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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

D66 en PVV de winnaars, 
ook in Heemstede

VVD wordt de grootste;
het CDA halveert
De VVD blijft in Heemstede de 
grootste partij, al boekten de li-
beralen slechts een kleine winst. 
Het CDA hield zich keurig aan 
de prognoses en halveerde. Het 
aantal stemmen voor de Staten 
zakte ook nog eens in verge-
lijking met de gemeenteraads-
verkiezingen van 2010. Lande-
lijk verloor de partij iets minder 
dan in Heemstede. De PvdA blijft 
stabiel op ongeveer 13% van 
de stemmen en is daarmee nipt 
achter D66 gebleven. De demo-
craten boekten niet alleen lande-
lijk succes, maar ook in Heem-
stede trokken zij 14% van de 
kiezers naar zich toe. Echter de 
18% die deze partij binnenhaal-
de in 2010 tijdens de verkiezin-
gen voor de gemeenteraad werd 
niet meer gehaald.
De SP, van de altijd olijke voor-
man Roemer, moest het met 5% 
van de stemmen doen, omgere-
kend ongeveer 1000 Heemste-

denaren die wel wat zien in de 
SP. GroenLinks maakt vreem-
de sprongen. Landelijk deden 
ze het iets beter (+ 0,2%) maar 
in Heemstede gaat er bij iede-
re verkiezing één procentje af. In 
Heemstede blijven ze de SP nog 
net voor.

PVV en 50+ maken hun
opwachting in de staten
De PVV wordt als mede-winnaar 
uitgeroepen, maar veel verge-
lijkingsmateriaal is er niet. Ver- 
trekkend vanaf nul is alles wat 
meer is natuurlijk winst en de 
7% die de partij wist te halen 
in Heemstede staat in schril con-
trast met cijfers die zij elders 
hebben gehaald, zoals Volen-
dam 28%. Van de kleinere par-
tijen boekt alleen 50+ van Jan
Nagel enige succes, maar voor 
het overige is het kommer en 
kwel. De Groenen, de Oude-
ren Partij, Christen Unie/SGP 
en de Partij voor de Dieren 
moesten genoegen nemen met 
verlies. Bij de eerstvolgende 
verkiezingen (gemeenteraad) 
doen veel landelijke en pro-
vin-ciale partijen niet mee. Wel 
het lokale HBB, dat in 2010 nog 
12% van de kiezers achter zich 
kreeg.

Heemsteedse kandidaten
Van alle Heemsteedse kandida-
ten is Annelie Brummer (VVD) 
vrijwel zeker van een plaats in 
het provinciehuis van Haar-

lem. De partij zal vrijwel ze-
ker één gedeputeerde(n) leve-
ren waardoor haar 14e plaats in 
beeld komt voor een plaats op 
de bankjes.
De overige kandidaten kwa-
men niet verder dan een aan-
tal voorkeursstemmen. Alleen 
de heer Houda (PvdA) kreeg een 
ruim aantal voorkeursstemmen 
en wel 2987. De andere kan-
didaat van de PvdA in Heem-
stede, de heer Geels, kreeg 
er 369. Van Keulen (CDA) en 
Sabelis (GL) kregen 491 en 719; 
te weinig voor een directe zetel 
in de Staten. Ook de kandidaat 
van de nieuwe 50+ partij de heer 
Holthuizen kon met 400 stem-
men geen potten breken.

De zetelverdeling in de Staten
De VVD (13) PvdA (11) PVV (6) 
+6 D66 (6)+4 CDA (5)-5 SP (5) 
-4 GL (5) +1 PvdD (1)-1 Oude-
ren Partij Noord Holland (1) CU/
SGP (1) –1 50+(1) +1 Onafhan-
kelijke (0)-1.

De VVD neemt het initiatief om 
te komen tot programmavor-
ming. Een college van gedepu-
teerden van VVD en PvdA aan-
gevuld met de PVV of D66 ligt 
het meest voor de hand. De 
onderhandelingen om tot een 
college te komen starten bin-
nenkort. In mei kiezen de nu ge-
kozen leden van de Provinciale 
Staten de leden van de eerste 
kamer. Daarbij is ieder lid vrij 
om te stemmen op de kandidaat 
die hij of zij wil. Dat kan en mag 
dus ook iemand van een geheel 
andere partij zijn dan de eigen 
partij.
Onder andere daarom is de sa-
menstelling van de Eerste Kamer 
voorlopig nog ongewis. 
eric van westerloo

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

 

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

KIP 
in braadzak

50 minuten in oven
op 180 graden

Binnenweg 143 - Heemstede - 023-5282698

SPECIALE ACTIE
10 heerlijke

saucijzenbroodjes
e10. 00 (per stuk e1.50)

Geldig t/m 19 maart

heemstede - De verkiezingen voor de staten van noord-hol-
land werden geheel overschaduwd door het landelijke thema 
of rechts dan wel links de meerderheid in de eerste Kamer 
zou krijgen. het antwoord kent u waarschijnlijk al. we zullen 
moeten wachten tot zeker 23 mei voordat hierover duidelijk-
heid is. heemstede kende een onwaarschijnlijk hoge opkomst 
van ruim 70%.totaal bezochten 1,2 miljoen mensen in noord- 
holland het stembureau 58% van alle stemgerechtigden. 

U koestert het.
Uw vrouw haat het.

Wij slaan het op.

* Aanbod geldig voor een nieuwe huurovereenkomst en een geselecteerd aantal opslagruimtes. Exclusief slot, verzekerings- en administratiekosten. Vraag naar de voorwaarden.

Geen extraverplichtingen

Eerstemaand huur

Huur nu uw opslagruimte bij Shurgard!
• Steeds de beste prijs • Huur vanaf één week 
• 7d/week toegang, 24u/dag op verzoek

Shurgard Heemstede - Cruquiusweg 29

 shurgard.nl
 023 548 33 50
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 24 februari t/m

2 maart 2011)

Huwelijken:
Geen huwelijken deze peri-
ode.

Geboorte:
Levi S. Millenaar, zoon 
van J.J.W. Millenaar en W. 
Scheepstra

COLOFON
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Nieuw begin

Het doorsnijden
van de banden
en het loslaten
van alles wat
vertrouwd is
brengt me bij

iets zijn
naar niets zijn

alles is weer blanco
ik koester de momenten

van er-zijn 
zonder iets te willen
zonder iets te doen
maar blijf aanwezig

en waakzaam
in de ruimte
die ontstaat
om te doen 
wat nodig is

dat gedaan wordt

Ada Lodder

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

Voorjaar in de lucht
Heemstede – Krokusjes paars, geel 
en wit. Te zien in diverse grasbermen 
die Heemstede rijk is. Ze geven alvast 
een voorzet voor het naderend voor-
jaar. Ook zo’n vrolijke foto gemaakt in 
Heemstede of Bennebroek? Mail naar: 
redactie@heemsteder.nl Deze foto is 
afkomstig van Bart Jonker.

Autoshow 
komt naar 
Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 9 
april zal de eerste AutoShow 
Heemstede plaatsvinden op de 
Binnenweg en Raadhuisstraat.
Diverse gerenommeerde auto-
dealers uit Heemstede en de di-
recte omgeving gaan deelne-
men en zijn enthousiast. Tijdens 
de show zullen spiksplinternieu-
we modellen van diverse merken 
worden getoond.

Dichtstorten

De schrik van 
je leven

Heemstede – Een 45-jarige 
Haarlemmer kreeg in de nacht 
van zaterdag 5 op zondag 6 
maart rond 04.35 uur de schrik 
van zijn leven toen hij met zijn 
auto over de kop sloeg aan 
de Zandvoortselaan. De aan-
dacht van de man was ver-
moedelijk door vermoeidheid 
even afgedwaald, waardoor hij 
langs een geparkeerde auto 
schaafde, de stoep raakte en 
vervolgens over de kop sloeg. 
De Haarlemmer is zelf uit zijn 
voertuig geklommen. Wel is 
hij overgebracht naar een zie-
kenhuis voor controle. De man 
was niet onder invloed van al-
cohol. 

Inbraak met lawaai, wie weet meer?
Heemstede – De politie stel-
de maandag 7 maart omstreeks 
18.30 uur een onderzoek in bij 
een restaurant aan het Wip-
perplein, na een melding dat er 
daar was ingebroken. Ter plek-
ke bleek dat de voordeur en de 
sponningen volledig waren ver-
nield. Het is niet bekend hoe laat 
de inbraak exact heeft plaatsge-

had. Gezien de schade aan de 
post en de deur is het goed mo-
gelijk dat de vernielingen met 
het nodige lawaai gepaard zijn 
gegaan. De politie onderzoekt 
de inbraak. Mensen die iets ver-
dachts hebben gezien, worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in Heemstede, via 
0900-8844.

Drankrijdster informeert bij politie 
naar (ingevorderd) rijbewijs
Heemstede – De politie heeft 
vrijdag 4 maart aan het einde 
van de middag een 53-jarige in-
woonster van Heemstede aan-
gehouden wegens het rijden on-
der invloed van alcohol en het 
rijden met een ingevorderd rij-
bewijs. De vrouw was even 
daarvoor naar het politiebureau 
gekomen met de auto, omdat zij 
zich afvroeg of haar rijbewijs nog 
op het bureau lag. Deze bleek 

tijdens een eerdere overtreding 
voor rijden onder invloed te zijn 
ingevorderd. Agenten hadden 
wederom het vermoeden dat 
de Heemsteedse onder invloed 
van alcohol verkeerde, waarna 
er een ademanalyse werd uit- 
gevoerd. Hieruit bleek dat ze 
een promillage had van ruim 1.5, 
terwijl 0.5 maximaal is toege-
staan. De vrouw is aangehou-
den.



pagina 4 de Heemsteder  - 9 maart 2011

Kaldi, koffie met karakter 
op de Binnenweg

Dompel je onder in de koffiewe-
reld Kaldi.  Koffie & Thee open-
de op 4 maart een nieuwe win-
kel in Heemstede. Buiten stond 
de grappige piaggio mobiele kof-
fiebar voor een eerste slokje met 
Kaldi koffie. Binnen in de sfeer-
volle en overzichtelijke winkel de 
beleving van koffie in al zijn as-
pecten. Met  alle kenmerken die 
men kan verwachten bij de kof-
fie & thee formule. “En dat geldt 
zeker voor de winkel in Heem-
stede”, vertellen Peter en Sonja 
Houssart, die de leiding in Heem-
stede op zich nemen, enthousi-
ast. Hier is het genieten van een 

lekkere kop koffie of cappuccino. 
Daarnaast bezit Kaldi een grote 
diversiteit aan producten, zoals 
servies en andere accessoires. 
Maar ook espressomachines zijn 
te verkrijgen bij Kaldi, aldus Pe-
ter Houssart. Voor de veeleisende 
consument en de echte liefheb-
ber staat er een topcollectie kof-
fiemachines die wel enige uitleg 
vragen. De antwoorden komen 
vanzelf van de vakmensen die 
weten te adviseren bij  een de-
licate kwestie zoals lekkere kof-
fie is. Zo simpel is het. Zo brengt 
Ethiopië nog steeds topkwaliteit 
Arabicabonen, Kent Brazilië een 

milde melange met een gemid-
delde zuurgraad en  is de Kal-
di Blend niet voor niks de huis-
melange, want daarin is de slow 
roasted koffie verenigd met al 
het goede van Arabica uit Mid-
den-Amerika met Robusta uit To-
go.  Heerlijk om zo voorgelicht te 
worden, heerlijk om te proeven of 
het klopt. 
Met de nieuwe vestiging in 
Heemstede, groeit het aantal 
Kaldi winkels naar 36. “Als we 
een nieuwe winkel openen is 
dat een welkome aanvulling voor 
ons product”, vertelt directeur 
Hans Tietema. Hij benadrukt wel 
dat kwaliteit hoog in het vaan-
del staat. Samen met de produc-
ten van Kaldi en innovaties als 
de piaggio ,mobiele koffiebar, die 
dankzij Kaldi steeds vaker in het 
straatbeeld is te zien, luidt Kaldi 
een nieuwe koffie- en theecul-
tuur in. “Onze onderscheidende 
franchiseformule draagt daar al-
leen maar aan bij.” Kijk, proef en 
koop zelf maar op de Binnenweg 
2, vlak bij de IJzeren Brug.
Ton van den Brink

Heemstede - Volgens een legende was een Ethiopische herder 
genaamd Kaldi, zijn geiten kwijt.  Speurend, turend zoekend 
als een roepende in de woestijn, vond hij na uren zijn geiten 
terug al dansend  en springend door gras en struiken. Met 
een tomeloze energie. Hij zag dat zijn geiten zich te goed had-
den gedaan aan hem onbekende rode bessen van een struik. 
Nieuwsgierig plukte hij er een paar. Hij ging met een  struik 
naar  een nabijgelegen klooster, waar Vader abt wat proefjes 
nam. Enkele monniken gooiden een paar takken van de struik 
in het vuur. Zij werden verrukt van het aroma van de gebran-
de bessen/bonen. De koffieboon bereikte alle uithoeken van 
de wereld en kwam  Kaldi op de Binnenweg 2 in Heemstede.

Trefpunt-Casca - culturele middag 
Rietveld en de Stijl onder de loep
In 2010 stond Gerrit Rietveld (1888-1964) in zijn geboorteplaats 
Utrecht volop in de belangstelling. Het Centraal Museum wijdde 
een grote overzichtstentoonstelling aan zijn werk en zette deze 
bovendien volledig op internet. Zo kon iedereen kennis maken 
met de veelzijdigheid en inventiviteit van de alom bekende Ne-
derlandse ontwerper en architect, o.a. verantwoordelijk voor de 
rood/blauw/gele stoel uit 1918. 
Kunsthistoricus Drs. Max Put geeft u een overzicht van Riet-
velds leven en werken waarbij speciale aandacht uitgaat naar 
zijn contact met “De Stijl” van Theo van Doesburg. “De Stijl” is 
de beweging die zijn werk de richting gaf die zou leiden tot het 
eveneens  wereldberoemde Rietveld Schröder huis. Ook wordt 
gekeken naar Rietvelds werkwijze: hoe kwamen zijn inventieve  
(meubel)ontwerpen tot stand? 
Tot slot vertelt Max over de na-oorlogse periode, toen Rietveld 
midden jaren vijftig in eigen land schoorvoetend de erkenning 
kreeg die hij verdiende, hetgeen zich vertaalde in steeds be-
langrijker opdrachten van de overheid. Het gebouw van het 
Van Gogh Museum in Amsterdam is hier wellicht het bekend-
ste voorbeeld van.    
De dialezing Rietveld en de Stijl onder de loep  is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede op dinsdag 15 maart, aanvang 
14.30 uur. Entree: 3,00 euro.  
De volgende Trefpunt-Casca lezing is op dinsdag 29 maart, van 
Ir. Bert Roebert en gaat over Oases en woestijnen in Egypte en 
Jordanië. Zet ‘m vast in uw agenda! 

