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SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

  LANDGOED GROENENDAAL  Groenendaal 3  Heemstede  023 528 15 55
info@landgoedgroenendaal.nl  www.landgoedgroenendaal.nl
 /LandgoedGroenendaal   Navigatie: Bosbeeklaan, Heemstede

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag een heerlijke 
bistro-klassieker voor slechts € 17,50 op Landgoed Groendaal!
Kijk op Facebook.com/LandgoedGroenendaal welk
gerecht komende week geserveerd wordt!

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag een heerlijke 
bistro-klassieker voor slechts € 17,50 op Landgoed Groendaal!

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

ke
ur

sl
ag

er
ko

op
je Goulash

pakket

pakket

7.95
500 gram mals rundvlees, 

uien en paprika

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Juf en kleuters in de hoofdrol

Zoon Joe, oudste van drie jon-
gens in haar gezin gaf de aanzet 
tot het boekje. Hij bedacht een 
verhaal voor zijn juf Eline, kleu-
terjuf bij de Voorwegschool, om 
haar te geven bij de start van het 
nieuwe schooljaar. In het ver-
haaltje valt juf in slaap en beleeft 
allerlei avonturen met de kinde-
ren. De kleuters van juf Eline van 
Bakel kregen geen genoeg van 
jufs lotgevallen waarbij ze zelf 
de superhelden en prinsessen 
zijn. Om aan de vraag naar meer 
voorleesverhaaltjes te voldoen 
was Chantêlle Pickee, in het da-
gelijks leven hoofd communica-
tie van het Science Park van de 
UVA, regelmatig te vinden op de 
Voorwegschool om met de kleu-
ters aan nieuwe avonturen met 
Juf Eline te werken. “In groep-
jes van vier kinderen kwamen de 
verhalen tot leven. Ze zijn hele-
maal van hen. Ik ben slechts de 
Verhalenfee van hun verbeel-
ding. Ik schrijf op wat zij be-
denken en werk het thuis uit tot 
een leesbaar geheel. Eigenlijk 
doe ik niet zoveel anders dan op 
mijn werk”, grinnikt Pickee, “al-
leen is de doelgroep wat jonger.”                                                                                                    
Uitgangspunt van de verhaaltjes 
is telkens juf Eline die ergens in 
slaap valt en in benarde situaties 
belandt, maar altijd weer gered 
wordt door het heldhaftige op-
treden van de kleuters. Op een 
lentedag kan het zich afspelen 

in het Groenendaalse bos en in 
december duikt juf op bij Sin-
terklaas aan de Jan van Goyen-
straat.                    
“Het zijn soms hilarische ver-
haallijnen die kleuters volgen. 
Schijnbaar hebben ze een on-
gelimiteerde  fantasie, maar zij 
snappen elkaar en vullen elkaar 
aan”, zegt de schrijvende ma-
ma die in haar eigen jeugd ge-
inspireerd werd door de Moluk-
se sprookjes van haar moeder.                                                                                      
Aan het eind van het school-
jaar beschikte de Verhalenfee 
over negen voorleesverhaaltjes 
met bijbehorende tekeningen. 
Voor de vormgeving kwam ze 
terecht bij uitgeverij Boekscout 
die er meteen wat in zag en 
het boekje on demand uitgeeft.                                                                                                                       
De mogelijkheden van het con-
cept van deze boekjes eindigen 
niet bij de deur van het klaslo-
kaal, zo realiseert Chantêlle Pic-
kee zich. Samen met Blokker 
boekhandel en het kindvriende-
lijke restaurant Grut & Groot is 
het plan ontstaan om maande-
lijks verhalensessies te houden 
waarvoor kinderen zich kunnen 
aanmelden, te beginnen op 28 
maart. Het idee kent nauwelijks 
grenzen. “Ik hoor het regelmatig 
om me heen, maar mijn insteek 
is dezelfde gebleven. Als er an-
dere mensen zijn die dit met 
kinderen willen gaan doen, op 
scholen of in ziekenhuizen, is dat 

Heemstede – Het is een even simpel als briljant idee. De 
verhaaltjes in het boek ‘Juf Eline droomt over superhelden, 
prinsessen en….’ zijn niet alleen bedoeld om voor te lezen, 
de kleuters hebben ze zelf verzonnen én spelen samen met 
hun juf de hoofdrol. Verhalenfee Chantêlle Pickee (36) schrijft 
ze enkel op, want volgens haar is niets zo vindingrijk als de 
ongebreidelde f antasiewereld v an 4  e n 5 -jarigen.                                                                                                                   

prima. Creativiteit begint bij fan-
tasie. Ik ben ervan overtuigd dat 
deze wereld veel creatieve men-
sen nodig heeft om er een ande-
re draai aan te geven. Als ik daar 
een beetje aan kan bijdragen 
geeft dat mij veel voldoening.”  

‘Juf Eline droomt over superhel-
den, prinsessen en….’ kost 13,95 
euro en is verkrijgbaar bij boek-
handel Blokker, restaurant Grut 
& Groot en bij boekscout.nl.
Informatie over het boek en de 
verhalensessies: www.facebook.
com/deverhalenfee.                                                                       
Mirjam Goossens
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
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van 1930

Het Trefpunt
Regio - Zondag 1 maart 
dienst Trefpunt Bennebroek, 
Akonietenplein 1. Aanvang 
10.00 uur, dr. A. van Egmond.  
m.m.v. van het koor Odyssee 
o.l.v.Addy Alberts.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 1 
maart,Tweede zondag Veer-
tigdagentijd. Dienst om 10.00 
uur. in de Pinksterkerk, Cam-
plaan 18 met ds. J. Smit. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar. Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

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

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

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

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Verdwenen Heemstede in kleur (3)

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

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

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

Het Vaartkantje, in de jaren zes-
tig van de 20ste eeuw gedempt. 
In de verte de brug over de 
Zandvaart. Links stonden klei-
ne boerderijtjes, met rode pan-
nendaken en luiken voor de ra-
men. Een koetje, wat varkens, 
kippen. Wassen met water uit 
de regenton. Aan de rechterkant 
de hokken van Zwarter, schots 
en scheef tegen elkaar aan ge-
bouwd. Niets is er meer van over.

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Zandvaartpad
Heemstede - “Hoe zou Heem-
stede er van 1880 tot 1920 in 
kleur hebben uitgezien?” Aldus 
een gestelde vraag in de rubriek 
over oude Heemsteedse tafere-

len, die HVHB voor de Heemste-
der verzorgt. Mevrouw Van Yken 
bracht na het lezen van de ru-
briek, die ditmaal schilderwerken 
van Gabe de Vries voor het voet-
licht brengt, een bezoekje aan 
het redactiekantoor. “Kijk, zó ziet 
de Zandvaartkade er van vóór 
1913 uit, in kleur!” Mevrouw Van 
Yken heeft het dan over bijgaan-
de ansichtkaart, een zo te zien 
ingekleurde foto die gemaakt is 
tussen 1899 en 1913. De post-
zegel achterop de kaart bewijst 
dat het een foto is van voor 1913. 
“Op de foto is hetzelfde beeld te 
zien als in de Heemsteder van 11 
februari, alleen stond de wasse-
rijschoorsteen er nog niet. Een 
echt ‘oudje’ dus, deze ansicht. 
Mevrouw Ykema heeft deze op 
de kop getikt tijdens een avond 
van de Haarlemse Zegelclub in 
Casca de Luifel. In eerste instan-
tie om de oude postzegel maar 
het kaartje op zich mag er ook 
zijn, vindt ze.

Cursus bijen 
houden

Heemstede  - Hoe ziet de ko-
ningin eruit, heeft ze echt een 
hofhouding en wat houdt het 
imkeren eigenlijk in? Het hou-
den van bijen is momenteel he-
lemaal hot. Zo staan er intussen 
bijenvolken bij de Koninklijke fa-
milie, het Catshuis en in de bin-
nentuin van de Tweede Kamer 
in Den Haag. Maar ook het ge-
meentehuis van Haarlem en de 
raadhuizen van Bloemendaal en 
Heemstede hebben een eigen 
bijenvolk op het dak.
Imkersbond ABTB en de Alge-
mene Nederlandse Imkersver-
eniging (ANI), afdeling Haarlem 
en Omstreken, organiseert bin-
nenkort een snuffelcursus bijen 
houden. De cursus bestaat uit 
zeven lessen en wordt in Over-
veen en Heemstede gehouden. 
De cursus wordt verzorgd door 
de Heemsteedse imker Pim Lem-
mers. Voor meer informatie: 
info@pimlemmers.nl 
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Dit fraaie beest heeft zijn laatste rustplaats gevonden boven op een 
grote vaas in de tuin van het raadhuis. Als de vaas tenminste niet weer 
verplaatst wordt, want tot 2000 stond deze in het plantsoen van het 
Roemer Visscherplein. En voor zover bekend komt het oorspronkelijk 
van Meer en Berg.
Willem Coenraad Brouwer, de maker van deze vaas en vogel, leefde 
van 1877 tot 1933. Hij werkte samen met architecten als Berlage, Oud 
en Dudok en maakte onder meer beeldhouwwerk voor het Vredes- 
paleis en beide apen en de veterbal in het Sparta stadion. De vaas is 
begin 20e eeuw gemaakt van Terracotta mortel.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

inZangeres Deborah J. Carter in Zandvoort
Regio - Voor het 13e seizoen 
organiseert de Stichting Jazz in 
Zandvoort jazzconcerten die een 
groot publiek weten te bereiken.  
Op zondag 8 maart is in theater 
De Krocht 41 te gast de gewel-
dige zangeres Deborah J. Carter. 
Geboren in Amerika, opgegroeid 
in Hawaii en Japan, al weer lan-
ge tijd woonachtig in Nederland 
en niet meer weg te denken uit 
de Nederlandse – en de interna-
tionale jazzscene. Ze heeft ver-
schillende CD’s onder haar ei-
gen naam uitgebracht en be-
schikt over een prachtige stem 
en een natuurlijke – en weerga-
loze timing. Een feest om naar 

te luisteren. Zij wordt begeleid 
door pianist Jean Louis van Dam, 
slagwerker Frits Landesbergen 
en contrabassist Eric Timmer-
mans.

Reserveren kan door te bellen 

naar 023-5310631 of via de web-
sites www.jazzinzandvoort.nl of 
via www.facebook.com/jazzin-
zandvoort. Voor 12,50 euro extra 
kunt u na afloop gezellig blijven 
eten. Op het menu staat ditmaal 
biefstuk met garnituur + des-
sert. Reserveren is voor het eten 
noodzakelijk.

Het concert vindt plaats in het 
sfeervolle theater De Krocht, 
Grote Krocht 41 te Zandvoort. De 
aanvang van het concert is 14.30 
uur en de toegang bedraagt 15,- 
euro. Het theater beschikt over 
een prachtige concertvleugel en 
een weergaloze akoestiek.

Verhaallezing ‘wat wil hij, wat wil zij’
Regio - Iedereen die een serieu-
ze liefdesrelatie opbouwt hoopt 
op een lang en gelukkig leven. 
Het bouwen en in stand houden 
van een gezonde partnerrela-
tie is een breekbaar proces om-
dat elke relatie fungeert als een 
spiegel. Je komt jezelf continu 
tegen. De werkelijke betekenis 
van samen leven betekent ook 
een leven lang investeren in ge-
ven en nemen en dat is niet ie-
ders kwaliteit. Soms kom je er-
achter dat – hoe je het ook ge-
probeerd hebt – de relatie je niet 
brengt naar wat je verlangt en 
dat er van gelukkig samenzijn 

niet veel meer over is. Om kwa-
liteit te brengen in de relatie is 
het nodig de natuurlijke behoef-
ten van elkaar te kennen. Deze 
natuurlijke behoeften omvatten 
een tiental ‘regels’. Volg je deze 
regels dan ben je verzekerd van 
een warme partnerrelatie. 
Zondagmiddag 1 maart  orga-
niseert Carmen de Haan in het 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1, 
te Bloemendaal deze lezing. Tijd: 
14.00 – 16.00 uur. Bijdrage 8,- 
euro. Reserveren is niet nood-
zakelijk. Eventuele informatie: 
telefoon 023-5261144 of www.
carmendehaan.nl. Bezoek spirituele beurs 

van Nicky’s Place
Regio - Op zaterdag 28 febru-
ari en zondag 1 maart kunnen 
liefhebbers van spiritisme hun 
hart ophalen op de spiritue-
le beurs in Haarlem, die plaats-
vindt van 11.00 tot 17.00 uur. De 
beurs wordt gehouden door Nic-
ky’s Place en wordt gehouden 
in het steunpunt voor ouderen, 
Van Oosten de Bruynstraat 60 te 
Haarlem. De therapeuten, medi-
ums, healers, magnetiseurs en 
paragnosten die aanwezig zijn, 
hebben jarenlange ervaring in 
de spirituele wereld. De eerste 
30 bezoekers voor 12.00 uur ont-
vangen een gratis consult of be-
handeling. Primeur: Meer-aura-
fotografie door Sible en Jolande 
Bijvoets.

