-
ve Duitstalige liederen van haar 
laatste cd Erinnerung, zingt ze 
ook werken van Piazzola, Abbey 
Lincoln tot Mahler en Brahms. 
Maar dan wel op haar eigen ma-
nier. Aan alle nummers is ein-
deloos gevijld en geslepen tot 
ze precies die ruimte, diepte en 
harmonie hebben die zo ken-
merkend zijn voor haar stijl. Zelf 
zegt ze hier over: “ik doe alles 
wat niet mag, zoek net zo lang 
tot ik de juiste sfeer heb. Men-

sen uit de klassieke muziek zul-
len denken: wát doet zij nou? 
Maar ik kán het niet eens uitvoe-
ren zoals het moet.”

Een avond La Pat is een avond 
kracht gehuld in kwetsbaar-
heid, een uniek verbond tussen 
publiek en performer. Je wordt 
geraakt door haar stem, haar 
bezieling en haar uitzonderlijke 
talent. Een belevenis die je niet 
mag missen.

Wanneer?
Zaterdag 12 maart is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro - CJP/65+ 15,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Eemjazz in Heemstede
Heemstede - In café de 1ste 

Aanleg treedt zondag 6 maart 
het sextet Eemjazz uit het Gooi 
op. Het zestal laat een zeer ge-
varieerd repertoire horen. U kunt 
genieten van Caro Emerald tot 
Fats Domino (Blueberry Hill), 
Louis Prima (Jamabalaya, Buona 

Sera), The Everly Brothers (Bye 
Bye Love) en vele anderen.

Eemjazz start om 18.00 uur en de 
entree is gratis. Over twee weken 
zal sessieleider Henk Louwe de 
zondagmiddag weer opluisteren 
met een fenomenale jamsessie.

Trefpuntcafé Bennebroek

De muze in de muziek
Bennebroek – Vrijdag 4 maart 
wordt een muzikale avond  in het 
Trefpuntcafé. De bekende musi-
cus Leo Samama is dan te gast.
Hij heeft  zich op vele terreinen 
van de muziek gemanifesteerd, 
als docent, componist en musi-
coloog. 
Heeft u zich nooit afgevraagd 
hoe beroemde composities als 
de Matteus passie van Bach of 
Don Giovanni van Mozart ont-
staan zijn?
Wat is er op muzikaal gebied 
leuker dan kennis maken met 
een levend componist?
Leo Samama is werkelijk een al-
leskunner op muzikaal terrein 
getuige zijn geschriften, (hoor)
colleges en composities alsmede 

de vele functies die hij in het Ne-
derlandse muziekleven heeft ge-
speeld en nog speelt. Hij is een 
rasverteller over alles wat met 
muziek te maken heeft. 
En als de muziek dan ook nog 
ten gehore wordt gebracht... Hij 
is een begeesterd man, die nooit 
woorden tekort komt tot de mu-
ziek klinkt.
Leo Samama zal met ons ingaan 
op het componeren van en het 
luisteren naar muziek en hoe dat 
proces zich voltrekt. Misschien 
ontstaat  ter plekke wel een 
compositie!
Zaal op 20.00 uur. Aanvang: 
20.30 uur. Toegang is gratis.  
Voor consumpties wordt een 
vergoeding gevraagd. 

Petite Messe 
Solennelle

Bennebroek - Woensdag 16 
maart om 20.15 uur is het jaar-
lijkse concert van het Orato-
riumkoor Bennebroek in de 
St.Jozefkerk, Kerklaan 9 in 
Bennebroek. Uitgevoerd wordt 
dit jaar de Petite Messe Solen-
nelle van ROSSINI. Het koor 
staat onder leiding van dirigent 
Frank Hameleers en wordt be-
geleid door Hans van Beelen - 
piano en  Matthias Havinga - 
harmonium.
Verder zullen de volgende so-
listen meewerken : Nienke 
Oostenrijk, Myra Kroese, André 
Post, en Pieter Hendriks. 
De in maart 1864 voor het eerst 
uitgevoerde Petite Messe So-
lennelle werd door de compo-
nist aan het einde van de par-
tituur voorzien van de volgende 
opmerking: “Goede God, hier 
is het dan gereed, deze kleine 
bescheiden mis. Heb ik geeste-
lijke muziek (musique sacrée) 
of verdoemde muziek (sacrée 
musique) geschreven? Ik werd 
voor de opera buffa geboren, 
zoals U wel weet. Weinig ken-
nis en een klein beetje hart, dat 
is al. Zij dan geprezen en be-
zorg mij een plaats in het pa-
radijs!” Rossini kenmerkte zijn 
mis in een inleidende opmer-
king als een laatste doodzon-
de op zijn oude dag.
Kaarten zijn te koop bij: Bruna, 
Zwarteweg 16, Otja Harpcen-
ter, Bennebroekerlaan 35a, bij 
de leden van het koor en (in-
dien voorradig) aan de kassa 
op de avond van het concert. 

The Gents –
a choir to watch
Heemstede - Vocaal ensem-
ble The Gents komt op vrijdag 11 
maart op uitnodiging van Podi-
um Oude Slot naar Heemstede.  
Dit ensemble is een voor Neder-
land uniek gezelschap dat zich 
in korte tijd een vooraanstaande 
plaats heeft verworven binnen 
internationale muziekwereld. De 
groep jonge zangers wordt alom 
geroemd vanwege de bijzondere 
klank, de grote mate van flexibi-
liteit en de weergaloze interpre-
tatie van het zeer uiteenlopende 
vocale repertoire. Of het nu gaat 
om religieuze muziek uit de Re-
naissance, Romantische Engel-
se muziek, arrangementen van 
eigentijdse jazz en popsongs of 
speciaal voor het ensemble ge-
componeerd werk, de concer-
ten van The Gents zijn steevast 
een buitengewone belevenis. De 
Oude Kerk is een prachtige am-
biance voor het concert van dit 
bijzondere vocaal ensemble. The 
Gents treden op in grote bezet-
ting. 
Vrijdag 11 maart, aanvang 20.15 
uur in De Oude Kerk Wilhelmin-
aplein, Heemstede. Toegang: 
18,- euro/ 15,50 euro. Reserve-
ren 06-13133626 of
www.podiumoudeslot.nl. 

Foto: Merlijn Doomernik

Stemmen
De stemvork innig geklemd

om de hete brij
van een dwaze maatschappij

die nog gestemd moet
worden

Maar toch wil ik
een ding kwijt

een absolute meerderheid
is in ons land 

een van de onmogelijkheden
en juist dát

stemt mij zo tevreden

Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Dichtstorten
stemmen
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‘Het geluk ligt voor het oprapen’

Robert van Heusden.

In 1974 verliest het Nederlands 
voetbalelftal van Duitsland in de 
finale van de wereldbeker. Voor-
al bij de vaders van de jongens 
komt de nederlaag hard aan. 
Juist in deze tijd stuiten de vrien-
den op een Duitse bunker in de 
duinen en ontdekken het geheim 
dat zich verschuilt. De spanning 
over de vondst, het historisch 
besef van de oorlog en de eer-
ste verliefdheid lopen als een ro-
de draad door het verhaal. Ro-
bert van Heusden stopte heel 
wat van zijn eigen jeugd in het 
boek. Hillegommer Willem Ha-
geman was en is nog steeds een 
goede vriend. Een echte buiten-
jongen, ruiger en avontuurlij-
ker dan hijzelf. Andere persona-
ges uit het boek zijn losjes ge-
baseerd op bestaande men-
sen uit zijn jeugd, net als de ver-
wikkelingen, die soms geïnspi-
reerd zijn op ware gebeurtenis-
sen. De vele fietstochten van zijn 
huis naar de Bollenstreek staan 
hem in het geheugen gegrift. “Ik 
heb het altijd een prachtige rou-
te gevonden. Als je Heemstede 
uitfietst kom je in een compleet 
andere omgeving. Die hele we-
reld ademt een andere tijd uit”, 
zegt hij. 
Robert van Heusden is gra-
fisch ontwerper en was lange 

tijd werkzaam bij uitgeverij VNU. 
Creativiteit uitte zich in vele vor-
men. Zo verzon hij vaak de kop-
pen bij redactionele stukken. 
Aangemoedigd door collega’s 
begon hij te schrijven. “Ik had 
geen vast verhaal in mijn hoofd. 
Enkel de titel, Bosuil, stond voor 
mij vast. Ik heb altijd al veel fan-
tasie gehad, maar ik dacht: daar 
kan ik geen moer mee. Maar nu 
kon ik het kwijt in schrijven. Dat 
was een heerlijk gevoel. Het is 
een jeugdboek geworden voor 
alle leeftijden”
Na het insturen van het manus-
cript  kreeg hij een paar afwijzin-
gen van uitgeverijen, maar ook 
enkele hoopvolle reacties.
Van Heusden: “Mijn ziekte heeft 
alles in een stroomversnelling 
gebracht. Ik had de tijd niet om 
te wachten en heb het boek dus 
in eigen beheer uitgegeven.” 