Excursie voor senioren 
Het Paleis op de Dam
Na een grondige renovatie is het Koninklijk Paleis op de Dam, 
gebouwd door Jacob van Campen in 1648, zeker een bezoek 
waard. In die tijd moest het stadhuis de macht en status sym-
boliseren die Amsterdam in de Gouden Eeuw in rap tempo ver-
wierf. Drieëneenhalf jaar renovatie liet niets onberoerd: van de 
delicate meubeltjes tot de praktische faciliteiten, alles is onder 
handen genomen. Hoogtepunten zijn vier prachtig gerestaureer-
de kamers die eerst niet toegankelijk waren voor het publiek en 
een van ’s werelds meest complete en goed onderhouden col-
lectie meubelen en objecten in empirestijl, zo’n 2000 stuks in to-
taal. De helft daarvan – inclusief meubelen, bronzen kandelaars 
en muurbekleding – was achtergelaten door Louis Napoleon na 
zijn korte regeringsperiode als vorst van Koninkrijk Holland, be-
gin 19de eeuw. De collectie is nu uitgebreid met aanwinsten uit 
regeringsperioden van Koning Willem I en II. Oorspronkelijk is 
het Paleis gebouwd en gebruikt als stadhuis tot 1808, tegen-
woordig wordt het gebruikt voor officiële functies zoals staatsvi-
sites, de nieuwjaarsreceptie van het Koninklijk Huis, de jaarlijkse 
uitreiking van de Erasmusprijs, de Koninklijke Prijs voor de Vrije 
Schilderskunst en de Prins Claus Prijs. Wanneer het Paleis niet 
wordt gebruikt wordt door de Oranjes, is het geopend voor pu-
bliek en er zijn tentoonstellingen. 
Bij meer dan 10 deelnemers aan de excursie kan er een rondlei-
ding worden geboekt. 
Deze kost 6,00 euro p.p. Anders doen we een audiotour.
Op dinsdag 22 maart wordt verzameld om 10.45 uur in de hal 
van station Heemstede. U reist met het Openbaar Vervoer. Kos-
ten: 10,00, euro 65+ 9,00 euro, (incl. toegang, audiotour en Cas-
cakosten, excl. reiskosten en consumpties). 
Geef u snel op! Opgeven en betalen uiterlijk dinsdag 15 maart. 
Opgeven kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

De Herenweg is in onderhoud van 14 februari tot juni 2011.
Dat kan wat ongemak geven. Gebouw de Luifel blijft wel bereikbaar.

Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek – Diensten (PKN) Binnenweg 67 Bennebroek: Woens-
dag 9 maart 19.30 uur biddag voor gewas en arbeid ds. W.M. Schin-
kelshoek m.m.v. het Hervormd Kerkkoor.
Zondag 13 maart 10.00 uur ds. W.M. Schinkelshoek.

Heemstede – Het is nau-
welijks voor te stellen, maar 
aan de Leidsevaart bij het ta-
lud gelegen naast het stati-
on, zijn Forsythia-rovers langs 
geweest. In de nacht van 
maandag op dinsdag de-
ze week hebben onbekende 
de takken met bossen tegelijk 
afgesneden en meegenomen. 
Bekend zijn de takken om hun 
mooie gele bloemetjes. Die zijn 
nu nog niet zichtbaar maar slim 
als de ‘rovers’ zijn, zijn ze straks 
in de aanloop naar Pasen zeer 
populair. De politie is ingelicht 
door een buurtbewoner die de 
schade ontdekte. Het is ten-
slotte gewoon diefstal (van 
eigendom de gemeente).

Forsythiaroof
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Mogelijkheden rond het 
laatste afscheid

Papierzorgen (1)

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

“Het valt niet mee, al die 
administratie die er op je af 
komt”.  
Dit is een zin die ik vaak hoor 
als ik zo’n 3 weken na de uit-
vaart de familie weer spreek.
Na het overlijden van een 
naaste komt u onvermijdelijk 
te staan voor praktische za-
ken, die afgehandeld moeten 
worden. 
De meeste administratie is 
er na het overlijden van een 
partner of de laatste ouder 
die zelfstandig woonde. 

Wat moet er gebeuren?
Als onderdeel van ons werk 
verzorgen wij de aangifte van 
overlijden bij de gemeente. 
Die aangifte zorgt ervoor dat 
de gemeente wordt ingelicht 
waar de overledene stond 
ingeschreven. Daarmee zijn 
de gemeentelijke belastingen 
zoals riool- en reinigings-
recht ook geïnformeerd. De 
gegevens van het overlijden 
gaan ook naar een landelijke 
databank. Deze databank 
en de gemeente informeren 
in principe de volgende in-
stanties: de Belastingdienst, 
de Sociale Verzekeringsbank 
(AOW), de RDW, het UWV, 
grote pensioenfondsen (bijv. 
ABP), de grote ziektekosten-
verzekeraars.
Deze instanties hoeft u dus 
niet meer te informeren.

Maar er blijven voldoende 
werkzaamheden over voor 
u:  tijdschriften, goede doe-
len zullen bijvoorbeeld nog 
opgezegd dienen te worden.  
Mogelijk ook gas en elektra.
Een leidraad voor de afwik-
keling van de administratie 
krijgt  u als service van ons 
aangereikt in de dagen voor 
de uitvaart. Dit biedt u hou-
vast en overzicht. Ook over 
erfrecht kunt u hierin een en 
ander lezen. 

Advies en ondersteuning
Mocht u er tegenop zien als 
een berg en iemand nodig 
hebben die u helpt om or-
dening aan te brengen dan 
is dat mogelijk. Wij hebben 
contact  met enkele klein-
schalige bedrijven die hierin 
gespecialiseerd zijn.

De volgende keer: Als de 
laatste ouder overlijdt en hoe 
gaat het met de Bank?

Sfeer komt terug bij Chateaubriand
Heemstede - Zaterdagavond 19 
februari tegen vijven kwamen al-
le vroegere oud parttimers bin-
nen om afscheid te nemen van 
hun vertrouwde winkel. Inmid-
dels afgestudeerd advocaat, bi-
oloog, zelf eigenaar van een win-
kel, tandarts of rechercheur. Ze 
sjouwden als vanouds weer op 
de zaterdagavond, maar nu de 
restanten de winkel uit. Met el-
kaar eten klaarmaken zoals ze 
vroeger al mochten na een zater-
dag werken bij Chateaubriand.  
Met champagne werd afscheid 
genomen van die oude toon-
bank en  ze namen vast een flin-
ke slok te nemen op een nieu-
we toekomst van Chateaubri-
and. Leuke oude verhalen wer-
den opgehaald, vergeten zoe-
nen en liefdes kwamen weer bo-
ven. Maar ze vroegen ook waar-
om zo`n mooie sfeervolle winkel 
op de schop moest. Wel, er zijn 
meer kookgebieden nodig om de 
groei van de catering en de trai-
teur bij te kunnen houden. Daar-
om moest de werkplaats uitge-
breid worden, het werd knap las-
tig werken  en er waren  te wei-
nig opslagmogelijkheden. Toon-

banken hebben een levensduur 
als  van een Cv-ketel. Als klant 
zie je dat niet, als ambachts-
man/vrouw   moet je er wel mee 
werken.  De uitbreiding van de 
werkplaats gaat gelukkig niet 
ten koste van de winkelruimte. 
De winkel komt ietsje naar vo-
ren, met voorin het nieuwe pa-
radepaardje van Chateaubriand, 
een dry-aged koelcel. Chateau-
briand is een van de weinige sla-
gers in Nederland gespeciali-
seerd in dry-aged vlees. 

Natuurlijk gerijpt
De mooiste delen van recht-
streeks uit Schotland geïmpor-
teerde Aberdeen Angus-run-
deren worden wekenlang ge-
rijpt in een speciale rijpingskast. 
Het resultaat: een ongeëvenaar-
de smaaksensatie. Nooit proef-
de u een entrecôte, rib-eye, côte 
de boeuf, T-bonesteak of biefstuk 
die zo mals en intens smaakte. Bij 
wild wordt het gewoon gevon-
den om het vlees te laten ”be-
sterven”, wat precies hetzelfde 
is als het rijpen dat gebeurt tij-
dens het dry-aged proces. In Ne-
derland eten we rundvlees vaak 

te vers. Voor de echte smaak-
beleving moet vlees – net zoals 
dat vroeger gebruikelijk was, en-
kele weken rijpen, bij voorkeur 
in het been. Dit rijpen gebeurde 
vroeger bij de boer in de schuur, 
maar tegenwoordig kunnen we 
dat doen in een speciale koelcel. 
Een koelcel die speciaal gemaakt 
is voor Chateaubriand, een pri-
meur voor Heemstede en zelfs 
voor Nederland. Leuk voor die 
bijzondere Binnenweg. Inmiddels 
zijn er drie koelcellen geplaatst, 
een aparte voor het rijpen van de 
kazen, voor de traiteurspecialitei-
ten en één voor ons vlees, voor 
het rijpen in het been. De man-
nen werken volgens planning 
lekker door. Ze halen zoals het er 
nu voorstaat de openingsdatum 
van 11 maart heel goed, maar 
het kan voor eigenaresse Adele 
Teekens en bedrijfsleider Johan 
van Uden niet snel genoeg gaan. 
Tot ziens op vrijdag 11 maart als 
de vernieuwde Chateaubriand 
met nog meer nieuwe vleeswa-
ren, kaas, wijn, bijzondere delica-
tessen en maaltijden, uitgegroeid 
is tot  exclusieve eetwinkel.
Ton van den Brink

Heemstede – Bakkerij Bertram aan de Binnenweg Heemste-
de organiseert al weer enige tijd de High Tea actie. Klanten ma-
ken kans op een leuke (en lekkere!) high tea in het Amstel Ho-
tel Amsterdam. De winnaar van de maand februari is geworden 
Hans Aarsman en uiteraard wordt hij door het team van Bertram 
hartelijk gefeliciteerd!

Winnaar High Tea Bertram

Zorgspecialist neemt zorg Klooster Alverna over
Regio - De gespecialiseer-
de thuiszorgorganisatie De 
Zorgspecialist uit Santpoort 
neemt op 1 maart alle zorg en 
huishoudelijke zorg in het ver-
zorgingshuis van Klooster Al-
verna in Aerdenhout over. De 
35 zorg en huishoudelijke me-
dewerkers treden vanaf die da-
tum in dienst van De Zorgspeci-
alist.  Momenteel maken alleen 
de zusters van de congregatie 
gebruik van de voorzieningen, in 
de naaste toekomst zal er tevens 
plaats zijn voor leken. 
In Alverna wonen momenteel 
circa 90 vrouwen die behoren 
tot de Congregatie van de zus-
ters Franciscanessen van Aer-

denhout. Naast verzorgingshuis 
is Alverna vooral een klooster. 
De leiding van Alverna was op 
zoek naar een  flexibele manier 
van geïndiceerde zorgverlening. 
Dit omdat het aantal bewoners 
afneemt. Nu de medewerkers in 
dienst treden van de Zorgspeci-
alist, kunnen zij ook elders wor-
den ingezet. De zusters die geen 
directe zorg nodig hebben wo-
nen in appartementen. De be-
doeling is dat daar op den duur 
senioren woonvoorzieningen van 
gemaakt worden. 
Esther Vink, directrice van de 
Zorgspecialist: “Wij zijn blij met 
deze overeenkomst. Omdat hij 
past in onze manier van zorg-

verlening. Wij stellen immers net 
als in het Klooster gebeurde de 
wens van de client centraal.  De 
Tuinkamer, de ruimte waar de 
geïndiceerde zusters verpleegd 
en verzorgd worden, is prach-
tig. Het ligt midden in de bos-
sen en elke client heeft een ei-
gen kamer en badkamer. De be-
langstelling is groot. We hebben 
inmiddels vier aanvragen in be-
handeling van mensen die geen 
lid van de orde zijn om daar ver-
pleegd te worden. Daarnaast 
openen wij in Klooster Alver-
na een kantoor, zodat we naast 
Santpoort een tweede vestiging 
in de regio Zuid Kennemerland 
hebben.” 
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Last van lichamelijke ongemakken of 
psychische belemmeringen?
Regio - Omgaan met lichame-
lijke en psychische ongemakken 
is niet altijd even makkelijk. El-
ke dag weer word je met dit pro-
ces geconfronteerd. Zo erg dat 
het zelfs een chronisch probleem 
kan gaan worden. Voor de om-
geving kan dit ook een onaan-
genaam proces worden. Veelal 
kunnen ze hier niet echt makke-
lijk mee omgaan. 
Ons brein registreert elk moment 
van de dag alle prikkels die van 
buiten het lichaam komen maar 
ook de prikkels die binnen het li-
chaam aanwezig zijn. Die regi-
stratie wordt afgehandeld door 
de somato sensorische cortex. 
Pijn, emoties, gevoelens, sensa-

ties en negatieve herinneringen 
worden via die cortex volgens 
een bepaalde weg langs het 
emotioneel centrum, weer terug-
gegeven aan het lichaam. 
 
De somato sensorische cor-
tex heeft nog een taak. Het ver-
zorgt de informatie die nodig is 
om een mogelijke beschadiging 
van het lichaam snel te herstel-
len. Raakt die cortex door over-
prikkeling overwerkt, dan kan 
het lichaam niet goed herstellen. 
Middels de unieke vingerpres-
suur uit Dactyologie is het mo-
gelijk die informatiestroom weer 
op gang te brengen. De oefe-
ningen uit mindfulness helpen 

handvaten te ontwikkelen die 
zorgen voor een beter omgaan 
met die teruggekoppelde nega-
tieve gevoelens. 
 Mindfulness Based Dactyologie 
koppelt die twee methodieken 
voor zowel een optimaal herstel 
van de emotionele pijnafhande-
ling als een herstel van de licha-
melijke klachten. 
 
Workshop
Op woensdagavond 9 maart 
start de 8-wekelijkse workshop 
Mindfulness Based Dactyologie 
bij Efcharisto - training, coaching 
en meer... aan de Zaanweg 70A 
te Wormerveer. Opgeven kan op 
075-6409031.

Protestantse 
gemeente 

Heemstede
Heemstede - Zondag 13 maart:
Oude Kerk - 10.00 uur
•    dienst van Schrift en Tafel, ds. 
A. Molendijk, m.m.v. de cantorij
•    Kinderkring
•    Crèche
Kennemerduin - geen dienst
Pinksterkerk: geen dienst

Protea. Foto gemaakt door Jan 
Blokland.

Diapresentatie
Madeira, het bloemeneiland
Bennebroek - Op vrijdagavond 
18 maart verzorgt Jan Blok-
land een diapresentatie over het 
bloemeneiland Madeira. Deze 
avond wordt georganiseerd door 
de afdeling Groei & Bloei – Ben-
nebroek. 
Jan Blokland presenteert een 
rondreis langs de mooiste en 
meest bijzondere tuinen met 
hun vaak tropische beplanting 

en weelderige bloemenpracht. 
Maar ook de ruige natuur van 
het centrale en hoge deel van 
Madeira werd bezocht. Een van 
de hoogtepunten was een voet-
tocht over een zeer ruig en spec-
taculair wandelpad langs de 
hoogste toppen van het eiland.
 
De avond wordt gehouden in 
Het Trefpunt van de Protestantse 

Kerk, Akonietenplein 1, in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Foto: Corbino.

Yora Rienstra:
Aan jou heeft het niet gelegen
Heemstede - De piano is haar 
haven van waaruit ze persona-
ges laat opdoemen en vertrek-
ken. 
Op eigenzinnige wijze zet zij de-
ze tragikomische figuren neer, 
afgewisseld met liedjes over 
praktische vrouwen, liefde aan 
de waterkant en een eventue-
le meezinger. ‘Aan jou heeft het 
niet gelegen’ is een indrukwek-
kende aaneenschakeling van 
verhalen, klein persoonlijk leed 
en scène’s uit een huwelijk. 
In 2009 won ze op het Amster-
dams Kleinkunst Festival zowel 
de jury- als publieksprijs.

Aan de Kleinkunstacademie viel 
ze op door haar theatrale per-
soonlijkheid en haar treffen-
de liedjes. Onder de indruk van 
haar liedteksten besloot Herman 
van Veen haar nummer ‘Ik hou 
van jou’ op te nemen op zijn cd’s 
Sprakeloos en Top 100.

Wanneer?
Vrijdag 18 maart is de voorstel-
ling in Theater de Luifel,  Heren-
weg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
12,50 euro. CJP/65+ 11,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 

en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Foto: Puree.

