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Hacheepakket

500 gram vlees,
500 gram uienringen
en kruiden

r5.
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STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

pakket

Kinderen bakken ze bruin
in de voorjaarsvakantie
Heemstede - Brood bakken bij
de echte warme bakker, leuk in
de vakantie voor de Casca kinderen, dacht Olga Bastmeijer
van de Casca Naschoolse Opvang. Ze had gelezen dat Tummers met een broodbakkerij begonnen was. Ze mocht direct met
enkele groepen komen. Iedere vakantie heeft een thema, deze vakantieweek was dit: ‘wat is
gezond-ongezond’. Zo kwamen
Katie, Filine, Cilke, Julius, Simon,
Teun en Thijs, allemaal tussen de
6 en 8 jaar, vrijdagochtend bij
`boulanger` Frank van Haarlem
in de nieuwe broodbakkerij van
Tummers aan de Nijverheidweg
17 A. Frank is patissier en broodbakker, afkomstig uit een bekende banketbakkersfamilie en weet
gemakkelijk met kinderen om te

KUNST

Suzuki-dealer voor
Haarlem en omStreken

Cruquiusweg 29A
Heemstede, 023-5285950
± 50 dealer occasions

gaan. Eerst handen wassen, hij
kijkt toe hoe de kinderen niet
alleen wat water over de handjes laten lopen, maar echt stevig
wassen. De schorten aantrekken,
een wit plastic schort met grote letters `boulanger`, de kinderen weten inmiddels wat dit betekent en luisteren naar de uitleg van Frank en Ana. De kinderhanden maken bolletjes en
pistolets. De bakjes met maanzaad, sesamzaad en rozijntjes
staan al klaar, daarmee decoreren ze hun broodjes. De bolletjes
gaan met de naam van de `boulanger` in de rijskast en de handen worden weer gewassen. Na
het echte bakken mochten de
kinderen hun eigen vers gebakken bolletjes ophalen en heerlijk lunchen. De nieuwe broodbakkerij van Tummers is opgezet door eigenaar Vincent van

den Bosch. Toch weer een echte
warme bakker in Heemstede die
bakt op basis van aloude methodes, met desem en zuurdesem
voor een vollere smaak en malsheid. Zonder onnatuurlijke stoffen om de houdbaarheid te vergroten, maar met handige tips
om nog dagenlang te genieten
van vers brood. De namen van
de diverse broodsoorten, Hageveld Rogge Tarwe, Woestduiner
Wit, Haemsteder Olijf, Oostduiner Volkoren zijn voor Heemstedenaren gemakkelijk te onthouden. Bij de bakkerij op de Nijverheidsweg 17A is een broodwinkel waar u van dinsdag tot en
met vrijdag terecht kunt tussen
08.00 en 15.30 uur. In de winkel
op de Binnenweg kunt u ook alle
soorten brood kopen, ook op zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Ton van den Brink

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

maart

T 023 528 05 55

Happy Sunny Hours
Iedere woensdag van 9.00-12.00 uur
15 minuten, zonnen voor e10,www.blitzwellness.nl

Podium Oude Slot
Kamermuziek

De Oude Kerk
Wilhelminaplein, Heemstede
Woensdag 21 maart 2012
Aanvang: 20:15 uur
Toegang: e 21,50 / e 19,50

Miriana Izman

Verbouw - onderhoud
renoVatie

piano

speelt Chopin Op. 28 24 Préludes
Debussy Images - livre I
Prokofiev Op. 14 Sonate Nr. 2 in d

K O Z I J N E N

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Kunststof kozijnen
www.kumarokozijnen.nl
Tel. 0255-512109

Raadhuisstraat
19-21
Heemstede

Tel. 0255-512109
www.vanwezelbouw.nl

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.

BIKES 4 ALL

**

RAADHUISSTRAAT 6
2101 HG HEEMSTEDE
TEL. 023-5477105

20% KORTING 100% SERVICE EN GARANTIE!!!
O.A.: BATAVUS, SPARTA, SPARTA ION, GAZELLE, GIANT, GHOST, KOGA, POINTER, CORTINA, LOEKIE

pagina 2

7 maart 2012

(Oud-)Heemstedenaren in beeld

Burgerlijke Tommy Tornado
Stand
Heemstede

van 1930

In de Heemsteder komen met enige regelmaat inwoners of
voormalige inwoners aan het woord die kunnen bogen op
bijzondere prestaties of een brede bekendheid hebben verworven. Ditmaal wordt de Heemsteedse saxofonist Thomas
Streutgers voor het voetlicht gebracht.

(vanaf 30 januari t/m
19 februari 2012)

Huwelijken:
E.J. Schuit & E. van der Pieterman
Geboorte:
Bente E. Elsenaar
Lisa D. Kossen

Verdacht
van poging
koperdiefstal
Heemstede - De politie kreeg
in de nacht van zaterdag op
zondag een melding dat in een
pand aan de Burgemeester van
Lennepweg mogelijk koper gestolen zou worden. De agenten hebben, mede met behulp
van een politiehond, het pand
doorzocht. De politiehond vond
twee verdachten in de kelder.
Zij zijn aangehouden. Het gaat
om een 27-jarige Haarlemmer
en een man zonder vaste woonof verblijfplaats (leeftijd niet
bekend). De politie trof inbrekerswerktuigen aan en diverse koperen leidingen die waren
klaargezet om meegenomen te
worden. De beiden verdachten
zijn ingesloten en de politie onderzoekt de zaak.

Het talent Thomas Streutgers
groeide uit tot een van de beste saxofonisten van ons land. Hij
was acht jaar toen hij zijn ouders vroeg te mogen drummen.
Uiteindelijk viel Thomas voor de
saxofoon. Geboren en getogen
in Heemstede volgde hij, met
zijn mavodiploma op zak, het Koninklijk conservatorium. De eerste stappen in de muziek werden echter gezet door zich aan te
melden bij de Heemsteedse Harmonie St. Michaël. Zijn leven bestond uit oefenen en nog eens
oefenen totdat de jonge muzikant een was met zijn instrument.
Tijdens zijn opleiding begon Thomas al met lesgeven aan leerlingen van uiteenlopend niveau en
van alle leeftijdsgroepen.

vanaf trekt speelt hij vrijwel dagelijks ergens op een podium in
de wereld. Op de dagen dat hij
thuis is heeft hij nog de kracht
om leerlingen privéles te geven en dan niet zomaar 40 of
50 minuten, nee een vol uur les
en soms loopt dat nog uit ook.
Enkele van zijn leerlingen bereidt hij voor op een stap naar
het conservatorium. Bandleden
noemden hem altijd Tommy en
zo kwam hij aan zijn artiestennaam Tommy Tornado. De achternaam is afgeleid van zijn wervelende (tornado) wijze van spelen. Naast zijn drukke werk verzorgt hij boekingen voor andere
artiesten en bands via zijn eigen
impresariaat en helpt zo medemuziekanten aan optredens.

Haarlemse traditie
Thomas werd gevraagd om te
spelen bij verschillende bands,
iets wat hij tot op de dag van
vandaag nog steeds doet. Vraag
niet hoe hij het doet, maar hij
speelt in vijf verschillende formaties en dat kost het nodige aan planning. Thomas reist
de hele wereld over tot Australië en Japan aan toe, maar ook in
de Oostbloklanden, Spanje, Italië
en Scandinavië is hij een veelgevraagd artiest. Hij speelde al samen met grote namen als Hans
Dulfer en McNeely.
Kenners zien in hem de jongste
loot in een lange Haarlemse tenorentraditie met voorgangers
als Harry Verbeke, Ruud Brink en
Fred Leeflang.

Nieuwe CD
De zaken gaan goed, maar Thomas alias Tommy speelt het allerliefste ergens op een groot podium. Hij beheerst als professional alle stijlen maar jazz en reggae speelt hij het liefst samen
met binnen en buitenlandse muziekanten en natuurlijk met zijn
eigen formatie Jzzzzzp.
Bij Haarlem Jazz is hij een graaggeziene gast en ook op het festival Lowlands kreeg hij het publiek in extase. Hij was te gast bij
jazzprogramma’s op de radio en
brengt CD’s uit.
Zijn nieuwste CD ‘Cool Down’
presenteert hij op vrijdag 9
maart in het poppodium P60 in
Amstelveen. Van de tien nummers op deze CD zijn er negen
van de hand van Thomas Streutgers zelf.
Omdat de oude vertrouwde vinylplaten momenteel weer erg

Het spoor van toen
Tommy Tornado
Als je de korte vakanties, die hij
met zijn gezin onderneemt, er

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

in de belangstelling staan is er
in Amerika een groot aantal platen (LP’s) geperst. De liefhebbers van de ouderwetse pick-up
kunnen wegdromen bij de muziek van Thomas op 33 toeren.
Terwijl uw verslaggever dit verhaal schrijft is Thomas alweer
onderweg naar optredens in Madrid, Murcia en Valencia. Hij reist
graag en brengt de discipline
op om te leven voor zijn vak en
rust te nemen als dat maar even
kan. De komende week speelt hij
weer in Italië dus veel rust wordt
hem niet gegund, maar hij doet
het met overgave. Toch mooi dat
een Heemsteedse jongen het zover heeft geschopt in de jungle die de muziekscene pleegt te
zijn. Mocht u de presentatie van
zijn CD, waarbij vele gastmuzikanten zullen optreden willen bijwonen kijk dan op www.P60.nl.
Wilt u meer over Thomas weten
en waar hij te zien en te horen is,
kijk op de website www.TommyTornado.com.

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen 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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl

Heemstede - De Manpadslaan, een foto uit augustus 2011
toen er nog niks aan de hand was en alles nog onaangetast
was. Een favoriete plek voor treinspotters. De foto toont de
oude plek van Wachterwoning nummer 31. De achtergrond
veranderde drastisch in januari 2012. Het werd omgetoverd tot een tijdelijk baggerdepot tussen de spoorlijn en de

Leidsevaartweg (zie ook www.baggereninbloemendaal.nl).
Pal achter de oude plek van de gesloopte woning is de inrit voor het tijdelijke baggerdepot, dit alles is uitstekend te
zien vanuit de trein. Meer informatie: www.stationheemstedeaerdenhout.nl of info@stationheemstedeaerdenhout.
nl. Beide foto’s zijn van de hand van Gertjan Stamer.
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Gewoon goed !

Het adres voor verantwoord lekker vlees !

Beemsterlant Haasfilet

500 Gram

Gehaktballen

4 Stuks - Kant en Klaar

Gekruide Tartaar
250 Gram

Leverkaas

100 Gram

Tongeworst

100 Gram

Boterhamworst
100 Gram

NVVH Vrouwennetwerk
Regio - De heer Frigge komt
donderdag 8 maart bij NVVHVrouwennetwerk een lezing geven over de Wereldhaven Rotterdam. De voormalig havenmeester vertelt met veel passie
over de orde en veiligheid in de
haven. Natuurlijk worden er veel
prachtige foto’s getoond via de
beamer.
De lezing wordt gehouden in
“De Herberg”, Westerhoutpark
46 in Haarlem, en zoals altijd
staat de koffie klaar. Introducés
zijn welkom: entree 2,50.
Woensdag 14 maart brengen de

vrouwen een werkbezoek aan
de Hubertus Vakschool in Amsterdam. Deze school is ‘de lekkerste school van Nederland’ en
heeft een jarenlange traditie als
leerschool voor de horeca, bakkerij en toerisme. Na de koffie met zelfgemaakt gebak krijgen de deelnemers een rondleiding door de school en daarna
een drie-gangenlunch, gemaakt
door de leerlingen.
Meer informatie over deze actieve en sportieve 55+ vrouwenvereniging: 023-5477486. Kijk ook
eens op http://nvvh-vrouwennetwerk.nl.

u kunt uw
kabaaltje
opgeven via

www.heemsteder.nl

5.49
5.00
2.49

1.09
1.09
0.99
Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 11 maart is ds.
mw. P. Renes om 10.00 uur voorganger tijdens de dienst in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het Exoduskoor uit
Hillegom. Het is een avondmaalviering.

Muziek en bewegen
voor oma’s, opa’s
en kleinkinderen
Heemstede - De workshop
Muziek en bewegen voor oma’,
opa’s en hun kleinkinderen is
op woensdag 14 maart om 14.30
uur. U maakt samen met de
kleintjes (1,5-4 jaar) gebruik van
eenvoudige muziekinstrumentjes en handpoppen. Naderhand
is er een kopje koffie of thee voor
u en limonade voor de kinderen.
Lijkt het u leuk om mee te doen?
Geeft u zich dan, mét uw kleinkind, zo spoedig mogelijk op,
er zijn maar een beperkt aantal
plaatsen! Door een gift van het
Bavofonds zijn er geen kosten
aan deze activiteit verbonden.
De entree is gratis, reserveren is
wel noodzakelijk, dit kan tot uiterlijk maandag 12 maart op
werkdagen tussen 9 en 12 uur
via 023-5483828.

Heel Kilo Gehakt
woens- Half
om Half of rund
dag

donderdag

5.