Diagnose kanker
In mei 2010 werd bij hem kan-
ker geconstateerd. “Er was met-
een weinig hoop. Ik kreeg te ho-
ren dat ik nog een jaar te leven 
had. Nu is de kanker allesbepa-
lend. Dat is met geen pen te be-
schrijven. Ik kan nu ook hele-
maal niet meer schrijven, want 
de ziekte is energievretend. Ik 
heb de kracht van een waxine-

Heemstede –  ‘Bosuil’ is de titel van de debuutroman van Ro-
bert van Heusden (51).  De Waterleidingduinen, de bollenvel-
den, Leyduin en uitspanning de Oase vormen het decor van 
de belevenissen van de gezworen vrienden Mels(15) en Wil-
lem(16) in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Het co-
ming-of-age verhaal schetst een onbezorgde jeugd met de 
onzekerheden die bij hun leeftijd past, in een tijd zonder com-
puters en mobieltjes. Toen mams nog thuis wachtte met de 
soep. ‘Bosuil’ is Van Heusden’s eerste en tevens laatste boek. 
De Heemstedenaar is ongeneeslijk ziek.

lichtje op de tocht. De tijd dringt 
en toch heb ik het gevoel dat dit 
laatste jaar een cadeau was. Er 
zijn ook zoveel goede dingen ge-
beurd. Het boek ligt in de winkel 
en ik heb de collectie tekeningen 
van mijn oom Alfons van Heus-
den kunnen onderbrengen bij de 
afdeling Speciale Collecties van 
de Universiteit van Amsterdam. 
Hij was een bekende illustrator 
van kinderboeken en spelletjes.
Ik heb gemerkt dat ik veel vrien-
den en vriendinnen heb en een 
fijn gezin, mijn vrouw Simone en 
mijn dochter Lisa en zoon Sam. 
‘Bosuil’ is mijn bijdrage aan de 
samenleving. Ik wilde een feel 
good boek schrijven over liefde, 
vriendschap en respect. Ik hoop 
dat de boodschap overkomt dat 
geluk niet in materiële zaken 
schuilt. Het zit overal. Het geluk 
ligt voor het oprapen.”
‘Bosuil’ is in voor 14,95 euro te 
koop bij Boekhandel Blokker 
en Primera de Pijp en bij enkele 
Haarlemse boekhandels. 
Mirjam Goossens

De StudieKeuzeCoach 
nu ook in Haarlem

Regio - Hoe vind je de leukste 
en meest interessante studie 
uit een aanbod van meer dan 
1000 universitaire en HBO-
studies? Voor veel jongeren 
is dat een moeilijke opgave. 
Ze willen wél gaan studeren, 
maar weten niet wat. Er zijn 
zo veel studies dat ze door de 
bomen het bos niet meer zien. 
Hebben ze eenmaal een keu-
ze gemaakt dan blijkt die voor 
bijna eenderde van hen ‘ver-
keerd’ te zijn: zo’n 30% van de 
eerstejaars studenten wisselt 
van studie of stopt er helemaal 
mee. Nu de overheid de tijd die 
een jongere krijgt om te stude-
ren wil verkorten, langstudeer-
ders wil gaan beboeten en se-
lectie aan de poort overweegt, 
wordt het nog belangrijker om 
direct de goede keuze te ma-
ken. 
Voor de eerste stap in hun 
loopbaan is het van belang dat 
jongeren goede kennis heb-
ben van de keuzemogelijkhe-
den. Wat houden al die studies 
in? Maar ook: wat zijn de voor- 
en nadelen van een GAP-year 
en, als ik ga studeren, wil ik 
dan direct op kamers en voor 
welke stad kies ik? Want niet 
alleen een passende studie 
maar ook een goede omge-
ving is belangrijk.

Bij al deze vragen kan de Stu-
dieKeuzeCoach, die sinds dit 
jaar ook een vestiging heeft 
in de regio Haarlem, uitkomst 
bieden. De StudieKeuzeCoach 
werkt al 15 jaar met een zelf 
ontwikkelde methodiek waar-
bij kennis van de studiemarkt     
gecombineerd met een syste-
matische en persoonlijke aan-
pak, de basis zijn van de coa-
ching. Eindexamenleerlingen 
van HAVO en VWO, maar ook 
studenten die van studie wil-
len veranderen, kunnen er te-
recht voor een studiekeuzet-
raject. Het doel is om aan de 
hand van meerdere gesprek-
ken en een test die ene studie 
te vinden die het beste past bij 
de kandidaat. Zo’n belangrijke 
keuze maak je niet in één dag, 
daar groei je naartoe! De prak-
tijk laat zien dat een welover-
wogen keuze die iemand zelf 
heeft gemaakt, makkelijker is 
vast te houden. En als jonge-
ren goed voorbereid en ge-
motiveerd aan hun studie be-
ginnen, is hun kans op suc-
ces groot. Studeren wordt dan 
geen sprong in het diepe maar 
een bewuste keuze!

Voor meer informatie:
www.studiekeuzecoach.nl of
 020 6269238.

Presentatie Casca de Luifel
Het onzichtbare Corsica
Heemstede – Het Franse eiland 
Corsica heeft een rijke geschie-
denis.  Met veel mystiek, traditie, 
volksgeloof, muziek, taal en lite-
ratuur. Men spreekt er een dia-
lect, verwant aan het Italiaans, 
geen onbekende taal voor  Mar-
leen Verheus, die jaren geleden 
op een bijzondere wijze verliefd 
geworden is op dat wonderlijke 
eiland.

Sinds haar jeugd heeft ze al inte-
resse gehad in de talen Frans en 
Italiaans,  talen die je nog tegen-
komt in het Corsicaans dialect. 
Ze geeft er nu zelf lessen in. Bij 
Casca geeft ze cursussen Frans 
op reis, Italiaans op reis en be-
gincursussen Italiaans. Het kon 
niet uitblijven. Ze bezocht Corsi-
ca en door het leren van de taal 
heeft ze een kant van Corsica 
leren kennen die voor het gros 
van de toeristen onzichtbaar 
blijft: een kijkje via de achter-
deur, zeg maar. Achter die deur 
verbergen zich talrijke culture-
le schatten. Ze maakte kennis 
met een gepensioneerde Duitse 
Gerda die daar nu woont en bei-

den hebben gemeen dat ze van 
het Corsicaans houden, ze vin-
den het leuk om het te spre-
ken en te schrijven!  Ze maken 
deel uit van een cultureel clubje 
dat veel publiceert in het Corsi-
caans, hebben een blog ontwor-
pen, Una sì tù genaamd, waarop 
zij een aantal Corsicaanse liede-
ren belichten, uiteraard vertaald 
in de drie andere talen. Iede-
re presentatie wordt verrijkt met 
uitleg, illustraties en video’s van 
de zangers die ze voor het voet-
licht hebben gebracht. 
Zo werden al meer dan duizend 
pagina’s aangeboden aan wie ze 
maar wil ontdekken, becommen-
tariëren, beoordelen.

In maart geef Marleen bij Cas-
ca een presentatie waarin zij  
een klein deel daarvan wil door-
geven: muziek, vertaalde tek-
sten, de tradities, de mondelinge 
overlevering, volksgeloof, mys-
tiek... Ze heeft een multi-media-
presentatie samengesteld waar-
bij dat alles in woord, beeld en 
geluid de revu passeert, onder 
andere met delen van alleen in 

Corsica uitgezonden documen-
taires en ander niet echt voor de 
hand liggend materiaal. De re-
acties op de vorige cyclus wa-
ren zeer positief. Marleen heeft, 
mede door haar contacten met 
schrijvers, dichters en docenten, 
zowel op middelbare scholen als 
universitair, heel veel informatie 
en kennis verzameld. Iedereen 
die Corsica beter wil leren ken-
nen zal veel van zijn gading vin-
den. 

De presentatie vindt plaats op 
dinsdagavond  8 maart van 19.30 
tot 22.00 uur in Casca de Luifel, 
Herenweg 96, tel. 023-5483828. 
Kosten zijn 27,50 euro per per-
soon.
Ton van den Brink

Marleen Verheus.

Haalbaarheid Vomar verplaatsing 
opnieuw onderzocht
Heemstede - Op 3 maart vindt 
overleg plaats tussen de ge-
meente en de belangengroep 
van de bewoners rondom de lo-
catie waar de Vomar supermarkt 
wil uitbreiden. De gemeenteraad 
vond het eerdere voorstel tot 
het opstellen van een haalbaar-
heidsrapport onnodig. Het doel 
van deze bijeenkomst is om een 
bureau de op dracht te geven 
vast te stellen of en zo ja waar in 
Heemstede behoefte is aan een 
vierde supermarkt. Daarnaast 
leeft de vraag of de geplande 
locatie (Binnenweg/Eikenlaan) 
wel een logische keus is.
De precieze opdracht en vraag-
stelling aan het onderzoeksbu-

reau zal in overleg met de be-
woners worden opgesteld. In 
het onderzoek zal ook de vraag 
voorliggen of een grootwinkel-
bedrijf wel zoveel bijdraagt aan 
een welvarend winkelbestand, 
zoals eerdere rapporten doen 
geloven.
Er wordt mogelijk ook gekeken 
of een supermarkt in de omge-
ving van de Cruquiusweg een 
kans maakt. Volgens wethou-
der Van de Stadt staat, met het 
toestaan van een supermarkt in 
dit gebied, het andere detaillis-
ten vrij om daar ook een winkel 
te openen. Dit is nu nog in strijd 
met het bestemmingsplan. 
Eric van Westerloo