Cabaretvoorstelling 
Murth Mossel
Heemstede - Voor liefheb-
bers van luchtig cabaret, 
maatschappijkritische stand-
up en daarnaast een mooi ver-
haal is Murth Mossel iemand 
die je niet mag missen. Met 
zijn karakteristieke stijl, waar-
door je aan z’n lippen hangt, 
laat hij niemand onberoerd. 

Na een succesvol 1e seizoen, 
staat Murth - bekend van on-
der andere Comedytrain, en 
van de Cabarestafette - in het 
theater met de reprise van zijn 
tweede avondvullende voor-
stelling 
‘1e pers. enkelv.’ Murth’s eer-
ste show, Status Aparte (uit-
gezonden door de VARA en 
verkrijgbaar op dvd), gaf ons 
al ‘n kijkje in het leven van de-
ze rasverteller. In deze reprise 
krijgen we wederom hilarische 
maar soms ook ontroerende 
verhalen en hele scherpe ob-
servaties voorgeschoteld...á la 
Murth natuurlijk. 
 
Wanneer?
Zaterdag 19 maart is de voor-
stelling in Theater de Luifel,  
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 16,50 euro. CJP/65+  15,50 
euro. Kaartverkoop van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang.
Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Presentatie nieuwe bundel 
van Hans Keilson bij Blokker
Heemstede – Zondag 13 maart 
staat bij Boekhandel Blokker een 
wereldprimeur op stapel: de pre-
sentatie ‘Daar staat mijn huis ‘, 
het nieuwe boek van Hans Keil-
son. De presentatie begint om 
14.00 uur. Hans Keilson wordt te-
vens geïnterviewd. Hans Keilson 
werd in 1909 in Duitsland gebo-
ren en studeerde medicijnen in 
Berlijn. Zijn eerste roman, Das 
Leben geht Weiter (1933), werd 
door de nazi’s verboden. In 1936 
emigreerde hij naar Nederland, 

waar hij tijdens de oorlog deel-
nam aan het verzet. Na de oorlog 
werkte Keilson als arts en psychi-
ater en behandelde onder meer 
getraumatiseerde Joodse kinde-
ren. Al vlak na zijn aankomst in 
Nederland vond hij aansluiting 
bij Nederlandse literaire kringen. 
Zijn Duitstalige oorlogsgedich-
ten werden gepubliceerd in Ne-
derlandse bladen; hij correspon-
deerde met Gerrit Achterberg in 
diens tijd als tbs’er.
Zijn bestaan als exil-schrijver en 

zijn carrière als psychiater heb-
ben geleid tot een oeuvre waar-
in hij de holocaust met psycho-
logische blik bekijkt. In de ban 
van de tegenstander wordt be-
schouwd als het literaire en psy-
chologische hoogtepunt in zijn 
indrukwekkende oeuvre.
In 2010 werd het boek Komedie 
in mineur opnieuw vertaald en 
herzien. Deze novelle vertelt over 
Wim en Marie, die het als een 
menselijke plicht zien een on-
derduiker in huis te nemen. Het 
jonge echtpaar heeft de boven-
verdieping van hun nette woning 
in een provinciestadje openge-
steld voor de Joodse Nico. On-
danks de gespannen situatie zijn 

er momenten van huiselijk ge-
luk en saamhorigheid. Tot Nico 
na een kort ziekbed onverwachts 
overlijdt. Wat moeten ze nu met 
zijn lichaam? Voor Wim en Ma-
rie breekt een angstige tijd aan, 
waarin ze erachter komen wat de 
aanwezigheid van Nico in hun 

leven teweeg heeft gebracht. Op 
13 maart verschijnt er een bun-
del herinneringen Daar staat 
mijn huis. Het boek is begin jaren 
negentig geschreven en werd in 
2010 teruggevonden in het ar-
chief van de inmiddels 101-jaru-
ge. Het zijn indrukwekkende her-
inneringen.
Op zondagmiddag 13 maart is 
de presentatie van dit niet eer-
der gepubliceerde werk. Aan-
sluitend zal de 101-jarige Hans 
Keilson worden geïnterviewd 
door Judith Uyterlinde. Aanvang: 
14.00 uur. Toegang vrij. Reserve-
ren gewenst. Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, Heemstede. 
Tel. 023 - 5282472.

Plexparty
(13 t/m 15 jaar)
Heemstede - Lekker dansen: 
time to party @ Plexparty!
Ben je 13, 14 of 15 jaar, dan is dit 
het feest dat je niet mag missen!
Op vrijdag 11 maart is van 20.30 
tot 00.00 uur Plexat van jullie, de 
muziek swingt, jullie swingen en 
de sfeer is super. Vijf meiden en 
2 jongens hebben een fantas-
tisch feest georganiseerd. Er zul-
len deze avond twee dj’s van zich 
laten horen: DJ Jara en DJ Jas-
per, onze huis-DJ. Zij zullen zor-
gen voor die hits die jullie graag 
willen horen. 
Kijk ook op plexat-heemstede.
hyves.nl
De Plexparty is in Plexat, de jon-
gerenruimte van Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Dus kom vrijdag de elfde naar 
Plexat. Entree: 5,00 euro. 
De Herenweg is in onderhoud 
tot juni 2011. Dat kan wat on-
gemak geven. Excuses hiervoor. 
Ons gebouw de Luifel blijft wel 
bereikbaar.
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Hatha Yoga: de zoektocht 
naar innerlijke bewustwording
Heemstede –  Hatha Yoga is de 
bekendste en meest beoefen-
de vorm van yoga in het Wes-
ten. Deze fysieke variant bestaat 
voornamelijk uit het oefenen van 
lichaamshoudingen en adem-
halingstechnieken. De meeste 
mensen hopen door middel van 
yoga een manier te vinden om te 
ontspannen. De houdingen zijn 
niet ingewikkeld en daarmee is 
deze vorm van yoga voor ieder-
een toegankelijk.   Carolien Wy-
nia is een van de yogadocenten 
bij de Praktijk Heemstede. “Als 
ik kennis maak met een nieuwe 
groep vraag ik altijd even wat ze 
van de yoga verwachten. Negen-
tig procent van de cursisten zegt 
dat ze niet aan rust toekomen. 
Ze hopen met yoga wat ont-
spanning te vinden in hun druk-
ke bestaan. Ik zeg dan altijd dat 
we eerst actief gaan inspannen 
om optimaal tot ontspanning te 
komen. De twee kunnen niet an-
ders dan in balans zijn met el-
kaar. Je kan ook niet op com-
mando ontspannen. We zijn in 
het dagelijks leven heel erg naar 
buiten gefocust en weinig naar 
binnen gericht. De yogaoefenin-
gen  heb je nodig om dat te be-
reiken.”
Carolien Wynia (48) begon in 
2002 met de opleiding voor yo-
gadocent. Ze was toen een al-
leenstaande moeder van twee 
kleine kinderen in Amsterdam  
en studeerde bovendien rechten 
aan de Open Universiteit.  “Mijn 
hoofd zat vol door de studie en 
ik vond in yoga een heerlijke 
manier om tegenwicht daaraan 
te geven. Ik werd door de oplei-
ding te volgen gedwongen nog 
veel meer met yoga bezig te zijn. 
Ik deed het gewoon voor mezelf. 
Na twee jaar stond ik voor een 
groep les te geven.                 Het 
mooie van yoga is dat het zorgt 
voor een mentaliteitsverande-

ring. We zijn in de maatschap-
pij en ook in de sportschool ge-
richt op presteren. Het moet er 
goed uitzien en we moeten vol-
doen aan de verwachtingen en 
de eisen van onszelf en van de 
omgeving. Dat werkt bij yoga 
juist niet zo. Je kan zelfs bles-
sures oplopen als je niet naar 
je eigen lichaam luistert. Het 
gaat er niet om dat je twee be-
nen in je nek kan leggen. Dat ziet 
er wel prachtig uit op de plaat-
jes. Het gaat om de weg ernaar-
toe en wat je tegenkomt bij je-
zelf. Ik vind het geweldig als ik 
zie dat mijn cursisten die grens 
overgaan. Als ze niet meer be-
zig zijn met een serie oefe-
ningen, maar echt met yoga.”                                                                                                                          

De liefde bracht Carolien Wy-
nia enkele jaren geleden naar 
Heemstede en sinds kort geeft 
zij yogales bij de Praktijk Heem-
stede aan de Jan van Goyen-
straat op de donderdagavond 
van 19.00 uur tot 20.00 uur en 
van 20.30 uur tot 21.30 uur. 
“Wat ze bij de Praktijk Heemste-
de allemaal te bieden hebben 
spreekt mij erg aan, het is een 
fijne plek om les te geven.”
De kosten voor Hatha yoga be-
dragen 46,00 euro per maand 
(1 x per week 1 uur).     

Voor informatie: www.deprak-
tijk-heemstede.nl en telefonisch: 
023-5291642.
Mirjam Goossens

Boekenweek 2011 in 
de Bibliotheek Haarlem
Regio - De 76e Boekenweek 
vindt plaats van woensdag 16 
t/m zaterdag 26 maart. Het mot-
to is CURRICULUM VITAE – 
Geschreven portretten. Dit jaar 
wordt het Boekenweekgeschenk 
geschreven door Kader Abdolah. 

De bibliotheek geeft nieuwe le-
den van 18 jaar en ouder tijdens 
de Boekenweek een vierdubbel 
welkomstgeschenk:
1. een voucher, goed voor het 
Boekenweekgeschenk en het e-
Boekenweekgeschenk 
2. een Boekenbon van 5,- euro.
3. vrij reizen met NS op zondag 
20 maart op vertoon van het pa-
pieren Boekenweekgeschenk 
4. geen inschrijfgeld voor nieu-
we leden 

Daarnaast ontvangen leden ter 
gelegenheid van de Boeken-
week een cadeautje van de bi-
bliotheek: het Geschreven por-
tret van Kader Abdolah. Het Ge-
schreven portret is geheel ge-
wijd aan de auteur van het Boe-
kenweekgeschenk en zijn werk. 

Ook vinden in de bibliotheek 
twee activiteiten plaats tijdens 
de Boekenweek 2011.
Op dinsdag 22 maart, van 20:00 
– 22:00 uur, houdt Judith Uyter-
linde de lezing De vrouw die zegt 
dat ze mijn moeder is. 
Op woensdag 16 maart en op 
woensdag 20 april, van 19:45 – 
22:00 uur wordt de workshop Le-
vensverhalen schrijven gegeven. 
Beide activiteiten vinden plaats 

in Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem.

Kijk voor meer informatie over de 
Boekenweek 2011 op www.bibli-
otheekhaarlem.nl en op www.
boekenweek.nl.

Zilveren ring 
verloren

Heemstede - Wie heeft er in 
Heemstede (omgeving Binnen-
weg/Crayenestersingel) of Ben-
nebroek (omgeving hockeyclub) 
een zilverkleurige ring met gro-
te solitaire steen gevonden? 
Voor de draagster heeft de ring 
een zeer grote emotionele waar-
de. Maandag 28 februari is de 
ring verloren. Reacties naar: 06-
51933371. Een mooie beloning 
aan de eerlijke vinder! 

Trouwring 
gevonden

Heemstede - Begin januari is bij 
het tankstation op de hoek He-
renweg en Kerklaan een goude 
trouwring gevonden. De inscriptie 
luidt Kitty (waarna ook een datum 
volgt). Na diverse oproepjes is de 
eigenaar / familie van de ring-ei-
genaar nog niet getraceerd. Wie 
weet meer over dit verloren sie-
raad? Contact opnemen svp met: 
0297-368671.

Theeconcert met het 
Groenendaal Trio

Heemstede - Zondag 20 
maart is er om 15.00 uur in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein een optreden van het 
Groenendaal Trio. Dit Trio ver-
zorgde in wisselende bezettin-
gen al diverse, succesvolle op-
tredens in de series Theecon-
certen en ook nu weer mag u 
rekenen op een uurtje mooie, 
oude en moderne muziek. Dit-
maal is de bezetting Peter van 
Heerde, piano,  Jaap van Luin, 
klarinet en Maurits Haenen, 
fagot.
Gezamenlijk openen zij met 
enkele delen uit de sonates 
van Philip Emanuël Bach, ge-
volgd door het Trio Pathetique 
van Glinka en een sonate voor 
klarinet en fagot van Poulenc.
Enkele delen uit de fantasie 
Concertante van Villa Lobos 
maken het concert wel zeer af-
wisselend. De afsluiting is heel 
bijzonder, het trio speelt dan 

variaties op het thema ‘k zag 
twee beren broodjes smeren… 
(u hoort de fagot al brommen?) 
Otto Ketting (1935) heeft dit 
stuk geschreven.
Over de musici: Peter van Heer-
de, piano is een fervent mu-
ziekbeoefenaar en is voor ve-
len een bekende dorpsgenoot. 
Maurits Haenen, fagot speelt 
naast dit trio ook in het blaas-
kwintet Het orkest, hij was van 
2001 tot 2008 directeur van 
Holland Symfonia. Jaap van 
Luin, klarinet verraste ons al 
eerder in een Theeconcert met 
virtuoos spel. De toegang tot 
dit concert is Gratis maar we 
collecteren bij de uitgang om 
de onkosten te bestrijden . Wat 
overblijft is voor het Restaura-
tiefonds Oude Kerk. Na dit mu-
zikale onthaal bent u van har-
te welkom in de naastgelegen 
Pauwehof waar koffie, thee en 
gebak verkrijgbaar is.

Blaasvoetbal 
of blaashockey
Heemstede - In een doos ma-
ken de kinderen bij de woens-
dagmiddagclub op woensdag 
16 maart hun eigen speelveld 
voor blaasvoetbal of blaashoc-
key. En blazen maar! 

De woensdagmiddagclub voor 
jongens en meisjes van 5 – 10 
jaar is elke week van  13.30-
15.15 uur bij Casca in activi-
teitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Kinderen kunnen hier 
vooral veel knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen.

Kosten per keer zijn: 3,50 euro, 
een kaart voor 10x kost 30,00 
euro. 
Graag de kinderen per keer 
van tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – 
kies 1.



Zondag 13 maart t/m 
zondag 17 april 
• Schilderijen en colla-
ges van Houcine Bouchi-
ba (1956, Jarjar, Tunesië) 
in Galerie 37, Groot Heilig-
land 37, Haarlem. Open: don-
derdag tot en met zondag 12-
17 uur. Meer info: www.gale-
rie37.nl, 06-537 357 61.

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

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

T/m zaterdag 26 maart
• Expositie resultaat kin-
derworkshop Fotografie op 
de jeugdafdeling van Bibli-
otheek Noord, Planetenlaan 
170 te Haarlem. De tentoon-
stelling is gratis toeganke-
lijk tijdens openingsuren van 
de bibliotheek. De toegang is 
gratis.

T/m zondag 27 maart
• Ad van Luijk exposeert in 
Galerie De Waag Spaarne 30 
te Haarlem. (Openingstijden: 
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14,50 euro. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang. Reserveren: 
(023) 548 38 38.

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

Vrijdag 18 maart
• Yora Rienstra: Aan jou 
heeft het niet gelegen. Ca-
baretvoorstelling in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 12,50 euro. CJP/65+ 
11,50 euro.
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang.
Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 19 maart
• Cabaretvoorstelling van 
Murth Mossel in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 16,50 euro. CJP/65+  

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

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

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

T/m vrijdag 25 maart 
• Expositie Edmé Strauss, 
zorgcentrum Bosbeek aan 
de Glipperdreef 209, Heem-
stede.

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

T/m dinsdag 5 april
• René v.d. Plas exposeert 
in voormalig gemeentehuis 
Bennebroek aan de Benne-
broekerlaan 5.
Pentekeningen, aquarellen 
en acryl schilderijen. Tevens 
ruimtelijk werk, zoals colla-
ges van metaal, die hij uit be-
staande onderdelen samen-
stelt.
Openingstijden zijn op werk-
dagen van 8.30 – 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 - 16.30 uur.