3 Malse Biefstukje
Runder
Kogel

5
6

Boeuff Bourguignon

vrijdag

per kilo

zaterdag

Zeeuws Spek

INGEZONDEN

Kinderpardon
‘Kinderpardon een zaak van Heemstede?’ kopt de Heemsteder
van afgelopen week, maar besluit het artikel met: ‘met 11 tegen 10 stemmen werd de motie aangenomen en zal het college het besluit van de gemeenteraad kenbaar moeten maken in
Den Haag’.
Als dat laatste zo is had er achter de kop geen vraagteken moeten staan, maar een punt. Of wat mij betreft liever nog een
uitroepteken. Maar de teneur van de laatste zin is typerend voor
het hele artikel: het is helaas zo dat er een meerderheid, zij het
de kleinst mogelijke, de motie heeft aangenomen, maar we zullen nu wel mee moeten doen.
De twee belangrijkste tegenstanders komen vooral aan het
woord, waarvan het betoog van wethouder Pieter van de Stadt
mij behoorlijk in het verkeerde keelgat is geschoten: ‘Heemstede heeft geen jongeren die voor uitzetting in aanmerking komen
en dus is de motie geen onderwerp voor het gemeentebestuur.
Het hek is van de dam als wij voor alles wat Den Haag besluit
een motie, via het college, naar de minister sturen. U bent natuurlijk vrij de motie in te dienen en aan te nemen. In dat geval
zullen we dit doorsturen naar Den Haag.’
Meneer Van de Stadt, het gaat hier niet om het kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan, de afsluiting van de van den Eijdenkade,
het nieuws over het Wilhelminaplein, de identiteitskaart en dergelijke maar om kinderen van vlees en bloed, die hier, om welke redenen dan ook, in Nederland terecht zijn gekomen en hier
al een jaar of acht verblijven, zelfs hier geboren en getogen zijn.
De overheid slaagt er nog steeds niet in vluchtelingen en illegalen snel een verblijfsvergunning te geven dan wel uit te wijzen. De actie voor het kinderpardon overstijgt de grenzen van
Heemstede en die van politieke voorkeur en gaat iedereen aan.
Dat ook het CDA tegen heeft gestemd maakt het extra zuur.
Theo van Vliet

10

2
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Lezing over bijzondere bol- en knolgewassen

Van links naar rechts Yvonne Ravelli, Renske Hoekstra en
Emmy van Leeuwen-Vogel.

Expositie geopend in
Bennebroek
Bennebroek - Op 2 maart was de feestelijke opening van een
expositie in het voormalige gemeentehuis in Bennebroek. Op de
tentoonstelling zijn beeldhouwwerken te zien van Yvonne Ravelli en schilderijen, aquarellen en tekeningen van Emmy van Leeuwen-Vogel. Na het welkomstwoord van Renske Hoekstra, bestuurslid van de Stichting Tentoonstellingen Bennebroek en een
korte inleiding van de beide kunstenaressen, kregen genodigden
de gelegenheid de werken te bekijken, onder het genot van een
hapje en een drankje. De expositie is nog te zien tot en met 9 april
in de openbare ruimte van het voormalig gemeentehuis.

Cook, eat, meet & greet
Heemstede - Een keer per
maand op vrijdagavond koken
jongeren (11-14 jaar) met elkaar bij Casca. Bij Cook - eat
- meet & greet maken ze elke keer iets lekkers. Op vrijdag
16 maart gaan de jongeren met

elkaar pizza’s maken van 18.00
tot 20.00 uur in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Tuna, hawaï, salami, welke vind jij het
lekkerst?
Kosten 6,- euro. Geef je snel op:
023-5483828, plexat@casca.nl.

Aangifte Inkomstenbelasting
Arjen van Wonderen spoort alle aftrekposten op.
Jan van Goyenstraat 25A, 2102 CA Heemstede.
Tel 023-5294530 www.betaview.nl

Bennebroek - Op vrijdagavond
16 maart organiseert de afdeling Groei & Bloei – Bennebroek
een lezing met als titel “Bollen en
knollen”. Deze lezing wordt verzorgd door René Zijerveld (foto).
Als veredelaar, teler, én filatelist
houdt René Zijerveld zich bezig
met bijzondere bol- en knolgewassen. Geen tulpen en narcissen, maar soorten als de Roscea
(gemberorchidee), Lachenalia
(Kaapse hyacint), Arismaea en
Alliums, die je in de tuincentra
(nog) niet zult vinden. Behalve
dat deze zomerbollen het goed
doen in de border, kunnen ze
ook prima in pot of kuip op het
terras/balkon in bloei komen. Op

riële zekerheden, maar richt zich
op het innerlijk en het zielsleven.
Hierdoor ontstaat rust in ons en
om ons heen.

Erik Versteeg, paranormaal raadgever, geeft aan hoe we het
hoofd kunnen bieden aan de
huidige chaos in de wereld, aan
de grote hoeveelheid prikkels.
Hij vertelt hoe we onze aandacht
naar binnen kunnen richten. Een
kans om je los te maken en je

De avond wordt gehouden in
Het Trefpunt van de Protestantse
Kerk, Akonietenplein 1 in Bennebroek, aanvang 20.00 uur. De entree is gratis. Belangstellenden
zijn van harte welkom. Voor informatie: Groei & Bloei-afdeling
Bennebroek e.o., 023-5849266.

Veel lezingen bij Blokker
tijdens Boekenweek
Heemstede - Boekhandel Blokker aan de Binnenweg 138 staat
tijdens de Boekenweek, van 14
tot en met 24 maart, bol van de
activiteiten. Vrijwel dagelijks komen auteurs naar de Heemsteedse boekhandel om te vertellen over hun werk. Een kort
overzicht:
Donderdag 15 maart vertelt Paulien Cornelisse (foto) over haar
boek ‘En dan nog iets’. Aanvang
20.00 uur, entree 5 euro, reserveren gewenst.
Vrijdag 16 maart vertelt Joke Hemens over ‘Blindgangers’. Aanvang 20.00 uur, entree 5 euro,
reserveren gewenst.
Dinsdag 20 maart komt Aifric
Campbell naar Blokker om te
praten over ‘Stop’. Aanvang 20.00
uur, entree 5 euro, reserveren
gewenst.
Woensdag 21 maart vertelt Jannetje Koelewijn over ‘De hemel bestaat niet’. Aanvang 10.30
uur, entree gratis, reserveren gewenst.
Donderdag 22 maart kunt u lunchen met de auteurs Bert Natter (Hoe staat het met de liefde), Marieke Groen (Liefde is
een afspraak) en Ingmar Vriesema (Het beroemde broer en zus
boek). De lunch vindt plaats bij
Grand Café Batifol op de Binnenweg 140 van 12.00 tot 14.00
uur. Kosten: 20 euro, aanmelden
voor 15 maart.
Vrijdag 23 maart vertelt Victor Schiferli over ‘Dromen van

Lezing: jouw ziel en het nieuwe bewustzijn
Heemstede - Erik Versteeg
geeft op donderdag 15 maart
bij Casca een lezing onder de titel ‘jouw ziel en het nieuwe bewustzijn’. We leven in een wereld waar ons bewustzijn verandert. Dat wordt soms omschreven als het ‘Watermantijdperk’ of de voorspellingen van de
Maya’s. Ieder mens wordt nu uitgenodigd om vaste modellen los
te laten. Het nieuwe bewustzijn
houdt niet vast aan allerlei mate-

de avond worden bollen te koop
aangeboden.
René Zijerveld teelt slechts een
beperkt aantal soorten, omdat
het coderen van planten voor de
handel en export veel tijd kost,
tijd die hij op zijn bedrijf in Voorhout liever steekt in het ambacht
van telen van zijn bollen, knollen
en wortelstokken.

met hart en ziel onder te dompelen in de weldadige zee van het
nieuwe bewustzijn.
De lezing is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op
donderdag 15 maart om 20.00
uur. De entree bedraagt 8 euro.
Opgeven mag telefonisch, 0235483828, op werkdagen tussen
9 en 12 uur, maar is niet noodzakelijk. U kunt ook op de avond
zelf binnenlopen.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 11
maart is ds. Pieter Terpstra
om 10.00 uur voorganger tijdens de viering van de derde
zondag in de veertigdagentijd
in de Oude Kerk. Met Kinderkring en crèche. In Kennemerduin geen dienst.

Petrakerk

Schalkwijk’. Aanvang 16.00 uur,
entree gratis, reserveren gewenst.
Op donderdag 29 maart tenslotte vertelt Hans Aarsman over ‘De
fotodetective’. Aanvang 20.00
uur, entree 5 euro, reserveren
gewenst.
Vanaf de boekenweek is bij
boekhandel Blokker een nieuwe
eReader verkrijgbaar: De Kobo
eReader TouchTM Edition. Het is
een gebruiksvriendelijke eReader met touchscreen, die u toegang geeft tot ruim 2,5 miljoen
boeken, waarvan meer dan een
miljoen gratis.
Lees alle details over de lezingen
op de website www.boekhandelblokker.nl. Aanmelden voor
de lezingen kan ook op 0235282472.

Film bij Casca
Heemstede - Op 14 maart
draait er een Frans-Belgische
dramafilm bij Casca in de theaterzaal van de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. U kunt bellen voor informatie of om te bespreken: tel.: 0235483828-1 Aanvang film 20.00
uur, entree 5 euro, duur: 105 minuten.

Heemstede - Op zondag 11
maart is er een viering in de
Petrakerk aan de Limburglaan
3. De dienst begint om 10.00
uur en voorganger is pastor
Piet van Veelen uit Wormer.
Het Heilig Avondmaal wordt
gevierd. Er is kinderopvang
voor de kleinsten en Bijbelklas
voor de kinderen van de basisschool.

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde Gemeente Bennebroek aan de Binnenweg 67
is ds. mw. J.G. Berbée - Bakhuis uit Abbenes zondag 11
maart om 10.00 uur de voorganger.
Woensdag 14 maart om 19:30
uur leidt ds. W. M. Schinkelshoek de biddag voor gewas en
arbeid.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, is
ds. J. E. Th. Nak-Visser zondag 11 maart om 10.00 uur de
voorganger. Er is ‘kom in de
kring’ voor kinderen van 0 tot
9 jaar.

pagina 8

7 maart 2012

Afslanken op de
plekken waar u dat wilt

Van klassiek tot jazz in
De Eerste Aanleg

Heemstede - Afslanken op een
natuurlijke manier zonder urenlang in de sportschool te staan.
Het kan bij LaRiva, instituut voor
natuurlijke figuurcorrectie. In het
pand tegenover het oude postkantoor van Heemstede, aan
de Raadhuisstraat, is het instituut gevestigd. In het moderne
en rustig ingerichte pand kunnen vrouwen en mannen terecht
om te werken aan een mooi figuur. Het eerste dat wordt gedaan is een figuuranalyse. Figuurconsulente Samantha Nagtegaal vertelt: “We bespreken
op welke plekken iemand wil afslanken, bijvoorbeeld alleen op
de buik, dijen of over het hele lichaam. Na de figuuranalyse stellen we een persoonlijk behandelplan samen.”
Afslanken en corrigeren gebeurt
bij LaRiva in een warmtecabine waarin mensen liggend oefeningen doen. “Door de warmte verbrand je veel meer vet,”
legt Samantha uit. “Een half uurtje in de cabine staat gelijk aan
twee uur sporten in de sport-

Heemstede - Kees Heger van
café De Eerste Aanleg en bariton Michel van der Prijt slaan de
handen ineen om muziekliefhebbers van de bank te krijgen.
Op zondagmiddag 11 maart organiseren zij in het café aan de
Raadhuisstraat 103 met enthousiaste amateurs een gevarieerd
optreden van klassiek en musical tot pop en jazz. De toegang
is gratis.
Het is niet de eerste keer dat
een dergelijk optreden plaatsvindt. Twee jaar eerder zongen
Lidy Trommelen (sopraan), Ellen
Hink (sopraan), Sanne van der
Flier (alt) en Michel van der Prijt
(bariton) diverse liederen begeleid door de pianiste Bep Henrichs. Je kon in het café over
de hoofden lopen maar het publiek was enthousiast. Een vervolg kon zodoende niet uitblijven. Ook dit jaar zijn de sterren
van toen van de partij, maar maken ook nieuwe talenten als Carolien Geeve (sopraan), Jacqueline de Nie (mezzo) en Heleen
Moscou (mezzo) hun debuut in
De Eerste Aanleg.
De zangers en zangeressen
hebben met elkaar gemeen dat
ze allemaal studenten zijn van
Claudia Biermann die in haar
vrije tijd zangles geeft aan mensen met de meest uiteenlopende stemmen. Dit bijzondere optreden blinkt misschien niet al-

kwijt raakt, maar ook dat het figuur er goed uitziet. Na elke vijfde behandeling meten we hoeveel centimeters in omvang de
client kwijt is.” Sinds de opening
zijn de clienten al duizenden
centimeters minder! Het gaat
goed, mensen zijn enthousiast
en steken ook anderen aan,” aldus Samantha.
Wie geïnteresseerd is kan momenteel gebruik maken van de
aanbieding. Bij het afsluiten van
de advieskuur komen er 5 behandelingen gratis bij.
LaRiva is gevestigd aan de Raadhuisstraat 27, te Heemstede. Voor
meer informatie: 023-5474419 of
www.lariva.nl.

Russische Romantiek in de Oude Kerk
Heemstede - Op zondag 18
maart is er om 15.00 uur in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in een Theeconcert. Het
podium is ditmaal voor Oksana
Polman, piano en Carmen Eberz,
viool. Speciaal voor u, als bezoeker van de Theeconcerten, heeft
dit duo een programma met een
keuze uit het Russische Romantische repertoire voor viool en
piano samengesteld. Van César
Cui een Sonate opus 84, gevogd
door een Mediation opus 42 nr.
1 van Tchaikovsky en tot besluit
van Prokofiev Five melodies opus
35 a. De solisten zullen de muziek zelf toelichten. Oksana Polman is geboren in de Oekraïne,

de voormalige Sovjet Unie. Zij
was al op vijfjarige leeftijd leerling aan de muziekschool. Volgde haar beroepsopleiding in
Chernivtsy en Rivne en voltooide de piano studie en koordirectie. Sinds haar komst naar Ne-

derland in 2000 is zij een veelgevraagd begeleider van koren.
In Heemstede begeleidt zij het
koor Plus Minus. Carmen Eberz,
ook geboren in de Oekraïne, studeerde viool aan het Sweelinck
conservatorium in Amsterdam
en aan het Rotterdams Conservatorium. Na haar studie legde
zij zich toe op het lesgeven aan
kinderen. De methode ‘zo speel
ik viool’ is van haar hand. Naast
haar werk als docent treedt zij
op in orkesten. Na afloop van
het concert is er de gebruikelijke
deurcollecte om de onkosten te
bestrijden en bent u welkom in
de naastgelegen Pauwehof voor
thee, koffie en gebak.