Hergebruik energie huizen 
en bedrij ven
Heemstede - De gemeente laat 
voor 30.000 euro een onderzoek 
uitvoeren naar de staat van iso-
latie van woningen en bedrijven. 
Daartoe zal er van uit de lucht, 
met gebruikmaking van infra-
roodopnames, worden vastge-
steld welke woningen en bedrij-
ven (te)veel warmte laten ver-
dwijnen door daken en gevels. 
De uitkomst zal worden gebruikt 

door de gemeente om te zien of 
er bepaalde type huizen of wij-
ken goed dan wel slecht scoren.
Met gerichte campagnes wil de 
gemeente de eigenaren van on-
roerend goed dan motiveren om 
maatregelen te treffen om min-
der energie te verspillen, door-
dat de warmte het huis verlaat 
in plaats van dat het binnen de 
muren te blijft.
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VEW pakt weer drie punten
Heemstede - Door de vele lan-
ge regenbuien werd er in de re-
gio weinig gevoetbald. De ver-
enigingen met een kunstgras-
veld, waaronder VEW, hadden 
nog de meeste kans op een 
wedstrijd. Naast de mini’s(zie fo-
to) werden er nog twee wedstrij-
den gespeeld. VEW-b2 won met 
4-2 van Ado’20 en voert nu trots 
de ranglijst aan. Om 14.30 uur 
was VEW-1 aan de beurt. VVH/
Velserbroek kwam op bezoek. 
Onder leiding van een scheids-
rechter van Stempvoort werd er 
in nde stromende regen afge-
trapt. De scheidsrechter kwam 
voor deze wedstrijd, met het 
openbaar vervoer, helemaal uit 
Veenendaal.
VEW startte zonder Wouter Ha-
mann die na zijn zoveelste ge-
le kaart voor praten langs de lijn 
stond. De thuisclub was meer 
in de aanval dan de gasten en 
het was Gert Rothert die na een 
hoekschop VEW verdiend op 
1-0 zette. Na de thee een zelf-
de spelbeeld en dat mondde uit 
in de 2-0 van Michiel Dekker. De 
eindstand van 3-0 kwam voort 
uit een voorzet van Niels Dekker 
en Richard van Splunter rondde 
het keurig af.Zaterdag 5 maart 
gaat VEW op bezoek bij de rang-
lijstaanvoerder de KHFC.

Het programma voor 5 maart:
KHFC-1- VEW-1    14.30 uur
VEW-2             nog niet bekend
VEW-3             nog niet bekend
VEW-4             nog niet bekend

VEW-vet- SIZO-   14.30 uur
VEW-b1- Sp’woude-b1        
 12.30 uur
VEW-b2-Jong Aalsmeer-b      
 10.30 uur
Overbos-d- VEW-d     09.45 uur
VEW-e- Hoofddorp-e   09.30 uur

VEW-mini’s spelen onderling om 
10.30 uur. Deze jong voetballer-
tjes hebben aan het eind van dit 
seizoen nog een mini-toernooi. 
Nadere gegevens volgen nog.
De agenda:
vrijdag 11 maart: Klaverjassen in 
het clubhuis van VEW.
3, 4 en 5 juni: Het beroem-
de kampweekend in en om het 
clubhuis. Nieuwe leden zijn na-
tuurlijk ook van harte welkom. 
Voor informatie over VEW:
www.vewheemstede.nl

Twee uur van je tijd...
Heemstede - Van 27 maart 
t/m 2 april collecteert Fonds 
Gehandicapten sport voor ge-
handicapte sporters in Neder-
land. Sport voor iedereen met 
een handicap mogelijk ma-
ken, op elk niveau, is hét doel 
van Fonds Gehandicapten-
sport. Om te kunnen sporten 
zijn vaak aangepaste facilitei-
ten, speciaal sportmateriaal of 
extra begeleiding nodig. Een 
daar is veel geld voor nodig. 
 
Om gelijke kansen te creëren 
voor de gehandicapte spor-
ter werft het fonds via de jaar-
lijkse collecte de noodzake-
lijke middelen. Dringend zijn 
collectanten nodig omdat er 
steeds meer aanvragen voor 
ondersteuning binnenkomen. 
De ambitieuze doelstelling is 
om 8.000 nieuwe collectanten 
binnen te halen. Het overgro-
te deel is al gerealiseerd, maar 
bij de eindspurt zijn nog ex-

tra mensen nodig. Onder het 
mom ‘twee uur van je tijd’ doet 
het fonds een oproep voor col-
lectanten die zich willen inzet-
ten voor gehandicaptensport. 

Meld je aan via http://fonds-
gehandicaptensport.collec-
teer.nu

Wedstrijd HFC EDO - ODIN ’59 verplaatst
Regio - De wedstrijd om de
districtsbeker West 1 HFC 
EDO – ODIN ’59 is door de 
KNVB verplaatst naar dinsdag 8 
maart. 

Dit in verband met  de wedstrijd 
Stormvogels – HFC EDO die ge-
speeld wordt op zondag 6 maart. 
Dinsdag 8 maart om 20.00 uur 
HFC EDO – ODIN ‘59.

HFC bij vlagen weggespeeld
Regio – HFC trad zondag aan 
tegen Pancratius Badhoevedorp. 
Er werd gespeeld op kunstgras.
Ballen over de grond, strak in 
spelen, de vleugels gebruiken, 
het middenveld benutten dat is 
de regel van het kunstgras. Het 
is namelijk zeer onwaarschijnlijk 
dat de bal door een polletje van 
richting zal veranderen. Pancra-
tius hanteerde het kunstgrasspel 
vanaf de eerste minuut zoals het 
hoort. Geen lange ballen. Strak 
over de grond. Snel spel en snel-
le combinaties. Bij vlagen werd 
HFC compleet weggespeeld. 
Niet verwonderlijk dat in de 23e 
minuut het eerste doelpunt viel. 
Snel werd beweging op de bank 
gesignaleerd. Zou de trainer be-
grijpen dat het op deze manier 
niet zou lukken? Nee dus. Het 
bleek slechts om een sanitai-
re stop van een van de wissel-
spelers te gaan. Ook na de 2-0 
in de 35e minuut werd er niet in-

begrepen. Onbegrijpelijk of tac-
tiek? In het laatste geval wel 
heel erg gewaagd. Na rust dan 
toch een wissel. Het midden-
veld werd iets meer benut en 
wat volgde is meer druk op het 
doel van Pancratius. HFC kwam 
meer en meer in de wedstrijd 
en na een prachtig schot op 
doel van Tim Kuyt die in het veld 
was gekomen voor Roy van der 
Ban scoorde Carlos Opuku de 
2-1.
HFC bleef komen maar door een 
onoplettendheid achterin kon 
Pancratius, op dat moment te-
gen de verhouding in, uitlopen 
naar 3-1. De genadeslag viel niet 
veel later. Dat de Badhoevedor-
pers vlak voor het einde nog de 
4-1 maakten geldt slechts voor 
de statistieken. 
Volgende week misschien star-
ten met meer ervaring en tech-
niek in de basis? 
Mmv Ingrid de Bruijn.

Tweede Kamerlid bezoekt ortho’s in Heemstede
Heemstede - Op maandag 7 
maart a.s. brengt VVD Twee-
de Kamerlid Anne Mulder een 
werkbezoek aan Orthodontis-
ten Heemstede. Daar laat hij 
zich informeren over de ac-
tualiteit in de mondzorg en 
is hij getuige van een aantal 
behandelingen in de praktijk. 
De heer Mulder gaat met pa-
tiënten in gesprek en krijgt 
met deze ‘meeloopstage’ een 
goed beeld van de dagelijkse 
gang van zaken bij de ortho-
dontist.  

Orthodontie is volop in het 
nieuws: de discussie over de 
tarieven voor een beugel en het 
plan van minister Schippers van 
Volksgezondheid om in 2012 
onder bepaalde voorwaarden 

vrije tarieven in te voeren. De 
Vereniging van Orthodontis-
ten (VvO) wil de woordvoerders 
(mond)zorg in de Tweede Kamer 
graag een toelichting geven op 
deze ontwikkelingen en doet dat 
door ‘meeloopstages’ te organi-
seren in het hele land. In decem-
ber bezocht PvdA-kamerlid Attje 
Kuiken een orthodontiepraktijk 
in Veghel en begin maart sprak 
de VvO met Pia Dijkstra, Twee-
de Kamerlid voor D66. De mee-
loopstage voor Margreeth Smil-
de (2e kamer CDA) vindt ook op 
7 maart plaats, in Leeuwarden. 

Over Anne Mulder
De heer Anne Mulder (1969) is 
namens de VVD woordvoerder 
curatieve zorg in de Tweede Ka-
mer. Hieronder vallen onder an-

dere de zorgverzekeringswet, 
preventie en de farmacie. 

Over Orthodontisten
Heemstede
In het Spaarne Ziekenhuis, lo-
catie Heemstede, is sinds 2000 
de maatschap Orthodontisten 
Heemstede gevestigd. De prak-
tijk bestaat 35 jaar en wordt ge-
leid door drie vrouwelijke ortho-
dontisten en is daarmee uniek in 
Nederland. Het verzorgingsge-
bied van de praktijk strekt zich 
uit van Hoofddorp via Zandvoort, 
Aerdenhout, Santpoort, Bloe-
mendaal, Badhoevedorp naar 
Haarlem en Heemstede.  In de 
praktijk komen ongeveer 800 
nieuwe patiënten per jaar en de 
gemiddelde behandelingstijd ligt 
rond de twee jaar.

Sjaak Struijf opent expositie Helen van Vuure
Heemstede - Sinds vorig jaar is 
de foyer van de Luifel, het sociaal 
cultureel centrum van Casca in 
Heemstede, ook expositieruimte. 
Iedere zes weken stelt een kun-
stenaar hier zijn of haar kunst-
werken tentoon. De eerstvolgen-
de exposant is Helen van Vuure 
met acrylschilderijen. 