Er is een aparte zaal voor ont-
spanningsbehandelingen zoals 

reiki, voetreflexologie, stoelmas-
sage en magnetiseren. Maar be-
zoekt u ook de diverse winkeltjes 
met sieraden, wenskaarten en 
andere leuke zaken. Daarnaast 
is het mogelijk meer over hand-
lijnkunde en numerologie te we-
ten te komen.
Toegang voor een dag bedraagt 
6 euro, voor twee dagen 9 euro. 
Op zaterdag zijn er twee gratis 
activiteiten!
Kennismakingsconsulten kos-
ten maximaal 10 euro. Bezoekers 
kunnen kosteloos parkeren op 
zaterdag bij Albert Heijn op de 
Westergracht 72, in Haarlem is 
parkeren op zondag gratis.

Voor uitgebreide informatie kijkt 
u op de website www.nickys-
place.nl of belt u 06-41041509 
(Nicole van Olderen).

(15 januari t/m 12 februari 2015)

Huwelijken:
Roscoe Blom & Maria Elisabeth Hulsebosch

Wilhelmus F. van der Vlugt & Alyssa Huijsmans

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Portretten van 
Jan Roozen

Heemstede – Sinds 11 februa-
ri is een nieuwe expositie te zien 
in de Bibliotheek van Heemste-
de. Nog tot en met 6 april expo-
seert Jan Roozen daar portret-
ten. De expositie in de Biblio-
theek Heemstede (Julianaplein 
1) is gratis te bekijken tijdens 
openingsuren.
Jan Roozen is een geboren en 
getogen Heemstedenaar. Op la-
tere leeftijd verhuisde hij naar 
het oosten van het land. Hij had 
altijd al interesse in tekenen en 
schilderen en volgde daar ook 
verschillende cursussen in. Hij 
legde zich toe op tekenen en 
heeft zich gespecialiseerd in 
portretten. Hij tekent zijn por-
tretten met potlood in zwart-wit.
Meer informatie via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Auteur René Dessing.

Lezing over boek
‘Amsterdamse buitenplaatsen’
Heemstede – René Dessing 
schreef het boek ‘Amsterdamse 
buitenplaatsen, een vergeten 
stadsgeschiedenis’. De uitgave 
kwam tot stand in samenwer-
king met Provincie Noord-Hol-
land. Woensdag 4 maart geeft 
de Heemsteedse auteur een le-
zing bij boekhandel Blokker in 
Heemstede.
Rond Amsterdam liggen talrij-
ke buitenplaatsen. Ze zijn tus-
sen de 17de en 20ste eeuw ge-
sticht door vooral Amsterdam-
se kooplieden en regenten. De 
meeste zijn te vinden in Kenne-
merland en ’s-Graveland, maar 
ook langs de Vecht, Angstel en 
Amstel en in het Gooi.
Dit cultuur-toeristische boek 
brengt deze rijke lustoorden 
van weleer opnieuw tot leven. 
Het geeft een helder overzicht 
van zestig nog bestaande his-
torische buitenplaatsen die 
vanuit Amsterdam zijn gesticht. 
Samen bieden ze meeslepende 
verhalen over rijkdom, macht, 
architectuur- en tuingeschie-
denis, maar ook over ziekte en 
dood, faillissementen en oor-
logsgeweld.
Daarnaast lees je in dit boek 
wat er op de buitenplaatsen is 
te zien en te doen Sommige zijn 
als museum toegankelijk, bij 

andere kun je prachtig wande-
len en weer andere organiseren 
activiteiten – van geogames tot 
schildercursussen en van tuin-
excursies tot concerten. En op 
een flink aantal buitenplaatsen 
kun je zelfs trouwen en feesten.
Tijdens de lezing leert u meer 
over de mooie buitenplaatsen. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Aanvang 
is 20.00 uur en de toegang be-
draagt 5,-. Reserveren gewenst: 
023-5282472. www.boekhan-
delblokker.nl.
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Provinciale verkiezingen
CDA wil ‘Fonds Waardevolle Herbestemming’
Regio - Om (dreigende) leeg-
stand van cultuurhistorische 
waardevolle panden om te bui-
gen in nieuw gebruik, wil het 
CDA wil een ‘Fonds Waardevol-
le Herbestemming’ in het leven 
roepen. De provincie moet hier-
bij optreden als co-financier. Dit 
stelt de partij voor in het provin-
ciale verkiezingsprogramma.
 
Lijsttrekker Jaap Bond: “Bij leeg-
stand is soms herbestemming 
nodig. Net als voor cultuurhisto-

rische gebouwen geldt ook in de 
stedelijke omgeving dat herbe-
stemming nodig is voor kerken, 
torens en monumentale panden, 
zoals overbodig geworden post-
kantoren of ziekenhuizen. Met 
dit fonds willen we dit bereiken 
en tevens de vrijwilligers onder-
steunen die dergelijke iconen 
in de stad en het dorp in stand 
houden.’’
 
Het CDA stelt meer maatregelen 
voor om leegstand tegen te gaan. 

Zo wil de partij geen megawin-
kels of winkelcentra buiten be-
staande winkelgebieden, mogen 
er alleen nieuwe bedrijventerrei-
nen komen als de oude volledig 
zijn benut en moeten gemeenten 
worden gestimuleerd om bij be-
stemmingsplannen soepeler op 
te treden tegen gemengd of ver-
anderend gebruik van een win-
kelperceel. Bond: “Op deze wijze 
wil het CDA levendige stadscen-
tra en dorpskernen behouden en 
verloedering tegengaan.’’

Verkiezingsdebat 
Natuur en Recreatie

Regio - In de aanloop naar de Provinciale Verkiezingen, op 
woensdag 18 maart, organiseren de terrein beherende organi-
saties op woensdag 4 maart in Podium Mozaïek te Amsterdam 
een Verkiezingsdebat. Acht politieke partijen gaan met elkaar en 
het publiek in debat over de toekomst van natuur en recreatie 
in Noord-Holland. Wie bij het debat aanwezig wil zijn, kan zich 
aanmelden via landschapnoordholland.nl/verkiezingen.

Tijdens het debat staat een aantal vragen centraal zoals: Wat 
zijn de ambities rondom de afronding van het Natuur Netwerk 
(NNN), het stimuleren van de biodiversiteit en welke rol zien de 
partijen voor de Provincie? Wie wil bijdragen aan versterking van 
natuur en mensen in en om de stad en ‘Betrekken bij Groen’?

Aan het debat nemen deel: Jaap Bond (CDA), Tjeerd Talsma 
(PvdA), Alwin Hietbrink (Groen Links), Ilse Zaal (D66), Marnix 
Bruggeman (SP), Bram van Liere (Partij van de Dieren), Michel 
Klein (CU/SGP) en Jeff Leever (Ouderenpartij). Journalist Frénk 
van der Linden leidt het debat.

Aanmelden kan via landschapnoordholland.nl/verkiezingen. 
Vanaf 19.00 uur inloop. Het debat begint om 19.30 uur. De avond 
duurt tot 21.30 uur. Locatie: Podium Mozaïek, Bos en Lommer-
weg 191 1055 DT Amsterdam. Het verkiezingsdebat is georga-
niseerd door: Landschap Noord-Holland, IVN, Milieufederatie 
Noord-Holland, PWN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
Recreatie Noord-Holland.

Verkiezingsdebat 
Fietsersbond Haarlem

Regio – In de bibliotheek van 
het Rosenstock Huessy-huis 
vindt woensdag 4 maat een ver-
kiezingsdebat plaats. De locatie 
bevindt zich aan de Hagestraat 

10 te Haarlem. Het debat, geor-
ganiseerd door de Fietsersbond 
Haarlem, gaat van start om 20.00 
uur.  
Aan dat debat zullen zeven po-
litieke partijen deelnemen: D66: 
Hein Struben (nr 6), VVD: Jerry 
Kramer (nr 4), CDA: Jitske Haag-
sma (nr 2), PVDA: Marieke van 
Duijn (nr 2), Christen Unie: Frank 
Visser (nr 25), GroenLinks: Ser-
vaz van Berkum (nr 3) en SP: 
Hans Bakker (nr 4).
De discussie staat onder leiding 
van Cornelis Mooij, oud-gede-
puteerde, oud-wethouder. Er is 
een inloop vanaf 19.30 uur met 
koffie en thee.
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Duinpolderweg aan de orde  
Verkiezingen centraal tijdens algemene 
ledenvergadering van CDA-Bloemendaal
Regio - Dinsdag 3 maart vindt 
van 20.00 tot 22.30 uur in ‘t Tref-
punt, Akonietenplein 1 te Ben-
nebroek, een algemene leden-
vergadering van CDA Bloemen-
daal plaats. Tijdens die vergade-
ring staan de verkiezingen voor 
Provinciale Staten en water-
schappen en de actuele politiek 
in Bloemendaal centraal.
Voor deze vergadering is on-
der meer uitgenodigd Joacim de 
Kam, nummer 8 op de kandida-

tenlijst van het CDA voor Provin-
ciale Staten en woonachtig in 
Haarlem. Hij werkt bij Rijkswa-
terstaat aan grote projecten en 
heeft dus affiniteit met het on-
derwerp ‘mobiliteit’. De Duinpol-
derweg zal dus zeker aan de or-
de komen.
Ook aanwezig zal zijn Marlies de 
Vries, nummer 3 op de kandida-
tenlijst van het CDA voor water-
schap Rijnland en lid van het al-
gemeen bestuur van genoemd 

waterschap. Zij heeft zich inge-
zet tegen het winnen van scha-
liegas binnen het gebied van 
Rijnland.

De actuele politiek in Bloemen-
daal zal worden toegelicht door 
fractievoorzitter André Burger. 
Hij zal ook ingaan op zijn kan-
didatuur voor het waterschap 
Rijnland. André Burger staat op 
plaats 11 op de kandidatenlijst 
van het CDA.

Regio - Verbijsterd zijn de libe-
ralen in de Zandvoortse bad-
plaats. Op 9 maart zouden de 
gemeenteraden van Zandvoort, 
Katwijk en Noordwijk nader ge-
informeerd worden over de ge-
plande windturbinevelden op 
zee. Rijkswaterstaat had hiervoor 
een visualisatietool ontwikkeld, 
die vanuit verschillende hoeken 
en afstanden laat zien hoe het 
uitzicht vanaf de kust wordt. De 

wethouders van de kustplaatsen 
hebben een voorvertoning ge-
zien, en zijn zich rot geschrok-
ken.
De informatiebijeenkomst is ge-
annuleerd door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, om-
dat de gemeenteraadsleden de 
informatie vertrouwelijk moes-
ten behandelen. De VVD Zand-
voort laat het er niet bij zitten. 
Als lokale volksvertegenwoordi-

gers vinden zij het onbegrijpe-
lijk dat het Ministerie belangrijke 
informatie voor de inwoners van 
de kustgemeenten achterhoudt. 
VVD-raadslid Jerry Kramer: ”De 
VVD Zandvoort heeft transpa-
rantie hoog in het vaandel staan. 
Wij vinden dat de raadsleden van 
Zandvoort, maar zeker ook de 
inwoners, recht hebben om de-
ze beelden te zien. Nu het Minis-
terie de bijeenkomst heeft afge-
blazen, hebben wij een wob-ver-
zoek ingediend. Wij vinden dat 
de beelden openbaar moeten 
worden voor iedereen, en wel zo 
snel mogelijk”.

Informatiebijeenkomst 9 maart geannuleerd 

VVD Zandvoort doet beroep
op Wet Openbaarheid Bestuur

Ook werk van Heemsteedse Juliette Vroom

Afstudeerexpositie Fotovakschool 
Amsterdam in Janskerk Haarlem
Regio - Van dinsdag 3 maart 
tot en met donderdag 30 april is 
de afstudeerexpositie ‘Profectus’ 
te zien in de Janskerk, het pu-
bliekscentrum van het Noord-
Holland Archief. De expositie 
toont het werk van twaalf af-
gestudeerde fotografen van de 
Vakopleiding Fotografie aan de 
Fotovakschool in Amsterdam, 
die elk een verhaal met een ei-
gen visie en beeldtaal via de ca-
mera vertellen. 
De diversiteit van de groep is 

enorm. Het gevarieerde werk 
omvat de genres: architectuur, 
autonoom, culinair, documentai-
re, landschap, portret en repor-
tage. Hoewel het afstuderen het 
eindpunt van de opleiding is, is 
de expositie voor de fotografen 
het startpunt van hun carrière 
als fotograaf.