Jeroen Leenders in Theater de Luifel
Heemstede - Vrijdag 16 maart
is cabaretier Jeroen Leenders te
gast in Theater de Luifel met zijn
show ‘Sorry, ik ben Jeroen Leenders’. De mens is niet in staat
nieuwe dingen te maken, want
alles is al uitgevonden, maar
toch creëert Jeroen Leenders iets
unieks. Wat het exact is weet niemand. De meningen gaan van
cynisch-positief tot compleet geschift. Misschien is hij wel gek!
Maar wat als de gek gelijk heeft?
Dan zullen we moeten toegeven
hoe klein we zijn, hoe onbeholpen en onbekwaam. Geen giant
leaps, maar voorzichtig geschuifel. We kunnen de tijd niet onderwerpen, de regen niet stoppen, de wind niet draaien, het
magma niet dicteren, we kunnen zelfs niet voorkomen dat het
gras tussen de tegels opschiet.

Juist daarom moeten we lachen.
Lachen om onze eigen domheid. Lachen om de dwaling van
de ander. Maar vooral ook lachen om de dwaas in onszelf die
denkt iets te weten…

Wát Jeroen Leenders zegt is niet
zo van belang. Wat telt is dát hij
het zegt. Dus wees welkom op
een ervaring zonder naam, zonder beschrijving, zonder niche.
En die ‘sorry’?, die is enkel uit
beleefdheid.
Jeroen Leenders is winnaar van
onder andere het Leids Cabaret
festival 2010 en de Comedy casino cup (nationale Belgische televisie). Meer informatie: www.jeroenleenders.be en www.theaterdeluifel.nl.
Vrijdag 16 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. Kaartverkoop van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via 0235483838.

tijd uit in virtuositeit, maar zal zeker laten zien dat je met doorzettingsvermogen en de juiste begeleiding bijzondere resultaten
kunt bereiken. Op deze laagdrempelige wijze doen zij bovendien de vaak ontberende podiumervaring op.
Michel van der Prijt zingt nu ruim
vier jaar bij Claudia. Hij deed zijn
eerste podiumervaring op in De
Eerste Aanleg en stond daarna op de planken bij opera- en
operette vereniging Thalia in
Amsterdam en La Grenouille in
Bloemendaal. Ellen Hink-Loef
zingt al meerdere jaren bij opera- en operette vereniging Thalia in Amsterdam. Ze zingt zowel
solo als in koor. Verder verleent
zij ad hoc ook medewerking
aan onder andere kerst-ensembles en zingt ze kinder-cd’s in
zoals Dream Weavers van Henry Muldrow en heeft zij meegedaan aan de uitvoering van Dido & Aneas in de rol van tweede Woman/Witch. Heleen Moscou zal begeleid worden door
twee gitaristen, het duo ‘Los Tacos’ bemand door Job Los en Taco de Vries.
Het café opent op zondag 11
maart om 15.00 uur haar deuren in tegenstelling tot de gebruikelijke 16:00 uur. Dan beginnen ook de optredens en de toegang is gratis.

Pianiste Mariana Izman
in de Oude Kerk
Heemstede - Op woensdag
21 maart komt pianiste Mariana Izman naar De Oude Kerk in
Heemstede. Een weerzien dat
nauwelijks introductie behoeft.
Tien jaar geleden speelde ze in
het kader van haar studie de
preludes van Chopin en liet toen
een onvergetelijke indruk achter bij het Heemsteeds publiek.
In de jaren daarna was zij meerdere malen te gast van Podium
Oude Slot.
In deze jaren voltooide zij haar
studie, behaalde prijzen, volgde masterclasses en trad op met
nationale als internationale orkesten. Zij gaf vele recitals, onder andere in Amsterdam, New

Fotograaf:Merlijn Doomernik.

school.” Omdat de oefeningen
liggend worden gedaan, kosten ze weinig inspanning. Deze
methode is daarom ook erg geschikt voor mensen die al wat
ouder zijn of bijvoorbeeldmensen met reuma of atrose. De oefeningen zijn samengesteld door
een fysiotherapeut. Na de oefeningen komt het relax-gedeelte;
de OzonZuurstoftherapie. Ozon
stimuleert de stofwisseling en
de doorbloeding. Het vermindert
cellulite en maakt de huid elastischer. “Mensen voelen zich hierna heel ontspannen en fijn,” aldus Samantha.
Bewust met de voeding omgaan
is erg belangrijk, daarom geven
de figuurconsulentes van LaRiva
ook voedingsadvies. “Goede en
persoonlijke begeleiding staat
tijdens de hele behandeling centraal,” zegt Samantha. “Wij zorgen ervoor dat de aanpak persoonlijk is en passend bij de persoon en het figuur. LaRiva geeft
haar clienten ook een centimetergarantie. Het belangrijkste
is niet alleen dat je het gewicht

York, Boston, Parijs en Moskou.
Naast haar podiumcarrière geeft
Mariana Izman sinds enige jaren les aan de prestigieuze Yehudi Menuhin School in Engeland. Muzikaal begaafde jonge
kinderen uit de hele wereld krijgen daar de kans zich in een bijzondere omgeving tot professionele musici te ontwikkelen. Geinspireerd door haar ervaringen
in Engeland zal zij vanaf september in Haarlem met pianolessen
aan jong talent beginnen. Muzikale kinderen in de leeftijd vanaf
5 tot circa18 jaar krijgen wekelijks individueel pianoles, aangevuld met groepslessen en voorspeelmiddagen.
Ze nodigt gemotiveerde kinderen en hun ouders in Haarlem
en omgeving graag uit naar het
concert op 21 maart te komen en
na afloop met haar kennis te maken en nadere informatie te ontvangen. Op het programma staat
Chopin, 24 Préludes, op. 28, Debussy, Images, livre I en Prokofiev, Sonate nr. 2 in d, op. 14.
Woensdag 21 maart, aanvang
20.15 uur in de Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede. Toegang: 21,50/19,50. Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of 0613133626.
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Isolatie voor woningen
in Oude Posthuisstraat

INGEZONDEN

Kennemerduin ‘speeltuin’
Heemstede - Naar aanleiding van het ingezonden stuk van de
Heemsteder nr. 5 (22 februari) wil ik mede namens andere bewoners (aan de voorkant van ons huis) hier iets aan toevoegen.
Namelijk hoe onze mooie voortuin wordt verminkt door de jeugd
uit onze naaste omgeving. Mooi weer en vrij van school is het hier
een voetbalveld, voor een poosje leuk om naar te kijken, maar wij
zien ook hoe de grasmat kaal getrapt wordt. Vooral waar het doel
is, tussen de vlaggenmast en een klein paaltje met verlichting. Van
dit paaltje is meer stuk dan heel, door de ballen die er tegenaan
komen; het is een wonder dat er nog geen autoruit van de hier
geparkeerde auto’s is gesneuveld.
Ook zijn er kinderen, die met een skateboard van bovenaf naar
beneden racen. Je houdt je hart vast als er een auto aankomt, laat
staan dat wij er veilig kunnen wandelen. Hier iets van zeggen helpt
niets, maar wij zouden het wel graag anders zien.
S. Langereis (bewoonster, 91 jaar)

Vermaledijde
driehoek
Heemstede - Zo nu en dan ondervindt het verkeer op de Dreef
ernstig hinder van het obstakel
dat ter hoogte van de Postlaan
op de weg ligt. Het is een witbetegeld driehoekig obstakel. Onlangs vond hierdoor een ongeval
plaats. Reden voor I.Jongeier-de
Regt om de redactie een stukje
over deze vermaledijde driehoek
aan te bieden.
“In december reden wij ‘s avonds
na een gezellig uitje in Haarlem
(ík zonder alcohol ) naar huis. Ik
wilde naar het rechtsafpunt bij
het Wipperplein om dan rechtsaf – tweemaal – naar ons huis te
gaan. Ik zat al op de rechterbaan
van de Dreef, maar trok per ongeluk nog iets naar rechts en knalde
toen op de slecht zichtbare drie-

hoek. Overdag kom ik er honderd
keer langs en dan is het geen probleem. De driehoek zou spierwit of lichtgevend geverfd moeten worden met toch maar weer
een heel duidelijke paal erop, ook
lichtgevend geverfd!
Onze schade was 350 euro, nl.
twee lekke winterbanden, waarvan één onherstelbaar.
Wij hopen van harte dat de gemeente Heemstede zijn zorgplicht voor veilig verkeer spoedig
nakomt”, aldus de heer en mevrouw I.Jongepier-de Regt.

Heemstede - In het kader van
“Samen Duurzaam” heeft het
bestuur van de woningbouwvereniging “Het Oude Posthuis” besloten om al haar woningen te
gaan voorzien van warmte- en
vocht-isolerende
vloerisolatie.
Zoals bij veel woningen die gebouwd zijn in het begin van de
vorige eeuw is optrekkend vocht
vanuit de kruipruimtes een groot
probleem. Tevens is in deze woningen veelal ook geen oplossing gekozen voor warmteverlies
via de vloer.
Al deze zaken samen en de mening dat een woningbouwvereniging haar steentje kan bijdragen aan het duurzaam omgaan
met energie heeft de woningbouwvereniging doen besluiten
om dit grootschalig aan te pakken. Het bestuur heeft zich laten

informeren over de verschillende mogelijkheden door de firma
Maison Maison, gespecialiseerd
in vloerisolatie.
Bestuurslid Jaap van Donge: “Bij
de beslissing van het bestuur om
hiermee aan de gang te gaan
heeft ‘Samen Duurzaam’ een
heel belangrijke rol gespeeld
omdat we in deze tijd met z’n allen ons steentje kunnen bijdragen om bewust met onze beschikbare energiebronnen om te
gaan.”
De woningbouwvereniging is
graag bereid om belangstellenden voor dit project van verdere informatie te voorzien. Hiertoe kan contact worden opgenomen met Jaap van Donge of Dick
Roelofsen van woningbouwvereniging ‘Het Oude Posthuis’, 0235290713.

Column
Afkijken mag
Wie deed het niet op school? Tijdens een toets of proefwerk bij je
buurvrouw, ja meestal bij een vrouw behalve bij wiskunde, argeloos een blik op haar papier werpen?
Je had van die stakkers die dan snel hun hand, of nog erger, hun
arm over het werkstuk legden zodat jij in paniek raakte. Zielig hè,
dat soort kids die al op jonge leeftijd de smaak van ‘ik weet het wel
en jij lekker niet’ te pakken hebben.
Nu kiezen dit soort mensjes later een beroep waarbij het kijken
hoe een ander het doet niet wordt gewaardeerd. Ik pik ze er zo uit
zeker, zeker nu ik dagelijks met mijn neus op hun bedenksels word
gedrukt. Het zijn de architecten en ontwikkelaars van deze wereld.
Ze tekenen en bouwen gebouwen waarvan velen zeggen ‘Het past
niet, het staat niet en het is gewoon lelijk’. Daar hebben de niet-afkijkertjes geen boodschap aan. Ze gaan echt niets bedenken dat
niet uit hun eigen koker komt. Wat dit te maken heeft met Heemstede? Nou alles. Het gemoedelijke dorp waarvan de helft van de
inwoners bestaat uit autochtonen en de andere helft uit nouveau
riche en nog een ietsje pietsje oud geld. Zij allen voelen zich behaaglijk in hun grondgebonden woning. Ja, dat noemen ze geloof
ik zo als de voordeur op de begane grond ligt.
Heemstede heeft nog steeds veel van die huizen, maar de opmars
van woningen waarbij de voordeur op vijf, zes of zeven hoog ligt
neemt hand over hand toe. Er is licht aan het einde van de tunnel.
Op het terrein waar ooit garage Van Lent stond verrijzen nu mooie
huizen in de stijl van Heemstede. Goed, de tuintjes worden wat
klein maar de stijl is mooi.
De architect was kennelijk wel van het type afkijken mag. Na een
fietstocht door het dorp wist hij wat hem te doen stond. Als ik de
berichten in De Heemsteder mag geloven is er weer een gedoger
van het afkijken opgestaan. Hij gaat aan de slag om voordeuren op
de begane grond te bouwen nabij de Haven van Heemstede. Zijn
confrère aan de overkant van het water was weer wel van het type ‘nee, nee niet afkijken’, want hij laat de komende honderd jaar
iets achter waarvan nu al iedereen spijt heeft. Oh ja, de niet-afkijkers werken vaak samen met zieners. Heemstede had er jaren terug een ziener op het gemeentehuis. Hij was wethouder namens
de VVD. Juist de partij waar oud- en nieuw geld zich zo thuis voelt.
Foutje, laten wij het hopen.
Kijk, een cake van de Hema ziet er net zo uit als die van de warme
bakker. Misschien verschilt de smaak, lees inrichting, maar kleur
en vorm zijn gelijk. Bij ieder volgend project dient de gemeente de
architect en ontwikkelaar dan ook vooraf te vragen of ze vroeger
op school lieten afkijken, zo niet dan niet mee in zee gaan, want
afkijken mag.
Oosterkroon.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Foto´s kunnen niet
worden geplaatst.
Spoorbrug
In schemerwit
aan de Waal zitten
vermoeden van koeien
onder bloesemende bomen
misschien aan Willem van T.
denken
gedichten lezen
als zonlicht zilvert
op de rivier
buitendijks de echo
van de stad horen
als vier pijlers zuchten
onder geluidloze treinen
Mariëtte F. van Wamel