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

Agenda
Cultuur Muziek

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

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

Zondag 13 maart
• Ensemble Mihai Scar-
lat speelt wereldmuziek in 
De Oude Kerk Wilhelmin-
aplein, Heemstede. Aan-
vang: 15u. Toegang:18,- eu-
ro/ 15,50 euro. Reserveren 
06-13133626 of www.podium-
oudeslot.nl. 

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

Zondag 20 maart 
• Om 15.00 uur in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-

aplein te Heemstede ‘Thee-
concert met het Groenen-
daal Trio’.
Muziek van C.P.E. Bach, 
Glinka, Villa Lobos en ande-
ren. Toegang vrij met deurcol-
lecte, na afloop thee, koffie en 
gebak in de Pauwehof.

Theater
Vrijdag 11 maart
• CabaretierThijs Maas in 
De Luifel Heemstede, Heren-
weg 96. Aanvang: 20.15 uur. 
Entree 15,50 euro. CJP/65+ 

15,50 euro.
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang.
Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Divers
Zondag 13 maart  
• Judith Uyterlinde zal Hans 
Keilson interviewen bij 
boekhandel Blokker over 
zijn nieuw bundel ‘Daar 
staat mijn huis’. Aanvang: 
14.00 uur.
Reserveren gewenst. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede, tel. 023 – 
5282472.

Dinsdag 15 maart
• Vereniging Hooggevoelig 
Nederland organiseert een 
praatcafé over hoog sen-
sitiviteit. Aanvang: 20.00 uur 
tot 22.00 uur. Locatie: R.K. Ba-
sisschool Valkenburg, Molen-
werfslaan 7-9, Heemstede. 
Toegang niet-leden 5 euro. 
Aanmelden/ informatie: 06-
28272529 of per e-mail:
Ineke@chilon.nl 

Woensdag 16 maart
• Diapresentatie over bloe-
meneiland Madeira, ge-
organiseerd door Groei & 
Bloei – Bennebroek. Loca-
tie: Trefpunt van de Protes-
tantse Kerk, Akonietenplein 
1, Bennebroek, aanvang 20.00 
uur. Entree gratis.

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

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

Regio
Exposities

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



donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie ook: 
www.advanluijk.nl en www.
kzod.nl 

T/m vrijdag 1 april
• Moderne Jel-art exposi-
tie met expressionistische 
werken van Ingrid Lips op 
Informatieboerderij Zorg-
vrij in Spaarnwoude. Info: 
www.spaarnwoude.nl of tel. 
023-5202828.

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

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

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

• Musica Globalista, trio 
Fraanje, Sylla en Reijse-
ger bij Mondiaal Centrum 
Haarlem. Afrikaanse lied-
jes gezonden in het Wolof, 
moedertaal van Senegale-
se zanger Mola.
Aanvang 20.30 uur. Toegang: 
7,50 euro.
www.mondiaalcentrumhaar-
lem.nl 023-5423540.

• Pennies from Heaven.
Vrolijke klanken aan het 
theaterorgel in het Kunkels 
Draaiorgel museum te Haar-
lem aan de Kuppersweg 3, 
Haarlem.
Aanvang 15.00 uur.
Kaartverkoop ingang zaal. 12.- 
Euro. 
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Zie ook: www.nederlandseor-
gelfederatie.nl

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

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

Divers

Dinsdag 22 maart
• Lezing om 20 uur in de Bi-
bliotheek Haarlem door Ju-
dith Uyterlinde: De vrouw 
die zegt dat ze mijn moeder 
is. Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem.
De toegangsprijs bedraagt 
voor leden 5,- euro; niet-le-
den betalen 7,50 euro. Kijk 
voor meer informatie op www.
sbhaarlem.nl. Aanmelden via 
023 – 511 53 00.

Zondag 3 april  
• Rumah Ngobrol van 
14.00-16.15 uur in Zorg-
centrum Schalkweide.
Indisch getinte zondagmid-
dag met o.a. optreden van 
‘De Reinaldaband’ en dans-
uitvoering van de ‘Napua o 
Hawaii dansers’.
Toegang gratis. Locatie: Floris 
van Adrichemlaan 15 te Haar-
lem.

Organizing Monday: Workshops in 
thuismanagement!
Heemstede - Hoe komt het 
toch dat het ene kind wel altijd 
op tijd op de crèche, school, of 
sportveld is? Terwijl het andere 
kind altijd en overal te laat komt. 
Ligt het aan het tijdsbesef van de 
ouder(s), willen we teveel dingen 
tegelijk doen, doen we teveel of 
ligt het aan het kind?
De weekagenda, voor zover we 
deze hanteren, loopt over met af-
spraken van werk, sporten, club-
jes van de kinderen, ouderavon-
den, etc. Iedere week is het weer 
een gegoochel met tijd om alles 
in te plannen en vooral om op 
tijd te komen op alle afspraken. 
We crossen dan ook aardig wat 
heen en weer.
Annelie Brummer van Goed Ge-
regeld Professional Organizers 
begeleidt drukke gezinnen met 
het vinden van de balans tus-
sen werk, gezin en vrije tijd. Zij 
vertelt dat sommige ouders hun 
agenda en die van de kinderen 

zo vol proppen omdat ze het ge-
voel hebben dat ze niets kunnen 
missen. Dat gaat zich ergens 
wreken, je moet nu eenmaal 
keuzes maken. Gelukkig weten 
veel vrouwen haar tegenwoor-
dig te vinden en leren zij hun ei-
gen keuzes te maken, waardoor 
ze nu beter hun tijd kunnen in-
delen en plannen.
Speciaal voor ouders (en hun 
kinderen) die regelmatig te laat 
op afspraken komen of moeite 
hebben met het plannen van hun 
activiteiten, heeft Annelie Brum-
mer als partner van Organizing 
Monday, de workshop ‘Timema-
nagement voor gezinnen’ ont-
wikkeld. “Tijdens deze workshop 
onderzoeken we jouw tijdsbesef, 
bekijken we wat ervoor nodig 
is zodat jij en je gezin wel op 
tijd op afspraken of op school 
kunnen komen, hoe je je tijd 
praktisch kan indelen en hoe 
je dit onderdeel van je dage- 

lijkse routine kan laten worden.
We gaan deze avond aan de slag 
met tijdoefeningen, slimme plan-
ningsystemen, (elektronische) 
agenda’s, week planners en ge-
zinsplanners. Na het volgen van 
deze workshop kom je overal op 
tijd en doe je de dingen die jij 
belangrijk vindt”, aldus Annelie.

Info  
Deze workshop wordt op maan-
dag 14 maart in Heemstede ge-
geven van 19.30 – 22.00 uur in 
basisschool de Ark, Van der 
Waalslaan 37. Voor meer infor-
matie, aanmelden voor nieuws-
brief en/of workshops ga naar: 
www.organizingmonday.nl of bel 
met Annelie Brummer 06 – 14 
239 739.

Podium Oude Slot 
Ensemble Mihai Scarlat 
speelt wereldmuziek
Heemstede - Op zondagmid-
dag 13 maart treedt het Ensem-
ble Mihai Scarlat op in Heem-
steden. Podium Oude Slot orga-
niseert het concert in De Oude 
Kerk. Exact 3 jaar geleden heeft 
het Ensemble Mihai Scarlat op 
de zelfde plek opgetreden. Mi-
hai Scarlat is de dirigent en artis-
tiek leider. Het Ensemble brengt 
volksmuziek en zigeunermuziek 
uit alle provincies van Roeme-
nië ten gehore. Het gevarieer-
de repertoire bestaat onder an-
dere uit weemoedige Doina’s, 
vrolijke Sirba’s en Hora’s.  Laat 
u verrassen door de onregelma-
tige maatsoorten van de Geam-

para. De meeslepende, ontroe-
rende en vaak virtuoze liederen, 
staan telkens weer garant voor 
een enthousiaste reactie van het 
publiek. Alle muziek is gearran-
geerd door Mihai Scarlat, waar-
mee de authenticiteit van de mu-
ziek gewaarborgd is. Het ensem-
ble treedt sinds 2005 regelma-
tig op, op festivals en diverse po-
dia in het land. Het ensemble be-
staat uit 20 professionele instru-
mentalisten, die op geheel eigen 
wijze deze muziek uitvoeren. Ge-
speeld wordt in traditionele or-
kestbezetting, waaronder cim-
baal, panfluit, taragot en trom-
petviool. Het authentieke reper-

toire en de grootte van het en-
semble maken het ensemble 
uniek in Nederland. 

Zondagmiddag 13 maart, aan-
vang 15:00 uur. De Oude Kerk 
Wilhelminaplein, Heemstede. 
Toegang:18,- euro/ 15,50 eu-
ro. Reserveren 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. 

Bennebroek - Soms komen er in 
Nederland Russische koren zin-
gen. Of u hoort dit op de radio. 
Ze brengen muziek uit een letter-
lijk heel andere wereld. Het is zo 
rustgevend; zo indringend mooi. 
Maar wat zingen ze eigenlijk? 
Wat betekent die muziek? Waar-
om zingen ze alles zonder mu-
ziekinstrumenten? Waar moet je 
bij het zingen op letten? Als je op 
deze en andere vragen een ant-
woord weet, is de muziek nog 
mooier.  Waarom is deze muziek 
‘hemels’? Toen vertegenwoordi-
gers van de vorst van Kiev in 988 
een dienst in de Hagia Sofia in 
Constantinopel bijwoonden, was 
hun reactie: ‘De muziek was zo 
mooi. Soms wisten we gewoon 
niet of we in de hemel of op de 
aarde waren’. Het was muziek die 
je opheft naar andere sferen. Bij 
veel mensen gebeurt er iets als ze 

deze muziek horen. Wat dat is, is 
moeilijk onder woorden te bren-
gen. De muziek vervult je. ‘Ik er-
vaar God even heel dichtbij...’, zei 
iemand eens. Zo’n vreemd ant-
woord is dat niet: Het koor pro-
beert met de zang het hogere, 
het onuitsprekelijke, dichterbij 
te brengen.  Een kerk leent zich 
er heel goed voor om naar deze 
Russisch-Orthodoxe muziek te 
luisteren. U waant zich in een an-
dere wereld. En dat is niet alleen 
door de vele kaarsen in de ver-
sierde kerk. U zult een avond be-
leven waar u met genoegen aan 
terug zult denken. 
Theo Hop, dominee uit Willems-
oord, is een groot  liefhebber en 
kenner van Russische en Oekra-
iense kerkmuziek. Hij heeft in de 
loop der jaren een grote cd-col-
lectie hiervan opgebouwd. De-
ze avond laat hij de mooiste stuk-

Dominee Theo Hop.

Hemelse muziek in Bennebroek

ken uit zijn cd-verzameling horen. 
Ook geeft hij daar een korte toe-
lichting bij. Belangstellenden zijn 
welkom op 17 maart om 20 uur 
in het Trefpunt aan het Akonie-
tenplein 1 in Bennebroek. De toe-
gang bedraagt vijf euro.
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VEW verliest topper van de KHFC
Heemstede - VEW begon geha-
vend aan de topper in de vierde 
klasse. Afwezig waren Richard 
v.d.Splinter, Gert Rothert, Wim 
Rolvers en Sander Smit. De wed-
strijd stond onder leiding van 
scheidsrechter Moustaadil, bij 
VEW een zeer bekend persoon.
De gastheren begonnen aanval-
lend en in de zevende minuut 
was het al raak. Een corner werd 
met de hand meegenomen en 
zo werd Michiel van Rooijen ge-
passeerd, 1-0. De scheidsrech-
ter ging nog wel verhaal halen 
bij de (KHFC) grensrechter maar 
die had natuurlijk niets gezien. 
In de negende minuut maakte 
Martijn Roozen hands wat direct 
geel opleverde. Na een half uur 
een opstootje in de 16-meter bij 
VEW. Wouter Hamann werd dui-
delijk weggeduwd, het leverde 
de speler van de KHFC geel op, 
wat eigenlijk een andere kleur 
had moeten zijn. In de veertig-

ste minuut een goede kans voor 
Michiel Dekker na aangeven van 
zijn broer Niels maar de keeper 
redde twee keer op formidabele 
wijze. In die zelfde minuut kreeg 
Martijn Roozen z’n tweede gele 
kaart en kon gaan douchen.
In de tweede helft werd Bouk 
Beliën nog vervangen door 
Robin Philippo maar het hielp 
VEW niet. In de laatste vijf mi-
nuten liepen de gastheren uit 
naar 3-0. Twee lange ballen van 
achteruit zorgden voor een vrije 
doorloop.

Het overvolle programma 
voor zaterdag 12 maart:
VEW-1 -
Sp. Martinus-1 14.30 uur
VEW-2 -
Buitenveldert-2  12.00 uur
VEW-3 - Zandvoort-3    14.30 uur
VEW-4 - HBC-2  12.30 uur
VEW-vet    nog niet bekend
VEW-b1 - Ad0’20-b 10.45 uur

Concordia-b - VEW-b2 14.45 uur
VEWd - VVC-d     10.30 uur
VEW-e - DSOV-d     09.30 uur.

Zaterdag 5 maart was de jeugd 
van VEW succesvol: de b-1 won 
met 6-2 van Spaarnwoude, de 
b-2 speelde 1-1 tegen het ster-
ke Jong Aalsmeer, de D-1 won 
met 1-3 van en bij Overbos en de 
E-1 speelde gelijk met 1-1 tegen 
Hoofddorp. 

De agenda begint aardig vol
te raken:
• vrijdag 11 maart
- klaverjassen in het clubhuis. 
Aanvang 20.00 uur.
• zaterdag 23 april
- D-1 junioren toernooi bij VVC 
in Nieuw Vennep
- VEW mini’s (zie Foto) Paasont-
bijt in het clubhuis met voetbal-
activiteiten.
• maandag 25 april
- E-1 toernooi bij IJmuiden.
• zaterdag 7 mei
- Het beroemde zeven tegen ze-
ven toernooi bij VEW
• zaterdag 14 mei: alle jeugd-
teams toernooi bij VEW
• zaterdag 21 mei
- E-1 toernooi bj Vlug en Vaardig 
in Amsterdam
• zaterdag 28 mei
- D-1 toernooi bij Vlug en Vaar-
dag.
• zaterdag 28 en zondag 29 mei
- B-1 internationaal toernooi in 
België.

Nog meer weten over VEW?
Zie: www.vewheemstede.nl

Alle HPC synchroonzwemsters 
geslaagd voor diploma’ s
Heemstede - Kortgeleden gin-
gen 7 synchroonzwemsters van 
HPC Heemstede op voor een 
synchroonzwemdiploma. Syn-
chroonzwemmen is een inten-
sieve sport waarbij op muziek al-
lerlei kunsten in het water wor-
den vertoond.  Bij het synchroon-
zwemmen kunnen in totaal 9 di-
ploma’s worden gehaald. De eer-
ste 5 worden aanloopdiploma’s 
genoemd. Voor alle 5 aanloopdi-
ploma’s kon worden afgezwom-
men. Ieder diploma bestaat uit 
zo’n 14 verschillende onderde-
len. Zo is er een onderdeel waar-
bij de conditie wordt getoetst, 
maar ook een onderdeel dat 
‘maatzwemmen’ heet en waar-
bij muziek vanzelfsprekend een 
belangrijke rol speelt. Natuurlijk 
worden ook de synchroonzwem-
vaardigheden; zoals drijftechnie-
ken en andere kunsten getoetst. 
De zeven deelneemsters van 
HPC werden bijgestaan door hun 
coaches. Daphne Groen, Veer-

le Claasen, Silke Burger, Mandy 
van der Linden, Danai Lytrokapi, 
Aniek Antvelink en Sterre van der 
Jagt mochten allen hun diploma 
in ontvangst nemen. Voor som-
migen van hen was het een mak-
kie, voor anderen was het een 
zeer spannende aangelegen-
heid. De opluchting kwam toen 
de scheidsrechter meldde dat al-
le zwemsters geslaagd waren.
Mocht je zin hebben om ook 
eens een synchroonzwemkunst 
aan te leren, neem dan con-
tact op met Nynke Muller (023-
5355949 of mail: rebergenmul-
ler@chello.nl).