Deelnemers
Een van de deelnemende foto-
grafen komt uit Heemstede. Het 
is Juliette Vroom. Zij heeft een 

reportage over haar moeder ge-
maakt. De expositie is gratis te 
bezichtigen in de Janskerk, het 
publiekscentrum van het Noord-
Hollands Archief aan de Jans-
straat 40 in Haarlem. De ruim-
te is geopend van dinsdag t/m 
vrijdag en iedere 3de zaterdag 
van de maand van 9.00 uur tot 
17.00 uur. De fotografen hebben 
ook een gezamenlijke website 
met informatie over de expositie 
en over de fotografen zelf, www.
profectus2015.nl.





 
10   de Heemsteder  •  25 februari 2015

Italiaanse kleermaker op zaterdag 28 februari

Op maat gesneden event 
bij Collezionne Su Misura
Heemstede - Vorige week kon 
in de Heemsteder kennisge-
maakt worden met de bijzon-
dere en ambachtelijke gemaak-
te herenmode van Collezionne 
Su Misura. Mode met allure, die 
zich beweegt in het allerhoogste 

segment. Om het ambacht van 
maatwerk en de uniciteit van de-
ze stijlvolle mode te onderstre-
pen, gaat eigenaar Saro Avedi-
sian nog een stapje verder. Hij 
houdt een Su Misura (op maat) 
event op zaterdag 28 februari, 

waarbij de Italiaanse kleermaker 
Demetrio uit de stad Mantova 
aanwezig is. Abusievelijk werd 
in de advertentie van vorige edi-
tie vermeld dat dit event ook op 
zondag 1 maart zou plaatvinden: 
dit is echter niet het geval. Maar 
op zaterdag 28 februari kunnen 
geïnteresseerden zich deze am-
bachtelijke mode laten aanme-
ten, onder de supervisie van het 
Italiaans kleermakersoog van 
Saro en  Demetri. Daarbij ont-
breken een hapje en drank-
je niet. Saro Avedisian: “Alles 
wordt perfect afgemeten en alle 
wensen zijn bespreekbaar. On-
ze maatwerkmode moet functio-
neel en draagbaar zijn. Het moet 
goed voelen met een onbeperk-
te bewegingsvrijheid. De stoffen 
moeten comfortabel zijn en goed 
vallen, ze moeten zitten als een 
tweede huid. Wij hebben stalen 
met stoffen in de mooiste en fijn-
ste wol-kwaliteiten. Deze wollen 
stoffen starten bij de super 100 
kwaliteit en lopen door naar su-
per 120, 150, etc. Hoe hoger, hoe 
fijner de stofkwaliteit, geleverd 
door de beste Italiaanse stoffa-
brikanten. Als alles is afgeme-

Petitie ‘geen schapen in 
wandelbos Groenendaal’

De gemeente behandelt op 12 maart (commissie Ruimte) het be-
leidsplan Groenendaal en dat bevat een experiment om 2 x 3 da-
gen een schaapskudde in het wandelbos Groenendaal te laten 
rondlopen. 
De honden zullen daarvoor tijdelijk plaats moeten maken en dat 
vinden wij geen goed plan. 
Groenendaal is een van de weinige plekken waar je hond nog vrij 
mag rondlopen en dat gaat vrijwel altijd in goede harmonie met 
de overige gebruikers. 

Er ontstaat de laatste jaren een anti-honden stemming onder de 
betrokken ambtenaren en politiek die niet op feiten is gebaseerd. 
We raken vervreemd van de natuur en dat vinden wij jammer. 

Wij hebben een petitie die op dit moment door een kleine 300 
mensen is ondertekend (en dat loopt nog op). 
De petitie staat op: 
www.petities24.com/signatures/geen_schapen_in_wandelbos_
groenendaal_heemstede/

Olaf Roeloffs, Anna Blamanlaan 41, Heemstede.

INGEZONDEN

GroenLinks debat over ‘de Zorg’, hoe gaat het in de praktijk?
Heemstede - Op donderdag 19 
februari is Tweede Kamerlid  Co-
rinne Ellemeet  samen met het 
Haarlemse raadslid Ziggy Klazes 
in gesprek gegaan met een groot 
aantal belangstellenden over de 
actuele situatie in de zorg. Na-
mens de fractie van GroenLinks 
Heemstede was Thera van der 
Heijden daarbij aanwezig. De 
bijeenkomst vond plaats in ‘Het 
Seinwezen’ te Haarlem
Dit gebeurde mede aan de hand 
van een TNS NIPO onderzoek, 
dat GroenLinks eind 2014 heeft 
laten uitvoeren onder een re-
presentatieve groep mensen die 
persoonlijke verzorging of huis-

houdelijke hulp ontvangen. Het 
onderzoek wordt in het eerste 
kwartaal van 2015 nog tweemaal 
herhaald. Op die manier worden 
de concrete effecten van de de-
centralisatie en de bezuinigin-
gen in kaart gebracht. 
Ook zijn de huidige problemen 
met voor de mensen die zelf zorg 
inkopen met een Persoons Ge-
bonden Budget (PGB) bespro-
ken en de problemen met zorg-
verlener VIVA!

De belangrijkste 
uitkomsten van het debat 
1. Landelijk geeft slechts 33% 
van de mensen die langdurige 

zorg ontvangen en 22% van de 
mensen die WMO-hulp ontvan-
gen aan te verwachten dat fa-
milie, vrienden of buurtgeno-
ten zorg kunnen (of willen) le-
veren als zij zorg nodig hebben. 
Een van de argumenten daarbij 
is dat, zeker als het gaat om in-
tensieve mantelzorg, de verlener 
van die zorg vaak arbeidstijd el-
ders moet inleveren en dat dat 
kostbaar is. 
2. Een meerderheid van de ge-
enquêteerden is bezorgd over de 
hogere kosten, die men zal moe-
ten gaan maken voor het inhu-
ren van professionele zorg. 
3. Er zijn PGB houders die al twee 

maanden geen geld hebben ont-
vangen van de Sociale Verze-
keringsbank. Daar is het dras-
tisch mis gegaan. In de Tweede 
Kamer is een motie van Groen-
Links aangenomen die voorziet 
in noodmaatregelen voor de ko-
mende drie maanden. 
4. Bij de huishoudelijke on-
dersteuning door zorgverlener 
Vivai is het niet goed gegaan. 
Vivai heeft iedere klant een nieu-
we hulp gestuurd. Bezuinigings-
overwegingen lagen daaraan ten 
grondslag. Sommigen hebben 
zelfs wekenlang helemaal geen 
hulp gehad. Inmiddels heeft 
onze gemeente, samen met de 

gemeente Haarlem en Bloemen-
daal, een constructief gesprek 
gevoerd met deze zorgaanbie-
der. 
5. Een goede klachtafhandeling 
blijft noodzakelijk. Er zijn al sig-
nalen dat mensen niet goed we-
ten waar zij terecht kunnen met 
een klacht. Het wachten is op het 
inrichten van een laagdrempeli-
ge regionale ombudsfunctie voor 
het gehele sociale domein. Een 
motie om zo’n functie in te rich-
ten is eind 2014 door negen om-
liggende gemeenten aanvaard, 
waaronder ook door Heemstede.

“GroenLinks houdt op al de-
ze terreinen stevig vinger aan 
de pols”, aldus Thera van der 
Heijden.

ten en de wensen zijn bespro-
ken, wordt een maatkostuum in 
Italië door de kleermaker am-
bachtelijk vervaardigd. Dit ge-
beurt naar wens bij de beste Ita-
liaanse huizen, zoals Mazzarelli, 
Herno, Alessandro Cantarelli en 
Luigi Bianchi Mantova Sartoria, 
waar kleermaker Demetrio van-
daan komt. Dit duurt ongeveer 6 
weken. Kom gerust langs op ons 
event op zaterdag 28 februari 
om deze Italiaanse perfectie en 
ambachtelijkheid voor te proe-

ven en om een indruk te krijgen 
van de frisse voorjaars- en zo-
mercollectie van onze merken. 
En bent u niet in de gelegenheid, 
dan kunt u altijd een andere keer 
langskomen of een afspraak ma-
ken”, aldus Saro Avedisian.

Collezionne Su Misura, Binnen-
weg 21, Heemstede. Tel. 023-
5284180/06-27246066 e-mail: 
info@collezionne.com of sa-
roavedisian@hotmail.com. 
Bart Jonker
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Yvonne Weijers zingt tijdens Jazz 
Matinee van de Haarlemse Jazzclub
Regio - Een aantal enthou-
siaste Haarlemse jazzmusici 
(o.a. drummer Siegfried van 
der Klugt) heeft de Haarlem-
se Jazzclub nieuw leven in-
geblazen. In het Paronaatca-
fé organiseren ze regelmatig 
een Jazz Matinee met verras-
sende programmering. Jong 
talent, bekende en onbeken-
de bands en artiesten treden 
voor het voetlicht. 

Op zondag 1 maart zijn er drie 

optredens, waaronder dat van 
de Heemsteedse zangeres Yvon-
ne Weijers en de HJC Huisband,  
bestaande uit Fred Leeflang 
(sax), Siegfried van der Klugt 
(slagwerk), Ronald Schmitz 
(gitaar) en Erik Schoonderwoerd 
(bas). Special guest is Vincent 
Koning op gitaar.

Aanvang is 15.00 uur en kaarten 
kosten 10,- via www.dehaarlem-
sejazzclub.nl Het patronaat vind 
je aan Zijlsingel 2 te Haarlem.
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Vrouwen in
hun kracht

DE BESTE 
PERSFOTO’S

Winleuke prijzen!

‘Wat hebben we 
hard gewerkt!’

SIGRID KOETSE:
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Philharmonie Haarlem 
speelt wederom

eerste viool

Nieuw klassiek muziekprogramma:

Lees de in deze krant opgenomen
50 pLus-Wijzer op WWW.50pLusWijzer.nL

http://www.50pluswijzer.nl/puzzel/


Onderzoekers in ‘witte pakken’ bij de woning aan de Iepenlaan waar 
vorige week woensdag een dode werd gevonden. 

Heemsteedse dood door geweld
Heemstede - Een 59-jarige 
vrouw is woensdagavond 18 fe-
bruari in haar woning aan de Ie-
penlaan overleden als gevolg 
van geweld. De politie kreeg te-
gen 23.30 uur een melding dat 
er geschreeuw in de woning 
werd gehoord. Ter plaatse werd 

de 59-jarige bewoonster op de 
grond aangetroffen. Er werd ge-
probeerd haar te reanimeren. 
Zij overleed echter ter plaatse. 
Een 34-jarige man is ‘s nachts 
aangehouden als verdachte. 
De zaak wordt verder door de 
recherche onderzocht.
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Buurtpreventie werkt op de Glip
Heemstede – Drie tot viermaal 
ingebroken in de buurt de Glip 
is voor een aantal betrokken be-
woners, van, onder andere de 
Thorbeckelaan, de aanleiding 
om voor hun buurt een buurt-
preventie op te richten. Leden 
van de buurtpreventie kunnen 
met elkaar berichten uitwisselen 
en bestanden delen. Snel een 
berichtje sturen en elkaar even-
tueel waarschuwen. Een bijko-
mend voordeel is dat het tege-
lijkertijd leidt tot zeer intensieve 
sociale contacten.

Vrijdagavond om 20.34 uur wor-
den twee mannen gesignaleerd 
bij de poort van Thorbeckelaan 
144, de groep wordt gealarmeerd. 
Iemand belt direct 112 en een 
jonge man gaat om 20.38 met 
zijn hond door de poorten lopen. 
Om 20.42 grijpt de politie twee 
man die zich verdacht ophou-
den. Het blijken Oost-Europe-
anen, vermoedelijk Roemenen, 
leden van een bende die al we-
ken zijn gesignaleerd in de buurt.
Buurtpreventie werkt op de Glip, 
de leden die er vrijdagavond bij 

betrokken zijn, Ronald, Alex en 
Jeroen met zijn hond, krijgen de 
complimenten van de politie. Ze 
constateren meer in de buurt, 
bijvoorbeeld hinderlijk parkeren 
of puin in vuilcontainers, men 
wisselt wetenswaardigheden 
onderling uit op de smartphone, 
je kan mooi het verloop van een 
activiteit volgen.

Tegen elf uur wordt het weer 
rustig op de smartphone, de Glip 
gaat rustig slapen. 
Ton van den Brink 

Mega Snuffelmarkt met mooie 
oude spullen in Haarlem

Regio - Op zondag 1 maart kunt 
u naar de snuffelmarkt in het 
Kennemer Sportcenter aan de 
IJsbaanlaan 4a te Haarlem.
Het belooft een leuke en gezelli-
ge markt te worden, die om 9.00 
uur begint en eindigt om 16.30 
uur. Serviesgoed, keukenspul-

len, boeken, sieraden, speel-
goed, curiosa, elektrische ap-
paraten, kleine meubeltjes… U 
vindt er van alles. enz. enz. De 
entreeprijs is 3,50 euro voor vol-
wassenen, kinderen onder gelei-
de t/m 12 jaar zijn gratis. Parke-
ren is gratis.