Expositie
cursisten

Heemstede - Van maandag 12
tot en met vrijdag 23 maart is
bij Casca een expositie te zien
van werk van cursisten van de
cursussen expressief portretschilderen en expressief schilderen van docente Jacqueline Emmens en van de cursus
schilderen met acrylverf van
docente Francis van der Meer.
De cursisten expressief portretschilderen leren hoe ze met flair
een goedgelijkend portret kunnen schilderen, over het algemeen met acrylverf. Af en toe
heeft er iemand geposeerd of
is gebruik gemaakt van zelf
meegenomen foto’s. Een cursus met vrijheid om te experimenteren voor mensen met durf
en schilderervaring! In de cursus expressief schilderen is ook
geschilderd met flair. Een beetje lef is te zien in de werken,
die voornamelijk met acrylverf
geschilderd zijn. De cursisten
werkten met een opdracht of
een zelfgekozen thema.
Acryl is een veelzijdige, eigentijdse verf, die prachtige effecten in het werk kan creëren. De
cursisten schilderen met acrylverf zoeken eigen beeldtaal en
werken op grotere en kleinere formaten papier, naar opdracht of vrij. De hedendaagse schilderkunst is het uitgangspunt om eigen vorm- en kleurgebruik te ontdekken. De werken zijn ontstaan vanuit inspiratie, met hart en ziel en lef gemaakt. U kunt ze bekijken in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede
tijdens openingsuren.
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‘In Lourdes ben ik thuis’
Regio - Joke Hoekman organiseert gespecialiseerde reizen
naar het bedevaartsoord Lourdes. Hoewel de gedreven reisleidster al 33 jaar in het Brabantse Oisterwijk woont, is ze een
echte Haarlemse mug gebleven,
trouw aan haar geboortestad.
Niet vreemd dus dat zij ook vanuit Haarlem reizen verzorgt naar
de plek waar de Heilige Maagd
Maria verscheen aan de 14-jarige Bernadette Soubirous.
Voor wie is zijn de Lourdesreizen bedoeld?
“De reizen zijn voor iedereen in
Nederland. Ook voor mensen
die assistentie nodig hebben. De
medewerksters van de Lourdesgroep bieden veel hulp. Ze duwen de rolstoel, dragen de koffers en helpen met het aantrekken van steunkousen. We logeren in een hotel of in ons verzorgingshuis in Lourdes. De mensen worden daar verzorgd door
onze eigen verpleegsters en
brancardiers. Al zijn ze nog zo
ziek, als hun arts toestemming
geeft, kunnen ze mee.”
Hoe ben je bij Lourdes
betrokken geraakt?
“Mijn moeder wilde naar Lourdes en mijn vader wilde niet
mee. Dat ging zo al jaren tot ik
in 1991 tegen mijn moeder zei:
dan ga ik wel een keertje met
je mee als oudste van de drie
kinderen. Het werd een heerlijk weekje. Mijn kinderen waren
in de pubertijd en ik ging lekker
op stap met hun oma. Hoewel ik
ervan genoten had, dacht ik dat
het bij die ene keer zou blijven.
Dat pakte anders uit, want we
gingen elk jaar opnieuw, tot haar
dood vier jaar geleden. In 1995
heb ik de Lourdesgroep Haarlem opgericht en ben ik reisleidster geworden bij de Limburgse Bedevaart. Onze reizen
worden verzorgd door de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. Wij organiseren vanuit Haarlem twee reizen per jaar.
In juni een 10-daagse busreis,
met op de terugreis een dag Parijs. In september is er een treinreis. Met de treinreis kunnen ook
mensen mee die iets meer verzorging nodig hebben, want dan
gaan er zes vriendinnen mee die
hulp bieden.”
Hoe worden de reizen
gefinancierd?
“Iedereen betaalt zijn eigen reis.
Wij worden wat gesponsord door
pelgrims of mensen die de Lourdesgroep een goed hart toe dragen. Verder verkopen we eigengemaakte kaarten en breien hele mooie sjaals die we ook verkopen. Van dat geld geven we
wel eens een bijdrage aan iemand die een Lourdesreis heel
hard nodig heeft, maar die het
zelf niet kan betalen.”
Wat verwacht men van een
bedevaart naar Lourdes?
“Dat is voor iedereen verschil-

Wilson Legacy in Fort Zuid
Regio - Zondag 11 maart is er
vanaf 15.00 uur een optreden
van de band Wilson Legacy in
Café Terras Fort Zuid in Spaarndam. De band kwam in de zomer
van 2008 in Assen tot stand.
De groep, bestaande uit vier
doorgewinterde
muzikanten
en een ‘sound and vision man’,
sloot zich een aantal dagen op
in de studio om de basis te leggen voor een eigen muziekstijl die zich het beste laat omschrijven als Blue-eyed Soul,
een mengeling van Soul, Funk,
Blues en Pop. De muziek is rauw,
opzwepend, soms gevoelig maar
lend. De meeste deelnemers
gaan met een bepaald doel naar
Lourdes. Ze willen iets vragen
aan Maria of hun dankbaarheid
tonen.
Een bedevaart is bidden, lachen
en huilen met elkaar. Maar ook
heel veel gesprekken, gezelligheid en vriendschap.”
Heb je zelf een genezing
meegemaakt?
“Niet voor mij zelf. Maar ik heb
wel een heel bijzondere ervaring gehad met een pelgrim. Deze dame was jaren geleden gescheiden. Ze had veel haatgevoelens naar haar ex-man. In
Lourdes zat ze vaak bij de grot
en heeft zij een gesprek gehad
met de bisschop. Na de reis zei
ze tegen mij: ‘de haat die ik jaren lang gevoeld heb, is weg. Ik
ben daar zo gelukkig mee. Ik had
veel eerder naar Lourdes moeten gaan.’ Dat vind ik een wonder. En ze gaat dit jaar weer met
ons mee.”
Wat is jouw meest
bijzondere ervaring tijdens de
bedevaart?
“Mijn meest bijzondere ervaring is dat nog steeds een heel
apart gevoel krijg als ik Lourdes
binnen kom. Ik krijg zelfs na de
50ste keer nog tranen in mijn
ogen. Als ik dan weer naar de
grot ga zeg is: Hé Marie ik ben er
weer. Ik ben weer thuis.”
Voor een brochure of inlichtingen: Theo en Rina van de Veldt
uit Haarlem tel. 023 – 5244132 of
Joke Hoekman, tel. 023-5216701.
Zie ook www.lourdesgroephaarlem.nl.
Mirjam Goossens

altijd gespeeld met bezieling. De
naam Wilson Legacy is een verwijzing naar de erfenis die soullegende Wilson Pickett de wereld schonk. De kwaliteit van de
eigen muziek, plezier op het podium en interactie met het publiek zijn de drie pijlers waar de
band op is gebouwd. Dus wie
zin heeft in een zondagmiddag
swingen of gewoon luisteren is
van harte welkom in Café Terras
Fort Zuid. Fort Zuid ligt aan de
Boezemkade in Oud Spaarndam,
met vrije parkeergelegenheid en
de toegang is gratis. Voor informatie zie www.fort-zuid.nl.

Praktijk natuurgeneeskunde
De Lente naar nieuw pand
Heemstede - Na bijna twintig jaar praktijk gevoerd te hebben als natuurgeneeskundige is
Nanda Sharon toe aan een nieuwe uitdaging. Samen met Saskia Beukman opent zij begin mei
een nieuw centrum voor aanvullende geneeswijzen op de Valkenburgerlaan hoek Lentelaan,
naast de huidige praktijk van
Nanda op de Lentelaan 2A. Een
uitbreiding van de vele mogelijkheden in de natuurgeneeskunde
kan hiermee gerealiseerd worden. Deze geneeskunde is immers al lang geaccepteerd als
een aanvulling op de reguliere
gezondheidszorg. Daar werken
ze dan ook nauw mee samen.
Saskia geeft enkele voorbeelden.
De arts weet de bloeddruk te reguleren met bijvoorbeeld pillen,
de bijkomende stress kan door
een therapeut worden aangepakt. Als bij een rugpijn alle diagnoses gesteld zijn en de spieren versterkt, kan haptonomie bij
resterende pijn uitkomst bieden.
Door gesprekken met het Lenteteam kan de oorsprong van een
migraine of chronische hoofdpijn worden ontdekt en compleet
worden behandeld.
Als op 1 mei de deuren van de
nieuwe praktijkruimte open gaan
op de Valkenburgerlaan, dan
kunnen in de vier praktijkruimten de disciplines in de natuurgeneeskunde hun plaats krijgen. Fysiotherapie, oosterse ge-

neeswijzen, osteopathie, klassieke homeopathie, phytotherapie ofwel de kruidengeneeskunde, Bach bloesems, holistische geneeswijze, Chinese geneeswijzen, reflextherapie, irisdiagnose, voedings- en dieetleer, natuurgeneeswijzen. Praktijk “De Lente” kent op 1 mei een

klaar voor uitwisseling met therapeuten, dat geeft een verbreding en een frisse kijk op de aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, waar iedereen baat bij
heeft. Vandaar die openheid met
de grote ramen, toegankelijk en
gesitueerd midden in Heemstede, gemakkelijk bereikbaar en

nieuw begin, een nieuwe start,
voor u een kans dat pijntje dat
zo nu en dan opsteekt eens aan
te pakken. Dat rusteloze gevoel
toch eens met een therapeute bespreken. Open voor iedereen, ook voor collega`s die mogelijk het team kunnen versterken. Want het `Lenteteam` staat

met voldoende parkeermogelijkheden.
Valkenburgerlaan hoek Lentelaan, vanaf 1 mei geopend, in de
praktijk van initiatiefnemer Nanda Sharon op de Lentelaan 2A,
bent u al jaren welkom. Meer informatie: 023-5470950.
Ton van den Brink
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Samen bereik je meer
dan alleen
Wiegert Mulder is directievoorzitter van Rabobank Haarlem en Omstreken. Eén van de 140 autonome, lokale Rabobanken. Een bank met een unieke organisatiestructuur,
een coöperatie.
Een structuur die het in deze woelige economische tijden uitstekend doet. Reden ook voor de Verenigde Naties om 2012 uit
te roepen tot ‘Het Jaar van de Coöperatie’. Daarmee onderstrepen zij hoe belangrijk deze organisatievorm is voor de wereldeconomie.
Bij ons passen steekwoorden
als betrouwbaar, duurzaam,
transparant en lokaal betrokken. Die waarden blijken al
meer dan 100 jaar waardevast en waardevol. Want waar
vind je een bank waar winst
geen doel maar een middel
is en waar eerst draagvlak
wordt gezocht en dan besloten? Veel van onze klanten
hebben er voor gekozen om
lid te worden en daarmee ook
de mogelijkheid te hebben Wiegert Mulder.
om invloed uit te oefenen op
ons beleid. Om een voorbeeld te noemen, onze leden hebben
een belangrijke stem in het lokale vestigingenbeleid. De uiteindelijke “macht” ligt daarmee dus bij onze meest betrokken stakeholders.
Mensen vragen zich vaak af; “wat merk of zie ik daarvan?”. Wij
investeren een substantieel deel van onze winst in het lokale
leefklimaat middels het Rabobank StimuleringsFonds. Door onze onlangs verstrekte bijdrage kan bijvoorbeeld de Reddingsbrigade Bloemendaal tien nieuwe zwemvesten aanschaffen en kan
kinderboerderij Nijmanshofje in de Amsterdamse buurt voor de
speeltuin een mooi speeltoestel kopen.
Ook zijn we sponsor van diverse partijen. We kijken bij sponsoraanvragen vooral naar mogelijkheden om samen met de partner
elkaars expertise en netwerk te gebruiken. Het moet voor beide
partijen toegevoegde waarde hebben. Omdat de opbrengst van
sponsoring vooral ontstaat door een wederkerige relatie, zorgen wij ervoor dat we betrokken zijn bij de activiteiten van onze
sponsorpartner. We zijn onder meer sponsor van AMHC RoodWit in Aerdenhout, koninklijke HFC en ook sponsoren we met
veel genoegen het G-team van BVC Bloemendaal. Daarnaast
dragen we cultuur een warm hart toe; we zijn met trots partner
van onder andere Openluchttheater Caprera in Bloemendaal en
Philharmonie en Stadsschouwburg in Haarlem.
We vinden het belangrijk om verbinding te maken tussen diverse partijen in ons werkgebied, de spin in het web te zijn. We
zijn actief in diverse netwerken in de omgeving, verzorgen bijeenkomsten voor diverse doelgroepen en participeren actief bij
belangrijke events. Daarnaast zijn we lid van de diverse winkeliersverenigingen in ons werkgebied. Dat vinden we ook bij onze rol horen: verbindingen maken waar we onze klanten verder
mee helpen.”
Benieuwd hoe we u verder kunnen helpen? Meer informatie
over de fondsen van Rabobank Haarlem en Omstreken, zoals
selectiecriteria en beleid, vindt u op www.rabobank.nl/haarlem.
Wiegert Mulder
Directievoorzitter Rabobank Haarlem en Omstreken

Mozaïeken op
een hartdoosje

Heemstede - De kinderen van
de woensdagmiddagclub (5-10
jaar) van Casca gaan op woensdag 14 maart op de zijkanten
van een doosje in de vorm van
een hart mozaïeken. Op woensdag 21 maart gaan de kinderen de zijkant afmaken door het
mozaïek te voegen en de deksel
met koud-emaille te bewerken.
Zo wordt het een heel mooi be-

waardoosje. De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van
13.30-15.15 uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kinderen kunnen hier vooral
veel knutselen, maar ook meedoen met een spel of lekker
buiten spelen. Kosten per keer
zijn 3,50, een kaart voor 10 keer
kost 30 euro. Graag de kinderen
per keer van tevoren telefonisch
aanmelden: 023-5483828 - kies
1. Voor meer informatie: www.
casca.nl.