Dinsdag 8 maart om 16.00 uur 
zal Sjaak Struijf, directeur van 

Casca, de tentoonstelling offici-
eel openen. 
Helen van Vuure (geb.1938) 
geeft bij Casca cursussen Ge-
heugentraining. Ze is 15 jaar ge-
leden begonnen met schilderen. 
Haar man schilderde al veel lan-
ger en samen met andere schil-
ders gingen ze elk jaar zeilen op 
de Waddenzee. Na een paar jaar 
werd Helen enthousiast door al 
die schilders en begon zelf ook 

te schilderen, met aanwijzin-
gen van de docenten. Aan boord 
kwamen er heel aparte, kleurrij-
ke schilderijen te voorschijn.
Helen heeft lessen gevolgd op de 
Vrije Kunst Academie en is ver-
der autodidact. Zij haalt uit het 
schilderen veel energie, vreugde 
en plezier. Vroeger schilderde ze 
veel poezen in allerlei kleuren en 
standen. De laatste jaren is haar 
stijl veranderd en schildert Helen 
meer naïeve landschappen in 
vrolijke, sprankelende felle kleu-
ren, geïnspireerd door reizen in 
Spanje en Frankrijk. 
Meestal schildert ze met acryl-
verf, maar soms ook met olieverf, 
op papier of doek.
Kunst is voor Helen erg belang-
rijk: “Als kunst verdwijnt staat de 
mens droog. Kunst is een vorm 
van communicatie, men beeldt 
er iets mee uit en wil er iets in 
mededelen. De functie van kunst 
is onmiskenbaar in iedere sa-
menleving.” 
De expositie is tot en met vrijdag 
15 april te bewonderen. Adres: 
Herenweg 96.

Kinderdisco: 
Carnaval (6-10 jaar)

Heemstede - Het is weer tijd 
voor de polonaise! Trek je leuk-
ste verkleedkleren aan en kom 
Carnaval vieren bij de Kinderdis-
co (6-10 jaar)! Alle disco-bezoe-
kertjes krijgen een kaartje. Hier-
mee kunnen zij twee keer limo-
nade halen en 1 keer een zakje 
snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuistelefoonnummer en hun 
naam te staan, mocht er wat zijn 
dan kunnen de jeugdwerkers het 
thuisfront altijd bereiken. 
De kinderdisco (6-10 jaar) is 
op zaterdag 5 maart van 19.00-
21.00 uur in de jongerenruimte 
Plexat bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Entree: 
2,- euro Graag van tevoren op-
geven, tel. 023-548 38 28-1, op 
werkdagen van 9-12 uur.
De volgende kinderdisco is op 
zaterdag 2 april. 



pagina 12 2 maart 2011

PATRONAAT PROGRAMMA
(Programma periode donderdag 3 t/m donderdag 10 maart 2011)

DO 03-03 | KLEINE ZAAL | O 20.00 | A 
20.30 | 7,- vvk / 9,50 add
NEXT BEST BAND: Hunting the 
Robot, Dearworld

Next Best Band presenteert drie aanstor-
mende talenten; twee bands die langs al-
le podia touren en één lokale trots. Voor de-
ze editie in ieder geval next new hype Hun-
ting the Robot en Dearworld. En een verras-
sing, dus!

DO 03-03 | KLEINE ZAAL | 00.00 – 04.00 
| 5,- | 18+  GRATIS VOOR STUDENTEN!
LOS! Met DJ PAULLIE & Co 
Laat die weekendvibe maar vast beginnen 
op je donderdagavond, DJ Paullie en zijn 
vrienden brengen je in de stemming!

DO 03-03 | CAFÉ | O 21.30 | A 22.30 | 
GRATIS
KLERKX & THE SECRET

Dit is het project van Rob Klerkx, ook wel 
bekend als de drummer van Moke. Op het 
podium wordt hij vergezeld door zijn live-
band The Secret om de melancholische song 
in te kleuren met zowel country en folk in-
vloeden, als psychedelisch getinte sound-
scapes.

VR 04-03 | KLEINE ZAAL | O 20.00 | A 
2O.30 | 10,-
THE VAN JETS (B) + THE TELLERS 
(B)

België is booming als het gaat om popmu-
ziek en Patronaat laat dit graag horen. De-
ze avond staan de indie rock bands The Van 
Jets en The Tellers op het program. Met het 
winnen van Humo’s Rock Rally kwam de 
carrière van The Van Jets echt van de grond 
en samen met een goed ontvangen plaat 
leverde dat ze onder andere shows op het 
hoofdpodium van Werchter en Pukkelpop 
op. The Tellers hebben met hun aansteke-
lijk lieve indie ook al menig hart voor zich 
gewonnen en werden daarin gesterkt door-
dat hun nummer ‘Second Category’  ge-
bruikt werd in een Canon reclame.

VR 04-03 | CAFÉ | O 21.30 | A 22.30 | 
GRATIS
REDTRACK (UK)
Na afloop van The Van Jets en The Tellers 

nog meer indie in het Café door de keu-
rig uitziende Britten van Redtrack. Dit net-
te plaatje verdwijnt als sneeuw voor de zon 
zodra de eerste noot wordt aangeslagen, 
want live gaan deze vier boys helemaal uit 
het stijfgestreken hemd.

VR 04-03 | DOMMELSCH ZAAL | 22.00 – 
04.00 | 12,50 | 18+
DISCO BISCUITS:
BASKERVILLE (live)
FELIX CARTAL (CAN | Dim Mak) 
+ HENZEL & DISCO NOVA (VAgE 
gASTEN) + Just Regular Guys

Elk einde is een nieuw begin. Alfa en ome-
ga, je kent het wel. Baskerville sluit de Dis-
co Biscuits tour af op eigen Haarlemse bo-
dem en dat is ook meteen de start van een 
gloednieuw terugkerend eigen feestje. Dan 
staan ze natuurlijk zelf live op het podium, 
maar ze nodigen ook electro namen uit bin-
nen- en buitenland uit. Voor deze editie 
komt Felix Cartal af uit Toronto en van ei-
gen bodem VAgE gASTEN-dj’s Henzel & Dis-
co Nova en Just Regular Guys.

ZA 05-03 | DOMMELSCH ZAAL | 23.00 – 
04.00 | 14,- vvk / 15,- add | 18+
LATIN LOVERS:
LUCIEN FOORT
BAGGI BEGOVIC + RENE AMESZ
Jasper Clash, Alex Cruz. Host: MC Yanto. 
Percussion: Cherokee
Latin Lovers strijkt weer neer in Patronaat 
en zal alle smachtende fans trakteren op 
een oase van tropische verrassingen en op-
zwepende beats. Aangezien datzelfde week-
end het carnaval in Rio losbarst, zal deze 
editie in het teken staan van dit grootste 
feest op aarde. Ladies and gents, welcome 
to Latin Lovers. Welcome… to the Carniva-
le de Rio!

ZA 05-03 | KLEINE ZAAL | O 20.00 | A 
20.30 | 12,50
DUVELDUVEL
ROSCO & NOSA (Zo Moeilijk) + 
Midkade, Billy The Kid, ROTTZ 
Block, Opium & DJ Turn

Duvel is terug en dat zullen we weten. Met 
hun eigen ROTTZ staat er een nieuw hiphop 
label op in Nederland dat vol voor kwali-

teit gaat en daar is deze avond een show-
case van.

ZA 05-03 | KLEINE ZAAL | 23.00 – 04.00 
| 5,- | 16+
DUVELDUVEL AFTERPARTY:
LAAG: COCO BRYCE (Lowriders)
GUMNAAM (live) + Crusty 
Locks + Tenpro. Host: Lyrical.
Zodra DuvelDuvel is afgelopen gaat het 
feest gewoon door, maar dan wel ex-
tra LAAG! Dus verwacht hiphop, dubstep, 
breaks, reggae, grime. Als het een beat 
heeft, zo diep dat het je klaplong geeft, kun 
je het vandaag verwachten! Zo komt onder 
andere Coco Bryce van het bassmusic collec-
tief Lowriders deze avond een set draaien 
vol futuristische hiphop beats. 

ZA 05-03 | CAFÉ | O 21.30 | A 22.30 | 
GRATIS
IRRATIONAL LIBRARY:

THOMAS TRUAX (USA) + Optic 
Nerve + Fuz

Potjandriedubbeltjes! Irrational Library 
heeft het weer voor elkaar! Een prettig ge-
stoord feestje want ook Thomas Truax, Op-
tic Nerve en Fuz bewijzen weer dat er een 
dunne lijn is tussen geniaal en knettergek. 

ZO 06-03 | CAFÉ | O 16.00 | A 16.30 | 
GRATIS
CLUB FUNDAY:
SPOKES (UK | Counter Re-
cords/Ninja Tune) + TALL SHIPS 
(UK)
Club Funday is terug en haalt je elke zon-
dagmiddag uit je kater met een hapje, 
drankje en live-muziek. Dit keer met weer 
zo’n prachtige band uit Manchester, waar 

de voedingsbodem voor indie bands wel rij-
ker lijkt dan waar dan ook. Dit is echter niet 
het zoveelste indie bandje, want Spokes 
smeert er subtiel post-rock, shoegaze en 
zelfs folk doorheen. Live combineren ze 
afgespeelde noise en field recordings met 
een krachtige vijfkoppige band. Tall Ships 
maakt met een gitarist gekoppeld aan een 
loop-modulator, een drummer en een bas-
sist zinderende indie soundscapes.

DO 10-03 | KLEINE ZAAL | 00.00 – 04.00 
| 5,- | 18+  GRATIS VOOR STUDENTEN!
LOS! Met DJ PAULLIE & Co 
Laat die weekendvibe maar vast beginnen 
op je donderdagavond, DJ Paullie en zijn 
vrienden brengen je in de stemming!