Bridge Bel Air
A-lijn: Miep v.d. Raad en haar 
partner konden de fraaie twee-
de plaats niet vasthouden. Hun score van 
39,13% was daar debet aan. Piet v.d. Raad 
en Jan Pieters kwamen tot 60.50% en nes-
telden zich in de top drie. De aanstaan-
de kampioenen, Irma v.Roosmalen en Tine 
Posthuma werden weer eerste met 60,75%. 
Anita v.d. Meulen en Joke v. Dam kwamen 
ook in de top drie terecht omdat zij 57,08% 
behaalden en doordat Joop Warmerdam zonder Jan moest bridgen. 
Samen met Tinus Spreeuw behaalde hij maar 37,83%. Met de re-
glementaire 45% werd het leed nog enigszins verzacht. Jan Zwa-
neveld en Pim Houtzager kruipen heel langzaam omhoog. Met een 
score van 53,67% zaten zij aan de goede kant van de score, maar 
zij zijn nog niet in veilige haven. Hilda en Henk Uittenbroek knal-
den met een score van 37,33% naar beneden en moeten ernstig re-
kening houden met degradatie. Ook André en Martien Mesman en 
Jet en Kees Gilijamse gaan spannende tijden tegemoet. Het is er 
op of er onder.
B-lijn: In de B lijn zitten er een paar op het vinkentouw, al heeft Ti-
nus Spreeuw zijn kansen enigszins vergooid. Hij kreeg dan wel re-
glementair 50%, omdat hij in de A lijn speelde, maar de derde plaats 
die hij had ingenomen met Gerard v.d. Berk moest  dit paar loslaten. 
Ook Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst hebben het samen weer 
moeilijk. Ondanks het fraaie groot slem SANS op spel 2 was niet 
voldoende voor een positieve score. Met slechts 43,23% zakten zij 
uit de top drie. Kees Doorn met Gert v.d. Beld en Riek en Nico Tim-
mers maakten geen fouten. Respectievelijk 57,29% en 62,19% was 
ruim voldoende om de eerste twee plaatsen vast te houden. Hannie 
Koek en Yvon Tromp staan op een derde plaats maar dat is alleen 
maar lucht, want Hannie speelt steeds met een invaller(ster) om-
dat Yvon ziek is. Met Theresia v.d. Horst kwam Hannie tot 57,58% in 
de A lijn. Er staan nu zes paren onder de fatale score van 47½%. Ali 
Boeder en Roos v.d.Elst hadden wel een hele slechte avond. Maar 
31,25% konden zij bij elkaar sprokkelen. Lucie Doeswijk en Siem 
v.Haaster hebben met een score van 55.94% de laatste plaats over-
gedaan aan Toos v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen. 
C-lijn: Els Zonneveld en Nettie v. Egmond behaalden maar 49,17% 
en moesten hun eerste plaats prijsgeven. Tegen het geweld dat 
An Touw en Wil v. Dijk aanrichtte (67,08%) kon niemand op. Mar-
ry Mesman kwam met Willie Groeneveld aan tafel en met 54,58% 
hield zij de tweede plaats vast. Omdat er zes paren in de B lijn op 
de nominatie staan om te degraderen, is ook plaats zes in de C lijn 
van belang. Het is dan wel een vereiste om gemiddeld 50% te ha-
len. Irma Klinkhamer en Jan v. Dam voldoend nog net aan deze eis 
(50,39%). Ella Wijsman en Mieke de Ridder hadden een slechte 
start aan het begin van de avond en dat werkte de hele avond door. 
Met een score van 36,25% zakte het paar naar de negende plaats.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

De vijfde wedstrijd om het offi-
cieuze kampioenschap van Ken-
nemerland werd weer druk be-
zocht. In de twee zalen van 
het GSV gebouw aan de Frans 
Schubertlaan waren 132 men-
sen samen gekomen om gezel-
lig te bridgen. In de A lijn stre-
den deze keer 20 paren om de 
titel. De grote kanshebbers voor 
de beker Martin Baas en John 
Missaar hebben maar een mis-
sie. Deze beker winnen. Ve-
le prijzen hebben zij al in de 
wacht gesleept, maar deze nog 
nooit. Met een score van 52.78% 
moesten zij iets prijsgeven va 
hun voorsprong. Ada en Hans 
Groenevelt, ook spelers van het 
eerste uur, kwamen met 59,03% 
wat dichterbij, als is de achter-
stand nog 5%. Agnes en Ri-
chard Kemper hadden na vier-
entwintig spellen geen goed 
gevoel. De verrassing was dan 

ook groot toen zij hoorden dat 
er 55,09% was gehaald. Waar-
door zij op de derde plaats uit-
kwamen. Dit kwam mede door 
het feit dat Theresia v.d.Horst en 
Miep v.d.Raad slechts 44,21% 
behaalden, waardoor zij wegvie-
len uit de top drie. Lenie v.Rixel 
en An Vink scoorden 61,57% en 
werden de winnaars van de mid-
dag, maar een kans op de titel 
zit er niet meer in. 
Thea Arnold en Jo Capelle moch-
ten voor de eerste keer in de B lijn 
optreden en dat hebben de deel-
nemers geweten. Met een mon-
sterscore (70,31%) hebben zij di-
rect de koppositie in de twee-
de groep overgenomen van Riet 
Thorborg en Loes Brouwer. Deze 
dames bleven steken op 46,88%. 
Ook Ans Put en Toos v.Rijswijk 
deden met 65,89% goede zaken 
en hebben uitzicht op promotie 
naar groep een. Nanny Wagenaar 
haar partner Corrie Castelein was 
ziek en zij speelde deze wedstrijd 
met Frans Heeremans. Een score 
van 54,69% was voldoende voor 
handhaving in de top drie. An 
Boverhof kwam met haar vaste 
partner To Hoogenstein aan de 
bridgetafel en dat liep niet goed 
af. Met 28,39% maakten dit paar 
een duikeling van tweeëntwin-

tig plaatsen, zodat zij volgende 
maand in de C groep mogen uit-
komen.
In de C groep grepen Lenie 
la Grouw en Benny Luijmes 
de macht met een score van 
61,11% Dit paar ging van plaats 
negentien naar zes, zodat de B 
lijn weer hun lot is. Ook Elly Kei-
zer en Kitty Melchers deden het 
met 59,03% bijzonder goed.
In de D groep ging de winst naar 
Doke Roozen met een score van 
60,17%. Dat werd gecorrigeerd 
naar 55% omdat zij met een in-
valster (Mart v.Schie) speelde. 
Els Berndsen pakte met Lenie 
Post de tweede plaats met een 
score van 59,10%. Corrie War-
merdam en Bert Spreeuw kon-
den geen kaart goed leggen. 
Met een score van 37,74% wer-
den zij allerlaatste. Je hebt wel 
eens van die dagen
Piet van den Raad

Bridge-verslag van zaterdag 5 maart 2011
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Stemmen kan tot 14 maart
Moestuin genomineerd 
voor Natuur & Erfgoedprijs
Regio - Op een foto uit 1906 zie 
je het nog goed: de moestuin 
van Landgoed Leyduin in Bloe-
mendaal toen die nog in gebruik 
was. Met bloemen en groenten 
in de kweekbedden onder glas, 
rijp voor de oogst. Daar is van-
daag de dag weinig meer van 
over. De moestuin raakte in on-
bruik en verviel. Alleen de mu-
ren, de poorten en twee verval-
len schuren staan er nog. De 
huidige beheerder Landschap 
Noord-Holland heeft onlangs 
een overeenkomst ondertekend 
met De Nieuwe Akker. Zij gaan 
de moestuin weer gebruiken.  
De restauratie van de gebou-
wen is echter een kostbare zaak. 

Maar de moestuin van Land-
goed Leyduin genomineerd voor 
de Buitenleven Natuur & Erf-
goedprijs 2011. Wint de moes-
tuin, dan ontvangt Land-schap 
Noord-Holland 15.000 euro! U 
kan de moestuin laten winnen, 
door te stemmen op www.bui-
tenleven.nl.

Landgoed Leyduin in Bloemen-
daal is een historische buiten-
plaats aan de Noord-Holland-
se binnenduinrand. Het landhuis 
is drie keer herbouwd, het hui-
dige huis in Hollands classicisti-
sche stijl stamt uit 1921. Op de 
bui-tenplaats mag je vrij wan-
delen en genieten van de vo-

gels en de bloeiende stinsen-
planten. Er is een grote kans om 
damherten tegen te komen tij-
dens de wandeling. Op het ter-
rein ligt de voormalige moestuin 
van Landgoed Leyduin. Stichting 
Landschap Noord-Holland is be-
zig de moestuin in oude luister te 
herstellen en er een biologische 
tuinderij te vestigen, waar vrijwil-
ligers en bezoekers kennis kun-
nen maken met het reilen en zei-
len op een tuinderij. Ook kunnen 
kleinschalige workshops worden 
gegeven.
Kijk voor in-formatie en het uit-
brengen van uw stem op www.
buitenleven.nl (stemmen kan tot 
14 maart).

De natuur heeft 
hulp nodig

Regio - De Nederlandse na-
tuur schreeuwt deze dagen 
harder om hulp dan ooit. Be-
zuinigingen van de Rijksover-
heid zorgen er voor dat er tot 
60% minder geld voor de na-
tuur beschikbaar is. Als reac-
tie daarop komt Landschap 
Noord-Holland nu met een 
vernieuwend initiatief waarmee 
iedereen zijn steentje kan bij-
dragen aan het behoud van de 
natuur: www.koopvoordena-
tuur.nl.
Via Koopvoordenatuur.nl kan 
iedereen de natuur financieel 
steunen zonder dat het hem/
haar iets kost. Door een aan-
koop te doen bij één van de 
ca. 160 aangesloten webwin-
kels wordt er gemiddeld 4% 
van het aankoopbedrag door 
de betreffende winkel afgedra-
gen aan de gekozen natuuror-
ganisatie. Bovendien maken de 
gebruikers van Koopvoordena-
tuur.nl kans op een unieke bal-
lonvaart over Noord-Holland. 
Koopvoordenatuur.nl is een 
neutraal platform zonder 
winstoogmerk waar elke or-
ganisatie zich bij aan kan slui-
ten die zich inzet voor het be-
houd van de natuur. Tot nu toe 
zijn het IVN Zuid-Kennemer-
land en Landschap Noord-Hol-
land betrokken. Draagt u de 
natuur ook een warm hart toe? 
Doe dan uw volgende aan-
koop via Koopvoordenatuur.nl 
en draag op deze manier gra-
tis uw steentje bij.
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Kunst

De zee als eeuwige inspiratiebron 
Regio - De Haarlemse beel-
dend kunstenaar Ad van Luijk 
exposeert de komende drie we-
ken met zijn schilderijen in Ga-
lerie De Waag aan het Spaarne 
in Haarlem. Ad van Luijk kreeg 
zijn opleiding aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kun-
sten in Den Haag waar hij onder 
meer les kreeg van Co Westerik 
en Rudi Oxenaar. 

Landschappelijk werk noemt 
Ad zijn schilderijen. Voor Ad 
een breed begrip waar niet al-
leen strand, bomen en duinen 
deel van uitmaken maar ook zee 
en lucht. Kijkend naar z’n werk 
zou de conclusie kunnen luiden: 
vooral de zee!  Water speelt dui-
delijk een grote rol in het werk 
van Ad, veelal is hij al werkend 
aan de waterkant aan te treffen. 
Met succes exposeerde hij in 
bekende badplaatsen als Dom-
burg en Noordwijk aan Zee. Met 
recht zou men Ad van Luijk een 

kind van de zee kunnen noemen! 
Zoals Ad het zelf onder woor-
den brengt: het observeren van 
de zee, de duinen, het land-
schap, geven mij een gewel-
dig gevoel van vrijheid. Deze in-
drukken leg ik dan ook vast met 
mijn schetspotlood en penseel. 
De ruimte en de wisselingen van 
het  licht zijn elke dag zo boei-
end en oneindig. Het is voor mij 
een uitdaging om dit beeld vast 
te leggen op het doek. Inspi-

ratie voor deze tentoonstelling 
vond Ad vooral afgelopen zomer 
op het eiland Texel waar hij z’n 
impressies van de Noordzee en 
de wadden met vlotte, gevoeli-
ge penstreken vastlegde. Kort-
om: werken in de natuur als een 
onuitputtelijke inspiratiebron. De 
aandachtige bezoeker van de 
Waag zal de komende weken 
getroffen worden door zijn warm 
kleurgebruik en door een geraf-
fineerde weergave van de scha-
keringen van het licht. De wer-
ken van Ad van Luijk zijn vanaf 
donderdag 10 maart tot met zon-
dag 27 maart  te bezichtigen in 
Galerie De Waag  Spaarne 30 te 
Haarlem. (Openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur) Op zondag 13 maart 
om 16.00 uur vindt de feestelij-
ke opening van deze tentoon-
stelling plaats. Zie: www.advan-
luijk.nl en www.kzod.nl 
Jan Reijnders

Hulpdienst Sensoor zoekt vrijwilligers
Regio - Op zoek naar boeiend 
werk in een leuke vrijwilligers-
organisatie? Hulpdienst Sens-
oor Haarlem start woensdag 30 
maart een training voor nieuwe 
vrijwilligers. De hulpdienst zit te 
springen om mannen en vrou-
wen, die goed kunnen luisteren 
en die bereid zijn om een aantal 
uren per week op wisselende tij-

den een telefoondienst te doen.
Wie aan de training wil meedoen 
kan zich tot uiterlijk vrijdag 18 
maart aanmelden en krijgt dan 
een informatieset toegestuurd, 
waarin alle gegevens over Sens-
oor Haarlem en het werk aan de 
telefoon op een rij zijn gezet.
Mensen, die interesse hebben 
in een leuke vrijwilligersbaan 

bij Sensoor Haarlem - met vol-
op mogelijkheden voor training 
en scholing - kunnen bellen met 
het kantoor van de hulpdienst, 
telefoonnummer 023 - 529 19 
09, op werkdagen tussen 9.00 en 
14.00 uur. Meer informatie over 
werken bij Sensoor is ook te vin-
den op de website www.sensoor.
nl/haarlem

Kinderen 
helpen mee 
met padden 
overzetten

Regio - Zondag 13 maart or-
ganiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland voor kinderen een 
excursie paddentrek op land-
goed Koningshof. Kinderen 
maken kennis met de boeien-
de wereld van de paddentrek. 
De ouders hebben tegelijker-
tijd een vogelexcursie. 

Nu in de lente de temperatu-
ren weer omhoog gaan, begint 
het bloed bij de koudbloedi-
ge padden weer te kriebe-
len. De padden verlaten in de-
ze tijd Koningshof  om aan de 
overkant van de weg op land-
goed in Elswout hun eieren af 
te zetten in poelen en vijvers, 
waar ze zelf geboren zijn. Pad-
den weten precies hoe ze daar 
moeten komen. Ze gaan ge-
woon op pad…

De Duinlustweg is echter een 
levensgevaarlijk obstakel en 
daarom zetten vrijwilligers de 
padden over waar kinderen 
van deze excursie bij helpen! 
Ondertussen wordt alles ver-
teld over het leven van de pad. 
Er kunnen maar 30 kinderen 
mee, dus wel vooraf aanmel-
den! Voor de ouders is er een 
vogelexcursie. Verrekijker niet 
vergeten! 