Heemstede – Marenka Groenhuijzen wandelt bijna dagelijks 
langs de Leidsevaart. Afgelopen zondag kwam zij deze prachti-
ge jonge zwaan tegen, in zijn eentje. Hij besloot op avontuur te 
gaan, zonder zijn ouders, zeker.
“Later begon hij aan de lunch samen met andere watervogels. 
Toen ik een steiger opstapte om iets dichterbij het dier te komen, 
begon de zwaan te blazen. Net of hij wilde zeggen: niet dichter-
bij komen, dit is mijn leefplek! 
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Winterfoto

Jonge zwaan in zijn 
eentje op avontuur

Heemstede - Naast een aantal 
eigen en gedetacheerde mede-
werkers van Paswerk wordt er bij 
The Vintage Store in Heemstede 
vooral gewerkt met mensen met 
een beperking of een afstand tot 
de arbeidsmarkt.
 
The Vintage Store is de afgelo-
pen tweeëneenhalf jaar vanuit 
de visie ‘Werken naar vermogen’ 
een kringloopbedrijf geworden 
dat mensen kansen heeft gebo-
den om terug te keren in het ar-
beidsproces.
Medewerkers in het kader van 
re-integratie, RIBW, Wajong, 
maar ook vrijwilligers en scho-
lieren die op verschillende ni-
veaus hun stage moeten vervul-
len, worden bij The Vintage Sto-
re begeleid door een jobcoach 
en kunnen op alle functies wor-
den ingezet.
Op basis van hun mogelijkheden 
kunnen de werkzaamheden vari-
eren van logistiek werk, werken 
in de bedrijfskantine, het ma-
gazijn, in de verkoop, bedienen 
van de kassa, sorteer- en her-
stelwerkzaamheden aan binnen-
gebrachte goederen tot bijvoor-
beeld het testen van aangelever-
de elektronica.
Naast het opdoen van de nodige 

ervaring op de werkplek, wordt 
er met name aandacht besteed 
aan de sociale vaardigheden, zo-
als omgang met klanten, verant-
woordelijkheid nemen voor de te 
verrichten werkzaamheden en 
het werken in een teamverband.
Door te zorgen voor een opti-
male begeleiding en een duide-
lijke structuur wordt men klaar-
gestoomd voor de volgende stap 
namelijk een plaats op de ar-
beidsmarkt. Het succes van de 
begeleiding ligt in de korte com-
municatielijnen tussen mede-
werker en begeleiding.
In het afgelopen jaren heeft The 
Vintage Store door deze werk-
methodiek zestien medewerkers 
aan een baan kunnen helpen en 
dat al binnen twee jaar nadat 
The Vintage Store haar deuren 
heeft geopend.
 
De jury van de Paswerkprijs ‘So-
ciaal ondernemen 2013’ was het 
eerder ook al opgevallen dat de 
visie en werkwijze van The Vin-
tage Store tot goede resultaten 
leidt voor mensen die een moei-
lijke positie hebben op de ar-
beidsmarkt en heeft het bedrijf 
daarvoor in oktober 2013 uitge-
roepen tot winnaar van die pres-
tigieuze prijs.

The Vintage Store helpt 
16 mensen aan een baan

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

Nieuwe 
bestuursleden 

Historisch 
Museum 
Haarlem

Regio - Het Historisch Muse-
um Haarlem neemt afscheid 
van twee bestuursleden. Hun 
functies in het vijfkoppige be-
stuur zullen worden overge-
nomen door twee nieuwe be-
stuursleden.
Chrisbert van Kooten (woon-
achtig in Bloemendaal) volgt 
Frits van Valkenburg op  als 
penningmeester. Chrisbert 
is afgestudeerd als financi-
eel econoom en heeft carrière 
gemaakt in het bedrijfsleven. 

Nicolette van Haga-Veen volgt 
Joost van Aalst op als secre-
taris. Nicolette woont in Haar-
lem. Zij studeerde onder an-
dere bedrijfskundige econo-
mie aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.  Op dit moment 
is zij docent Economie en 
Management & Organisatie 
aan het Kennemer Lyceum te 
Overveen. Nicolette voelt zich 
als inwoner zeer betrokken bij 
de stad en draagt de geschie-
denis van Haarlem een warm 
hart toe.

0144145

70x41
Bezorgers/Vakantiebezorgers

OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

BEZORGERS!
WIE HELPT? Goede verdienste!

Bel Martin van Ooijen: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom
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Powerchansons op album ‘Trois’
‘Alderliefste’ viert 20-jarig jubileum in de Luifel

Heemstede - Begonnen in het 
cafécircuit als coverband, ver-
legde het trio Alderliefste met 
het overschakelen op Frans-
talig repertoire geleidelijk het 
werkterrein. Vooral de succes-
volle samenwerking met enke-
le coryfeeën uit de Nederland-
se lichte muziek was aanleiding 
voor een overstap naar het the-
ater. Hun 20-jarig bestaan wordt 
op vrijdag 6 maart luister bijge-
zet met een optreden in Thea-

ter de Luifel. Na onder meer een 
mislukte poging in 2000 om Ne-
derland te vertegenwoordigen 
op het Eurovisie Songfestival, 
won de groep steeds meer aan 
naamsbekendheid door deelna-
me aan De Vrienden van Amstel 
Live en door samenwerking met 
coryfeeën als Ramses Shaffy, 
Liesbeth List en Paul de Leeuw 
én door in de repertoirekeuze 
steeds meer nadruk te leggen op 
Franstalige nummers.

Powerchansons
In 2014 bestond Alderliefste 20 
jaar en dit vierden de mannen 
uitbundig met het uitbrengen 
van hun derde album, Trois, een 
popplaat vol zelfgeschreven Ne-
derlands- en Franstalige num-
mers. De welbekende power-
chansons van de drie heren be-
schrijven de hele geschiedenis 
van de band en maken van Trois 
een soort oeuvreplaat.

De nummers zijn soms uptem-
po en vrolijk, dan weer heer-
lijk Frans nostalgisch en soms 
bloedserieus in de vorm van ont-
roerende, diepgaande ballads. 
Hun grootste hits Une belle his-
toire en Laat me/Vivre zullen 
natuurlijk ten gehore gebracht 
worden, net als veel andere mu-
zikale pareltjes. Het verjaardags-
feest in Theater de Luifel begint 
om 20.15 uur. Entree: 19,- euro.

Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

‘Het jaar van het schaap’
Heemstede - Het is een prille traditie dat de leerlingengroep 
van Stichting Casca op de Herenweg in Heemstede,  die nu al 
een paar jaar Tai Chi en Chi Kung trainen,  aanschuiven bij het 
gezamenlijk diner van het Chinees Nieuwjaar. Dat wordt georga-
niseerd door de Badhoevedorpse School van de 13 technieken 
KEN en vond zaterdag 21 februari plaats. 
Het drukbezochte nieuwjaarsfeest werd dit jaar wederom door 
gastheer Kam Tai van Chinees Restaurant Tong Fa uit Amster-
dam in culinaire goede banen geleid. Met een drankje en een 
uitgebalanceerd samengesteld menu, rekening houdend met 
het jaar van het schaap werd op niveau heerlijk chinees gegeten 
door leerlingen vanuit Heemstede, Haarlemmermeer en Amster-
dam die trainen in verschillende disciplines, waaronder tai chi, 
chi kung, kung fu en Chinees kickboxen. De dames en heren,  
jong en oud, zaten gezellig door elkaar heen in de sfeervolle zaak.

‘Must see’, met inleiding door Dana Linssen

Poëtische Nebraska van
Alexander Payne in Oude Slot
Heemstede - Nebraska is een 
poëtische roadmovie uit 2013, 
die regisseur Alexander Pay-
ne veel lovende recensies ople-
verde. De vertoning op zondag 
8 maart in het Oude Slot wordt 
ingeleid door ‘filmcrack’ Dana 
Linssen.
Dana Linssen studeerde filoso-
fie en theaterwetenschappen 
in Amsterdam. Zij is filmcriticus 
voor NRC Handelsblad, hoofd-
redacteur van de Filmkrant, vas-
te medewerker van Opium Radio 
en het Radio 1 Journaal. Daar-
naast geeft zij les aan de facul-
teit Theater van ArtEZ Arnhem, 
werkte zij mee aan diverse boe-
ken, waaronder Filmfanfare en 
is zij een graag geziene gast tij-
dens filmevenementen in bin-
nen- en buitenland.

Zinloze tocht
Haar filmkeuze is de in stemmig 
zwart-wit geschoten Nebraska 
van Alexander Payne, die inmid-
dels diverse prijzen in de wacht 
heeft gesleept. Payne is mees-
terlijk in het portretteren van de 
normale Amerikaanse mannen 

en vrouw die tegen het a-sociale 
aanschurken, maar dat goed we-
ten te verbergen omdat ze tege-
lijkertijd zo menselijk zijn.
Nebraska is een schitterende, 
poëtische film over een schijn-
baar zinloze tocht van duizend 
kilometer van de oude Woody 
Grant om een prijs van één mil-
joen dollar in ontvangst te ne-
men. Een illusie, want de prijs 
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Rayen Panday 
wil zich vrij 
voelen

Heemstede - Zaandammer en 
rechtenstudent Rayen Panday 
is een aanstormende cabaretier 
en stand-up comedian die hard 
bezig is Nederland te verove-
ren. Voirig najaar maakte hij gro-
te indruk tijdens de Open Dag in 
Theater de Luifel. Op zaterdag 7 
maart is hij daar weer; nu met 
zijn tweede avondvullende voor-
stelling Vrijspraak.

Vrij voelen
Na zijn eerste succesvolle 
avondvullende voorstelling Drie 
keer Rayen toert hij op dit mo-
ment langs de Nederlandse the-
aters met Vrijspraak. In dit pro-
gramma wil Rayen vrij zijn, maar 
zich vooral ook vrij vóelen. Want 
wat doe je als je eindelijk vrijge-
sproken bent van al je verplich-
tingen? Alles wat je leuk vindt 
natuurlijk! Althans… dat zou je 
denken.
Vrijspraak gaat over je niet meer 
schuldig te hoeven voelen en op 
te houden met de schuld bij an-

deren neer te leggen. Want ook 
al lijkt het allemaal verdacht, er 
is niets aan de hand totdat het 
tegendeel bewezen is. Als je een 
goed pleidooi houdt, kun je over-
al mee wegkomen.
Lukt het Rayen om zich vrij te la-
ten spreken door de jury?
Vrijspraak vangt aan om 20.15 
uur. Entree: 17,50 euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de voor-
stelling.

‘Word’
voor senioren
Heemstede - In de cursus 
‘Word voor senioren’ komen de 
beginselen van tekstverwerken 
als eerste aan bod. Deze ken-
nis wordt verder uitgebreid met 
het werken met meerdere docu-
menten tegelijk, schermweerga-

ve, lettertypen en opmaak, knip-
pen, plakken en kopiëren, pagi-
na-instelling, tabs, enz. Basis-
kennis van Windows is voor deze 
cursus wel noodzakelijk. De cur-
sus start op vrijdag 20 maart bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede van 13.30 tot 15.30 
uur. Opgeven via www.casca.nl 
of op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. (023) 548 38 28 kies 1.
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bestaat alleen in zijn hoofd. Maar 
of de tocht daarmee vergeefs is? 
Misschien schuilt rijkdom in heel 
andere zaken dan geld.
Een must see! Na afloop van Ne-
braska kan onder het genot van 
een maaltijd met andere bezoe-
kers van gedachten worden ge-
wisseld over de film.
Het programma begint met een 
lezing van Dana Linssen om 
15.00 uur. Entree alleen lezing 
en film: 17,- euro; met maaltijd-
arrangement: 35,- euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur of 
voorafgaand aan de voorstelling.

CULTUUR in en rond Heemstede?
www.heemsteder.nl

Bruce Dern is Woody Grant (foto: Merie Wallace). 



hun werk. Door maar liefst het 
werk van al deze veertien beel-
dend  kunstenaars te bestude-
ren, bestaat in ieder geval de 
mogelijkheid om dieper in te 
gaan op het gehanteerde be-
grip ‘kunstenaars(echt)paar’. Bij 
de verbondenheid in kunst kun-
nen immers allerlei aspecten een 
rol spelen. Zij kunnen onderling 
samenwerken in een bepaald 
kunstwerk, elkaar stimuleren of 
elkaars ideeën zelfs overnemen, 
zich in een identieke richting 
ontwikkelen maar ook volledig 
een andere artistieke kant op-
gaan. Voor de aandachtige toe-
schouwer bestaat de mogelijk-
heid om aan de hand van toege-
voegde anekdotes iets van on-
derlinge afhankelijkheid en de 
daaraan gerelateerde beinvloe-
ding te bespeuren. Maar voor 
een buitenstaander blijft het 
moeilijk om dit proces volledig 
te doorgronden. Zeker op dit ge-
voelige terrein waar creativiteit, 
liefde en compassie zeer verwe-
ven kunnen zijn. 