DO 10-03 | CAFÉ | O 21.30 | A 22.00 | 
GRATIS
WECOOKWITHFIRE + Vuigtuig
WeCookWithFire presenteert vanavond 
‘Dinnertime!’ en het menu bestaat uit so-
lid homecooking met eerlijke en ambach-
telijke ingrediënten als: funk, rock, jazz en 
rhythm & blues. Klinkt lekker! Als vooraf-
je komt de Vuigtuig Nederlandstalige thea-
ter rock spelen.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
De Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
o.v.v. kabalen

GRATIS kAbAALTJES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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T/m zondag 6 maart
• Expositie Pär Strömberg – 
Into the Starless Night. Lo-
catie: Galerie 37 ( voortzet-
ting van Galerie 37 Spaarne-
stad, die zich met ingang van 
2011 splitst in twee instellin-
gen: 37PK, platform voor kun-
sten, Haarlem en Galerie 37, 
galerie voor hedendaagse 
beeldende kunst). De schil-
derijen van de Zweedse kun-
stenaar Pär Strömberg tonen 
verstilde landschappen. Groot 
Heiligland 37, Haarlem, (0)6-
10142540 / www.galerie37.nl

• Sculptuur, schilderijen en 
grafiek van Jan Staphorst 
in De Waag Haarlem. Ope-
ningstijden: donderdag tot en 
met zondag 13.00-17.00 uur. 
Info: www.kzod.nl

T/m zaterdag 12 maart
• In Galerie Annee exposi-
tie van Susan Schildkamp 
(schilderijen) en Marijke 
Gémessy (keramische ob-
jecten met neon).
Gedempte oude Gracht 33, 
Haarlem. Info: tel 023-5325231 
– 06-242418488.
www.galerieannee.nl

T/m maandag 14 maart
• Koninklijk Zilver in Mu-
seum de Zwarte Tulp Lis-
se. 48 Keramisten tonen werk. 
Ook zijn schilderijen te zien. 
Grachtweg 2A te Lisse. Ge-
opend van dinsdag tot en met 
zondag van 13.00 uur tot 17.00 
uur. (zie ook de website www.
museumdezwartetulp.nl) 

T/m eind maart
• Schilderijenexpositie Net-
ty Uijtendaal en Jan Smakman 
in Bibliotheek Noord, Plane-
tenlaan 170, Haarlem. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden. Kijk voor meer informa-
tie op www.sbhaarlem.nl.

T/m vrijdag 1 april
• Moderne Jel-art exposi-
tie met expressionistische 
werken van Ingrid Lips op 
Informatieboerderij Zorg-
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15,50 euro. Reserveren: 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. 

Vrijdag 4 maart
• Raak, cabaretvoorstelling 
van Nathalie Baartman.
Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 16,50 
euro. CJP/65+ 15,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 5 maart
• Freek de Jonge speelt 
‘Neven’. Ingelaste voorstel-
ling (try-out). Avondvullen-
de conference met frappante 
familiebanden als leidraad. 
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 19,50 
euro. 
Kaartverkoop via inschrij-
ven en verloting. theaterdelui-
fel@casca.nl of 023-548 38 28 
kies 1. 

Zondag 6 maart 
• Voorstelling Bakkertje 
Bor in theater van Lilaluna, 
Ir. Lelylaan 10 (oude Nova-
college) Heemstede. Aanvang: 
14.30 uur. Kaarten 6,50 euro 
per kind en 7,50 euro per vol-
wassene (dit is inclusief drin-
ken en iets lekkers). Aanmel-
den: info@lilaluna.nl of 023-
5475892.

Vrijdag 11 maart
• CabaretierThijs Maas in 
De Luifel Heemstede, Heren-
weg 96. Aanvang: 20.15 uur. 
Entree 15,50 euro. CJP/65+ 
14,50 euro. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang. Reserveren: 
(023) 548 38 38.

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

T/m maart
• Kunst van Auke Meenks 
bij Peter Grajer makelaars. 
Geopend van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 10 uur tot 
16 uur. De toegang is gratis.
Raadhuisstraat 67.
Info: www.petergrajer.nl / tel. 
023-547 46 45.

T/m vrijdag 4 maart
• Expositie Jan-Willem 
Wouters in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
thema’s in zijn werk zijn 
vervreemde landschappen, 
de man/vrouw-relatie, micro-
energetische uitvergrotingen 
en kosmische soepen.

Tot en met zaterdag 
5 maart
• Expositie in het Kunst-
bedrijf, Raadhuisstraat 56a 
Heemstede. O.a. Jolanda Des-
sens- schilderijen, Alie Kal-
verda- beelden (brons) en Ly-
dia Dirkse- keramiek. Open 
woensdag t/m zaterdag 13.00 
- 17.30 uur.

Dinsdag 8 maart t/m 
vrijdag 15 april
• Expositie Helen van Vuure 
in de foyer van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem- 
stede. Te zien zijn Acrylschil-
derijen. 

Heden tot half maart
• Expositie Rosita van Win-
gerden-Haarsma in het 
Raadhuis van Heemstede.
Vitrine in de hal van het 
Raadhuis met sieraden en ob-
jecten (in zilver en edelste-
nen).

T/m vrijdag 25 maart 

Agenda
Cultuur

• Expositie Edmé Strauss, 
zorgcentrum Bosbeek aan 
de Glipperdreef 209, Heem-
stede.

T/m maandag 4 april
• In burgerzaal van Heem-
steedse Raadhuis verlenging 
schilderijenexpositie Flori-
an van Rooij.

Muziek
Vrijdag 25 februari
Woensdag 16 maart
• Oratoriumkoor Benne-
broek voert Petite Messe 
Solennelle van Rossini uit 
in de St. Jozefkerk, Kerklaan 
9 in Bennebroek. Kaarten: 
Bruna,Zwarteweg 16, Ot-
ja Harpcenter, Bennebroeker-
laan 35a. Aanvang: 20.15 uur.

Vrijdag 4 maart
• Trefpuntcafé Bennebroek: 
‘De muze in de muziek’ 
door musicus Leo Samama. 
Zaal op 20.00 uur. Aanvang: 
20.30 uur. Toegang is gratis. 
Voor consumpties wordt een 
vergoeding gevraagd. 

Zondag 6 maart
• In café de 1ste Aanleg 
treedt sextet Eemjazz op. 
Aanvang: 18.00 uur entree is 
gratis. Hoek Kerklaan/Raad-
huisstraat.

Vrijdag 11 maart
• The Gents – a choir to 
watch, vocaal ensemble 
in de Oude Kerk Heemste-
de, Wihelminaplein. Aanvang 
20.15 uur. Toegang: 18,- eu-
ro/ 15,50 euro. Reserveren 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. 
 

Zaterdag 12 maart
• Patty Trossèl (La Pat) met 
Charmer of souls in De Lui-
fel. Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 16,50 euro - CJP/65+ 
15,50 euro. 
Kaartverkoop: (023) 548 38 38.

Theater
Donderdag 3 maart
• Solovoorstelling Acteur 
Joop Keesmaat, aanvang 
20.15 uur.
Locatie: Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heem-
stede. Toegang: 18,- euro/ 

Zondag 13 maart
• Jeugdvoorstelling 4+ 
Prinsesje en de beer.
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
14.30 uur. De entree is 10,- 
euro. Leeftijd: 4+.
Kaartverkoop van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang. Te-
lefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Divers
Woensdag 16 maart
• Diamiddag bij Vrouwen 
van Nu, over de kunst van 
de impressionisten, de 
voorlopers van de moder-
ne kunst. In de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, aanvang 
14.00 uur, zaal Entree gasten: 
2,50 euro.
Inlichtingen: 023-5736750.

Vrijdag 25 maart
• Open dag in de ateliers 
van de Oude Meelfabriek, 
met kunst en ambacht, van 
11.00-17.00 uur. Voor info:
www.oudemeelfabriek.nl

Regio
Exposities

T/m woensdag 2 maart 
• Expositie Haarlemse 
schilder Hannes Kuiper, 
geïnspireerd op de warm-
te van de zomer en de 
schoonheid van de poëzie. 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem.
Toegang is gratis.
Meer informatie op:
www.sbhaarlem.nl. 

Zondag 6 maart
• Spaarne Kunstroute, 
maandelijks kunstevene-
ment rond het Spaarne.
Galeries, ateliers en winkels 
openen hun deuren voor het 
talrijke publiek. Tussen 13.00 
en 17.00 uur.
Zie verder www.spaarnekuns-
troute.nl , www.kzod.nl.

Werk van Monique van den 
Boogaard.



vrij in Spaarnwoude. Info: 
www.spaarnwoude.nl of tel. 
023-5202828.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Tot zondag 8 mei 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427.
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

Muziek
Woensdag 2, donderdag 3
en vrijdag 4 maart
• Muziekavonden woens-
dag 2, donderdag 3 en vrij-
dag 4 maart op het Coorn-
hert Lyceum met optredens 
van ensembles, instrumen-
taal en vocaal. 
Kaarten kosten 2,50 euro per 
stuk. Bestellen: 023-5121616 
of via info@coornhert.nl. 

Zondag 6 maart 
• Meezingen met het Knip-
kaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 
uur in gebouw Zang & Vriend-
schap, Jansstraat 74 Haarlem. 
Knipkaarten à 25,- euro (vijf 
keer zingen) aan de zaal ver-
krijgbaar. Inlichtingen 023-
5312396.

Zaterdag 12 maart 
• Haarlems Proje ctkoor 023 
zingt muziek van Brumel en 
Manneke o.a. 12-stemmige 
aardbevingsmis. Aanvang: 
20.15 uur Haarlem, Nieuwe 
Kerk, Nieuwe Kerksplein. Zon-
dag 13 maart om 15.00 uur in 
Overveen, RK-kerk, Korte Zij-
lweg 7.
Zie voor meer info: 
www.projectkoor023.nl of bel 
met 023-5248391.

