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Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud 
www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl  Tel: 0297 340634 
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud 
www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl  Tel: 0297 340634 

Dak(goot) lek?
Bel Vosse!
Ook voor preventief onderhoud! 

Kerklaan 9 - Heemstede
Tel. 023-5286802
info@vosse.nl - www.vosse.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
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Bennebroek - Wat een 
snertweer was het afge-
lopen weekend. Toch was 
er weer van alles te bele-
ven. Zo vielen er prach-
tige sneeuwvlokken. 
Van die zespuntige. Heel 
even waren ze te zien al-
vorens ze wegsmolten. 
Klein afscheidscadeau-
tje van de winter zul-
len we maar zeggen! Al-
dus de maker van deze 
wonderschone foto, Daan 
Hendriks.

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl

Apotheker uit Bennebroek ontwikkelt noviteit

Apotheker Haan uit Benne-
broek heeft MemoMedic ont-
wikkeld op basis van de ervarin-
gen uit de eigen apotheekprak-
tijk. Hij wil hiermee medicijnge-
bruikers bewuster maken van 
hun gezondheids toestand en de 
noodzaak van hun medicatie. 
Bijna de helft van de medicijnge-
bruikers slikt zijn pillen niet vol-
gens voorschrift of zelfs hele-
maal niet. Dat is een grote zorg 
voor arts en apotheek, want het 
effect van de geneesmiddelen is 
zo niet goed meetbaar, patiënten 
lopen onnodig risico en er ver-
dwijnen te veel pillen in de vuil-
nisbak. MemoMedic verhoogt de 
therapietrouw en helpt arts en 
apotheek aan een betere medi-
catie review en contact daarover 
met hun patiënten.
Een groeiend aantal Neder-

landers maakt gebruik van-
een smartphone. Deze fungeert 
vandaag de dag als  agenda, 
boodschap penlijst, agenda, fo-
toalbum, wekker, bibliotheek, 
nieuwsbron, gps en contactuele 
alleskunner.  
Met MemoMedic heeft de 
smartphone bezitter nu een  ge-
avanceerd medicijncontrolepro-
gramma, staat hij direct in con-
tact met z’n arts en apotheek 
en heeft hij medische basisge-
gevens bij de hand. 5 handige 
functies maken MemoMedic tot 
een volwaardige PA voor medi-
cijngebruiker. 
Hij houdt de status en voorraad 
van de medicatie bij, geeft (re-
peteer)signalen als medicijnen 
moeten worden ingenomen en 
stelt de aanvraag voor een nieuw 
recept op voor de arts. De apo-

theek bericht de MemoMedic 
gebruiker zodra het recept klaar-
staat. 
Een geavanceerde tool van 
MemoMedic is het Persoonlijk 
Medisch Dossier. Dit geeft in-
zicht in actuele medicatie en 
bevat daarnaast data als contra-
indicaties, intole ranties en lab-
waarden. Belangrijke en soms 
zelfs levens reddende informatie 
op momenten dat snelle hulp of 
advies van een (niet eigen) arts/
apotheek moet worden inge-
wonnen. 
De MemoMedic gebruiker voert 
deze gegevens zelf in (met hulp 
van arts en apotheek) en houdt 
zijn info up-to-date. De info staat 
veilig opgeslagen in de smartp-
hone en alleen de gebruiker zelf 
bepaalt met wie hij zijn privége-
gevens deelt.
MemoMedic is ontwikkeld door 
Haion BV en een initiatief van 
apotheker H.B.P. Haan uit Ben-
nebroek. De app kost 2,69 euro 
en werkt eenvoudig volgens het 
smartphone besturingssysteem. 
Nieuwe medicatie en dossier-
feiten moeten consequent wor-
den ingevoerd. Op www.memo-
medic.nl wordt stap voor stap de 
werking van de app getoond. 
De app is te downloaden via de 
Appstore en Google-play.