Kruispunt Zandvoortselaan weer open
Heemstede - Het verkeer kan
weer zonder omleidingen naar
Zandvoort en via de Zandvoortselaan de Randweg bereiken.
Wethouder Crista Kuiper beloofde omstreeks 10 januari bij de
onthulling van het bouwbord, dat
aangaf dat de werkzaamheden
op 16 januari zouden beginnen,
dat het kruispunt op 1 maart
weer open zou gaan en het stuk
vanaf het kruispunt naar Haarlem eind maart. Ze heeft woord
gehouden ondanks de strenge vorst die het werk ruim twee
weken stillegde. In de opdrachtverlening aan uitvoerder KWS
had de gemeente Heemstede
een stimulans ingebouwd om de
planning te halen en zo mogelijk
te verkorten.
Het kruispunt ziet eruit als voorheen. Op het eerste gezicht is er
niet veel gebeurd, maar de verkeersregelinstallatie op de kruising met de Zandvoortselaan
en de Lanckhorstlaan is vervangen/verbeterd. De fietsers in alle richtingen tegelijk groen; dit
betekent tevens dat de fietsers
vanaf de Lanckhorstlaan zich
voor alle richtingen rechts op de
weg moeten opstellen. De noordelijke
voetgangersoversteek
over de Herenweg bij dit kruispunt is vervallen, zij mogen oversteken via de zuidzijde of bij de

2579 bosjes
gerbera’s
Heemstede - De Bloemprijs van de Postcode Loterij is op wijkcode 2041 gevallen. Iedereen die met wijkcode 2041 meespeelde in de januaritrekking van de Postcode Loterij wint per lot een
bosje gerbera’s, in totaal 2579
bosjes.
De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee
zij hun prijs binnenkort kunnen ophalen bij Gerards Flowershop, Zandvoortselaan 8b
in Heemstede.

Adriaan Pauwlaan. Er liggen
nu vrij liggende of aanliggende
(verhoogde) fietspaden van rood
asfalt. De asfaltrijbanen zijn versmald. Ondergronds is de riolering vervangen, dat was een heel
ingrijpende klus waar je niets
meer van ziet. Het smeltwater uit
de Alpen kan straks moeiteloos
verwerkt worden, terugkomende vakantiegangers weten hoeveel sneeuwwater er straks kan
komen.
Het deel van de Herenweg vanaf het kruispunt HerenwegZandvoortselaan-Lanckhorstlaan tot aan de gemeentegrens
met Haarlem blijft tot eind maart
2012 afgesloten vanwege rioleringswerkzaamheden. Dan gaat
het hele kruispunt weer open.
Het was soms tobben met de
auto, vooral in de eerste dagen
waar automobilisten dachten
door sluipweggetjes nog snel
een doorgang te vinden. Het was
ook tobben voor de vrachtwagens die de gele aanwijzingen
niet volgenden en de fuik inreden op de Herenweg. Het keren bij de Koediefslaan was geen
pretje met 18 meter aanhang. De
belangrijkste kruising in Heemstede, misschien wel in Zuid
Kennemerland, een nachtmerrie
voor elke wethouder van verkeer,
is weer open, een compliment

‘t = Weer Vrijdag
Heemstede - Ben je tussen de
11 en 14 jaar, start dan je weekend op vrijdag bij ‘T=Weer vrijdag bij Casca. Elke week zijn
er wel leuke dingen te doen. Je
kunt altijd een beetje hangen,
poolen, dvd-tje kijken, potje airhockey spelen, maar vaak ook
een spel of sport of ander uitje.
Check de Plexat hyves of www.
casca.nl voor het actuele programma, tijden en kosten!
‘T = weer Vrijdag is altijd in of
vanuit de jongerenruimte van
Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede van
20.00 tot 22.00 uur. ‘T= weer
Vrijdag heeft ook een eigen hyves pagina: www.plexat-heemstede.hyves.nl.

aan de uitvoering binnen de tijd
met sneeuw en barre temperaturen, is dan ook op zijn plaats.
Ton van den Brink

Welzijn
Bloemendaal

Regio - Maandag 12 maart
draait de film ‘It’s complicated’ met Meryl Streep in Vogelenzang. Aanvang 14.00 uur in
de ontmoetingsruimte op het
Kerkplein. Jane Adler is een
gescheiden moeder met drie
kinderen. Haar ex-man Jake is
hertrouwd met de veel jongere
Agnes. Tijdens het afstuderen
van hun zoon, hebben de twee
een affaire en daardoor is Jane ineens ‘de andere’ vrouw.
Ondertussen maakt Jane ook
kennis met architect Adam
(Steve Martin), die de keuken van Jane ontwerpt. Omdat Adam net zelf een scheiding achter de rug heeft, valt
ook hij als een blok voor Jane,
wat haar Liefdesleven volledig
op zijn kop zet. Kosten 3 euro.
Aanmelden: 023-5845300.
Donderdag 15 maart is er een
koffie/theemiddag in Bloemendaal. Het thema is FADO,
de muziek van het Portugese volk. Nuno Gligó, oprichter
van stichting Fado & Guitarras,
vertelt u alles over de geschiedenis van de Fado, een volkse
uiting van een muziektraditie
die al sinds de 19de eeuw in
Portugal bestaat. Laat u meevoeren door Nuno’s spel op de
Portugese gitaar. Kosten 5 euro inclusief koffie/thee. Locatie Noord, Bloemendaalseweg
125 in Bloemendaal. Aanmelden
023-5845300/5250366.
Van 14.30 tot 16.00 uur
Via Welzijn Bloemendaal kunt
u ook hulp krijgen bij het invullen van uw belastingaangifte 2011. U kunt bellen voor
een afspraak: 023-5845300 of
5250366.
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Zwaneveld en
Houtzager stevig op tweede plek
Regio - Jan Zwaneveld en Pim Houtzager hebben in de A-lijn bij
Bridgeclub Bel Air hun tweede plaats verstevigd door met een
score van 62,50% afstand te nemen van Anita v.d. Meulen en Joke
v. Dam (53,13%). Jan en Joop Warmerdam behaalden 56,60% en
passeerden Anita en Joke op de ranglijst. Liesbeth Warmerdam
en Ans Pieters hadden wat goed te maken en deden dat ook. Met
score van 57,99% speelden zij zicht in een keer uit de gevarenzone. Ina Langeveld en Ria Brandwijk waren nogal sceptisch over
hun promotie naar de A lijn, maar met een gemiddelde van ruim
50% handhaven zij zich vrij eenvoudig in het selecte gezelschap.
Onderaan gaat het niet goed met de heren Kees Doorn en Gert
v.d. Beld en met Tinus Spreeuw en Gerard v.d. Berk. Zij staan respectievelijk op de voorlaatste en laatste plaats. Ook Jet en Kees
Gilijamse moeten er wat aan doen, want met een gemiddelde van
46,23% redden zij het niet. Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal
staan er iets beter voor maar ook zij zitten met een gemiddelde
van 47,12% op de wip.
In de B-lijn hebben An Heemskerk en Henk Vledder hun eerste
plaats met verve verdedigd. Met een score van 58,25% bleven zijn
de tegenstanders de baas. Het gevecht om plaats twee is in alle
hevigheid begonnen. Fia de Kluijver en Marrie Mesman behaalden 54,50% en hebben deze strijd vooralsnog gewonnen. Anneke
v. Vree en Irmi v. Dam zakten met een score van 40,08% ver terug
(van twee naar zeven). Ondanks het magere resultaat van 52,50%
behielden Miep v.d. Raad en haar partner de derde plaats. Zij hebben nog een paar procentjes voorsprong op Marijke v. Lamoen
en Ronald v.d. Holst. Ria Lengers en Wieck v. Baars kwamen als
eerste uit de printer rollen met een score van 59,27% en kunnen
weer rustig ademhalen. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal blijven, ondanks de 51,75% op de laatste plaats staan. Hilda en Henk
Uittenbroek zakten van de vijfde naar de twaalfde plaats met een
score van 34,67%. Ook Els Zonneveld en Nettie v. Egmond hebben
de kans om komende uit de A lijn in een keer af te dalen naar de
C lijn. Want met een score van 42% bungelen zij bijna onderaan.
In de C-lijn behaalden Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw weer
een score van boven de 60% (63,02), zodat de eerste plaats behoorlijk stevig in hun handen is. Ilse en Ron Rusman stormen met
een score van 63,13% op naar de B lijn. Hun voorsprong op plaats
vier (An Touw en Wil v. Dijk) is reeds 6%. Lucie Doeswijk en Siem
v. Haaster behielden met hun resultaat ( 51,56%) zicht op promotie naar de B lijn. Ella Wijsman en Mieke de Ridder lieten het
wat afweten. Met hun score van 44.79% werd de afstand naar de
top drie alleen maar groter. De onder hun staande paren konden
niet van deze mindere score profiteren. Herre Mostert en Jan v.
Dam herstelden zich ten opzichte van vorige week. Met 54,38%
konden zij de laatste plaats overdoen aan Riek en Joop Scheers.
Bij Bel Air is eigenlijk alleen de strijd om de slemtrofee nog het
spannendste. Irma v.d. Meer en Tine Posthuma hebben 12 punten.
Kees Doorn en Gert v.d. Beld staan op 11 en Hannie Koek en Yvon
Tromp staan op 10 punten.
Piet van den Raad

‘Bach in de
Binnenstad’
Regio - Zaterdag 24 maart
geeft het Haarlems Bach Ensemble onder leiding van dirigent Mark Lippe een concert
in de serie ‘Bach in de Binnenstad’. Een extra bijzonder
concert waarbij u kunt genieten van het Requiem van Jean
Gilles. Daarbij natuurlijk nog
een prachtige Bach Cantate
BWV 131 ‘Aus der Tiefe rufe
ich, Herr, zu dir’. Solisten zijn:
Ingrid Nugteren (sopraan),
Harm Huson (counter-tenor),
René Veen (tenor) en Robert
Brouwer (bariton). Het concert
vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, ingang
Frankestraat 24 en begint om
17:00 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (richtbedrag 12,50 euro p.p.). Meer
informatie: www.haarlemsbachensemble.nl.

GayOkay: voor mensen met
een verstandelijke beperking
Regio - Haarlem kleurt in 2012
roze, een jaar waarin er extra
aandacht is voor homo-integratie. Stichting De Baan start daarom een ontmoetingsgroep voor
deelnemers met een verstandelijke beperking die homoseksuele of lesbische gevoelens hebben: GayOkay. Deelnemers kun-

nen elkaar onder het genot van
een drankje ontmoeten. De eerste keer is op zondag 1 april van
14.30 tot 17.00 uur in het clubgebouw aan het Nauwe Geldelozepad 17 in Haarlem. Kosten zijn
2,50. Van te voren aanmelden via
023-5314463 of team@stichtingdebaan.nl.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede
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U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

Pontiak in Patronaat
Regio - De band Pontiak geeft
donderdag 8 maart een gratis
toegankelijk concert in het café van het Haarlemse Patronaat.
Opgegroeid op het boerenland
van Virginia weten de drie broers
Carney wel raad met oerendharde rock. Bij opnames worden
instrumenten vakkundig af-

geranseld en de speakers een
tandje harder gezet. Maar Pontiak is verre van lomp, want hun
rock is gelaagd, slepend, heeft
iets psychedelisch en is oversmeerd met subtiel zachte vocalen. Het concert begint om half
elf. Meer informatie: www.patronaat.nl.

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties
bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Bridgekampioenschap van Kennemerland:

VEW geeft wedstrijd weg
in zeven minuten

Beker kan nog niet worden gegraveerd
Heemstede - De strijd om het
Bridgekampioenschap van Kennemerland is spannend. Met een
score van 62,12% tegen 59,85%
liepen Lucie Aarssen en Ruud
Teunissen in de A-lijn afgelopen
zaterdag in op Martin Baas en
John Missaar. Met nog één drive
te gaan is het verschil nog maar
5%, zodat de beker nog niet gegraveerd kan worden. Op zaterdag 31 maart omstreeks 16.30
uur zal de beslissing vallen. Jammer is het dat Ruud met een invalster moet spelen, waardoor
de kansen wat minder worden.
Ada en Hans Groenevelt hebben voor de titel afgehaakt. Met
een score van 46,40% hebben zij
nu al een achterstand van bijna 35%. An Vink en Lenie Rixel
hebben een eindsprint ingezet
met als doel de eerste drie. Met
59,47% bij hun totaal hebben zij
nog maar 1% achterstand op
Ada en Hans. Riet Thorborg en
Loes Brouwer stonden er redelijk goed voor om derde te wor-

den maar met 32,39% eindigden
zij als laatste (24) en zakten naar
plaats elf. Onderaan in de A lijn
lijkt het doek gevallen te zijn voor
Marianne Ligthart en Jan Visser. Zij staan met hun resultaat
van 38,26% op de laatste plaats
en hebben een achterstand op
plaats achttien van 20%. Ook
Anneke Liebeton en Ellie Jansen zullen volgend seizoen de
B lijn onveilig gaan maken. Een
gemiddelde van 44,54% is niet
goed. Jarenlang hebben zij de A
lijn gespeeld en daar lijkt nu een
eind aan te komen voor Dikky
Poldervaart en Corrie Zandvliet.
Gemiddeld 46,54%. Dat zelfde lot
is mogelijk weggelegd voor Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal. Zij staan met een gemiddelde van 46,74% op de eenentwintigste plaats.
Liesbeth Groenewegen en Gré
Sellmeijer werden om organisatorische redenen in de A lijn
geplaatst en met een score van
57,20% hebben zij nu al bewe-

zen dat zij in deze lijn thuis horen. Elly Keizer en Kitty Melchers
hielden in de B-lijn hun tweede
plaats vast ondanks de wat magere 52,55%. Dessa Ramic kwam
met Tonny Ferrini aan de bridgetafel en haalde flink uit met
65,51%. Dat werd gecorrigeerd
naar 55% omdat Tonny geen
vast lid is van de zaterdagmiddag. Samen met haar partner
Marina Ebbeling is er ruim zicht
op de A lijn. Ook Ans Heemskerk en Gea v.d. Berg hebben
zicht op de A lijn. Met hun score
van 53,70% blijven zij op plaats
vier staan en de eerste zes hebben recht op promotie, zodat er
voor Ali Boeder en Els Zonneveld (vijfde) en Margreet Lodder met Mieke Toele (zesde) nog
kansen zijn. Erna Meijer en Lilian
Bosma (zevende) zullen er alles
aan doen om bij de eerste zes te
komen. Met 65,05% tijdens deze zitting zijn zij aardig op weg
en hebben nog maar 1% achterstand. Jeannette Colin en Hermine Burgers hebben ook nog kansen. Hun achterstand op plaats
zes is maar 2%. Mickey Wagner
en Margreet Blom speelden vorig jaar nog in de A lijn en gedurende het seizoen zakten zij zelfs
af naar de D lijn en nu hebben zij
met hun score van 63,69% zich
een plaatsje veroverde in de B
lijn. De laatste plaats in de B,C en
D groep is niet meer in handen
van Riet Vink en Coby Vermeulen. De dames kwamen in de D
lijn tot 64,58% en klommen naar
plaats vierenveertig van de zevenenvijftig. Het lot van de rode
lantaarndragers is nu in handen
van Marianne en Thijs Grozema.
Piet van den Raad