Vertrek om 8.00 uur parkeer-
plaats Koningshof, Duinlust-
weg 26, Overveen. Duur: 1 
uur. In verband met beperk-
te parkeerruimte wordt u ver-
zocht zo mogelijk met de fiets 
te komen. Aanmelden en in-
formatie bij Ans Boogers, 023-
5312902 of ansivnzk@gmail.
com.
Of kijk op www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.    
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Nieuw bij Hair & Beauty Lounge Heemstede

Heemstede - Op 21 februa-
ri 2011 vierde Hair & Beau-
ty Lounge Heemstede alweer 
haar 2-jarig bestaan!

“Wat gaat de tijd toch snel”, al-
dus Mieke. “Ik weet nog goed 
dat we in de verbouwing za-
ten, wat een stress, spanning 
maar ook adrenaline door je lijf 

heen. En wat een kick geeft het 
als alles dan af is en de deu-
ren voor het eerst opengaan. Elk 
jaar zal ik daar wel weer even bij 
stil staan. Het is erg leuk om te 
zien dat we het vertrouwen van 
steeds meer gasten winnen en 
hoe het bedrijf groeit! Het nieu-
we is er nu af, maar het startend 
bedrijf is uitgegroeid tot een 

mooie succesvolle zaak! En daar 
kan ik enorm van genieten... al 
blijft het natuurlijk hard werken. 
En geven we graag dat beetje 
extra aan onze gasten.”

Nieuwe behandelingen
“Na een intensieve training 
vanuit Londen hebben we de-
ze maand weer een paar fijne 

Life is in our Hands

Spring 2011 bij Just B.
Bij Just B. is het al lente. De nieu-
we Spring 2011 collectie hangt 
in de winkel!
Deze collectie onderscheidt zich 
door het gebruik van bijzonder 
artwork in combinatie met diver-
se prints. De kenmerkende pu-
re, maar uiterst vrouwelijke uit-
straling is een rode draad in de-
ze collectie. Door het koppelen 
van romantische en stoere ele-
menten is er een geraffineerde 
en moderne look gecreëerd. 
Details zoals siernaden, ritsen, 
knopen en tapes maken het ver-
schil en zijn net zo belangrijk als 
de accessoires. Kortom een col-
lectie om verliefd op te worden!
Bij Just B. Invited in Haarlem 
kunt u de gehele collectie be-
wonderen. 

Just B. is een merk met een ziel.
Dat is niet nieuw, maar juist nu 
van bijzondere betekenis. Just 
B. wil graag de unieke, sterke 
en onafhankelijke vrouw van de 
wereld aankleden. Een vrouw 
die haar eigen weg gaat en haar 
toekomst in eigen hand heeft 
genomen.

Just B. is haar ontdekkingsreis 
begonnen op zoek naar nieuwe 
uitdagingen – het integreren van 
innovaties in materialen en stijl.

Wat Just B. zo origineel maakt, is 
het innovatieve spel met de ma-
terialen die worden gebruikt en 
de toepassing van pigment fi-
nishings en washings.
Door de mix van materialen 
wordt een luxueuze structuur 
gecreëerd.

De vrouwelijke Just B. uitstra-
ling wordt verkregen door het 
mouleren  van stoffen op specia-
le mannequins. Een fantastische 
prestatie van het designteam, 
met een perfecte body feeling 
als resultaat.
Dit spannende nieuwe silhou-
et wordt versterkt door een pa-
let van subtiele kleurnuances dat 
zorgt dat de gecoördineerde ma-
terialen vloeiend op elkaar aan-
sluiten.

De nieuwe collectie onderscheidt 
zich door het gebruik van bijzon-
dere artwork en prints. Speciale 
print-effecten kwamen tot stand 
in samenwerking met de Ierse 
kunstenaar Mark Kent; dankzij 
hem zal de nieuwe Spring 2011 
er echt uitspringen.

Deze wisselwerking tussen 
kunst en mode, ingebracht door 
Kent – bekend om zijn originele 
werk dat muurtekeningen, inte-

rieur en mode combineert – sluit 
helemaal aan bij onze innovatie-
ve stijl.
Zijn kunst krijgt een extra di-
mensie door het spel tussen tri-
bal elementen en military details.
Deze samenwerking leidt tot een 
sterk beeld met een scala aan 
prints en artwork, die de nieuwe 
collectie een krachtige uitstra-
ling geven.

Details zoals siernaden, ritsen, 
knopen en tapes maken het ver-
schil en zijn net zo belangrijk als 
de accessoires. Outfits om ver-
liefd op te worden.

In deze roerige tijden zoekt de 
Just B.-vrouw een modieuze stijl 
die haar krachtige persoonlijk-
heid onderstreept.
Het merk focust op innovatie en 
biedt die vrouw een keur van 
Just B. LAB styles die durf en 
zelfvertrouwen uitstralen.
Ze heeft al meer dan genoeg 
kleren in de kast hangen, maar 
er is altijd nog plaats voor ver-
rassingen en authenticiteit.

De kenmerkende pure, maar ui-
terst vrouwelijke uitstraling is 
een rode draad in de collectie.
Door romantische elementen 
aan mannelijke invloeden te 
koppelen, creëert Just B een ge-
raffineerde, moderne indruk.

www.justb.eu
Just B. Invited, Grote Houtstraat 
163, Haarlem.

nieuwe behandelingen in ons 
aanbod opgenomen. Waaron-
der de Full body Hotstone mas-
sage. Een heerlijke ‘top tot teen’ 
behandeling voor zowel hem 
als voor haar. Met warme lava-
stenen, warme essentiële oliën 
en een uitgebreide hoofdhuid- 
massage en een ontspannen ge-
zichtsmassage.

We gebruiken hierbij de hoog-
waardige producten van Elemis 
Spa Therapie. Een groot begrip 
in de wellness branche”, vertelt 
Mieke.

Introducé-actie
Tot slot zegt ze: “Om het onze 
gasten extra aantrekkelijk te ma-
ken om van de exclusieve be-
handelingen te komen genieten, 
hebben we een speciale introdu-
cé actie! Indien u iemand  mee-
neemt, die voor het eerst bij ons 
komt dan krijgt u zelf een heerlij-
ke gezichtsbehandeling of mas-
sage cadeau! En wanneer uw 
klantenkaart vol is dan bieden 
wij u een korting op uw eerstvol-
gende behandeling naar keuze.

Wij hopen u snel te mogen ver-
welkomen en in de watten te 
mogen leggen!”

Hair & Beauty Lounge Heemste-
de vindt u aan de Blekersvaart-
weg 14 A R.
Telefoon: 023-5474435.



Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af op 
de plaatsten waar u dat wilt! To-
taal of plaatselijk. Nu een gratis 
proefbehandeling!

Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRi-
va is het mogelijk om op een ge-

heel natuurlijke wijze af te slan-
ken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes. Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-

rantie worden gegeven, omdat 
het werkt!

Warmtecabine
De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 
of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warmte-
cabine. De warmte zorgt ervoor 
dat de spieren ontspannen en 
er met een relatief lichte inspan-
ning toch effectief aan het figuur 
gewerkt wordt. Omdat liggend 
bewegen minder belastend is 
kunnen ook mensen met reuma-
tische -, rug -en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken. 
Huidconditie verbetert
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.

Persoonlijk gesprek
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den u wensen besproken, uw 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke figuur-
correctie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Telefoon: 023-547 
44 19. www.lariva.nl
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Gratis proefbehandeling

Ontspannen afslanken op de 
plaatsen waar u dat wilt!

Fashion         Beauty          Health

Het ‘wat-trek-ik-nu-weer- 
aan-moment’ is verleden tijd!
Heemstede – “Maar ik heb niks om aan te trekken...” oftewel: “Ik 
heb wel kleren, maar ik weet niet wát ik aan moet trekken...” Dat 
moment is vanaf nu verleden tijd!

De online kledingboetiek SOOYOURS, gevestigd in Heemstede, 
speelt daar met haar Dress to Impress uitstekend op in en helpt 
je bij het vinden van de juiste outfit. SOOYOURS selecteert items 
uit haar collectie die passen bij het seizoen, een speciale gele-
genheid of bij een bepaalde stemming. Kleding die je prima kunt 
combineren met je eigen collectie.

SOOYOURS, opgericht door Alexandra Vis en Eke Tromp, heeft 
haar virtuele deuren september vorig jaar geopend en heeft in-
middels een prachtig aanbod van kleding en accessoires. Op dit 
moment bestaat dat uit de merken Fairly, Vadum, By Ti Mo, Saint 
Tropez, Selected Femme, Benedikte Utzon, Ibana Rouge en zeer 
binnenkort Mina UK. Voornamelijk trendy Scandinavische mer-
ken, maar bovenal merken met een pasvorm die uitermate ge-
schikt is voor de Nederlandse vrouw. Daarnaast blijft SOOY-
OURS uitkijken naar merken die een waardevolle aanvulling zijn 
op het huidige aanbod. De herfst- en wintercollectie van 2011 is 
inmiddels uitgebreid met zorgvuldig geselecteerde fashion labels 
waaronder Sack’s en Andersen & Lauth.

Door een items uit de collectie te koppelen aan life moments 
helpt SOOYOURS je al een aardig eind op weg. Maar ook als je 
op zoek bent naar speciale items voor het creëren van jouw per-
soonlijke look, ben je bij SOOYOURS aan het juiste adres. 

Dus neem gauw een kijkje in de webshop www.sooyours.com 
of bezoek het SALE WEEKEND van SOOYOURS LIFE op 26 en 
27 maart in Heemstede. SOOYOURS heeft deze twee dagen een 
uitverkoop georganiseerd gericht op het VOORJAAR. Dus geen 
shawls en dikke vesten meer, maar kleding geselecteerd voor 
aankomend seizoen. Dus kom langs voor blouses, trendy jurkjes 
of dat altijd handige vestje! Deze items, maar nog veel meer, zijn 
zeer aantrekkelijk geprijsd met kortingen tot wel 75%! 

SOOYOURS is gevestigd aan de Havenstraat 87 te Heemstede. 
Daar is 26 en 27 maart ook de SALE, op beide dagen van 11.00 
tot 15.00 uur. Er is gelegenheid om de kleding te passen en als je 
tot koop besluit kan er enkel contant worden afgerekend. Rond 
de Havenstraat 87 is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Lingerie geï nspireerd door moeder natuur
Tegelijkertijd behoort ook de verantwoordelijk-
heid voor onze leefomgeving tot de grondbegin-
selen van onze huidige denk- en handelwijze. De 
moderne en milieubewuste vrouw doet mee aan 
het scheiden van afval, het gebruik van spaarlam-
pen én zij kiest voor duurzame en natuurlijke ma-
terialen zoals organisch katoen en bamboe. Bam-
boe? Inderdaad, bamboe! Deze wonderbaarlijke 
grassoort is niet alleen het voedsel voor de im-

ponerende zwart-witte reuzenpanda’s of de basis 
voor natuurlijke meubelen en vloeren, maar bam-
boe wordt ook verwerkt tot een mooie, soepele zij-
deachtige vezel die een overvloed aan voordelen 
biedt. Het levert een trendy design en een perfec-
te pasvorm op. Wat betreft de kleuren gaan we 
voor natuurlijk groen en hazelnootbruin. Laat de 
zomer – het liefst met een aantal zwoele nachten 
– maar komen!
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Nieuwe mode bij Van Vuuren
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Nouvelle Cosmétique houdt Open Huis

Naast de demonstraties vindt u 
er ook de allerlaatste damesmo-
de, luxe tassen & assecoires. 
Want werkelijk aan alles is ge-
dacht in dit instituut. Alles onder 
één dak!
U kunt er o.a. terecht voor pedi-
cure, permanent make-up, het 
verwijderen van wratjes, cou-
perose of pigmentvlekken maar 
ook voor rimpelopvullende be-
handelingen en Botox welke 
worden uitgevoerd door de aan 
het instituut verbonden arts.
Ter gelegenheid van het 25 jarig 
jubileum van Nouvelle Cosmé-
tique zijn er zeer aantrekkelijke 
aanbiedingen op het hele assor-
timent. Zowel voor de behande-
lingen als voor huidverzorgings-
producten of mode-items.
Speciaal tijdens het Open Huis 
wordt er gedemonstreerd met de 
Air Brush Tanning
Waarbij u in 5 minuten uw ge-
wenste bruine kleur heeft zonder 
zon of zonnebank, 
Met de SunFx tanning is het mo-
gelijk om in 5 minuten een brui-
ne (of heel buine) huidskleur te 
bekomen. Zonder de schadelijke 
gevolgen van een te lange bloot-
stelling aan de zon. 

Wij Nederlanders willen graag 
een bruine kleur, maar als we 
maar een half uurtje de zon in 
mogen gaat dat niet lukken. Bo-
vendien weet iedereen maar al 
te goed dat de zon en de zonne-
bank ons een mooie kleur geven 
maar dat we rimpels, pigment-

vlekken en mogelijks huidkan-
ker er op latere leeftijd gratis bij 
krijgen… 
De oplossing is SunFx Tanning 
van Nouvelle Cosmetique.
In 5 minuten heeft men een brui-
ne kleur, zo bruin als u zelf wil. 
Zonder de nadelige (en nare) 
gevolgen van een te lange bloot-
stelling aan de zon. Zo komt uw 
nieuwe zomermode nog veel 
mooier uit!
Waarom SunFx? Nouvelle Cos-
métique zou Nouvelle Cosmé-
tique niet geweest zijn wanneer 
er niet gezocht werd naar een 
systeem dat wereldwijd de num-
mer 1 is.. Er wordt gewerkt met 
een gepatenteerde formule op 
basis van suiker, zuiver water en 
natuurlijke zouten (zonder geur-
stoffen, zonder alcohol, zonder 
giftige toevoegingen, …). Geen 
oranje kleuren en geen strepen.

Regio - Nouvelle Cosméti-
que , het specialiteiten insti-
tuut voor huid-en lichaams-
verzorging in Haarlem, nodigt 
u uit op 2 april voor hun open 
huis.  Van 11.00 tot 15.00 uur 
worden nieuwe mogelijkhe-
den op het gebied van huid-
versteviging -en  verbetering, 
cellulitis en afslankmethodes, 
ontharingstechnieken en nog 
veel meer gedemonstreerd.

Hoe verloopt een behande-
ling? Men heeft de keuze om 
enkel het gezicht ofwel het he-
le lichaam ‘bruin te laten spui-
ten’. Voor het gelaat volstaat het 
in een soort kappersstoel plaats 
te nemen. Men hoeft zich niet 
om te kleden. Wil men zich volle-
dig laten tannen, dan neemt men 
plaats in onze cabine en wordt 
men van kop tot teen bruin ge-
spoten. Vijf tot tien minuten la-
ter is men klaar. De intensiteit 
van de kleur kan men vooraf kie-
zen. De kleur blijft 5 tot 10 da-
gen. Soms iets langer. Veel hangt 
af van een goede voorbereiding 
en nazorg.

50% korting Air Brush Tanning 
tijdens Open Huis 
Krijg alvast dat heerlijke voor-
jaarsgevoel en ervaar zelf, ex-
clusief tijdens het open huis, de-
ze mooie techniek voor de helft 
van de prijs! Vroegtijdig reserve-
ren geeft u de garantie op een 
behandeling dus bel direct. Nou-
velle Cosmétique vindt u op de 
Verspronckweg 297 in Haarlem. 
Kijk voor meer info op:
www.nouvellecosmetique.nl of 
bel 023 – 5252504.