De zeven kunstenaars(echt)pa-
ren zijn Christine Peursum & 
Hannes Kuiper, Anna Fokkema 
& Walter van Dieren, Monique 
Dukker & Richard Kuiper, Mar-
jan van Berkel & Joop Rooyers, 
Ada Kors & Leo van Velzen, Af-
ke Spaargaren & Kees Kalk-
man en Joke Kokkelkoren & Ot-
to van Os. Het werk is vanaf van-
daag, woensdag 18 februari,  tot 
en met vrijdag 27 maart te zien. 
Openingstijden op werkdagen: 
vanaf 8.00 tot 17.00 uur. De ope-
ning in het Stadhuis vindt plaats 
op vrijdag 20 februari om 16.00 
uur met onder meer Haarlems 
bekende saxofonist Fred Leef-
lang.

Deze tentoonstelling loopt vanaf 
t/m zondag 8 maart (openingstij-
den donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur).
Zie verder: www.kzod.nl en www.
facebook.com/kunst.zijonsdoel.

Passie en Kunst in de 
Waag en Stadhuis
Regio - Geïnspireerd door het 
succes van de recente opzien-
barende (laatste) tentoonstel-
ling van het kunstenaarsecht-
paar Kees Okx (onlangs overle-
den) en Helene van Dongen, or-
ganiseert de Haarlemse Kunste-
naarsvereniging KZOD de ko-
mende weken een tweetal ex-
posities in Haarlem. Hierbij staan 
combinaties van het werk van 
mannelijke en vrouwelijke expo-
santen centraal.

In de Waag aan het Spaarne 
exposeren twee zeer bevrien-
de beeldend kunstenaars onder 
het thema ‘expressiviteit’. Het zijn 
Marjanne Termorshuizen (Sas-
senheim) die haar portretten 
toont vol zeggingskracht naast 
een aantal kleurrijke interieur-
schilderijen terwijl haar kunste-
naarsmaatje Hans Duivenvoor-
den (Hillegom) pentekeningen 
en aquarellen laat zien met po-
etische en humoristische tafere-
len uit het dagelijks leven.
In de Kloostergangen binnen het 
Stadhuis aan de Grote Markt to-
nen zeven  kunstenaarsparen 

Gratis kabaaltje
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
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAALTjE. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

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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Heruitgave ‘Groentje in de moestuin’
Heemstede - Binnenkort gebeurt er iets feestelijks rondom de 
heruitgave van Groentje in de moestuin, het boek over de moes-
tuin/volkstuin van Alma Huisken. De moestuin ligt op de grens 
van Haarlem en Heemstede. 

Groentje in de moestuin was destijds al vrij snel uitverkocht,  maar 
er bleef door de jaren heen telkens vraag naar. Zeker toen de la-
tere, aardse boeken verschenen die Alma met fotografe Doortje 
Stellwagen maakte (Van het land en Met mest en vork), wilden 
velen ook Groentje bemachtigen, omdat het achteraf bekeken 
deel I van de ‘culinaire en groene moestuintrilogie’ bleek te zijn.
Alle reden om het geheel verfrist en zelfs uitgebreidopnieuw uit 
te brengen, bij uitgeverij Lemniscaat.

Er komt vanwege de ‘roots’ aan de rand van de Spaarnestad een 
informele, feestelijke presentatie in Haarlem, op vrijdag 27 fe-
bruari van 16.00 tot 17.30 uur bij Boekhandel H. de Vries aan de 
Gedempte Oude Gracht 27, op steenworp afstand van de volks-
tuin van toen.

Alma en Doortje waren in het voorjaar van 2012 bij Boekhandel Blokker toen ‘Mest en Vork’ werd 
gepresenteerd.

Wie was die 
lieve hulp?

Op zaterdag 21 februari werd 
hulp geboden aan mijn nicht 
en haar partner bij het reser-
veren van een taxi van stati-
on Heemstede-Aerdenhout 
naar restaurant Groenendaal. 
Toen de taxi lang wegbleef, 
bracht iemand (dezelfde per-
soon?) hen zelf naar Groenen-
daal. Dit is fantastisch! Graag 
zou ik deze persoon willen 
bedanken. Bel mij alstublieft, 
023-529 25 59.
Mevrouw Jongepier,
Heemstede

INGEZONDEN
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De 48 uur van Schubert in de Philharmonie Haarlem:

“Ik ben voor niets anders op de wereld 
gekomen dan om te componeren”
Regio -  Vanaf vrijdag 6 maart tot 
en met zondag 8 maart staat de 
Weense componist Franz Schu-
bert in de Philharmonie Haar-
lem centraal met ‘De 48 uur van 
Schubert’.  In deze 48 uur pas-
seren zijn composities in diver-
se uitvoeringen de revue. Franz 
Peter Schubert wordt geboren 
in 1797 als een van de 19 kinde-
ren uit een arm gezin. Ondanks 
dat het gezin kampte met ar-
moede en de tering naar de ne-
ring moest zetten,  nam de klei-
ne Franz Schubert zanglessen. 
Hij maakte zoveel indruk, waar-
door hij kon toetreden tot de 
beroemde Wiener Sängerkna-
be. De Italiaanse componist en 
muziekpedagoog Antonio Salie-
ri gaf Schubert uiteindelijk kos-
teloos les. In 1814 kwamen de 
talenten van Schubert als com-
ponist naar boven. Hij was in 
dat jaar ontzettend productief 
en schreef onder meer vier ope-
ra’s, 144 liederen en twee mis-
sen. Een van zijn beroemde uit-
spraken is ook: “Ik ben voor niets 
anders op de wereld gekomen 
dan om te componeren”. Zake-
lijk gezien had Schubert ech-
ter weinig inzicht. Hij hield bar 
weinig over aan de opbrengst 
van zijn muzikale stukken. Zijn 
hele leven werd gekenschetst 
door geldgebrek, syfilis en ca-

fébezoek. En ondanks dat Schu-
bert te boek stond als levensge-
nieter, was hij ook een naar bin-
nen gekeerde Einzelgänger. Uit-
eindelijk sterft de componist in 
1828 op 31-jarige leeftijd aan de 
tyfus. Schubert liet in zijn kor-
te leven een rijk muzikaal oeu-
vre als erfgoed na. In de Phil-
harmonie wordt het spits afge-
beten op 6 maart met “From-
merFranz: een Ode aan Schu-
bert’, uitgevoerd door het muzi-
kale ensemble Frommermann. 
Dit concert belicht het werk van 
Schubert vol melancholie en ver-
langen en kreeg een waardering 
van vijf sterren in de Volkskrant. 
Op 7 maart waagt de beroemde 
en van oorsprong Georgische pi-

aniste Nino Gvetadze zich on-
der andere aan  Schuberts Mo-
ments Musicaux, nr 1, 2 en 3, de 
Sonate opus postuum 164 D 537 
en Wanderer Fantasie. Na de-
ze uitvoering en ook op 8 maart 
wordt een hapje en een drank-
je geserveerd in de  ‘Schubert-
stube’ in de Blauwe Zaal. Maar 
er is op 7 maart ook mogelijk-
heid om 18.00 uur deel te nemen 
aan het speciale Schubert Diner, 
hiervoor is reserveren verplicht. 
Na het diner treden in de Klei-
ne Zaal het Lipkind Quartet en 
cellist Donkyun An op, die strijk-
trio D471, Sonate Arpeggione en 
Kwintet D956 ten gehore bren-
gen. Op zondag 8 maart voert 
het Nederlands Blazers Ensem-
ble ‘Der Tod und das Mädchen’ 
uit en wordt tot slot  ‘Winterrei-
se’ vertolkt door bariton Thomas 
Oliemans en pianist Rudolf Jan-
sen. Daarnaast flankeren tijdens 
deze 48 uur onder meer nog een 
documentaire, een lezing en 
Schubert op het Cavaillé-Coll or-
gel onder coaching van organist 
Jos van der Kooy. Kortom: Schu-
bert in optima forma. Meer infor-
matie, kaarten en reserveringen 
op www.de48uurvan.nl, tel. 023-
512 12 12 en aan de kassa van 
de Philharmonie, Lange Begij-
nestraat 11 te Haarlem.
Bart Jonker

Heemstede - Nog tot en met 
zondag 2 april kunt u werk van 
fotograaf Edith Lambermon 
(1958) bekijken in Casca de Lui-
fel. Lambermon heeft in 2011 
haar oude liefde opgepakt: foto-
grafie. Ze heeft de Vakopleiding 
Fotografie gevolgd en is in april 
2014 afgestudeerd met een por-
tretserie over mensen die in Ja-
panse interneringskampen za-
ten.
Haar interesse gaat uit naar de 
mens in al zijn kracht en kwets-
baarheid. Het bijzondere voor 
haar zijn de ontmoetingen met 
mensen en de verhalen die zij 
vertellen.
Zij zegt hier zelf over: “Een foto 
is een vertrouwensrelatie tussen 
fotograaf en model; door dit ver-
trouwen ontstaat een portret dat 
recht doet aan de persoon vóór 
de lens.”
Tijdens haar opleiding heeft 
Edith een modeserie gemaakt 
met Wietske Bijl als model. De 
locatie van de serie is in een oud 
kantoor dat dateert uit 1920 en 
nog in originele staat is. De kle-
ding, Wietske en de locatie heb-
ben een uitstraling van de jaren 
50 van de vorige eeuw.
De inspiratie voor de foto’s 
haalde zij uit de film ‘Una gior-
nata particolare’ Ettore Scola 
met Sophia Loren en Marcello 
Mastroianni, met name de scè-

Tentoonstelling
‘Edith Lambermon’

ne met het wasgoed op het dak 
van het appartementencomplex 
waarin zij wonen. Om het filmi-
sche karakter van de foto’s te 
benadrukken, zijn ze afgedrukt 
in kleur èn zwart wit. De mees-
te films uit die tijd waren veelal 
nog in zwart wit, dit vanwege de 
hoge kosten van het maken van 
een film in kleur.
De sfeer van het einde van de ja-
ren 40 en het begin jaren 50 van 
de vorige eeuw, heeft de foto-
graaf geprobeerd te vangen in 
deze serie. Deze sfeer roept her-
inneringen op aan haar jeugd, de 
fijne tijd van het kind zijn en het 
gevoel van veiligheid en gebor-
genheid.
Voor meer informatie kijkt u op 
www.edithlambermon.nl.
De tentoonstelling is bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, gratis te bezoeken tijdens 
openingstijden heden tot en met 
donderdag 2 april.

Eethuis de Luifel presenteert het
Krokusmenu
Van maandag tot en met donderdag wordt in 
Eethuis de Luifel, Herenweg 96, Heemstede een 
heerlijke maaltijd geserveerd. Op maandag 2 
maart is het thema: Krokusmenu: quiche Lor-
raine, gemengde roerbakgroenten, gebakken 
aardappelen, shaslik met 2 koude sausjes, ge-
mengde salade en toe een flensje met kaneelijs 
en slagroom. U kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.30 uur. Reserveren kan tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf, op werkdagen tussen 9 en 12 
uur. Bel: tel. 023-548 38 28 kies 1. De tafel staat 
gedekt voor het aantal personen waarvoor u re-
serveert. Voor mensen die alleen komen maar 
graag samen willen eten, u kunt aanschuiven 
aan de stamtafel om 17.45 uur. Kosten 9,75.

Themabijeenkomst ‘Gezond op leeftijd’
Lezing door Ivan Wolffers
Als we gezonder leven: minder roken en drin-
ken, gezonder eten en stress vermijden, zouden 
we gemiddeld 10 jaar aan ons leven toe kun-
nen voegen. Ja, áls. Want gedrag veranderen is 
moeilijk. In ‘het gezonde lifestyleboek’ ontkent 
of bestraft schrijver Ivan Wolffers de moeilijkhe-
den, die bij het veranderen van een leefstijl ho-
ren, niet. Hij laat zien wat we weten over leefstijl-
verandering en geeft praktische en zinvolle ad-
viezen. Persoonlijke en herkenbare verhalen van 
mensen komen aan bod. Na de lezing is er vol-
doende tijd om vragen te stellen. Ook is er een li-
teratuurtafel van de bibliotheek aanwezig.
De Themabijeenkomst is bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op woensdag 4 maart 

van 14.00 tot 16.00 uur en de entree is 3,50, in-
clusief koffie of thee in de pauze. Opgeven kan 
op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel.: (023) 548 
38 28 kies 1.

Woensdagavond:
Filmavond over de luxe modewereld
Bijna iedere week draait er bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, een film in de Thea-
terzaal. Op woensdag 4 maart  is dat een drama-
film over het leven en werk van de man achter 
een van de beroemdste merken in de luxe mo-
dewereld. Aanvang: 20.00 uur en entree 6,50. 
Voor meer informatie of om te reserveren kunt 
u bellen op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 
023-548 38 28 kies 1. 