Heemstede - VEW ontving zaterdag het sterke en op de tweede plaats staande Martinus uit Amstelveen. De eerste tien minuten gingen nog gelijk op maar toen kwamen er fouten in de
verdediging en dat leverde Martinus in zeven minuten drie doelpunten op. De organisatie voor keeper Michiel van Rooijen was
‘even’ weg en de wedstrijd was gespeeld.
In de tweede helft probeerde VEW er nog een wedstrijd van te
maken maar verder dan een doelpunt van Michiel Dekker kwamen de gastheren niet.
VEW-2 ging op bezoek bij ODIN uit Beverwijk en speelde daar
zeer verdienstelijk gelijk, 3-3. De mooiste uitslag was voor de
A-junioren: de verre uitwedstrijd in den Burg op Texel tegen
Texel’94 werd met 2-5 gewonnen.
Het programma voor zaterdag 10 maart:
ABN/AMRO- VEW-1
14.30 uur
VEW-2- Haarlem/Ken’l
10.45 uur
VEW-3- Arsenal
14.30 uur
IJmuiden- VEW-4
14.30 uur
VEW-vet- Badhoeved.-vet
14.30 uur
Beverwijk-a- VEW-a
13.30 uur
FC A’dam-b- VEW-b
11.00 uur
VEW-d1- Hoofddorp-d
09.00 uur
VEW-d2- DEM
11.00 uur (oefenwedstrijd)
VEW-mini’s nog niet bekend. Mocht er geen programma zijn
dan wordt er getraind om 11.00 uur.
De agenda:
Donderdag 9 maart: klaverjassen. Aanvang 20.00 uur in het
clubhuis van VEW. De inschrijvingen voor het jeugdkamp stromen binnen. Wil je lid worden van VEW en het jeugdkamp mee
maken kijk dan op www.vewheemstede.nl en klik op jeugdkamp.

Leden HBC en RCH
sponsoren met SponsorKl iks
Heemstede - De leden en supporters van de Heemsteedse
sportclubs HBC en RCH sponsoren hun eigen vereniging gratis
met SponsorKliks. Iedereen die
via de speciale webpagina van
de vereniging op SponsorKliks
naar een aangesloten webwinkel gaat bezorgt de vereniging
extra geld. Ook restaurantreserveringen via Dinnersite en bezorgmaaltijden leveren geld op
voor de vereniging. Deze speciale pagina is rechtstreeks te benaderen via de eigen website. De
leden betalen hetzelfde voor hun
aankoop als dat ze rechtstreeks
de reservering of aankoop doen.
De vereniging ontvangt de commissie. De voetbalverenigingen HBC en RCH hebben zich al
aangesloten.
SponsorKliks is officieel partner
van De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond en
Fonds Gehandicaptensport ondersteunt het initiatief ook. Er
zijn afspraken gemaakt met onder andere MediaMarkt, V&D,
Wehkamp, KLM, Essent, KPN,
Booking.com en Bol.com. Het

voordeel voor de bedrijven is
de promotie van hun webshops
onder een grote groep verenigingsleden. Het concept is drie
jaar geleden ontstaan bij Menno de Vries, eigenaar en oprichter van Dinnersite. In zijn zoektocht om de restaurants meer
van dienst te zijn en reserveringen via Dinnersite af te handelen
kwam hij in de voetbalkantine in
contact met Arno Kensen. Arno
kwam met het idee om het breder toe te passen dan alleen restaurants. Door gebruik te maken
van de geavanceerde reserveringstool van Dinnersite is SponsorKliks uniek door de combinatie van lokale restaurants en grote webshops. Er is een exclusieve
overeenkomst met JustEat waardoor er ook sponsorgeld gegenereerd wordt met bezorgmaaltijden. Verenigingen kunnen zich
aansluiten bij SponsorKliks door
zich gratis aan te melden en vervolgens door een banner op hun
website te plaatsen.

3-0. Aan dit doelpunt kleefde een
buitenspel luchtje maar scheidsrechter Migchelbrink wilde daar
niets van weten. De wedstrijd
werd afgesloten met opnieuw
een mooie lob, ditmaal van Zinhagel die daarmee de kroon op
zijn goede werk zette, 4-0.
Een volledig verdiende zege van

ADO’20 was daarmee een feit.
ADO’20 liet zien waarom zij bovenaan de ranglijst prijken, gewoon zonder echt goed te spelen heel effectief de kansen benutten. ADO’20 gaat zondag op
bezoek bij de nummer twee Leonidas en HFC ontvangt thuis de
nummer drie Alphense Boys.

Koninkl ijke HFC verl iest dik: 4-0
Regio - Het eerste kwartier
van de wedstrijd tegen koploper ADO’20 was dit weekeinde voor HFC, waarbij de neutrale toeschouwer zich afvroeg
waar ADO’20 de koppositie aan
te danken had. Er viel bij de
Heemskerkers geen goede pass
te ontdekken. HFC speelde in
aanvang zonder de centrale verdediger Roy Verkaik die, wegens
verplichtingen elders, niet op tijd
aanwezig kon zijn. Zijn afwezigheid bleek een gevoelige aderlating voor HFC net als het niet
spelen van de geschorste Rutger
de Vries.
Binnen twee minuten had HFC
al twee corners te pakken. Bij
de tweede corner ontstond paniek in de ADO’20 defensie.
Martijn Tjon-A-Njoek probeerde het uit de draai maar zijn inzet werd door Raymon de Nijs
van de doellijn gehaald. Ook een
vrije trap van Bart Nelis zorgde
voor onrust in de Heemskerkse verdediging. Doelman Zonneveld was niet blij met de druk
van HFC waardoor zijn uittrappen geen medespelers bereikten.

Linksachter Bryan Simons bleek
de zwakste schakel maar HFC
verzuimde, op een paar minuten
na, om hem en de doelman nog
meer onder druk te zetten.
Na ruim een kwartier kantelde
de wedstrijd. De eerste de beste
snelle uitval van ADO’20 bracht
Rick Neele alleen voor HFC
doelman Van Rossum. Met een
prachtige lob verschalkte hij de
keeper, 1-0. Vanaf dat moment
liep HFC achter de feiten aan.
De spelers van ADO’20 speelde hun geliefde spelletje, weinig
combinaties maar de bal snel
naar voren spelen op de snelle
aanvallers. HFC moest terug en
als ze er wel uit kwamen stonden de voorwaartsen buitenspel.
Zo kopte Marc Baardman vanuit
deze positie op de lat.
Twan Elfers, de vervanger
van Verkaik, maakte hands in
het strafschopgebied maar
de scheidsrechter weigerde
ADO’20 een penalty te geven. Elfers maakte een nerveuze indruk
en hij verloor, ondanks zijn lengte, vrijwel ieder kopduel, dodelijk
voor een verdediger.

ADO’20 aanvaller Benny Kleine zag zijn inzet net voorlangs
het doel gaan en de gevaarlijke Frank Zinhagel kopte de bal
uit een corner rakelings langs
de paal. Nadat Kleine in de veertigste minuut een lobje net over
het doel zag gaan was hij wel
doeltreffend bij een voorzet van
Zinhagel en tikte de bal, geheel
vrijstaand, achter Van Rossum,
2-0.
Verkaik maakte alsnog zijn opwachting in de tweede helft ten
koste van Elfers en Jochem Lindenhovius stond zijn plaats af
aan Wouter Haarmans. Even
bleek HFC een kans te krijgen
toen doelman Zonneveld ver uit
zijn doel was gekomen en Hakim Ajnaoua het duel met hem
aan ging, maar Ajnaoua miste de controle over de bal. Zinhagel schoot uit alle standen op
het doel maar had daarbij weinig geluk. Aan de kant van HFC
verdiende een volley en later een
schot van Haarmans een beter
lot. Een kwartier voor het einde
was het middenvelder Rick Neele die een snelle uitval afrondde

Meer informatie en aanmelding
op www.sponsorkliks.nl.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Tot eind maart
• Schilderijen van Elisa
Pesapane in de burgerzaal
van het raadhuis in Heemstede.

Muziek
Vrijdag 9 maart
• Huub van der Lubbe van
De Dijk solo in theater De
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Reserveren:
023-5483838.
Zondag 11 maart

• Van klassiek tot jazz in café de Eerste Aanleg, Raadhuisstraat 103 in Heemstede,
15.00-16.00 uur. Entree gratis.
Zondag 18 maart

• Theeconcert met Oksana

Polman, piano en Carmen
Eberz, viool in de Oude Kerk,
Wilhelminaplein in Heemstede, 15.00 uur. Genre: Russische romantiek.
Woensdag 21 maart

• Concert pianiste Mariana

Izman in de Oude Kerk, Wilhelminaplein in Heemstede,
20.15 uur. Reserveren: www.
podiumoudeslot.nl of 0613133626.

Diversen
Tot en met 23 maart
• Schilderijen van Jan
Dicke Smit bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.

Tot en met 9 april
• Yvonne Ravelli en van Emmy van Leeuwen-Vogel exposeren in het voormalige gemeentehuis in Bennebroek.

Donderdag 8 maart
• Internationale Vrouwendag: lezing ‘Van bezemsteel tot stofzuiger’ door
Yoeke Nagelbij Casca in De
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.00 uur. Entree 8 euro.
Aanmelden: 023-5483828. Informatie: www.yoeke.com.
Donderdag 15 maart
• Lezing: ‘jouw ziel en het
nieuwe bewustzijn’ door
paranormaal
raadgever
Erik Versteeg bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.00 uur. Informatie:
023-5483828.

•

Boekenweek: Joke Hemens vertelt over ‘Blindgangers’ bij boekhandel
Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00 uur. Entree 5 euro. Aanmelden: 023-5282472.
Zondag 18 maart
Vlooienmarkt in sporthal
Groenendaal in Heemstede,
09.30-16.30 uur.

•

Tot eind april

se en sieraden van Rosita
van Wingerden in de vitrines
van het Raadhuis in Heemstede.

Theater
Vrijdag 16 maart
• Cabaretier Jeroen Leenders in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Informatie:
www.theaterdeluifel.nl, 0235483838.

•

Boekenweek: PaulienCornelisse vertelt over haar
boek ‘En dan nog iets’ bij
boekhandel Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00 uur.
Entree 5 euro. Aanmelden:
023-5282472.
Vrijdag 16 maart
Lezing over bijzondere bol- en knolgewassen
Groei & Bloei-afdeling Bennebroek e.o. in Het Trefpunt,
Akonietenplein 1 in Bennebroek, 20.00 uur. Entree gratis.
Informatie: 023-5849266.

•

Tot en met 3 april
Expositie acrylschilderijen van Annelie Versteeg in
de Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

Vrijdag 16 maart
• De Haarlemse cabaretière Merel Moistra met haar
voorstelling ‘Faalangst’ in
Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122, 20.30
uur. Kaarten: 023-5423540. Informatie: www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.

kimono’s in KG locatie zuid,
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

•

Tot en met 22 april

• Tentoonstelling over Erich

Woensdag 21 maart
• Boekenweek: Jannetje
Koelewijn vertelt over ‘De
hemel bestaat niet’ bij boekhandel Blokker, Binnenweg
in Heemstede, 10.30 uur. Entree gratis. Aanmelden: 0235282472.

• Platen uit Atlas van Huet

Donderdag 22 maart
Boekenweek: lunchen
met de auteurs Bert Natter,
Marieke Groen en Ingmar
Vriesema bij Batifol, 12.0014.00 uur. Georganiseerd door
boekhandel Blokker, Binnenweg in Heemstede. Deelname
kost 20 euro. Aanmelden uiterlijk 15 maart: 023-5282472.

•

Vrijdag 23 maart

• Boekenweek: Victor Schi-

ferli vertelt over ‘Dromen
van Schalkwijk’ bij boekhandel Blokker, Binnenweg
in Heemstede, 16.00 uur, entree gratis. Aanmelden: 0235282472.
Donderdag 29 maart

• Boekenweek: Hans Aars-

man vertelt over ‘De fotodetective’ bij boekhandel
Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00 uur. Entree 5 euro. Aanmelden: 023-5282472.

Exposities

• Etsen van Sytske van Gil-

hal De Vosse in Hillegom,
09.30-16.30 uur.

Dinsdag 20 maart
• Boekenweek: Aifric
Campbell vertelt over ‘Stop’
bij boekhandel Blokker, Binnenweg in Heemstede, 20.00
uur. Entree 5 euro. Aanmelden: 023-5282472.