Bennebroek - Een 24/7 Personal Assistant, die privacyproof 
is, ook werkt in het buitenland, therapietrouw verhoogt en 
kostenbesparend werkt, dat is de App MemoMedic. Deze app 
bestelt en registreert alles voor smartphonegebruikers voor 
wat betreft hun geneesmiddelen. Niet alleen werkt de app 
als medicijnwekker, hij houdt tegelijk de medicijnvoorraad 
in de gaten, zorgt ervoor dat er een nieuw recept wordt 
aangevraagd  bij (huis)arts en apotheek en ontfermt zich over 
het Persoonlijk Medisch Dossier van z’n eigenaar. Daarmee 
is MemoMedic een praktische tool voor elke smartphone 
gebruiker die graag zicht en beschikking houdt over zijn eigen 
persoonlijke medische gegevens.

Kunst in 
het bos

Heemstede – Ware kunst-
werken van hout in het Groe-
nendaalse Bos. Maar wie 
maakt(e) ze? Creatieve hout-
hakkers? Hettie Riggeling uit 
Heemstede weet het ook niet, 
wel stuurde ze door haar ge-
maakte foto’s naar de redac-
tie. “Ik zou de maker graag 
een pluim geven”, schrijft 
ze. Wij ook! Wie weet meer? 
Redactie@heemsteder.nl
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Wie, Wat, 
Waar, 

Waarom
en Wanneer?

Vijf vragen aan… is nieuw in de Heemsteder. In vijf antwoorden 
leest u meer over een (oud-)inwoner die iets te vertellen heeft! 
En eigenlijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. Kent u (of 
bent u) iemand die iets te vertellen heeft voor ‘De vijf’, mail dan
de redactie: redactie@heemsteder.nl of bel: 023-8200 170.
In deze afl evering is het woord aan Pim Lemmers.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Ik ben Pim Lemmers, woon ruim 20 jaar in Heemstede. De mees-
te mensen kennen mij als de imker van de kinderboerderij ’t Mo-
lentje, waar ik dit jaar op de kop af 10 jaar als imker actief ben. De 
Heemsteder is volgens mij als het ware het oog en oor van Heem-
stede. Het staat dicht bij de mensen en heeft met Ton van den 
Brink en de andere correspondenten goede nieuwsjagers in huis.

Wat voor werk doe/deed je?
Intussen ben ik ruim 30 jaar werkzaam bij PostNL. Eerst als post-
bode, later als administratief medewerker. Daarnaast ben ik free-
lance journalist, onder meer bij het Haarlems Dagblad. Voorheen 
heb ik 20 jaar lang als verslaggever bij RTVNH gewerkt.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Ik besteed veel tijd aan de bijen. Het gaat al jaren niet goed met de 
bij. Als mogelijke oorzaken hiervan worden het gebruik van land-
bouwgif, mobiele telefonie, ziektes onder de bijen en minder aan-
bod van bloemen genoemd. 2012 was dan ook het Jaar van de Bij, 
waaraan onder anderen Giel Beelen en Vroege Vogels meewerk-
ten. Bij Vroege Vogels zal ik ook dit seizoen regelmatig in de uit-
zendingen over bijen vertellen. Daarnaast krijgen de gemeente-
huizen van Heemstede en Bloemendaal een eigen bijenvolk op 
het dak. Net als de Rabobank in Haarlem. Met de sponsoring van 
de Meerlanden en de Rabobank worden binnenkort kasten en bij-
en voor diverse scholen in de regio aangeschaft. Misschien krijgt 
zelfs het Binnenhof wel zijn eigen bijenvolk. Tot slot wordt er ach-
ter de schermen hard gewerkt om op alle provinciehuizen in Ne-
derland een bijenvolk te plaatsen. Het gaat om een stuk bewust-
wording bij het publiek: zonder bijen geen appels en peren!