Maarten van Rossem in het theater
De relativering in hoogsteigen persoon, zo kun je 
hem gerust bestempelen. Geen onderwerp, hoe 
heikel ook, of hij heeft er een bijna ontnuchte-
rende nuchtere kijk op. Dat heeft allemaal te ma-
ken met wat hij is: historicus, gepromoveerd en 
wel. Met een brede interesse. En een minstens 
zo brede expertise. Politiek, nationaal en inter-
nationaal, Europa… hij is van vele markten thuis. 
Niets raakt naar zijn mening sneller gedateerd 
dan de waan van de dag. De zekerheden, als ze 
al bestaan, neemt hij altijd met een stevige korrel 
zout. De meningen over hem zijn op zijn zachtst 
gezegd verdeeld. Bewondering en afkeer, liefde 
en haat, ze gaan bij hem hand in hand. Tja, ’t 
is maar hoe je het bekijkt. Relativerend. Dat is 
Maarten van Rossem. De voorstelling is in Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op don-
derdag 5 maart om 20.00 uur en de entree is 
18,50. Kaarten bestellen via www.casca.nl of bij 
de receptie van de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Heemsteedse 
vrijwilligers 
op pad voor 

Amnesty
Heemstede - Amnesty In-
ternational maakt zich over 
de hele wereld sterk voor 
mensenrechten en de nale-
ving van de akkoorden van 
Helsinki (1975) waarin onder 
meer de mensenrechten zijn 
vastgelegd.
Amnesty International greep 
de akkoorden van Helsin-
ki als nieuwe strategie aan 
om mensenrechtenschen-
dingen, zoals het gevangen 
nemen van politieke dissi-
denten en het gebruik van 
folteringen, in het Oostblok 
aan de kaak te stellen. De 
bescherming van mensen-
rechten is tot op de dag van 
vandaag actueel! 

Tussen 1 maart en 7 maart 
aanstaande kunt u de col-
lectanten aan de deur ver-
wachten. De organisatie 
is blij dat een groot aantal 
Heemsteedse vrijwilligers 
zich bereid toont om een 
paar straten te gaan lopen 
met een collectebus. 

Knutselclub 
maakt mooie 
bloemenbal

Heemstede - Woensdagmiddag 
4 maart kunnen kinderen van 
5 tot en met 10 jaar een mooie 
bloemenbal maken van grote 
kralen, lint en natuurlijk bloeme-
tjes. De Knutselclub is van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.
Kosten per keer zijn: 5,- euro, 
een kaart voor 10 keer kost 45,- 
euro.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur). 
Kinderen die zich van te voren 
hebben aangemeld gaan voor. 
Voor meer informatie: www.cas-
ca.nl.
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Heemstede duurzaam op de kaart
Zonnepanelen op dak sporthal SportPlaza
Heemstede - Binnenkort gaat 
de plaatsing van maar liefst 204 
zonnepanelen op het dak van de 
sporthal van SportPlaza Groe-
nendaal Heemstede van start. In 
navolging tot succesvolle projec-
ten waar eerder zonnepanelen 
werden geplaatst, zoals de ou-
de muziekschool, de oude Bron-
steen Mavo en de gymzaal van 
basisschool De Evenaar, waarin 
totaal over deze daken 209 pa-

nelen werden geplaatst is de tijd 
rijp gebleken voor een ambitieus 
project.
Door een samenwerking van 
Zon op Heemstede, de gemeen-
te Heemstede en SportPlaza 
Groenendaal Heemstede wordt 
Heemstede nu al duurzaam op 
de kaart gezet.
Van de 204 panelen zijn er nu 
150 verkocht. De laatste 54 wor-
den op dit moment geworven.

Het voordeel voor de deelnemers 
is dat inwoners die geen panelen 
op hun eigen huis willen of kun-
nen plaatsen, toch een steentje 
kunnen bijdragen aan een duur-
zaam milieu. Het rendement is 
hoog.
Voor meer informatie: Zon op 
Heemstede 06-22470976 of mail 
info@zonopheemstede.nl of via 
de website www.zonopheemste-
de.nl.

Kon. HFC – EVV wordt bloedeloos 0-0
Regio - Ze zitten er ieder jaar 
wel tussen. Wedstrijden die min-
der aantrekkelijk zijn als kijkspel 
en waar het vertoonde spel on-
der de verwachting blijft.
EVV heeft de minst gepasseer-
de verdediging in de Top klas-
se maar maakt ook heel wei-
nig doelpunten. Tegen HFC was 
dat afgelopen zondag niet an-
ders. De verdediging bleek het 
sterkste deel en aanvallend werd 
een echte afmaker gemist. Aan 
de zijde van HFC was het com-
binatiespel onder de maat. De 
ploeg wilde wel maar het luk-
te maar niet om tot slimme aan-
vallen te komen. Kansen wa-
ren er wel. Over de gehele wed-
strijd genomen hadden bei-
de ploegen een paar mogelijk-
heden om te scoren. Naarma-
te de wedstrijd vorderde kwam 
EVV steeds beter in het spel, 
nadat HFC de eerste twintig mi-
nuten de overhand leek te heb-
ben. Toch was het Chefrino 
Eind van EVV die na tien minu-
ten spelen een vrije kans kreeg. 
Hij liet de bal hopeloos naast lo-
pen. Nigel Castien, samen met 
Kevin Keij de beste mannen aan 
de kant van HFC, zag twee van 
zijn doelpogingen door de doel-

man van EVV gestopt. Een kop-
bal van Tamerus kwam via een 
verdediger op de paal. Tjon-A-
Njoek scoorde nog wel maar in 
buitenspelpositie. Na de pauze 
kabbelde de wedstrijd voort en 
werd het spelletje van de eer-
ste helft voortgezet. HFC doel-
man Gerard van Rossum moest 
twee maal in actie komen om 
zijn ploeg op de been te hou-
den. Aan de andere kant het-
zelfde. Tjon-A-Njoek alleen voor 
de doelman miste de scherp-
te om koelbloedig af te drukken. 

De hopeloos falende El Yaakou-
bi moest plaatsmaken voor Wou-
ter Haarmans. De moegestreden 
Castien werd vervangen door 
Sam Sin. Na afloop moesten de 
beide coaches, spelers en toe-
schouwers erkennen dat er niet 
meer in zat dan dit bloedeloze 
gelijke spel.
Aanstaande zondag gaat HFC 
naar Amsterdam voor een uit-
wedstrijd tegen het roemruch-
te AFC. In de thuiswedstrijd op 2 
november werd het 1-1. 
Eric van Westerloo

Heemsteeds tafeltennissucces in Nijmegen
Heemstede – Afgelopen week-
end namen maar liefst 16 jeugd-
leden van tafeltennisvereniging 
HBC deel aan de nationale B- 
en C-ranglijsttoernooien in Nij-
megen. Elk jaar, samen met nog 
een paar andere toernooien, een 
belangrijk evenement om pun-
ten voor de ranglijst te behalen 
of zelfs een hogere licentie te 
bemachtigen.
Zaterdag kwamen er 5 spelers 
van de Heemsteedse vereni-
ging in actie tijdens het C-toer-
nooi. Rijk Marttin (pupil) en Ken-
zo Kandelaar (kadet) speelden 
zich keurig tot de halve finales 
waarin ze uiteindelijk hun tegen-
stander moesten feliciteren. Van 
junior Melle van der Linde werd 
vooraf een hoge eindklassering 
verwacht. Hij maakte zijn status 
dan ook waar door de grote fi-
nale te halen. Ondanks dat zijn 
tegenstander hierin een tand-
je te sterk was, verdiende Mel-
le met deze prestatie zijn gewil-

de B-licentie waarvan er vooraf 2 
te verdelen waren!
Op zondag was het de beurt aan 
de spelers die al een B-licentie in 
hun bezit hadden. Doordat Mel-
le hier door zijn goede optreden 
van de dag ervoor ook aan mee 
mocht doen, stond de teller op 
12 deelnemende HBC-ers. Ook 
op deze toernooidag lagen de 
verwachtingen hoog voor enkele 
HBC-ers. Zo waren vooral San-
ne Briefjes, Quinten Broekhof 
en David de Gilder kanshebbers 

voor de podiumplekken. Helaas 
eindigde hun avontuur vrij snel 
na de poulefase. Maar ook ju-
nioren Cynthia van Bakel en Li-
sa Goossens (foto) behoorden 
tot deze groep en lieten dit dan 
ook zien. Voor Lisa was vooraf 
bekend dat een finaleplaats ge-
noeg was voor een felbegeerde 
A-licentie. Dit had te maken met 
een finaleplaats in Assen, eer-
der in dit seizoen. Na een zwa-
re kwartfinale die nipt werd ge-
wonnen stuitte zij op club- en 
trainingsgenootje Cynthia. Iets 
wat je allebei liever niet wilt. On-
danks dat werd deze halve fi-
nale een hele spannende. Na 
een mooie voorsprong van Cyn-
thia wist Lisa zich net op tijd te 
herpakken om de winst veilig te 
stellen en daarmee haar A-li-
centie veroveren! De finale erna 
werd helaas verloren. Geen toer-
nooiwinst maar dat mocht, door 
de hogere licentie, de pret niet 
drukken.

HBC G1 - KDO G1  6-2,
De vrouw van de match...
De meningen over kunstgras lopen dan wel uiteen, maar daar-
door ging onze wedstrijd, ondanks de overvloedige regenval, als 
een van de weinige wel door. En dat is fijn. Tenminste bezien van-
uit het oogpunt van de flow waar het G-team in zit. Verder was het 
wel afzien. Maar goed, voetbal is nou eenmaal een wintersport.

Door een afmelding van Davy en een extra wissel door een spelers 
tekort bij KDO kon het tactisch plan van coach Jan rechtstreeks 
naar de prullenbak. De spelers bleken ook wat moeite te hebben 
met de nieuwe situatie. Bij HBC was sprake van een voorhoede en 
een achterhoede. Het middenveld ontbrak volledig. Dat we deson-
danks nog met 1-0 voor kwamen was aan Arjen te danken, maar 
omdat de samenhang ontbrak werd het toch nog 1-1 met de rust.

Jan koos na de rust voor een aanvallender concept. 1 verdediger 
minder ten gunste van 1 middenvelder. Het was nog even zoeken 
voor HBC, met een achterstand tot gevolg, maar daarna betaalde 
de variant zich toch uit. In de regen- en hagelbuien ging het mid-
denveld combineren. Schakelend tussen de verdediging en aanval 
werd het doel van KDO steeds vaker onder vuur genomen. Anna-
bel ontpopte zich daarbij als de grote animator. Stevige duels wer-
den uitgevochten. De andere middenvelders werden meegesleurd 
in de strijd. Zij was het aanspeelpunt en zij bediende de spits die er 
dan ook dankbaar 4 maakte. Dat zij, en passant, zelf ook haar sco-
rende kwaliteiten toonde was de slagroom op de taart. De eerste 
van haar twee doelpunten was zelfs de mooiste van de wedstrijd.

HBC kwam niet meer in de problemen en liet, opnieuw slechts 
in de tweede helft, zien waartoe dit team in staat is. En dat is dus 
veel.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

De volgende kinderen hebben op 21 februari hun zwemdiploma 
A, B, of C behaald

Diploma  A
Kiki Bouwens, Jesse Broekhof, Sarah Duits, Mies van Gaart, Daan 
Gabel, Mette, Heirman, Tristan Joziasse, Noah Kerkhof, Lisa Kit-
seroo,  Chiara Krom, Keiko Loeffen, Jasmijn Santifort, Mahbub 
Shah, Hugo Tas, Anton Tollenaar, Hidde Tuininga, Carli Vitalis, Ya-
smine Wanders, Jasper Wielemaker, Lieuwe Willekes Macdonald.

Diploma B
Dolores van Amersfoorth, Mats van Berkel, Luuk van den Bos, 
Olivier Beerbaum, Pieter Bouma, Beer Bouwens, Kick Bouwens, 
Fenne den Butter, Susan Forkink, Boaz Goovaerts, Annabel 
Grootscholten, Robynn Heijmel, Jay Ho, Madeleine Jansen, Ju-
lius Kets, Elize Knoop, Luuk Kuhlman, Lorna van Laar, Kurt Lee-
nen, Hugo Rijgersberg , Anne Roozen, Puck Reumann , Djamila 
van der Sluis, Indy van der Sluis, Rink Spandaw, Jazz Veenhuij-
sen, Dani Verlinde, Tygo Verweel, Rox Vossen, Justin Wagenaar.

Diploma C
Giulio Allebes, Esmee Grootscholten, Marilise den Hartog, Josine 
Kinders, Jesse Komdeur, Luna Rodriquez Montoya, Thijne Schop, 
Bryan van Veen.

Alle kinderen van harte gefeliciteerd! 