Fashion         Beauty          Health
Huidverstrakking

in de praktijk
Heemstede - Anit Bos (55) houdt zich al meer dan twintig jaar 
bezig met huidverbetering en is oprichter van Skinpoint. Haar 
kennis en ervaring blijkt duidelijk uit de gepassioneerde manier 
waarop zij over haar vak vertelt: “Met ons team van huidspecia-
listen gaan we echt aan de slag met de huid. We werken inten-
sief en vooral effectief met de dieper gelegen huidlagen. Wat wij 
doen, is de huid als het ware zélf aan het werk zetten. We halen 
alles eruit wat erin zit door het stimuleren van de doorbloeding. 
Zonder doorbloeding is er namelijk geen herstel van het weefsel 
mogelijk. Het bloed voert zuurstof en voedings- stoffen aan en 
neemt afvalstoffen mee terug.
 
De eMatrix
In de strijd tegen littekens en rimpels behalen we spectaculai-
re resultaten met onze nieuwste aanwinst de eMatrix. Hiermee 
is, naast onder andere rimpelreductie, zelfs herstel van acne lit-
tekens mogelijk.
De eMatrix geeft een unieke combinatie van rimpelreductie, pig-
mentverbetering, (acne) littekens vervaging en lifting, en dat ge-
combineerd met een korte herstelperiode. De eMatrix is ge-
schikt voor ieder huidtype en alle huidskleuren. Het is de aller-
nieuwste methode om effectief rimpels en littekens te behande-
len en verstrakking te krijgen”, aldus Anit.
Enthousiast laat zij een aantal voorbeelden zien op haar websi-
te en vervolgt: “Het wordt aanbevolen om ongeveer drie behan-
delingen te ondergaan. Het gebeurt ook dat iemand al na één of 
twee behandelingen uitermate tevreden is.”
 
De eMatrix werkt 
niet met licht zoals 
bij de lasers, maar 
met gefractioneer-
de radiogolven die 
minuscule gaatjes 
maken in de boven-
ste huidlaag, terwijl 
de schade doelbe-
wust in de onder-
ste huidlaag wordt 
aangericht. Het her-
stelproces van bin-
nenuit creëert een 
nieuwe huid. Wer-
kelijk spectaculair!

Bij Skinpoint doen 
ze niet aan stan-
daard wellness. ‘Wij 
gaan een stap ver-
der en streven naar 
een optimaal resul-
taat. Met onze tech-
nieken zorgen we 
ervoor dat je huid 
er daadwerkelijk 
mooier uit gaat zien. 
Daarom hebben we 
bewust niet geko-
zen voor ontspan-
nende behandelin-
gen, en wel voor inspannende behandelingen. Want dat levert 
uiteindelijk het beste resultaat.”
 
Anit Bos vindt dat er niets gaat boven een persoonlijk advies. Zij 
nodigt u dan ook van harte uit voor een vrijblijvende kennisma-
king. Neem dus nu contact op via (023) 547 78 52. 
Skinpoint, Heemsteedse Dreef 38.

Homeopathie: Helpt het of werkt het?
Regio – Op woensdag 16 maart 
presenteert Café Globaal in het 
Mondiaal Centrum Haarlem een 
lezing over homeopathie. Loca-
tie: Lange Herenvest 122. Sinds 
de jaren 70 heeft de homeopa-
thische geneeskunde een ho-
ge vlucht genomen. Er zijn hon-
derden artsen die na hun stu-
die geneeskunde nog eens ho-
meopathie studeerden en dat 

het liefst erkend zouden zien 
als specialisme.  Homeopathie 
claimt vooral chronische aan-
doeningen te kunnen behande-
len. Door artsen in de reguliere 
geneeskunde wordt deze wijze 
van behandelen nog vaak ge-
zien als een dwaalweg. In Ca-
fé Globaal gaan voor- en tegen-
standers met elkaar en de zaal 
in discussie. De bar schenkt 

geen onverdunde drankjes. Het 
publiek is welkom van 17.00 
tot 20.00 uur op bovenstaand 
adres.  Toegang gratis.     
Het publiek kan voor 7,50 euro 
van een Afghaanse maaltijd ge-
nieten. Wel graag tijdig reser-
veren via reserveren@mondi-
aalcentrumhaarlem.nl of via tel. 
nummer 023  5423540, want op 
is op.
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Inschrijven voor Mixed Softball 
Bedrijven Toernooi Heemstede
Heemstede - Op zondag 26 ju-
ni vindt het 1ste Mixed Softball 
Bedrijven Toernooi plaats op het 
sportpark van RCH-Pinquins te 
Heemstede. Een laagdrempelig 
softbaltoernooi, met deelnemers 
van 16 tot 66+.
RCH-Pinquins organiseert dit 
toernooi voor bedrijven uit heel 
de regio. Het begrip ‘bedrijf’ 
vat de organisatie nogal ruim 
op. Elk bedrijf, elke school, ca-
fé, gemeente, politie- of brand-
weerkorps of organisatie is wel-
kom. Je moet alleen sportiviteit 
en respect voor je tegenstan-

der hoog in het vaandel hebben. 
Bij dit toernooi geldt toch vooral 
dat meedoen belangrijker is dan 
winnen!
Het inschrijfgeld is 50 euro per 
team. Daarvoor krijg je met je 
team een gratis clinic van een 
ervaren trainer op een woens-
dagavond voorafgaand aan het 
toernooi, gratis koffie met wat 
lekkers en een hele dag veel ple-
zier en gezonde ontspanning. 
Meer informatie kunt u krijgen 
via toernooicommisie-rch@hot-
mail.com 
Inschrijven is mogelijk tot 1 mei.

Het hele jaar door tennissen...
Open Dag bij 

Tennisvereniging Bennebroek
Bennebroek - Je krachten me-
ten met een ballenkanon of de 
nieuwe all weather banen uit-
proberen! Kom op zondag 20 
maart a.s. naar de open dag en 
maak kennis met tennisvereni-
ging van Bennebroek. Er zijn di-
verse activiteiten voor mini’s, 
jeugd en senioren, zoals de-
monstratiewedstrijden, proef-
lessen en gewoon even zelf 
spelen. Ook kunnen de mi-
ni’s zich laten schminken in de 
kidscorner Mocht je zelf een bal 
willen slaan, dat kan maar neem 
even je sportschoenen mee. De 
rackets en ballen zijn op de ver-
eniging aanwezig. De Open 
Dag duurt van 13.00 tot 16.00 

uur. Adres:Binnenweg 63, Ben-
nebroek. 
De Tennisvereniging beschikt 
over 8 nieuwe all weather ba-
nen, waarop het hele jaar ge-
tennist kan worden. Naast de 
tenniscompetitie en tennisles-
sen zijn er veel activiteiten, zo-
als clubkampioenschappen, 
Open toernooi, interne compe-
titie, indeelavonden en recrea-
tieve toernooien.
Lid worden kan met een jaarlid-
maatschap maar er is ook een 
mogelijkheid om alleen in de 
wintermaanden te spelen.
Meer weten?
Kom naar de open dag of kijk 
op www.tvbennebroek.nl

Zwemsport
HPC op trainingsweekend in Eindhoven
Heemstede - Nadat het trai-
ningsweekend van HPC Heem-
stede in december op het laat-
ste moment was afgeblazen we-
gens de erbarmelijke weers-
omstandigheden, mochten de 
wedstrijdzwemmers afgelopen 
weekend in de herkansing. Za-
terdagochtend vroeg werd er 
naar Eindhoven afgereisd naar 
het prachtige trainingsbad van 
het Pieter van den Hoogenband 
Zwemstadion. Daar kregen de 
zwemmers eerst een twee uur 
durende clinic van niemand min-
der dat oud-Europees kampioen 
en vaste analyticus van Studio 
Sport, Johan Kenkhuis. Het eer-
ste deel van de clinic ging over 
de rotatiesnelheid bij keerpun-
ten en het tweede deel over de 
start. De zwemmersploeg, be-
staande uit 30 zwemmers in de 
leeftijd van 8 tot 25 jaar, was na 
afloop laaiend enthousiast over 
de gegeven clinic. Trainer Ed 
Dekker kreeg van Johan nog al-
lerlei oefeningen en tips mee 
om tijdens de wekelijkse trainin-
gen toe te kunnen passen. Jo-
han ging aan het eind van de 
clinic met de hele ploeg op de 
foto en nam alle tijd om hand-
tekeningen te zetten op de ve-
le shirts, planken en badmutsen. 
Ook kregen de twee zwemmers 
die het meest hun best hadden 
gedaan een mooie oranje Olym-
pische pet met handtekening! 
Deze petten werden gewon-
nen door Sophie Brabander en 
Mike Schouw. Tijdens de rust-
pauze van twee uur die daarop 
volgde mochten de zwemmers, 
als zij dat wilden, op de tribune 
gaan kijken bij het EK Schoon-
springen. Gezamenlijk kwamen 
zij tot de conclusie dat het erg 
mooi is om te zien, maar dat 
zij zelf toch liever van een laag 

startblok afduiken! In de middag 
volgde nog een pittige training 
van opnieuw twee uur die gege-
ven werd door Patrick Pearson, 
één van de hoofdtrainers van dé 
topclub van Nederland, de PSV 
Eiffel Swimmers. Patrick train-
de niet alleen heel goed maar 
gaf ook technisch goed onder-
bouwde antwoorden op de vra-
gen van de zwemmers. Dood-
moe kwam iedereen het water 
uit. Maar eenmaal in de kam-
peerboerderij, waar de hele 
groep zou overnachten, kwam 
er na een goed diner weer heel 
wat energie terug. Tot in de late 
uurtjes wist groot en klein zich 
prima te vermaken. Zondagoch-
tend werd, na een heerlijk ont-
bijt met het superlekkere brood 
en de krentenbollen van de fir-
ma van Vessem & Le Patichou, 
eerst de negende verjaardag van 
Elise Brabander gevierd. Uiter-
aard werd er luid voor haar ge-
zongen en kreeg zij uit handen 
van Ricardo Haverschmidt klei-
ne kadootjes én een mooi HPC/ 
van Oosten Groep shirt waar-
op alle namen stonden van de-
gene die mee waren op dit ge-
zellige trainingsweekend. Hier-
na splitste de groep zich op. De 
meeste jeugd en oudere zwem-
mers gingen terug naar het Pie-
ter van den Hoogenband Zwem-
stadion voor een laatste training 
van 2 uur. Voor de minioren tot 
12 jaar stond er de jaarlijks te-
rugkerende wedstrijd De Con-
ny Smit Meet in zwembad de 
Planeet in Haarlem op het pro-
gramma. Het thema was carna-
val en de ploeg kwam op in hun 
rode HPC / Van Oosten Groep 
shirt met stoere rode cowboy-
hoeden die licht konden geven. 
Ondanks dat iedereen maar wei-
nig had geslapen wisten Sophie 

en Elise Brabander, IJke Mou-
rits, Sam van Groen, Lex, Char-
lotte en Sophie Lubbers, Wesley 
Bos, Nadine Dolfing, Deborah 
Hartman en Jade van de Boer 14 
persoonlijke records te zwem-
men en dat was gegeven de 
omstandigheden een supergoe-
de prestatie. Na afloop mochten 
ze, naast een aantal individuele 
medailles ook nog de beker voor 
de vijfde plaats in ontvangst ne-
men. In Amsterdam werd on-
dertussen de Amsterdam Talent 
Cup gezwommen, een wedstrijd 
in een 50-meter bad die speciaal 
georganiseerd is voor de top van 
de Nederlandse Junioren zwem-
mers. In een bomvol Sloterpark-
bad met honderden mensen op 
de tribune mocht Carmen Me-
ijer voor HPC aan de start ver-
schijnen. Het was jammer dat 
de elektronische tijdwaarneming 
niet kon worden gebruikt van-
wege een storing want dat geeft 
toch altijd nog een extra dimen-
sie aan dit soort grote wedstrij-
den. De vlinderslag ging nog 
enigszins moeizaam maar de 50 
meter vrije slag aan het eind van 
de middag was een supergoe-
de race. Carmen zwom zichzelf 
naar een persoonlijk record dat 
helaas nét vijfentwintighonderd-
ste van een seconde boven de 
limiet van het Nederlandse Juni-
oren Kampioenschap ligt dat in 
juni wordt gehouden. Na David 
van Groen en Tim Walstock had 
zij de derde HPC zwemmer kun-
nen zijn die dit seizoen een li-
miet voor het NJK zou hebben 
weten te bemachtigen. Gelukkig 
duurt het seizoen nog een paar 
maanden en is de kans dat nog 
meerdere HPC zwemmers deze 
limiet weten te behalen nog lang 
niet verkeken! 
Marjan Versteeg

INGEZONDEN

UItgeest G1 – HBC G1     1-5

De inhaalrace is ingezet...
Voorafgaand aan een wedstrijd wordt door de groep het betaald 
voetbal uitgebreid doorgesproken. Voor 020 ging dat voornamelijk 
over de 0-0 en de problemen met de spits, voor 010 was het na-
tuurlijk de klinkende overwinning van 5-1. En de daarbij behoren-
de stijgende plaats op de ranglijst. Deze keer hadden we daar uit-
gebreid de tijd voor, want er was een heerlijk ontbijt voor het team 
verzorgd. Gesmuld hebben we, klasse dames van de JWA. Door af-
wezigheid van coach Jan nam de imitatiecoach vooraf de opstelling 
door. Het was volkomen duidelijk voor iedereen. Het leek zelfs ver-
taald te worden in daden door HBC. De hele voorhoede en zo een 
beetje het hele middenveld had kansen op een doelpunt. Bal ge-
stopt, bal tegen de paal, bal tegen de lat, bal net naast maar geen 
doelpunt. Het werd een lucky afstandschot van RICK dat voor de 
voorsprong zorgde. WESLEY stond erbij en keek ernaar. Geen bal te 
doen in zijn gebiedje. Na de rust werd dat iets meer, maar ook toen 
hadden ABDESSALAM en JUR, in plaats van de geblesseerde SE-
BASTIAAN, de zaak volledig onder controle. Op een klein misser-
tje na dan, want Uitgeest wist toch een keer te scoren. Voorin had 
de vleugelwisseling het gewenste effect. DAVY had van links meer 
succes. 2 keer bolde het net. JEROEN lukte het aan de rechterkant 
ook beter, en liet dat zien door een mooi doelpunt. FRANK, bevrijd 
van het spiedende oog van zijn vader, had ook een keer succes. En 
verder werd de wedstrijd op het middenveld beslist. BAUKE, LIBAN 
en MICHAEL waren stuk voor stuk sterker dan de tegenstander en 
dus was de uitslag terecht. Over 2 weken wordt de race voortgezet.
Leo Holdorp

INGEZONDEN
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Puzzel en win vrijkaarten voor Picasso 
expositie in Van Gogh Museum
Pablo Picasso is wereldberoemd 
maar hoe groeide hij van jonge, 
onbekende kunstenaar in enkele 
jaren uit tot leider van de avant-
garde? Voor het eerst wordt in 
Nederland een tentoonstelling 
gewijd aan deze spectaculaire 
ontwikkeling die Pablo Ruiz y Pi-
casso (1881-1973) doormaakte 
in het cultureel bruisende Parijs 
aan het begin van de 20e eeuw. 
De tentoonstelling Picasso in 
Parijs, 1900-1907 toont ruim 70 
kunstwerken, waaronder top-
stukken als Zelfportret met palet 
en Moulin de la Galette en be-
langrijke werken uit privé-collec-
ties en musea zoals het Centre 
Pompidou in Parijs, het Metropo-
litan Museum of Art en het Gug-
genheim Museum in New York. 
De tentoonstelling is van 18 fe-
bruari tot en met 29 mei 2011 te 
zien in het Van Gogh Museum in 
Amsterdam en reist daarna door 
naar het Museu Picasso in Bar-
celona. Tijdens de tentoonstel-
ling staat Picasso centraal in al-
lerlei activiteiten in het Van Gogh 
Museum, zoals in de dansvoor-
stelling Nomade van Krisztina de 
Châtel op vrijdagavond, de gra-

tis zondaglezingen op de eerste 
zondag van de maand en de kin-
derworkshops ‘Schilder je eigen 
Picasso’ in het weekend. 