Regio
Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.

Tot en met 29 maart

• Expositie Japanse bruids-

Tot en met 17 maart
• Tentoonstelling van landschappen van Jan Groenhart in Kunstcentrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht
117-121. Open: di t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Tel. 023-5327895, www.kunstcentrum-haarlem.nl
Tot en met 18 maart
Uitwisselingsexpositie
Landmeerse kunstenaars
in De Waag, Spaarne 30 in
Haarlem.
Informatie: www.kzod.nl.

•

Tot en met 25 maart
Associatieve
beeldmixen van Vincent Uilenbroek in 37PK, Groot Heiligland 37 in Haarlem. Informatie: www.37pk.nl.

•

Maria Remarque in de Centrale Bibliotheek aan de Gasthuisstraat in Haarlem.
Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.

Zondag 18 maart

• Vlooienmarkt in het Ken-

nemer Sportcenter in Haarlem, 09.30-16.30 uur.

Tot en met 29 april

in museum Cruquius.
Informatie: www.museumdecruquius.nl.

Theater
Zaterdag 17 maart
• Toneelvereniging ‘Door
Vriendschap
Bloeiend’
speelt blijspel ‘Als je voelt
wat ik voel, dan zeg je niets
meer’ van Evelien Evers in
het dorpshuis van Vogelenzang, 20.00 uur.
Zaterdag 7 april
• Toneelvereniging ‘Door
Vriendschap
Bloeiend’
speelt blijspel ‘Als je voelt
wat ik voel, dan zeg je niets
meer’ van Evelien Evers in
het dorpshuis van Vogelenzang, 20.00 uur.

Muziek
Zondag 11 maart
• De band Wilson Legacy speelt in Fort Zuid aan de
Boezemkade in Spaarndam,
15.00 uur.
Informatie: www.fort-zuid.nl.
Woensdag 14, donderdag
15 en vrijdag 16 maart
• Muziekavonden op het
Coornhert Lyceum in Haarlem. Kaarten: 023-5121616 of
info@coornhert.nl.
Zaterdag 24 maart
Concert Haarlems Bach
Ensemble in de Doopsgezinde kerk in Haarlem, ingang
Frankestraat 24, 17.00 uur.
Informatie: www.haarlemsbachensemble.nl.

•

Diversen
Donderdag 8 maart
• Viering Internationale Vrouwendag in Haarlem,
16.30-00.30 uur. Informatie:
www.vrouwenhaarlem.nl.
Zondag 11 maart
Circuit Culinair: restaurants presenteren zich in
de Philharmonie in Haarlem,
16.00-21.00 uur. Informatie:
www.circuitculinair.nl.

•

•

Vlooienmarkt in sport-

Lezing
tuinarchitect
Regio - De bekende tuinarchitect Bart Hoes geeft 13 maart bij
Groei & Bloei een lezing met als
titel ‘In vogelvlucht om de wereld’. Bart Hoes schreef onder
andere de boeken ‘Levende Tuinen’ en ‘Tuinen, ontwerpen met
gevoel en visie’. Hij heeft sinds
1995 een ontwerpbureau voor
tuin en landschap, gevestigd in
Heemstede. Momenteel is hij
deelnemer aan de Internationale Tuin & Landschap Expositie in
Jinzhou, China en vanwege zijn
recente bezoeken aan o.a. Beijing, Nieuw Zeeland en Los Angeles is het idee ontstaan daarvan een beeldverslag te doen
met als doel de diversiteit in tuinen en (stedelijke) landschappen te tonen, waarin uiteraard
ook Nederland aan bod komt
als Europese vertegenwoordiger. Verschillen, maar ook overeenkomsten komen naar voren,
gevormd door o.a. klimaat, cultuur, geografische ligging en lokale gebruiken.
De lezing wordt gehouden in de
aula van het Kennemer Lyceum,
Adriaan Stoopplein 7 in Overveen. Aanvang: 20.00 uur, zaal
open vanaf 19:30 uur. Entree: 2
euro; consumptiebonnen 1 euro.

Dienst in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in gebouw De
Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt zondag 11 maart om
15.00 uur pastor Els van Dongen
de viering.
U vindt De Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 7 maart 2012

Komt u ook naar de werkconferentie
‘Samen Duurzaam’ op woensdag 7 maart?
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het
raadhuis van de gemeente Heemstede. U kunt zich nog
inschrijven via gemeente@heemstede.nl voor één van
de drie workshops waarin u kennis maakt met en kunt
meepraten over verschillende duurzame initiatieven.
Geef in uw aanmelding uw eerste en tweede keus op
voor het volgen van een workshop. Meer weten over

In deze uitgave:
- Commissievergaderingen
maart
- Training voor kinderen
van gescheiden ouders

de conferentie, de workshops en het programma?
Kijk op www.heemstede.nl.

Stem mee op ontwerp kunstbank Binnenweg
De gemeente Heemstede daagde vorig najaar
beeldend kunstenaars uit mee te denken over
een bijzondere uitstraling voor een kunstbank
op de Binnenweg. Drie kunstenaars hebben een

schetsontwerp voor de bank gemaakt. Welk ontwerp
spreekt u het meest aan? U kunt tot 22 maart uw stem
uitbrengen op www.heemstede.nl/over-heemstede/
kunst-en-cultuur/beeldende-kunst.

- Werk aan de weg

Inloopochtend
burgemeester op
vrijdag 9 maart

Subsidie voor sportactiviteiten
in Heemstede
Dit houdt onder andere in dat alleen activiteiten
met een voldoende aantal deelnemers en met een
aanvullend karakter ten opzichte van uw reguliere
aanbod voor subsidie in aanmerking kunnen komen.
De genoemde verordeningen kunt u vinden op www.
heemstede.nl.
• de activiteit dient in 2012 van start te gaan.
• het subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2012 worden
ingediend.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond
tussen 17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin.com/in/gemeenteheemstede
youtube.com/gemeenteheemstede

Subsidiebudget

Wilt u in 2012 een activiteit organiseren die het
sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65
jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert
u een activiteit gericht op de ontwikkeling van
topsporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in
aanmerking voor een subsidie van de gemeente
Heemstede. In totaal is voor genoemde activiteiten in
2012 een subsidiebudget beschikbaar van € 19.500.

Subsidievoorwaarden
Uw subsidieverzoek dient aan enkele voorwaarden te
voldoen:
• de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in
de Algemene subsidieverordening Heemstede en de
Verordening incidentele subsidies sportstimulering.

Als het beschikbare budget van € 19.500 onvoldoende
is om alle aanvragen te honoreren, zal het college
van burgemeester en wethouders een rangorde in
de aanvragen aanbrengen. Bij de opstelling hiervan
wordt in ieder geval gestreefd naar een evenwichtige
verdeling tussen de verschillende doelgroepen waarop
de Verordening incidentele subsidies sportstimulering
zich richt. Tevens zal in dat geval geen prioriteit worden
gegeven aan activiteiten waaraan in een eerder
subsidiejaar door het college van burgemeester en
wethouders al subsidie is verstrekt.

Informatie
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact
opnemen met de heer Koen Siegrest van de afdeling
Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 548 56 79 of via
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u ook een
aanvraagformulier verkrijgen.

Werk aan de weg

Kruispunt Herenweg-ZandvoortselaanLanckhorstlaan tot Wagenweg Tot eind maart
2012 is het gedeelte van de Herenweg tussen
het kruispunt Herenweg-ZandvoortselaanLanckhorstlaan en de Wagenweg afgesloten vanwege
rioleringswerkzaamheden. Gedurende deze afsluiting
zijn diverse omleidingsroutes ingesteld.

KIES - Training voor kinderen van gescheiden ouders
“Na onze scheiding wilde ik mijn kinderen de
kans geven hun emoties te verwerken. Ook om te
voorkomen dat ze op latere leeftijd nog problemen
zouden krijgen door onze scheiding. KIES had een
hele positieve insteek. Mijn kinderen hebben er veel
aan gehad hun ei buitenshuis kwijt te kunnen en
herkenning te vinden bij andere kinderen.” - Marlies,
moeder van Jesse (11) en Sanne (9).

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, 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
maatschappelijke 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 langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

De training vindt plaats op één van de Heemsteedse
basisscholen. Per jaar worden meerdere KIES
trainingen georganiseerd. Er zijn geen kosten
verbonden aan deelname. Heeft u nog vragen of
wilt u uw kind aanmelden neem dan contact op met
Francien Degewij, KIES coach van Kontext. U kunt haar
telefonisch bereiken op 06-44327513 of via e-mail
fdegewij@kontext.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Leidsevaartweg, tussen Zandvoortselaan
en Manpadslaan Tot eind maart 2012 wordt
bermherstel uitgevoerd langs de Leidsevaartweg
tussen Zandvoortselaan en Manpadslaan. Op die
plaatsen waar herstel plaatsvindt, wordt 1 rijstrook
afgezet. Autoverkeer moet rekening houden met
enige vertraging.

Loket Heemstede is
er voor u!

Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan de
hand van creatieve opdrachten, praten en spel,
thema’s aan bod die op dat moment spelen. Voor
ouders is er vooraf een informatie- en achteraf
een evaluatiebijeenkomst.

Wilt u meer weten over deze training of heeft u
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden
en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn geen
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening.
Op woensdag 4 april start in Heemstede voor
het eerst de KIES training. KIES (Kinderen In
een Echtscheidings Situatie) is een spel- en
praatgroep voor kinderen, gericht op het
verwerken van de scheiding. Soms is de
scheiding net uitgesproken, soms is dat al een
aantal jaren geleden gebeurd.

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Commissievergaderingen maart
Op 13, 14 en 15 maart komen de
raadscommissies Samenleving, Middelen en
Ruimte weer bijeen. Raadscommissies zijn
bedoeld voor het vergaren van informatie en
het uitwisselen van opvattingen.
De commissie Samenleving bespreekt op
dinsdag 13 maart vanaf 20.00 uur onder meer de
participatiebudgetten voor 2012. Daarbij gaat het om
alle activiteiten en budgetten die voor dit jaar gepland
staan in het kader van re-integratie, inburgering en
educatie.
Verder bespreekt de commissie de structurele
subsidies voor 2012 op verzoek van vragen van de VVD
over de afwijkende subsidie aan de Stadsbibliotheek
Haarlem e.o. en de VAC (vrouwenadviescommissie).
De commissie Middelen bespreekt op woensdag
14 maart vanaf 20.00 uur onder meer de
tussenrapportage ‘Economische positie Heemstede’.

Martin de Vries, oud wethouder en voormalig
citymanager van Haarlem is aangetrokken om het
project ‘Versterking van de economische positie’ te
begeleiden. In zijn tussenrapportage doet hij verslag
van zijn bevindingen tot dusver en worden mogelijke
acties genoemd om het winkelcentrum aantrekkelijker
te maken. Het college van burgemeester en
wethouders heeft de tussenrapportage ter informatie
naar de commissie Middelen gestuurd. VVD, D66 en
PvdA hebben vragen over de tussenrapportage en
hebben dit onderwerp daarom geagendeerd. Het
college heeft over de bevindingen van Martin de
Vries nog geen standpunt ingenomen. Besluiten naar
aanleiding van de tussenrapportage zijn dus nog niet
genomen door B&W of de raad.
De volledige agenda van de commissievergaderingen
vindt u verderop in deze ‘HeemstedeNieuws’.

Inloopochtend burgemeester 9 maart
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse
inloopochtend langs te komen bij burgemeester
Marianne Heeremans.
De eerstvolgende inloopochtend vindt plaats op
vrijdag 9 maart van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus
zonder afspraak, om van
gedachten te wisselen
met de burgemeester
over ontwikkelingen in
Heemstede.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Zandvoortselaan 69 / 69A het herinrichten van het
pand 2012.057
ontvangen 23 februari 2012
Binnenweg 172 het wijzigen van de voorgevel en
plaatsen hekwerk op de 1e verdieping 2012.056
ontvangen 22 februari 2012
Cruquiusweg 35 het vervangen van lichtreclame
2012.055
ontvangen 22 februari 2012
Ir. Lelylaan 8 en 10 het bouwen van 30
eengezinswoningen en 65 appartementen 2012.062
ontvangen 23 februari 2012
Binnendoor 6 het verwijderen van een dragende
kolom, aanbrengen staalprofiel 2012.063
ontvangen 24 februari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Prof. Asserlaan 6 het plaatsen van een carport 2012.054
ontvangen 21 februari 2012
Spaarnzichtlaan 2A het plaatsen van een
toegangspoort 2012.052
ontvangen 20 februari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan en aanleggen
Cruquiusweg t.h.v. 45, speelbos Meermond
het inrichten van het speelbos Meermond met
speeltoestellen 2012.058
ontvangen 23 februari 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Lorentzlaan 97 het kappen van een conifeer 2012.059
ontvangen 23 februari 2012
Leidsevaartweg 53 het kappen van een naaldboom
2012.060
ontvangen 23 februari 2012
Ir. Lelylaan 8 en 10 het kappen van 8 bomen 2012.061
ontvangen 23 februari 2012

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan

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

Javalaan 54 het uitbreiden van een woonhuis 2012.054

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 8 maart
2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:
Javalaan 54 het uitbreiden van een woonhuis 2012.054
De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is
ontvangen op 3 februari 2012.

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:

Het verzoek ligt vanaf 8 maart 2012 gedurende 4
weken van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover tijdens de periode van terinzageligging
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 28 februari 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Camplaan 14 het plaatsen van een dakkapel op het
zijgeveldakvlak 2011.326

Verleende omgevingsvergunning
(verzonden 2 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
Dr. Droogplein 1 het plaatsen van een erfafscheiding
2011.322

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

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 8
maart 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Meldingen worden in principe binnen één week
afgehandeld.