• Sopraan Hester Hentze-
peter, altus Maurits Musch, 
tenor Leon van Liere, bas 
Sinan Vural, zeven pro-
fessionele instrumentalis-
ten (op oude instrumen-
ten) en Haarlems Koor Lo-
kaal onder leiding van Wim 
Dijkstr a concerteren in de 
Philharmonie.
Toegang: 15 euro; aanvang: 
20.15 uur.
Kaarten: www.theater-haar-
lem.nl

Zondag 13 maart 
• In Theater de Krocht, Gro-
te Krocht 41, Zandvoort 
jaz zmuziek. Met musici Jo-
han Clement (piano), Eric Tim-
mermans (contrabas), Frits 
Landesbergen en  Xandra Wil-
lis. Aanvang: 14.30 uur. Toe-
gang: 15 euro (studenten 8 
euro).
Info op de website:
www.jazzinzandvoort.nl
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Theater

Zaterdag 5 maart 
• Om 14.30 uur speelt thea-
tergroep Roosanne ‘Slaap-
zand’ bij Poppentheater De 
Zilveren Maan, Aardappel-
kelder van Landgoed Elswout, 
Elswoutslaan 28 te Overveen. 
Reserveren of meer info: 06 
229 462 90 of www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl

Divers
Zaterdag 5 maart 
• Kunstmarkt in de Pelgrim-
kerk in Haarlem-West aan de 
Stephensonstraat 1 (hoek Pijl-
slaan). Open van 11 tot 20 uur. 
Unieke kunstvoorwerpen van 
bekende en minder bekende 
kunstenaars en diverse acti-
viteiten.
Meer info: www.pelgrimkerk.
nl of via griffioen@quicknet.nl

Zaterdag 5 en
zondag 6 maart
• 100-ja rig ju bileum post-
zegelvereniging OHVZ met 
grote tentoonstelling en 
een speurtocht.
Toegang gratis. Locatie: 
Noord-Hollands Archief, Jans-
straat 40, Haarlem. Zaterdag 
van 12.00 – 16.00 uur, zondag 
10.00 – 16.00 uur.
Verdere informatie:
www.ohvz.nl. 

Woensdag 9 maart 
• K. Kalisvaart, klinisch ge-
riater van het Kennemer 
Gasthuis Haarlem geeft de 
lezing ‘Gezond ouder wor-
den’ voor NVVH in De Her-
berg, Westerhoutpark 46, 
Haarlem.
Aanvang: 13.45 uur. En-
tree gasten: 2.50 euro. 
Meer informatie: tel. 023-
5244778, mevr. E. Grolman van 
’t Net. 

Bowling benefiettoernooi
Regio - In 2008 overleed Car-
la de Jong veel te jong aan 
de gevolgen van kanker. Zij 
was bestuurslid van Bowling-
vereniging Haarlemmerliede. 
Naar Carla is het benefiettoer-
nooi genoemd dat van 21 t/m 
27 maart plaatsvindt in Bow-
lingcentrum De Zoete Inval 
in Haarlemmerliede. De op-
brengsten gaan in zijn geheel 

naar KiKa. Zondag 27 maart 
zal de finale worden gespeeld 
en aansluitend is er een veiling 
om de donatie aan Stichting 
Kinderen Kankervrij (KiKa) zo 
hoog mogelijk te laten zijn.
Voor meer informatie kunt u 
zich wenden tot Ronald de 
Vos, telefoon 06-15534693 of 
toernooicommissie@ronalds-
reizen.nl

Zwanger en Fit

Iris Krijgsman.

“Zowel de zwangere als de pas 
bevallen vrouw kan deelnemen, 
want fit zijn en fit blijven kan 
natuurlijk ook tijdens en na de 
zwangerschap”, zegt Iris Krijgs-
man. “We werken wekelijks aan 
de conditie en het behoud van 
energie, beweeglijkheid en vita-
liteit. Tijdens de oefeningen ma-
ken we onder meer gebruik van 
fitness apparatuur, oefenmateri-
aal en muziek in de gymzaal van 
de Praktijk Heemstede.
Daarnaast heeft de cursus een 
duidelijk preventief karakter. We 
kunnen eventuele problemen die 
aan de zwangerschap gerela-
teerd zijn op tijd signaleren. 
Een aantal bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor de vrouw en haar 
partner. We praten dan over al-
les waar je tegenaan kunt lopen 
en informeren over de
ademhalingstechnieken, pers-
technieken en hoe je je lichaam 
goed kan ontspannen. Deze les-
sen zijn specifiek gericht op de 
bevalling. Een bevalling is ge-
woon een flinke klus. Ik verge-
lijk het maar met een marathon 
lopen. Er wordt ontzettend veel 
van je lijf gevraagd. Dat wordt 

weleens onderschat. Als je in 
een goede conditie bent, kan je 
een bevalling  beter aan. Wij pro-
beren zo ook bekkenklachten en 
problemen met plassen te voor-
komen.”

Na de bevalling
“Eenmaal bevallen heeft het li-
chaam tijd nodig om te herstel-
len. Wij oefenen om een goede 
houding aan te nemen, welke 
buikspieren te gebruiken en hoe 

Heemstede –  Vrouwen die zwanger zijn  of net zijn  bevallen 
kunnen binnenkort terecht bij de Praktijk  Heemstede voor een 
cursus ZwangerFit. Geen passief pufclubje  meer zoals vroe-
ger, maar een eigentijd se actieve benadering van de zwanger-
schap. De cursus wordt gegeven door gespecialiseerd fysio-
therapeut Iris Krijg sman die 15 ja ar ervaring heeft in de peri-
partum (= rondom de bevalling) gezondheidszorg.

je het beste kunt tillen. Je leert 
zelf aan te voelen hoe het zit met 
de belastbaarheid van je lijf. El-
ke zwangere vrouw heeft min of 
meer een instabiel bekken. De 
een heeft er meer last van dan 
de ander. Als de bekkenpijn lang 
aanhoudt, kunnen we middels 
een test  bepalen of de pijn ge-
woon bij de zwangerschap hoort 
of dat er meer aan de hand is. 
We kunnen dan verder verwijzen 
naar extra zorg.”
Wanneer te beginnen met de 
ZwangerFit cursus is voor ie-
der verschillend. Vanaf de der-
de maand van de zwangerschap 
kan je instromen. Iris: “Vrouwen 
die al actief met sporten be-
zig zijn, durven rond de zesde 
maand vaak niet meer zo goed 
met hun sport door te gaan. Voor 
deze groep is dat wellicht het 
moment om ermee te beginnen. 
Vier tot zes weken na de beval-
ling pak je de draad weer op. 
Naast het fysieke aspect merk 
ik nog een ander voordeel. Het 
is erg prettig je ervaringen uit te 
wisselen met vrouwen die net als 
jij moeder worden. Ik zie vaak 
dat het contact onderling heel 
lang blijft. Zwangerschap en 
een kindje krijgen is zo’n spe-
ciale periode. Als je dat met el-
kaar kunt delen,  heeft het ge-
woon meerwaarde.”
De lessen zijn wekelijks en du-
ren 1 uur. De kosten bedragen 
46 euro per maand.
Informatie: www.depraktijk-
heemstede.nl  of telefonisch: 
023-5291642. Adres: Jan van 
Goyenstraat 25-27, Heemstede.
Mirja m Goossens

Zondagse Spaarne Kunstroute 
toont veelzijdig werk
Regio - Sinds begin van dit jaar 
werd Haarlem en omstreken ver-
rast door het enorme succes 
van de Spaarne Kunstroute. Dit 
maandelijks kunstevenement 
vindt plaats op de 1e zondag 
van de maand rond het Spaar-
ne. Op deze koopzondag ope-
nen galeries, ateliers en winkels 
hun deuren voor het talrijke pu-
bliek. Startpunt van deze klein-
schalige wandelroute vormt ko-
mende zondag 6 maart wederom 
de Waag (Spaarne 30) waar op 
de 1e verdieping middels een bij-
zondere expositie een hommage 
plaats vindt aan de voormalige 
KZOD Voorzitter Jan Staphorst. 
Bij een bezoek aan deze exposi-

tie wordt men getroffen door het 
veelzijdige werk van deze - een 
aantal jaren geleden overleden - 
beeldend kunstenaar getuige de 
vele gouaches, gravures, schil-
derijen en beelden.  
Naast deze expositie is ook be-
zoek aan Galerie de Wit aan de 
Spaarnwouderstraat 122 be-
slist de moeite waard. Hier ex-
poseert onder meer de Heem-
steedse beeldend kunstenares 
Jose van Waarde. Jose toont ko-
mende zondag haar fascineren-
de landschappen waarbij aar-
dekleuren duidelijk de boven-
toon voeren. Opmerkelijk te zien 
hoe de natuur in al haar facetten 
(water, bomen, moeras) op een 

bijzondere wijze een duidelijke 
structurele ordening krijgt. De 
Spaarne kunstroute wordt zon-
dag 6 maart vanaf 13.00 tot 17.00 
uur gehouden. Zie www.spaar-
nekunstroute.nl, www.kzod.nl en 
www.josevanwaarde.nl 

Werk van José van Waarde.

Goede opbrengst 
collecte Amnesty
Regio - Van 6 t/m 12 februa-
ri liepen  tientallen Amnesty-
vrijwilligers langs de deuren 
van alle buurten in Haarlem en 
omstreken om te collecteren 
voor mensenrechten. Het re-
sultaat mag er zijn: 26.470,27 
euro voor naleving van men-
senrechten wereldwijd.
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
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/Burgelijke 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 (BWT)
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 donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

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)

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:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)
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Heemstede ook in 2010 beste in dienstverlening

Ga in gesprek met commissaris 

van de Koningin Johan Remkes

• Vogelzang op Leyduin!