Diploma-zwemmen
21 februari 2015



 

Woensdag 25 februari
t/m 3 maart

Foto-expositie van Ray-
mond Borghardt in Benne-
broek met thema’s als Het 
zuiden, zwart-wit, Elswout 
en religie. Locatie: voorma-
lig gemeentehuis van Benne-
broek, Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Openingstijden: 
maandag tot en met vrijdag 
van 8.30–12.30 en woensdag-
middag van 13.30- 16.30 uur.

Woensdag 25 februari
t/m 8 maart
Nieuwe expositie KZOD in 
de Waag aan het Spaar-
ne, kunst van kunstenaars-
vrienden Marjanne Ter-
morshuizen en Hans Dui-
venvoorden. Portretten, inte-
rieurschilderijen, pentekenin-
gen en aquarellen. Opening: 
vrijdag 20 februari, 16.00 uur. 
Openingstijden: do t/m zo, 
13.00-17.00 uur.
Zie: www.kzod.nl.

Woensdag 25 februari
t/m 9 maart
Verlengd: expositie met 
portretten van de families 
Van Loon en Dorhout Mees 
op landgoed Leyduin. Te-
vens een serie historische 
kaarten met landschappelijke 
geschiedenis van buitenplaats 
Leyduin over de afgelopen 
vier eeuwen. Open: ma t/m 
vrij, 11.00-15.00 uur. Toegang: 
2,50. Leidsevaartweg tussen 
nummer 49 en 51, Heemstede.

Woensdag 25 februari
t/m 20 maart
Expositie cursisten van do-
centen Jeannette de Bruin 
en Ietje Rijnsburger. Teke-
nen en schilderen. Molen-
werfslaan 11, tijdens ope-
ningsuren 9.00-12.00 uur en 
13.00-17.00 uur doordeweeks).

Woensdag 25 februari
t/m 27 maart
Nieuwe expositie KZOD. 
Zeven kunstenaars(echt)pa-
ren tonen werk in de Kloos-
tergangen van het Stadhuis 
te Haarlem. Openingstijden 

op werkdagen: vanaf 8.00 tot 
17.00 uur. Opening op vrijdag 
20 februari,16.00 uur, met on-
der meer Haarlems bekende 
saxofonist Fred Leefl ang.
Zie: www.kzod.nl.

Expositie Cubaans kunste-
naar Carlos Casas in de 
burgerzaal van het raad-
huis van Heemstede. Kunst-
werken met een ecologisch 
concept, kleurrijk, surrea-
listisch, eclectisch en met 
veel symboliek. Kijk ook op:
www.galleryodyssey.com.

Woensdag 25 februari
t/m 29 maart

Expositie galerie Ateljee 
2 in De Zilk met werk van 
2 cursisten Piet Halma en 
Martien Weijers. Opening: 
vrijdagmiddag 6 maart om 
17.00 uur door burgemees-
ter van Noordwijkerhout,
Gerrit Goedhart. Openingstij-
den: alle weekenden in maart 
van 12.00-17.00 uur (of op af-
spraak). P.J. Warmerdamstraat 
38, De Zilk. www.ateljee2.nl.

Woensdag 25 februari
t/m 31 maart
Expositie fi jnschilder Ga-
be de Vries. Historische tafe-
relen van Heemstede en Ben-
nebroek. Locatie Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemste-
de. Vrije toegang.

Woensdag 25 februari
t/m 2 april
Fototentoonstelling Edith 
Lambermon bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Tijdens openingstijden. 
Kijk op:
www.edithlambermon.nl.

Woensdag 25 februari
t/m 6 april
Portretten in zwartwit 
van Jan Roozen, gebo-
ren Heemstedenaar in de
Bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingsuren, gratis 
toegang. Info: 023-5115300. 

AgendA Zaterdag 28 februari
en 1 maart
Spirituele beurs door Nic-
ky’s Place in steunpunt 
voor ouderen, Van Oosten de 
Bruynstraat 60 te Haarlem. 
Div mediums, healers, mag-
netiseurs etc. Toegang 1 dag:
6,- euro; voor 2 dagen: 9,- eu-
ro. Parkeren kosteloos. Voor 
uitgebreide informatie kijkt u 
op de website www.nickys-
place.nl of belt u 06-41041509 
(Nicole van Olderen).

Zondag 1 maart
Verhaallezing door Car-
men de Haan: ‘Wat wil hij, 
wat wil zij’, over kwaliteit in 
je relatie brengen. St. Rap-
haëlkerkje, Popellaan 1, Bloe-
mendaal. 14.00-16.00 uur. 8,-.
Reserveren niet noodzakelijk.
Info: 023-5261144.
www.carmendehaan.nl

Yvonne Weijers zingt met 
huisband tijdens Jazz Ma-
tinee van de Haarlemse 
Jazzclub. Patronaat, Zijlsingel 
2 Haarlem. Aanvang 15.00-
18.00 uur. Kaarten à 10,- via 
www.dehaarlemsejazzclub.nl.

Maandag 2 maart
Alzheimer Café Haarlem 
met thema ‘netwerken’. Met 
adviezen van een vertrou-
wenspersoon. Wijkgebouw ’t 
Trionk, Van Oosten de Bruyn-
straat 60, hoek Westergracht, 
Haarlem; inloop 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur (tot 21.30 
uur). Toegang gratis.

Dinsdag 3 ma art                                                                

Lezing ‘hulphond’ bij NvvH 
om 14.00 uur. Erna Aarsen 
vertelt over haar hulphond. 
Erna werkte als kleuterleid-
ster en kreeg sclerodermie: 
een aandoening die leidt tot 
verharding van het bindweef-
sel. Locatie: EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a te Heemste-
de. Toegang leden gratis: niet-
leden 2,50 euro.  Info: tel. 023 
5477486 of www.nvvh.nl.

Dinsdag 3 maart
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Foto-
vakschool Amsterdam in 
Janskerk Haarlem ‘Profec-
tus’. Onder meer werk van 
Heemsteedse Juliette Vroom. 
Jansstraat 40, Haarlem. Di 
t/m vrij en elke 3 zaterdag 
v/d maand. 9.00-17.00 uur. Zie 
ook: www.profectus2015.nl.

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

dit onderwerp. Info bij Welzijn 
Ouderen Heemstede: 023 -528 
85 10.

Parkinson Café voor Haar-
lem & omstreken van 14.00 
tot 16.00 uur in het Wijkcen-
trum De Ringvaart, Floris van 
Adrichemlaan 98 in Haarlem.
Annelies Jonkers - Cornelisse, 
bestuurslid van de Parkinson 
Vereniging, legt uit wat het 
belang is van de Vereniging 
en van het lidmaatschap voor 
de patiënt, mantelzorger, ver-
zorgende en voor de Parkin-
son Vereniging zelf. Informa-
tie: 023-5278170 of 5270927.

René Dessing geeft een le-
zing over het boek De Am-
sterdamse buitenplaat-
sen bij boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang 5,- euro, reserveren
gewenst via 023-5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl.

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

Donderdag 5 maart 
t/m woensdag 22 april

De Appelpluksters.

Groepsexpositie in het vm. 
gemeentehuis van Benne-
broek. Al enige jaren schil-
dert een groep mensen op 
vrijdagochtend bij de CASCA 
in Heemstede, onder leiding 
van schilderdocente Jacqueli-
ne Emmens.
Deze groep exposeert. Loc: 
Bennebroekerlaan 5. Open: 
ma t/m vrij: 8.30 – 12.30 uur 
en woensdagmiddag: 13.30 -  
16.30 uur.

Vrijdag 6 maart
Trefpuntcafé ‘Passie voor 
Bach’ met gast Govert Jan 
Bach. Hij werkte als geeste-
lijk verzorger in de GGZ. Daar 
maakte hij veel gebruik van 
muziek, onder meer die van 
Bach. Hij is nu programmama-
ker van het werkdagelijks pro-
gramma GeendagzonderBach 
bij de Concertzender. 
Trefpunt, Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Toegang: gratis. 
Deur open: 20.00 uur.

Bij Alliance Française, le-
zing in het Frans door 
Christian Furia, kunsthisto-
ricus in De Pauwehof, Ach-
terweg 19, Heemstede. Dit-
maal: De Suikereilanden, de 
Franse Caraïben in de 17e en 
18e eeuw. 
Aanvang 20.15 uur. Cursisten 
en vrienden toegang gratis, 
anders 8,- euro.

Optreden ‘Alderliefste’ met 
Franse chansons en Neder-
landse nummers. 20-jarig 
bestaanviering in Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanv. 20.15 uur. Entree: 
19,- euro. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel, 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur of voorafgaand aan 
de voorstelling.

Vrijdag 6  maart
t/m 8 maart
De 48 uur van Schubert. Di-
verse uitvoeringen van Schu-
bert door diverse musici in 
48 uur. Philharmonie, Lange 
Begijnestraat 11 te Haarlem. 
Meer informatie, aanvangstij-
den, kaarten en reserveringen 
op www.de48uurvan.nl, tel. 
023-512 12 12 en aan de kas-
sa van de Philharmonie.

Zaterdag 7 maart
Optreden cabaretier Ray-
en Panday met ‘Vrijspraak’. 
Aanvang 20.15 uur. In de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree: 17,50. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 9 
en 12 uur of voorafgaand aan 
de voorstelling.

Zondag 8 maart
Zangeres Deborah J. Carter 
in theater de Krocht, Zand-
voort. Aanvang 14.30 uur, 
toegang: 15,-. 
Reserveren: 023-5310631 of 
via de websites www.jazzin-
zandvoort.nl of via www.fa-
cebook.com/jazzinzandvoort 
Voor 12,50 euro extra kunt u 
na afl oop gezellig blijven eten. 
Reserveren is voor het eten 
noodzakelijk.

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

Dinsdag 24 maart
Culturele middag Cas-
ca, Herenweg 96, Heemstede 
met lezing door Hillebrand de
Lange (HVHB) met thema 
‘Heemstede breidt uit: 1881 
(uit de Heemsteedse Canon). 
Aanvang 14.00 uur. Einde: 
16.00 uur.
Reserveringen: 023-5483828.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 februari 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomst 
winkelcentra Heemstede

2 maart 20.00 uur 
(zie www.heemstede.nl)

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
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Wandeling in Groenendaal met uitleg 
over beheerplan
4 maart a.s. 15.00 uur
De afgelopen weken heeft u kunnen reageren 
op  het concept-beheerplan voor het wandelbos 
Groenendaal. Er blijken de nodige vragen te zijn 
over de uitvoering van het plan. 

Daarom organiseren wij op woensdagmiddag 
4 maart 2015 een wandeling door Groenendaal. 
Medewerkers van de gemeente zullen ter 
plekke onderwerpen als het uitdunnen/snoeien, 
de esdoornbestrijding en het aanleggen van 
takkenrillen toelichten. Zo kunt u zich een goed 
beeld vormen van de maatregelen uit het nieuwe 
beheerplan in de praktijk. Tijdens de wandeling is er 
uiteraard gelegenheid om uw vragen te stellen over 
andere onderwerpen uit het beheerplan. 

Op woensdag 4 maart van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin de workshop contact met je (ongeboren) 
baby. De workshop is voor aanstaande ouders 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede.  

Ook al zit de baby nog in de buik, ouders kunnen al 
meer met hem/ haar communiceren dan je denkt. 
In deze workshop krijgen ouders meer informatie 
over: 
- het gedrag van de baby in de buik
- hoe ouders contact kunnen maken door voelen, 

praten en zingen
- het inspelen op de ontwikkelingen in gedrag en 

behoeften van de baby
- het herkennen van subtiele signalen, die de baby 

geeft in de buik.
- hoe baby’s zich ontwikkelen tot 3 maanden na 

de geboorte en hoe ouders hierop in kunnen 
spelen. 

Workshop contact met je 
(ongeboren) baby

Voor deze speciale wandeling hoeft u zich niet 
vooraf aan te melden. We verzamelen om 15.00 
uur bij de ingang tegenover de kinderboerderij aan 
de Burgemeester van Rappardlaan. De wandeling 
duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Kunt u niet mee met de wandeling maar wilt u 
alsnog reageren op het beheerplan? Op donderdag 
12 maart om 20.00 uur bespreekt de raadscommissie 
Ruimte het beheerplan en de inspraakreacties. 
U bent van harte welkom deze openbare vergadering 
in het raadhuis bij te wonen, als toehoorder of als 
inspreker. Om uw mening te geven kunt u gebruik 
maken van het spreekrecht; meldt u zich in dat geval 
voor de vergadering bij de griffier.

Aanstaande ouders die interesse hebben voor deze 
workshop kunnen zich inschrijven via de knop 
themabijeenkomsten en cursussen op 
www.cjgheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze workshop.