Baanbrekend kunstenaar
Hoewel Picasso zich door vele 
kunstenaars liet inspireren, was 
hij nooit een imitator. Wel maak-
te hij volop gebruik van de ont-
dekkingen van zijn tijdgenoten 
en van voorbeelden uit de kunst-
geschiedenis om een eigen stijl 
te creëren. De jonge Picasso zag 
in Parijs voor het eerst de kunst 

van onder anderen Vincent van 
Gogh, Paul Gauguin en Henri 
de Toulouse-Lautrec. Hij experi-
menteerde met nieuwe schilder- 
en grafische technieken en ver-
beeldde Parijse thema’s als dan-
sende vrouwen en cafés uit het 
nachtleven van Montmartre. La-
ter verschoof zijn aandacht naar 
meer diepgaande en melancho-
lische thema’s zoals het circus, 
arme mensen en moeders met 
kinderen. Hij ontwikkelde zich tot 
baanbrekend avant-garde kun-
stenaar met een revolutionaire 
moderne stijl die de koers van de 
kunst van de twintigste eeuw zal 
veranderen. De tentoonstelling 
is samengesteld door gerenom-
meerd Picasso-specialist Marilyn 
McCully en wordt georganiseerd 
in samenwerking met het Museu 
Picasso in Barcelona. 

Gratis rondleidingen 
Elke vrijdag om 18.45 uur en op 
zondag om 11.45 uur start een 
gratis rondleiding over de ten-
toonstelling, waarvoor u zich 
kunt aanmelden bij de infor-
matiebalie. Een echte aanrader, 
want u bent in korte tijd op de 

Winactie!
Uit de goede inzendingen 

voor de puzzel worden twee 
vrijkaarten verloot. Degene 
die deze prijs wint, kan dus 

samen met goede vriend(in) 
naar het Van Gogh 

Museum!  De tentoonstelling 
is daar te zien tot en met 

29 mei 2011.

Stuur uw goede oplossing naar: redactie de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer, ovv ‘puzzel maart’.

hoogte van alle ins en outs van 
Picasso en zijn werk.

Openingstijden en prijzen
Picasso in Parijs, 1900-1907 is 
van 18 februari tot en met 29 mei 
2011 in het Van Gogh Museum 
in Amsterdam en dagelijks open 
van 10 tot 18 uur, op vrijdag-
avond tot 22 uur. De toegangs-
prijs is 14,- per persoon en voor 
bezoekers tot 17 jaar en met een 
museumkaart gratis.
Kijk voor actuele informatie en 
het complete lezingenprogram-
ma, de rondleidingen en work-
shops op www.vangoghmuse-
um.nl/picasso.

Amnesty 
International 

zoekt scholen-
versterking

Regio - Altijd al eens iets wil-
len doen voor een goed doel? 
Meld je dan direct aan bij 
Amnesty International Haar-
lem. De afdeling heeft plaats 
voor een paar extra mede-
werkers.

Basisscholenwerkers
De Amnesty-basisscholen-
groep Haarlem e.o. zoekt per 
direct versterking. De groep 
zoekt nieuwe leden die na-
mens Amnesty zelfstandig 
basisscholen willen benade-
ren in Haarlem, Bloemendaal, 
Overveen en Heemstede/
Aerdenhout. Op deze scholen 
bieden zij op maat gemaak-
te lespakketten aan voor kin-
deren van groep 8 en lichten 
de inhoud daarvan toe aan 
de leerkrachten van groep 8. 
Meer weten over deze func-
tie, neem dan contact op met 
Tiny Ribbens.
Telefoon: 023-5332083 of
E-mail: tiny.ribbens@xs4all.nl
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Heemstede kiest: 

uitslag van de 

Provinciale Staten-

verkiezingen 2011

De inwoners van Heemstede hebben op 

woensdag 2 maart hun stem uitgebracht 

voor de Provinciale Statenverkiezingen 

2011. Op de volgende pagina ziet u de 

uitslag op partijniveau. 
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De hooiberg met daarin de bijenstal op 

het terrein van de kinderboerderij was in 

januari 2010 verwoest door brand-

stichting. Ook de zijkant, de ‘schuilstal’ 

voor varkens en geiten naast de hooiberg, 

was getroffen. Op dezelfde plek komt een 

nieuwe stal. De gemeente heeft in overleg 

met de medewerkers van de kinder-

boerderij een ontwerp voor een hooiberg-

stal gemaakt. Daarin is ook ruimte voor 

een aantal dieren. In de hooibergstal 

is opnieuw een deel bestemd voor de 

bijenkast en de daarbijbehorende expositie. 

Er is gekozen voor een landelijk ogende 

'Oud Hollandsche' boerderijstal. Om het 

gebouw in te passen in de omgeving, 

worden zoveel mogelijk ‘oude’ details van 

de houtskeletbouw in het zicht gebracht. 

Zie de impressie hiernaast.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf 

Ga in gesprek met commissaris van 

de Koningin Johan Remkes 

Dit is uw kans!

Aarzel dus niet als u prangende vragen 

heeft over bijvoorbeeld de bereikbaarheid 

van Heemstede per auto, fi ets of openbaar 

vervoer, de aanleg van fi etspaden, woning-

bouw, het beheer van natuurgebieden, de 

ontwikkeling van Schiphol, de toenemende 

wateroverlast of de toekomst van de jeugd-

zorg. Dit is uw kans om Johan Remkes 

persoonlijk te spreken over onderwerpen die 

u bezighouden. Kijk op www.noord-holland.nl 

voor een volledig overzicht van de activi-

teiten van de provincie.

Wanneer en hoe laat?

De bijeenkomst heeft een informeel karakter 

en start op vrijdagmiddag 18 maart om 15.30 

uur in de Burgerzaal van het raadhuis 

(Raadhuisplein 1) en eindigt rond 16.45 uur. 

Hoe aanmelden?

U kunt zich per e-mail aanmelden via 

communicatie@heemstede.nl. Vermeld in 

deze e-mail uw naam en telefoonnummer én 

het onderwerp waarover u het met de heer 

Remkes wilt hebben. Dit onderwerp moet 

een relatie hebben met de activiteiten van 

de provincie.

Gesprek met gemeenteraad

Na deze bijeenkomst met burgers gaat de 

commissaris ook in discussie met de 

raadsleden van de gemeente Heemstede. 

Nieuwe hooibergstal voor 
kinderboerderij 

eind maart tot en met mei, zodat de 

vernieuwde stal af is als de kinderboerderij 

in juni officieel 60 jaar bestaat. 

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

De gemeente Heemstede ontwikkelt 

momenteel nieuw jeugd- en onderwijs-

beleid en wil daarover in gesprek met 

ouders.

Wethouder Jur Botter nodigt hiervoor 

graag ouders van kinderen/jongeren in 

de leeftijd van 0 tot 23 jaar uit. Zij kunnen 

in een ‘keukentafelgesprek’ meepraten 

over alles rondom opvoeden, opgroeien, 

onderwijs, gezondheid, vrijetijdsbesteding 

en veiligheid. 

Wanneer: Woensdag 23 maart van 

 10.30 tot 12.00 uur

Waar: Raadhuis Heemstede, 

 Raadhuisplein 1

U kunt zich via e-mail aanmelden bij 

jjacobs@heemstede.nl.

Ouders uitgenodigd 

voor keukentafel-

gesprek met 

wethouder

-  Commissievergaderingen

-  Werk aan de weg

-  Serviceloket Begraafplaats

-  Steunpunt Vrijwilligerswerk

In dez e HeemstedeNieuws o.a.:

Vervolg op pag. 2

Vrijdag 18 maart a.s. brengt de commissaris van de Koningin van de provincie Noord-

Holland, Johan Remkes, een ambtsbezoek aan de gemeente Heemstede. 

Tijdens een gevarieerd programma maakt hij kennis met allerlei aspecten en onder-

werpen die spelen binnen de gemeente. Als onderdeel hiervan gaat hij graag in 

gesprek met de inwoners van Heemstede over het werk dat de provincie doet. Ook 

vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen of organisaties uit Heemstede zijn 

van harte uitgenodigd!



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  9  M A A R T  2 0 1 1

Deze openbare bijeenkomst start om 17.00 

uur en eindigt om 18.00 uur.

Over Johan Remkes

Johan Remkes (VVD) is sinds 1 juli 2010 

commissaris van de Koningin in de provincie 

Noord-Holland. De commissaris van de 

Koningin is de voorzitter van zowel Provinciale 

Staten als Gedeputeerde Staten. Hij wordt op 

voordracht van Provinciale Staten benoemd 

door de Kroon (de Koningin en de ministers). 

De heer Remkes was voor zijn benoeming 

onder andere vicepremier en minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Commissievergaderingen 
Volgende week, op maandag 14 maart bent u van harte welkom bij de vergadering van de 

raadscommissie Ruimte en op dinsdag 15 maart bij de raadscommissie Samenleving. 

Beide vergaderingen starten om 20.00 uur in het raadhuis. De vergadering van de raads-

commissie Middelen op woensdag 16 maart komt te vervallen. 

Op de agenda van de commissie Ruimte wordt veel behandeld, waaronder de regionale 

bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, en de defi nitieve ontwerpen voor de 30-km-zone 

voor de Kees van Lentsingel e.o. en de Prinsenlaan. De commissieleden Samenleving 

buigen zich over het subsidiebeleid en de optimalisering van het Sportpark en omgeving. 

Lees elders in deze HeemstedeNieuws de volledige agenda’s. 

Heemstede kiest: uitslag 

van de Provinciale 

Statenverkiezingen 2011
De inwoners van Heemstede hebben op woensdag 2 maart hun stem uitgebracht voor de 

Provinciale Statenverkiezingen 2011. Hieronder volgt de uitslag op partijniveau. 

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage in Heemstede bedroeg 70,19%.
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Rivierenwijk-zuid

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

diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein

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

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

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

Tijdens de herinrichting blijven winkels en woningen bereikbaar voor voetgangers.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

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

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

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

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

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

Leidsevaart Bennebroek

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

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

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

  Werk aan de weg

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en 

praktische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats.

Nabestaanden kunnen aan dit loket 

informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het 

mogelijk om ook buiten openingstijden 

een digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 14.00 uur, telefoon 

(023) 528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van 

zonsopkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Ga in gesprek met commissaris van de                 (vervolg van pag. 1)
Koningin Johan Remkes

Partij Uitslag 2 maart 2011 2007 +/-

1 VVD 35,27% 33,63% 1,64%

2 Partij van de Arbeid (PvdA) 13,44% 13,49% -0,05%

3 Christen Democratisch Appèl (CDA) 11,38% 22,92% -11,53%

4 SP (Socialistische Partij) 5,51% 8,56% -3,05%

5 GROENLINKS 7,20% 8,14% -0,94%

6 Democraten 66 (D66) 14,07% 5,06% 9,01%

7 Partij voor de Dieren 1,95% 3,26% -1,31%

8 ChristenUnie-SGP 1,09% 2,36% -1,27%

9 PVV (Partij voor de Vrijheid) 7,24% 7,24%

10 De Groenen 0,21% 0,21%

11 Ouderenpartij Noord-Holland 1,17% 1,97% -0,80%

12 50PLUS 1,47% 1,47%

Overige partijen 0,61%
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Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin 

de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse 

aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangs-

periode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aan-

gevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze 

vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen 

maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Johan Wagenaarlaan 68  het uitbreiden van een woonhuis  2011.076

 ontvangen 1 maart 2011 

Von Brucken Focklaan 21  het plaatsen van een dakopbouw  2011.079

 ontvangen 2 maart 2011

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

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Heemsteedse Dreef 261  (Van Lent-terrein) het kappen van 21 bomen ( 10 esdoorns, 

 3 elzen, 3 zilverlindes, 1 berk , 2 eiken, 1 den , 1 apeboom) 

 ontvangen 1 maart 2011

Rijnlaan 55 A t/m K  het kappen van een boom

 ontvangen 4 maart 2011

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

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor slopen

Troelstralaan 12  het verwijderen van asbesthoudend materiaal  2011.081

 ontvangen 2 maart 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 10 maart 2011 op maandag tot en met 

donderdag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor 

de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Sportparklaan 8  het plaatsen van een scorebord   2011.017

 ontvangen 14 januari 2011

Nijverheidsweg 40  het verplaatsen van de laad- en loskuil,  2011.026

 wijzigen gevel

 ontvangen 20 januari 2011

Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken vanaf ontvangst van de aanvraag. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk 

Loket Heemstede aan het Raadhuisplein 1. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 

uur kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 13.00 uur.

Drank- en horecavergunning

Op 28 februari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een 

drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan de 

heer A.C. Comes, Café De Heerlijkheid, Zandvoortselaan 127.   

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

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Von Brucken Focklaan 21  het plaatsen van een dakopbouw  2011.079

Het verzoek ligt vanaf 10 maart 2011 gedurende 4 weken op maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens 

de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 4 maart 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Kerklaan 27  het plaatsen van een dakopbouw  2011.033

Raadhuisstraat 24  het doorbreken van muren  2011.015

Molenlaan 6  het wijzigen van bestaande dakkapellen  2011.045

 i.v.m. het plaatsen van een rieten kap

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Beethovenlaan 5  het uitbreiden van een woonhuis  2010.084

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 4 maart 2011 )

Heemsteedse Dreef 261  het bouwen van 22 woonhuizen  2008.329/2701 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 10 maart 2011 op maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Gratis het laatste nieuws 

over Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit 

door binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten 

aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een 

duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: 

gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep 

aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft in-

gediend of wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 

Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 

aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 

beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een om-

schrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het 

beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking 

heeft, worden overlegd.

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

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

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 14 maart 2011 om 20.00 uur 

in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissievergadering van 14 maart 2011

- Spreekrecht burgers

- Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ (2011-2015) (A-stuk)

- Raadsvoorstel projectbesluit Nieuw Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35 (A-stuk)

- Regionale bereikbaarheidsvisie ‘Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking’ (A-stuk)

- Welstandsnota, aanpassing diversen (A-stuk)

- Thermografi sche luchtfoto gemeente Heemstede (B-stuk)

- Voorlopige vaststelling defi nitief ontwerp 30 km/h zone Kees van Lentsingel e.o. (B-stuk)

- Voorlopige vaststelling defi nitief ontwerp 30 km/h zone Prinsenlaan en aanpassing 

Glipperweg (B-stuk)

- Vooronderzoek supermarkten Binnenweg (C-stuk)

- Intentieverklaring gezamenlijke ontwikkelstrategie Binnenduinrand voor de versterking, 

behoud en ontwikkeling van het landelijk gebied (C-stuk)

- Herbouw hooibergstal (C-stuk)

- Overzicht bouwprojecten

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 15 maart 2011 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissievergadering van 15 maart 2011

- Spreekrecht burgers

- ‘Herijking subsidiebeleid’ (afwegingskader voor de periode 2012-2014) (A-stuk)

- Project Optimalisering Sportpark Groenendaal en omgeving (B-stuk)

- Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Heemstede 2011 (B-stuk)

- Gezamenlijke Europese aanbesteding leerlingenvervoer Zuid-Kennemerland per 1 augustus 

2011 (C-stuk)

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft 

u bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- 

en C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen van maart is komen te vervallen. 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 17 maart 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag bijzondere bijstand - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen een verleende omgevingsvergunning voor het vergroten van 

een bovenwoning aan het Wilhelminaplein 18 - openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een gehandicaptenparkeerkaart - niet openbaar -

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

(023) 548 56 07.

Agenda’s