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

Overlast

Melden via www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning voor kappen
Herenweg 107a het kappen van een dennenboom en
een beukenboom 2012.053
ontvangen 20 februari 2012

Meldpunt overlast
Heemstede heeft één
centraal meldpunt voor
het melden 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.

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

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. Wanneer
u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte
van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot
het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het
meldnummer van de gemeente bellen:
(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het
weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een
telefoonbeantwoorder.

Bestemmingsplan ‘De Slottuin’
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van
artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering
van 26 januari 2012 het bestemmingsplan ‘De
Slottuin’, digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPSlottuin-0201, gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan vervangt de bestaande
planologische situatie voor het gebied dat wordt
omsloten door de Cruquiusweg, de Ir. Lelylaan en de
weilanden bij het Oude Slot te Heemstede.

Wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:
Aanpassing van de toelichting
• Paragraaf maatschappelijke uitvoerbaarheid
aangepast met verwijzing naar nieuwe bijlage 3 dit
betreft de zienswijzen
• waterparagraaf aangepast
• waterkering beschreven
• tabel met oppervlakteberekening
• juridische planbeschrijving
• aanduiding ‘bebouwingspercentage’ als
voorbeeld verwijderd
• waterstaat - waterkering beschreven
• waarde - archeologie beschreven
• ecologieparagraaf
• definitieve rapportage verwerkt

Belangrijkste aanpassingen van de planregels
• artikel waterstaat - waterkering opgenomen
Aanpassing aan de verbeelding
• waterstaat - waterkering opgenomen
• aanduidingen ‘brug’ en ‘speelvoorziening’ verruimd
• bestemming groen en water langs zuidoostrand
verschoven i.v.m. waterkering.

Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken en
voor belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar
hebben gemaakt en kunnen aantonen door de
gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te
worden gebracht.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal
inzien op de website van de gemeente Heemstede,
www.heemstede.nl en op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke
planbestanden kunt u raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede,
klik op ‘STRI2008’, en klik vervolgens op de IDN van dit
plan (NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201).
Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts
met ingang van 8 maart 2012 voor zes weken voor een
ieder ter inzage in de publiekshal van het Raadhuis,
Raadhuisplein 1, te Heemstede.
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op
www.heemstede.nl.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing)
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar
voren hebben gebracht, kunnen met ingang van
vrijdag 9 maart 2012 gedurende 6 weken tegen dit
besluit beroep instellen.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
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 informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Hogere waarden Wet geluidhinder
Bestemmingsplan De Slottuin te Heemstede
Burgemeester en wethouders van Heemstede
hebben ten behoeve van het bestemmingsplan ‘De
Slottuin’ te Heemstede, een verzoek om vaststelling
van hogere waarden in het kader van de Wet
geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond.
Het hogere waarden besluit heeft betrekking op
wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college
tot vaststelling van hogere waarden is gemandateerd
aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
De directeur van de Milieudienst IJmond,

gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks
bestuur, maakt bekend dat er een besluit hogere
waarden is genomen.
Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden
ligt met ingang van 8 maart 2012, gedurende zes
weken, samen met het bestemmingsplan ‘De Slottuin’,
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis van
Heemstede en bij Milieudienst IJmond, Stationsplein
48b te Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen

belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding
van ‘Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
bestemmingsplan De Slottuin te Heemstede’.

Gevaar of schade op straat doorgeven?
www.heemstede.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
maken burgemeester en wethouders van Heemstede
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Woonwijken zuidoost’ met ingang van 8 maart 2012
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande
planologische situatie voor het gebied tussen
het Raadhuisplein, de Camplaan, het Wipperplein
en de Cruquiusweg aan de noordoostzijde, de Ir.
Lelylaan, de Ringvaartlaan en de gemeentegrens
langs de Ringvaart aan de zuidoostzijde, de Dr.
Schaepmanlaan aan de zuidwestzijde en de Glipper
Dreef, de Herfstlaan en de Groenendaalkade aan de
noordwestzijde.
De belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan,
zijn:
• De mogelijkheden voor erfbebouwing worden,
afhankelijk van de grootte van het perceel, uitgebreid
tot maximaal 70 m² (er is dus meer toegestaan bij de
bouw van schuren e.d. op de eigen grond, mits ten
minste 25 m² onoverdekt en onbebouwd blijft);
• Op elk perceel mag in ieder geval 25 m² aan
erfbebouwing gebouwd worden;
• De mogelijkheden voor erfbebouwing voor de wijk
Merlenhoven, waar de achtertuinen momenteel
alleen de bestemming Tuin hebben waarop zeer
beperkt gebouwd mag worden, wordt in beperkte
mate uitgebreid. Aan de achterzijde van de
woning wordt een aan- en uitbouw van 3 meter
over de gehele gevel toegestaan. Daarnaast wordt
binnen de woonbestemming een gezamenlijk
oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen van maximaal 15 m² toegestaan.
Met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid kan
het toegestane gezamenlijke oppervlak van een
aan- en uitbouw, een bijgebouw of een overkapping
nog eens worden vergroot tot 25 m². Net als in de
overige wijken zal wel gelden dat tenminste 25 m²
onoverdekt en onbebouwd moet blijven, maar dat
op elk perceel in ieder geval 25 m² aan erfbebouwing
mag worden gebouwd.
Ter plaatse van achter- en/of zijtuinen langs de
belangrijkste wegen en waterlopen in een wijk, blijft
echter een zone van 5 m bestemd tot Tuin;
• Bij panden waar op dit moment vóór de voorgevel
erfbebouwing mogelijk is, zal in het nieuwe
bestemmingsplan alleen de feitelijke situatie
bestemd worden;
• De bouwkundige splitsing van een woning in
meerdere woningen blijft mogelijk, tenzij uitdrukkelijk
is bepaald dat slechts één woning is toegestaan;
• Een kelder onder het hoofdgebouw wordt expliciet
toegestaan en er komt een mogelijkheid voor
burgemeester en wethouders om een onderbouwing
in de tuin (bijv. kelder of garage) toe te staan, mits
de waterbeheerder (het Hoogheemraadschap van
Rijnland) daartegen geen bezwaren heeft;
• Een dakterras op het dak van een aan- of uitbouw
wordt toegestaan, mits de afstand van het dakterras
tot de perceelgrens ten minste 2 m bedraagt;
• Het verbod op het plaatsen van twee dakkapellen

boven elkaar in één dakvlak wordt gehandhaafd;
• In afwijking van het algemene uitgangspunt zijn bij
de complexmatige bouw in de wijk Merlenhoven
dakkapellen boven dakkapellen aan de achterkant
toegestaan. Het betreft hier de woningen met
over twee lagen doorgaande langskappen aan de
achterzijde (dus niet woningen met dwarskap);
• Erkers worden op de plankaart ondergebracht in
de categorie “overschrijding van de bouwgrenzen”,
in plaats van binnen het bouwvlak (in de huidige
bestemmingsplannen is hier niet consequent mee
omgegaan);
• Vestiging van bedrijven in woonwijken blijft beperkt
tot de milieucategorie 1 en 2 (de categorieën die de
minste hinder geven);
• In een bestemmingsplan kan de mogelijkheid
worden opgenomen om in bepaalde gevallen af te
wijken van dat bestemmingsplan: de binnenplanse
afwijking van de bouw- en/of gebruiksregels. Het
verlenen van een omgevingsvergunning voor
een binnenplanse afwijking van de bouw- en/of
gebruiksregels (bijv. 10% overschrijding van de in
het plan aangegeven maten) zal geen automatisme
zijn. Bij de afweging zullen aspecten als bijvoorbeeld
het samenhangend straat- en bebouwingsbeeld en
verkeersveiligheid worden meegewogen;
• Het huidige beleid voor seksinrichtingen wordt
gehandhaafd (vergunning mogelijk voor maximaal
twee vestigingen in Heemstede, mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan);
• Het horecabeleid wordt aangepast, in die zin dat:
- horecabedrijven categorie 3 (discotheken
e.d.) niet worden toegestaan; horecabedrijven
categorie 2 (café’s e.d.) alleen worden toegestaan
waar die nu gevestigd zijn;
- horecabedrijven categorie 1 (snackbars,
lunchrooms, shoarmazaken, eetcafé’s, restaurants
e.d.) alleen worden toegestaan waar die op de
kaart zijn aangeduid (in beginsel alleen waar die
nu al gevestigd zijn);
- de mogelijkheden voor beperkte horecavoorzieningen verruimd worden. Onder
“beperkte horecavoorzieningen” worden de
voorzieningen verstaan, die wat betreft hun
exploitatie vorm ondergeschikt zijn aan de
hoofdfunctie detailhandel, zoals koffiehoekjes,
proeflokalen en zitgedeelten bij banketbakker,
patisserie of ijssalon;
• Bij panden met de bestemming “Detailhandel” zal
in de verdiepingslaag alleen wonen toe worden
gestaan;
• In het gehele plangebied worden bouwvlakken voor
de hoofdbebouwing teruggebracht tot (min of meer)
de omvang van de oorspronkelijke hoofdgebouwen.
Dit heeft vooral gevolgen voor de panden aan de
Lombokstraat oneven 1-19 en 23-37, Lombokstraat
even 24-44, Borneostraat oneven 41-65, Borneostraat
even 46-74, Timorstraat oneven 59-65 en Timorstraat
even 50-64 waar in het huidige bestemmingsplan
het voorschrift wat bepaalt dat de laatste 3 meters
van het bouwvlak maximaal 3 meter hoog mogen
zijn, niet geldt. De laatste 3 meters van het huidige
bouwvlak komen in de nieuwe systematiek buiten
het nieuwe bouwvlak te liggen en mogen een

maximale goot- en bouwhoogte hebben van
respectievelijk 3 en 4 meter;
• Op het sportpark komen de huidige hoofdgebouwen
in bouwvlakken te liggen, voorzien van een maximale
goot- en nokhoogte overeenkomstig de feitelijke
situatie. Eventueel bestaande bijgebouwen en
bouwwerken geen gebouwen zijnde worden positief
bestemd. Het huidig gebruik zal worden voortgezet;
• Het woonwagenkamp wordt bestemd als “Wonen”
met de aanduiding “woonwagenstandplaats”;
• Voor de woningen aan de jachthaven geldt
momenteel de bouwverordening en de parapluregeling. Hier zal de nieuwe systematiek toegepast
worden. Dit houdt in dat de bouwvlakken (min of
meer) de omvang krijgen van de oorspronkelijke
hoofdgebouwen en dat vanaf 3 meter achter
de voorgevelrooilijn, buiten het bouwvlak, de
nieuwe erfbebouwingsregels gaan gelden. De
maximaal toegestane goot- en bouwhoogtes zullen
overeenkomstig de feitelijke situatie zijn. Buiten
het bouwvlak geldt een goot- en bouwhoogte van
respectievelijk 3 en 4 meter;

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
8 maart 2012 gedurende zes weken voor eenieder
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede en in de openbare
bibliotheek, Julianaplein 1 te Heemstede. De
openingstijden van het raadhuis en de bibliotheek
vindt u op de website www.Heemstede.nl.
Het plan (verbeelding, regels en toelichting) kan
digitaal worden ingezien op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de
gemeente Heemstede.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar
maken?
Gedurende de bovengenoemde termijn (8 maart18 april 2012) kan eenieder reageren. Zienswijzen
met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan
kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Als
u schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw zienswijze
richten aan de gemeenteraad van Heemstede, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via
een e-mail vesturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak
maken met de heer R. van der Aar van de afdeling
Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is
(023) 548 57 64. Ook voor nadere informatie over het
ontwerp-besluit kunt u zich tot de heer Van der Aar
wenden.

Vergaderingen
Vergadering commissie Samenleving

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare
vergadering op dinsdag 13 maart 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare
vergadering op woensdag 14 maart 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

Op de agenda:

• Vaststellen agenda commissievergadering 13 maart
2012
• Spreekrecht burgers
• Uitvoeringsprogramma beleid participatiebudget
2012 (B-stuk)
• Startnotitie met Plan van aanpak decentralisatie
begeleiding van AWBZ naar Wmo o.v.v. GroenLinks
(C-stuk)
• Overzicht structurele subsidies Welzijn 2012 o.v.v. VVD
(C-stuk)
• Brief Vluchtelingenwerk Nederland inzake
maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
• Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en
Algemeen Bestuur Paswerk
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

• Vaststellen agenda commissievergadering 14 maart
2012
• Spreekrecht burgers
• Rapport Rekenkamercommissie Heemstede:
conflictbeheersing gemeente Heemstede
• Brief college van B&W ‘Actuele financiële
ontwikkelingen’
• Tussenrapportage project ‘versterking economische
positie Heemstede’ o.v.v. D66, VVD en PvdA (C-stuk)
• Rapportage onderzoek kostendekkendheid leges
2011 o.v.v. VVD (C-stuk)
• Terugkoppeling uit de VRK
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie
Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een besloten
vergadering op dinsdag 13 maart 2012 aansluitend
aan de openbare vergadering in de Burgerzaal van het
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Op de agenda:
• Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering
commissie Samenleving 7 februari 2012

• (her) benoeming leden Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede (A-stuk)
• Overzicht bouwprojecten
• 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 voor
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 15 maart 2012 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur

Vergadering commissie Ruimte

20.30 uur

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare
vergadering op donderdag 15 maart 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

21.00 uur

Op de agenda:
• Vaststellen agenda commissievergadering 15 maart
2012
• Spreekrecht burgers
• Bouwverordening Heemstede incl. 14e serie
wijzigingen (A-stuk)

bezwaar tegen de afwijzing van een
verzoek om woningaanpassing
- niet openbaar bezwaar tegen de aanleg van een
laad- en losplaats in de Laan van
Bloemenhove - openbaar bezwaar tegen het besluit tot
vaststelling van een bomenkaart
- openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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

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,

Beroep

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

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

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