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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Eykmanlaan 23, het kappen van 1 boom, wabo-

nummer 20145, ontvangen 11 februari 2015 
- Lorentzlaan 70, het plaatsen van een 

fietsenstalling, wabonummer 20155, 
 ontvangen 12 februari 2015
- Leidsevaartweg 45A, het kappen van 6 bomen, 

wabonummer 19930, ontvangen 8 februari 2015
- Binnenweg 141B, het plaatsen van reclame, wabo-

nummer 20161, ontvangen 12 februari 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Javalaan 40, een opbouw op de garage en 

diverse aanpassingen, wabonummer 19360, 
ontvangen 26 januari 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Javalaan 40, een opbouw op de garage en 

diverse aanpassingen, wabonummer 19360, 
ontvangen 26 januari 2015. Belanghebbenden 
kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Gaat u stemmen? Neem uw stempas en legitimatie mee!
Gaat u op 18 maart stemmen voor de leden van de 
Provinciale Staten en/of de leden van het bestuur 
van het hoogheemraadschap van Rijnland? Vergeet 
dan niet uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs 
mee te nemen. Het identiteitsbewijs moet 
geldig of maximaal vijf jaar verlopen zijn. Als 
identiteitsbewijs geldt uw paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of vreemdelingendocument. Heeft u een 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander 
land dan uit de Europese Unie,  Liechtenstein, 

Noorwegen of IJsland dan kunt u zich alleen 
met uw vreemdelingendocument identificeren. 
Wilt u iemand machtigen via de achterkant 
van uw stempas? Vergeet dan niet een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee te geven aan de 
gemachtigde. Hierbij gelden dezelfde regels als 
hierboven vermeld.
Kijk voor alle informatie over de verkiezingen van 
18 maart op www.heemstede.nl bij politiek en 
organisatie, verkiezingen 2015.

Verwijdering boot Linge
In onze publicatie van 11 februari 2015 hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:

- Een zeilboot met blauw zeil, in een zijtak van de 
Leidsevaart, aan de Linge, op ligplaats LIN 001.

Bovengenoemd vaartuig is op 19 februari 2015 in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 

bij bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verkiezingen 18 maart 2015
Op 18 maart 2015 worden voor het eerst landelijk 
twee verkiezingen tegelijk georganiseerd: zowel 
de leden van de Provinciale Staten als van de 
Waterschappen worden gekozen. Dit heeft een 
aantal gevolgen, waar wij u graag op willen wijzen.

Twee stempassen
Als u Nederlander bent, 18 jaar of ouder bent 
en niet uitgesloten bent uit het kiesrecht, dan 
ontvangt u uiterlijk 4 maart twee stempassen: voor 
elke verkiezing één. Beide stempassen hebben 
een andere lay-out. Als u uw stem voor beide 
verkiezingen wilt uitbrengen, dan moet u beide 
stempassen meenemen naar het stembureau. 
Zonder stempas mag u voor de desbetreffende 
verkiezing niet stemmen!  

Bent u geen Nederlander, maar wel 18 jaar of ouder 
en in het bezit van een geldige verblijfsvergunning, 
dan ontvangt u uiterlijk 4 maart alleen een 
stempas voor de verkiezing van de leden van het 
hoogheemraadschap van Rijnland, het waterschap 
waaronder Heemstede valt. Om te kunnen 
stemmen moet u uw stempas meenemen naar het 
stembureau. Zonder stempas mag u niet stemmen!

Geen stempas ontvangen / 
stempas kwijt geraakt
Als u op 4 maart nog geen stempas heeft 
ontvangen, ga dan na of u op 2 februari 2015 in 
Heemstede ingeschreven stond. 2 Februari 2015 

is de dag van de kandidaatstelling en bepalend 
voor waar u mag stemmen. U mag stemmen in 
die gemeente waar u die dag in de Basisregistratie 
personen ingeschreven stond.
Heeft u naar uw mening ten onrechte geen stempas 
ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt, dan kunt u 
uiterlijk 17 maart om 12.00 uur bij de gemeente een 
vervangende stempas aanvragen. Mocht u de oude 
eerste stempas weer terug vinden, dan kunt u na 
afgifte van de vervangende stempas niet meer met 
de oude stempas stemmen.
Als u één van beide stempassen bent kwijtgeraakt 
of ten onrechte niet heeft ontvangen, dan hoeft u 
alleen die stempas te laten vervangen. De stempas 
voor de andere verkiezing kunt u nog gewoon 
gebruiken.

Stemmen met een kiezerspas
Ook bij deze twee verkiezingen kunt u met een 
kiezerspas in een andere gemeente stemmen. 
Echter, waar u mag stemmen verschilt per 
verkiezing. Voor de verkiezing van de leden van 
de Provinciale Staten mag u in elke gemeente 
in Noord-Holland stemmen; voor de verkiezing 
van de leden van het hoogheemraadschap van 
Rijnland mag u in de gemeenten stemmen, die 
binnen dit hoogheemraadschap vallen. Globaal 
zijn dit de Noord-Hollandse gemeenten onder het 
Noordzeekanaal en de noordelijke gemeenten van 
Zuid-Holland tot Zoetermeer. De exacte gemeenten 
worden verderop onder een apart kopje vermeld, 

waarbij ook aangegeven is welke gemeenten 
onder twee of meer waterschappen vallen. Als u in 
een dergelijke gemeente met een kiezerspas wilt 
stemmen, dan raden wij u aan bij deze gemeente 
na te gaan welke stembureaus aangewezen zijn 
als stembureau voor het hoogheemraadschap van 
Rijnland. 
De aanvraag voor een kiezerspas kan schriftelijk 
uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015 gedaan worden. U 
kunt ook aan de balie uw stempas laten vervangen 
door een kiezerspas. Dit kunt u tot uiterlijk 17 maart 
2015 om 12.00 uur doen.

Stemmen met een volmacht
Het verlenen van een volmacht kan op twee 
manieren: via de achterzijde van de stempas (de 
onderhandse volmacht) en via het volmachtbewijs. 
In beide gevallen geldt, dat de volmachtstem 
tegelijk met de eigen stem uitgebracht moet 
worden en dat de gevolmachtigde maximaal twee 
volmachtstemmen per verkiezing mag uitbrengen. 
Tegelijk met de eigen stem uitbrengen betekent 
ook, dat de gemachtigde zelf ook voor de 
betreffende verkiezing moet stemmen als waarvoor 
u deze persoon machtigt. Het is zo bijvoorbeeld 
niet mogelijk, dat de gemachtigde alleen voor 
de Provinciale Staten stemt en u deze machtigt 
voor het uitbrengen van uw stem voor de 
Waterschapsverkiezing. In dat geval gaat uw stem 
verloren. Let daarop bij het verstrekken van een 
volmacht.



Vrijwilligers gezocht voor 
Bennebroekbos en Overplaats

Het gaat om een groep vrijwil- 
ligers die redelijk zelfstandig op 
maandag aan de gang is. Veel-
al gaat het om handmatig werk, 
maar wellicht ook om machinaal 
werk.

Landschap Noord-Holland biedt 
dan eerst een cursus aan. De 
vrijwilligers vallen onder het 
beheerteam Zuid van Landschap 
Noord-Holland dat verder zorgt 
voor Buitenplaats Leyduin, Al- Fo
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verna en delen van de Stelling 
van Amsterdam. Het team be-
staat uit vijf boswachters en 
een enthousiaste groep vrijwil-
ligers. Landschap Noord-Hol-
land biedt een kleine onkosten- 
en reiskostenvergoeding en een 
werkkeet van waaruit gewerkt 
wordt.

Hebt u belangstelling of wilt u 
nadere informatie, bel of mail 
dan met boswachter Ron Dam, 
mobiel 06-53496008, r.dam@
landschapnoordholland.nl of 
boswachter Peter de Jong, mo-
biel 06-20077738 of p.dejong@
landschapnoordholland.nl.

Regio - De huidige vrijwilligersgroep van het Bennebroekbos 
en de Overplaats kan versterking gebruiken. In deze schitte-
rende wandelgebieden aan weerszijden van de Glipperweg op 
de grens van Heemstede en Bennebroek is altijd wat te doen. 
Heeft u tijd over en houdt u van maaien, hooien, zagen en al-
lerlei ander werk buiten, meld u dan aan.

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

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

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

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

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

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

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

Volmacht via de achterzijde van de stempas
Wilt u iemand machtigen, die in dezelfde gemeente 
woont als u, dan kunt u het deel van de volmacht 
op de achterzijde van de stempas invullen. Let erop, 
dat alle handtekeningen geplaatst zijn en geef de 
gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs 
mee. 

Volmacht via volmachtbewijs
Als de gemachtigde niet in uw gemeente woont 
of u wilt deze persoon al machtigen voordat de 
stempas bezorgd wordt, dan kunt u dit doen via een 
volmachtbewijs. Het aanvraagformulier hiervoor 
kunt u krijgen bij de gemeente. De aanvraag moet 
uiterlijk vrijdag 13 maart 2015 bij de gemeente 
ingeleverd worden. Let er hierbij wel op, dat de 
gemachtigde ook stemgerechtigd is voor hetzelfde 
orgaan. Dit betekent, dat de gemachtigde bij een 
volmacht voor de verkiezing van de leden van 
de Provinciale Saten ook in de provincie Noord-
Holland moet wonen. Bij een machtiging voor 
de verkiezing van de leden van het waterschap 
moet de gemachtigde ook stemgerechtigd zijn 
voor het hoogheemraadschap van Rijnland. 
Hieronder kunt u zien welke gemeenten onder 
het hoogheemraadschap van Rijnland vallen. 
Ook kunt u hier zien welke gemeenten ook 
één of meer andere waterschappen binnen de 
gemeentegrenzen hebben. Als u iemand in een 
dergelijke gemeente wilt machtigen, moeten wij 
eerst bij de betreffende gemeente nagaan of de 
gemachtigde stemgerechtigd is voor de verkiezing 
van de leden van het hoogheemraadschap van 

Rijnland. Als dat niet zo is, wordt uw verzoek 
afgewezen.

Gemeenten binnen het hoogheemraadschap 
van Rijnland
De volgende gemeenten vallen onder het 
hoogheemraadschap van Rijnland. De gemeenten, 
die ook een of meer andere waterschappen 
binnen de gemeentegrenzen hebben, zijn cursief 
weergegeven: Aalsmeer, Alphen aan den Rijn, 
Amstelveen, Amsterdam, Bloemendaal, Bodegraven, 
Boskoop, Gouda, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, 
Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, 
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Reeuwijk, Rijnwoude, Teylingen, 
Velsen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, 
Zandvoort, Zoetermeer en Zoeterwoude.

De gang van zaken op het stembureau
Omdat er twee verkiezingen tegelijk zijn, zijn er in 
het stemlokaal ook min of meer twee stembureaus 
ingericht. U wordt in het stemlokaal ontvangen 
door een gastheer of gastvrouw, die controleert of u 
alles bij zich heeft en u vervolgens doorverwijst naar 
de stemtafel van de Provinciale Staten. Daar wordt 
uw identiteit gecontroleerd, wordt gecontroleerd 
of de stempas inderdaad van u is en als u ook 
voor het waterschap stemt, krijgt u een stempel 
op uw stempas waaruit blijkt dat uw identiteit al 
gecontroleerd is. Vervolgens wordt gecontroleerd of 
uw stempas niet voorkomt in het negatief register 

van stempassen die niet meer gebruikt mogen 
worden. Als alles goed is, ontvangt u een stembiljet 
voor de Provinciale Staten. U brengt uw stem uit en 
deponeert het stembiljet in de betreffende stembus. 
Als u alleen voor de Provinciale Staten stemt, verlaat 
u hierna het stembureau.

Als u ook voor het waterschap wilt stemmen, 
loopt u vervolgens door naar de stemtafel van 
het waterschap. U levert daar uw stempas voor 
de waterschapsverkiezing in. Uw stempas wordt 
gecontroleerd in het negatief register van de 
stempassen die niet meer gebruikt mogen worden. 
Als uw stempas daar niet in voorkomt, krijgt u 
een stembiljet en kunt u uw stem uitbrengen. 
Hierna deponeert u uw stembiljet in de daarvoor 
bestemde stembus en verlaat u het stemlokaal.
Wilt u alleen voor het Waterschap stemmen, dan 
wordt uw identiteit toch bij de stemtafel van de 
Provinciale Staten gecontroleerd. Als dat goed is, 
wordt u vervolgens doorverwezen naar de stemtafel 
van het Waterschap, waar de procedure verder gaat 
als hierboven beschreven.

De rol van de gastheer of gastvrouw is erg 
belangrijk. Deze houdt de voortgang van het 
stemproces in de gaten en let er daarnaast op, dat 
niet meer dan drie kiezers zich in het stemgedeelte 
bevinden. Bij meer dan drie kiezers wordt het 
overzicht van de stembureauleden op het 
stemproces belemmerd. Het is daarom belangrijk, 
dat u altijd de aanwijzingen van de gastheer of 
gastvrouw opvolgt.
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