• Inloopochtend burgemeester

• Politiekeurmerk veilig wonen

In deze HeemstedeNieuws:

Hoe oordeelt u over uw gemeente?

De gemeente Heemstede heeft deelgenomen aan het landelijke onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Binnen dit onderzoek beoordelen 

burgers vrijwel alle aspecten van het brede werkterrein van de gemeente. Het onderzoek gaat uit van vijf burgerrollen: de burger als kiezer, klant, 

partner, onderdaan en wijkbewoner. Vanuit deze rollen worden er door inwoners rapportcijfers gegeven voor onder andere de openingstijden, 

wachttijd loket, baliemedewerkers, informatievoorziening, invloed als kiezer, vertrouwen in B&W, veiligheid, gemeentelijke regels, 

betrekken van burgers bij de totstandkoming van beleid, voorzieningen in de gemeente, openbaar groen, afvalinzameling, 

fi etsvriendelijkheid en verkeersveiligheid.

Samenvatting op hoofdlijnen 

Voor het 3e jaar op rij scoort Heemstede het hoogste cijfer voor dienstverlening. En niet alleen voor 

dienstverlening, maar ook voor de vier andere aspecten waarop burgers de gemeente beoordelen 

heeft Heemstede de hoogste score ten opzichte van de 54 andere gemeenten die aan het onderzoek 

in 2010 hebben deelgenomen. 

Waarstaatjegemeente.nl

Het onderzoek 'Waarstaatjegemeente.nl' is een landelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door het 

Pon, Deloitte en BMC. Hiervoor zijn ruim 1.600 enquêtes per post verstuurd aan een representatieve 

steekproef van burgers in Heemstede en verspreid onder de bezoekers van de publieksafdelingen. 

Aan de slag met uitkomsten

De uitkomsten zijn binnen de gemeentelijke organisatie verspreid en dienen als input voor het 

ontwikkelen van gemeentelijk beleid. De uitkomsten worden ook gebruikt binnen de jaarlijkse 

begrotingscyclus om concreet te maken of doelstellingen zijn gehaald. 

Uitgebreide rapportage eind maart 2011

De volledige resultaten mogen pas na 21 maart a.s. openbaar gemaakt worden (embargo). In 

HeemstedeNieuws zal eind maart een uitgebreide rapportage hierover opgenomen worden. Ook 

wordt het volledige rapport via de website beschikbaar gemaakt.

Heemstede gemiddelde andere
gemeenten

2006 2008 2009 2010 2010

Burger als klant 7,1 7,8 8,1 8,1 7,6

Burger als kiezer 5,9 6,1 6,5 6,5 5,8

Burger als onderdaan 6,2 6,6 6,8 6,7 6,2

Burger als partner - 5,8 6,4 6,4 5,6

Burger als wijkbewoner 6,7 6,8 7,2 7,3 6,9

Vrijdag 18 maart a.s. brengt de commissaris 

van de Koningin van de provincie Noord-

Holland, Johan Remkes, een ambtsbezoek 

aan de gemeente Heemstede. 

Tijdens een gevarieerd programma maakt 

hij kennis met allerlei aspecten en onder-

werpen die spelen binnen de gemeente. 

Als onderdeel hiervan gaat hij graag in 

gesprek met de inwoners van Heemstede 

over het werk dat de provincie doet. Ook 

vertegenwoordigers van verenigingen, 

instellingen of organisaties uit Heemstede 

zijn van harte uitgenodigd!

vervolg op pag. 2



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  2  M A A R T  2 0 1 1

vervolg van pag. 1

Dit is uw kans!

Aarzel dus niet als u prangende vragen 

heeft over bijvoorbeeld de bereikbaarheid 

van Heemstede per auto, fi ets of openbaar 

vervoer, de aanleg van fi etspaden, woning-

bouw, het beheer van natuurgebieden, de 

ontwikkeling van Schiphol, de toenemende 

wateroverlast of de toekomst van de jeugd-

zorg. Dit is uw kans om Johan Remkes 

persoonlijk te spreken over onderwerpen 

die u bezighouden. Kijk op: 

www.noord-holland.nl voor een volledig 

overzicht van de activiteiten van de provincie.

Wanneer en hoe laat?

De bijeenkomst heeft een informeel karakter 

en start op vrijdagmiddag 18 maart om 

15.30 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 

(Raadhuisplein 1) en eindigt rond 16.45 uur. 

Hoe aanmelden?

U kunt zich per e-mail aanmelden via 

communicatie@heemstede.nl. Vermeld in 

deze e-mail uw naam en telefoonnummer 

én het onderwerp waarover u het met de 

heer Remkes wilt hebben. Dit onderwerp 

moet een relatie hebben met de activiteiten 

van de provincie.

Gesprek met gemeenteraad

Na deze bijeenkomst met burgers gaat de 

commissaris ook in discussie met de 

raadsleden van de gemeente Heemstede. 

Deze openbare bijeenkomst start om 17.00 

uur en eindigt om 18.00 uur.

Over Johan Remkes

Johan Remkes (VVD) is sinds 1 juli 2010 

commissaris van de Koningin in de provincie 

Noord-Holland. De commissaris van de 

Koningin is de voorzitter van zowel 

Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten. 

Hij wordt op voordracht van Provinciale 

Staten benoemd door de Kroon (de 

Koningin en de ministers). De heer Remkes 

was voor zijn benoeming onder andere 

vicepremier en minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties.

Rivierenwijk-zuid

Tot eind maart 2011 wordt de bestrating in de Rivierenwijk ten zuiden van de Rijnlaan op 

diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Vondelkade

Tot 4 maart is de Vondelkade ter hoogte van de Zandvoortselaan afgesloten voor auto-

verkeer. De Vondelkade kan in deze periode alleen bereikt en verlaten worden via het 

Roemer Visscherplein.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein

Tot 15 april 2011 wordt de Zandvoortselaan tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein 

opnieuw ingericht. Doordat het werk in drie fasen wordt uitgevoerd, is telkens een weg-

gedeelte afgesloten voor alle verkeer. De andere weggedeeltes zijn normaal bereikbaar. 

Tijdens de herinrichting blijven winkels en woningen bereikbaar voor voetgangers.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase 

tussen Koediefslaan en Kerklaan wordt tot juni 2011 aangepakt. Verkeer kan alleen van 

zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.

Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de 

voortgang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie 

Herenweg.

Leidsevaart Bennebroek

Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen. 

De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

  Werk aan de weg

Politiekeurmerk Veilig 

Wonen (PKVW) 
Verminder de kans op inbraak

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig 

gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, 

maar dat is het niet altijd. Woninginbraak en 

overlast komen nog steeds veel voor. Het feit 

dat een onbekende in uw woning is geweest 

en uw spullen heeft doorzocht, geeft een 

onveilig gevoel.

Wacht niet tot het te laat is en er bij u ingebroken 

wordt, maar ga zelf aan de slag om veilig te 

wonen. De PKVW-erkende bedrijven die door 

het hele land gevestigd zijn, helpen u hier graag 

bij. Zij kunnen u meer informatie geven over de 

wijze waarop u alle 'inbraakgevoelige' plekken 

van uw woning kunt beveiligen. Zo heeft u tot 

90% minder kans op inbraak en komt uw huis in 

aanmerking voor het certifi caat Veilige Woning. 

Dat is voor veel bewoners een geruststellende 

gedachte.

Gelegenheid

Het keurmerk richt zich op de gelegenheids-

inbreker. Dat is bijvoorbeeld een junk die met een schroevendraaier op zak langs 

woningen loopt en kijkt waar een slot eenvoudig opengebroken kan worden. Of dieven 

die via een open raam snel een laptop of een tas met geld uit de woonkamer weghalen. 

In 4 stappen een veilige woning

Met de volgende vier stappen kunt u een woning of complex veiliger maken:

Stap 1:

Vraag maatwerk advies aan bij een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf bij u in de buurt. 

Medewerkers van deze bedrijven hebben een gedegen opleiding gehad. 

Stap 2:

Voer de geadviseerde maatregelen zelf uit met behulp van het handboek PKVW 

Bestaande Bouw. Of laat de aanpassingen door het PKVW-erkende bedrijf uitvoeren.

Stap 3:

Na goedkeuring van het PKVW-erkende bedrijf ontvangt u het certifi caat Veilige 

Woning en de bijbehorende raamstickers.

Stap 4:

Stuur een kopie van het certifi caat naar uw verzekeringsmaatschappij en vraag om 

premiekorting op uw inboedelverzekering.

Wat kunt u zelf doen?

Uiteraard kunt u ook eenvoudig zelf veel doen om een inbraak te voorkomen. Hier zijn lang 

niet altijd kosten aan verbonden. Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust wonen. 

Bekijk het overzicht met Preventietips op de de internetsite hetbeveiligingscentrum.nl. Op 

deze site vindt u ook een lijst met erkende bedrijven en uitgebreide informatie over dit 

onderwerp.

Bij de balie van het raadhuis kunt u de voorlichtingsbrochure ‘Beveiligingswijzer’ 

afhalen. Deze brochure bevat tips en een specifi catie van alle mogelijke producten die 

u kunt toepassen om uw woning beter te (laten) beveiligen!Gemeentegids online?

www.heemstede.nl
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Vogelzang op Leyduin! 
Op zaterdag 5 maart organiseert het IVN Zuid-

Kennemerland een vogelzangexcursie voor 

(minder)ervaren en beginnende vogellief-

hebbers. Doel van de excursie is het op een 

ontspannen manier kennismaken met de vogels 

van Leyduin en omgeving. Op deze excursie 

staan de basisvaardigheden centraal die nodig 

zijn om zelfstandig vogels te kunnen kijken. 

Deze excursie wordt geleid door deskundige 

vogelaars van het IVN Zuid-Kennemerland. 

In de maand maart zijn de meeste wintervogels 

weer vertrokken en de voorjaarsvogels zijn nog 

nauwelijks gearriveerd. Onze standvogels lijken 

in deze maand even de rust te hebben en het 

bos voor zichzelf. Niets is minder waar! De 

spechten laten hun roffels horen om de vrouwtjes 

te imponeren en zijn nu ook gelukkig goed te zien 

in het kale bos.

Dit goed kunnen zien geldt ook voor andere 

vogels en wie de vogels ook goed wil leren 

kennen aan hun zang is dit helemaal een goede 

maand. Maak kennis op deze excursie met uw 

eigen tuinvogels, vanouds bosvogels, zoals de 

pimpelmees, de koolmees, de merel, de zang-

lijster, het roodborstje, de bonte specht, de 

boomklever, de boomkruiper. We zullen ze 

allemaal zien en leren kennen. Laat het vogel-

concert maar losbarsten! 

Informatie

Verzamelen om 09.00 uur op parkeerplaats 

Kakelye, Manpadslaan, Heemstede/

Bloemendaal. Duur: 2 uur. Deelname is gratis. 

Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie bij 

Wim Lutgerink, tel. (023) 537 18 98 of kijk op 

www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Uitvoeringsbesluit inzake bestemmingsplan 
Woonwijken Noordwest

Uitvoeringsbesluit uitspraak Afdeling 

bestuursrecht van de Raad van State

inzake bestemmingsplan Woonwijken 

Noordwest

Burgemeester en wethouders maken hierbij 

bekend dat de gemeenteraad in de 

vergadering van 17 februari 2011 uitvoering 

heeft gegeven aan de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State van 5 januari 2011 inzake het 

bestemmingsplan Woonwijken Noordoost.

Ter uitvoering van beslissing IV van de 

uitspraak is de gemeenteraad over gegaan 

tot de toevoeging van een tweede lid aan 

artikel 16.3 van het bestemmingsplan 

Woonwijken Noordwest, luidende:

Voor de omvang van een aan huis verbonden 

beroep geldt de volgende bepaling: de 

gezamenlijke bruto vloeroppervlakte voor de 

uitoefening van een aan huis verbonden 

beroep mag niet meer bedragen dan 25% van 

de vloeroppervlakte van de desbetreffende 

woning, inclusief de daarbij behorende 

aan- en uitbouwen, met een maximum van 

75 m�.

Het besluit van de gemeenteraad ligt met 

ingang van donderdag 3 maart 2011 

gedurende zes weken voor eenieder 

tijdens de bezoekuren ter inzage in het 

raadhuis, Raadhuisplein 1. Het besluit van 

de gemeenteraad kan ook worden ingezien 

op de gemeentelijke website www.

Heemstede.nl, alwaar het ook buiten de 

kantooruren om is in te zien. 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

op het ontwerpbestemmingsplan bij de 

gemeenteraad naar voren heben gebracht, 

kunnen met ingang van vrijdag 4 maart 

2011 gedurende 6 weken tegen dit besluit 

beroep instellen. Dit geldt ook voor belang-

hebbenden die kunnen aantonen redelijker-

wijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen 

bij de gemeenteraad kenbaar te maken

Dit beroep kan worden ingesteld bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20019, 2500  EA 

’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening 

(schorsing) worden ingediend bij de voorzitter 

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, indien onverwijlde spoed, 

gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit treedt in werking daags na 

afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen 

de beroepstermijn een verzoek om voor-

lopige voorziening is ingediend bij de 

voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State. 

Rectifi catie publicaties Manpadslaan tussen 18 en 20

Projectbesluit

De publicatie in de Staatscourant van het ontwerpprojectbesluit Manpadslaan tussen 18 en 

20 (vorige week in HeemstedeNieuws gepubliceerd) heeft abusievelijk niet op 23 februari 

2011 plaatsgevonden. Omdat deze publicatie nu een week later in de Staatscourant wordt 

gepubliceerd, is de terinzagetermijn ook verlengd met een week. Dit betekent dat de 

stukken tot en met 13 april 2011 ter inzage liggen.

Gedurende de terinzagetermijn van 24 februari tot en met 13 april 2011 kan eenieder 

reageren. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit kunt u zowel schriftelijk 

als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van 

burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw 

zienswijze ook via een e-mail versturen aan mmoller@heemstede.nl. Voor mondelinge ziens-

wijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw M. Möller, van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid, haar telefoonnummer is (023) 548 58 70.

Hogere waarden Wet geluidhinder

In verband met de verlenging van de terinzagetermijn van het ontwerpprojectbesluit wordt 

de terinzagetermijn van het ontwerp hogere waarden besluit met betrekking tot weg-

verkeerslawaai en het railverkeerslawaai ook met een week verlengd. Dit betekent dat de 

stukken tot en met 13 april 2011 ter inzage liggen.

Gedurende de terinzagetermijn van 24 februari tot en met 13 april 2011 kan eenieder 

reageren.

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zowel schriftelijk als mondeling 

indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de Milieudienst IJmond, 

Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een 

afspraak maken met de Milieudienst IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63.

Inloopochtend burgemeester 

4 maart 
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 

De eerstvolgende inloopochtend vindt plaats op vrijdag 4 maart van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de 

burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede. 
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Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Burg. van Rappardlaan 3  nieuwbouw stal-exporuimte  2011.072

 op de kinderboerderij 

 ontvangen 17 februari 2011

RECTIFICATIE:

Lindenlaan 30  het optrekken van de voorgevel in  2011.065   

 plaats van het plaatsen van een dakkapel

 op het voorgeveldakvlak 

 ontvangen 10 februari 2011

Grevelingen 18 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.064   

 voordakvlak, twee dakramen en optrekken 

 achtergevel in plaats van het plaatsen van 

 een dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 

 en twee dakramen

 ontvangen 10 februari 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Meerweg 47  het kappen van 1 conifeer  2011.073

 ontvangen 22 februari 2011

Cesar Francklaan 29  het kappen van 4 coniferen  2011.074

 ontvangen 19 februari 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Frans Lisztlaan 24  het gedeeltelijk slopen van het woonhuis  2011.075

 ontvangen 18 februari 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  3 maart 2011 op 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). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen een omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan te verlenen:

Pieter Aertszlaan 11  het plaatsen van een erfafscheiding  2011.029

Lorentzlaan 46 het plaatsen van een dakopbouw  2011.046

Lorentzlaan 48  het plaatsen van een dakopbouw  2011.047

J.H. Weissenbruchweg 6  het uitbreiden van een woonhuis en plaatsen  2011.036

 van een dakkapel op het voorgeveldakvlak

Dee verzoeken liggen vanaf 3 maart 2011 gedurende 4 weken op 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 aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 

hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar 

maken. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 22 februari 2011)

Omgevingsvergunning voor slopen 

Offenbachlaan 2 t/m 49  het verwijderen van asbesthoudende  2011.066

 privacyschermen van de balkons

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 25 februari 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

Camplaan 13  het kappen van 1 berkeboom 2011.057

Cruquiusweg 110B  het kappen van 1 populier  2011.054

Korhoenlaan 65  het kappen van 1 conifeer  2011.052

N.K.J. van Waasplein 7  het kappen van 3 leilandii’s  2011.051

Reggelaan 24  het kappen van 11 bomen  2011.056

Van Merlenlaan 7  het kappen van 1 beuk  2011.055

Narcissenlaan 11  het kappen van 1 den, wilg, en 1 berk  2011.061

Rembrandtlaan 33  het kappen van 1 kastanjeboom  2011.059

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 3 maart 2011 op 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 kader.

Verleende reguliere bouwvergunningen 1e fase (verzonden 25 februari  2011) 

en ontheffing bestemmingsplan

Duin en Vaart 2B  het bouwen van een woonhuis  2010.213/4137

Duin en Vaart 2A  het bouwen van een woonhuis met  2010.212/4137

 praktijkruimte

 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 3 maart 2011 op 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 

in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 14 april 2011 

worden ingediend. Zie kader.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Reconstructie Herenweg?

www.heemstede.nl
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 10 maart 2011 

om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen een functiewaardering 

 - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om ontheffing van de leerverplichting 

in het kader van inburgering 

 - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de verleende aanlegvergunning voor het tijdelijk aanpassen van 

infrastructuur t.b.v. de bouw van tijdelijke huisvesting Noordkop voor 

De Hartekamp Groep 

 - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07.

Regelgeving

Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alarmopvolging 

gebouwen

Bij besluit van 21 februari 2011 heeft de gemeentesecretaris namens het college de Regeling 

bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen vastgesteld. Deze regeling 

geldt voor de medewerkers die in opdracht van hun leidinggevende werkzaamheden uitvoeren 

voor de alarmopvolging voor de gebouwen.

De Regeling bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alarmopvolging gebouwen is een tijdelijke 

regeling die met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 25 maart 2010 en loopt tot 1 januari 

2012. De regeling ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De regeling is na de 

inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder Lokale regelingen of 

www.heemstede.nl via 'Politiek & bestuur' onder 'Lokale regelgeving'. 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 

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 be-

zwaar moet zijn ondertekend en zijn 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 (023) 548 58 68 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 inge-

diend of wanneer u niet ver weten 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 beroep-

schrift moet zijn ondertekend en zijn 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.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Standplaatsvergunning

Op 17 februari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, op grond 

van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening een standplaatsvergunning te 

verlenen aan Wanda’s Bloemenshop te Zandvoort voor de verkoop van bloemen op de 

hoek Meijerslaan/Eijkmanlaan op de vrijdagen en zaterdagen.

 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. 023) 548 56 07.