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Heemstede heeft veel groen en ligt centraal. Alles is binnen hand-
bereik. De winkels, de kinderboerderij, het bos en de speeltuin. 
Maar je bent ook zo in Zandvoort, Schiphol of in Lisse. Om de 
kloof tussen bewoners en politiek te verkleinen, trekken de drie 
wethouders regelmatig de wijk in. Dat vind ik een goede zaak. 
Politiek ligt meestal ver van de inwoners af. Helaas valt er ook in 
Heemstede een stuk ‘verhuftering’ te bespeuren. Kijk maar eens 
op  zaterdag op de Binnenweg. Even lekker snel boodschappen 
doen! Het liefst zet men de auto zo dicht mogelijk tegen de toon-
bank van de winkel aan.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Mooie momenten met mijn gezin beleven. Of wanneer de bij-
en weer ongeschonden de winter uitkomen. Maar ook bij mooie 
(klassieke) muziek. Mijn oudste dochter heeft op de Koorschool in 
Haarlem gezeten. Het is prachtig om te zien hoe dit Muziekinsti-
tuut de kinderen opleidt en een stuk bagage voor de rest van hun 
leven meegeeft. Ik heb ook bewondering en respect voor mensen 
die zich op velerlei gebied als vrijwilliger inzetten. De gedreven-
heid van bijvoorbeeld Mik van der Bor en haar schooltuinen hier 
in Heemstede is een mooi voorbeeld. Als verslaggever bij RTVNH 
bezocht ik veel sportclubs en verenigingen. Stuk voor stuk clubs 
die draaien op vrijwilligers. Zonder deze mensen zou de wereld er 
wel eens heel anders uit zien!

Weet de jeugd van nu nog wat 
een grammofoon is? Loop met 
ze over de Bronsteeweg, langs 
Gramophone House, dan kunt u 
het vertellen.
Aan de Bronsteeweg staan ver-
schillende karaktervolle villa’s. 
Deze, op nummer 49, dateert uit 
1870 en is gebouwd in de toen 
populaire chaletstijl. Het pand 
heette oorspronkelijk Villa Inter-
laken. Er bestonden in die tijd 
modellenboeken en eigenaars 
van bouwgrond, die zelf een vil-
la wilden laten bouwen, konden 
eenvoudig een ontwerp uitkie-
zen. Zo konden ze als Heidi en 
Peter wonen in Alpenstijl, ruim 
voordat de fi lm The Sound of 
Music er was.
Onthoud die muziek, want later 
in 1951 trok de fi rma Bovema in 
Villa Interlaken en werd het pand 
omgedoopt in Columbiahouse 
naar het bekende platenlabel en 
later in Gramophone House. Tot 
1987 waren hier de platenmaat-
schappijen en opnamestudio’s 
van Bovema, Negram en EMI 
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gevestigd. Talloze muzieknum-
mers zijn er vastgelegd op zwar-
te schijven.
Gramophone House is een ge-
meentelijk monument en beeld-
bepalend aan de Bronsteeweg. 
Wilt u meer weten over Bovema? 
Kijk eens op de website www.hv-
hb.nl en typ bij trefwoord eens 
‘Bovema’ en ‘zoeken in Heerlijk-
Heden’. Vervolgens krijgt u een 
schat aan informatie. Rustig tot u 
nemen, ondertussen een plaat-
je draaien, of een CD of MP3. Of 
gewoon muziek downloaden.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
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Fax 023-8200169
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Dinsdag voor 12.00 uur
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Joke van der Zee
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Ton van den Brink
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Tel. 0251-674433
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Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(februari 2013)

Huwelijken:
Laurens J. Kruizenga &
Johanna M.W.F. Hoogen 
Stoevenbeld.

Geboorten:
Geen.

Gramophone House (foto’s: Theo Out).

Onbekend Heemstede
Gramophone House

Film kijken 
met popcorn

Heemstede - Bij ‘t = Weer Vrij-
dag kunnen jongens en meisjes 
van 11 t/m 14 jaar lekker chil-
len, een potje poolen, airhockey 
spelen of WII-en op een groot 
scherm. De avond van 1 maart 
gaan we gezellig met z’n allen 
fi lm kijken. Natuurlijk met lekker 
zelfgepofte popcorn erbij. Wie 
een idee heeft voor een goeie 
fi lm, laat het even weten via 
plexat@casca.nl. Deze  ‘t=Weer 
Vrijdag is in Plexat, Herenweg 96, 
Heemstede van 20.00-22.00 uur. 
Entree: gratis.

Pim Lemmers
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Samen Eten 
‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 26 maart verzorgen de koks van 
Bosbeek een heerlijk menu! De keuze van de 
kok is gebonden tomatensoep, kuikenboutje met 
braadjus, sperzieboontjes, gebakken aardap-
peltjes, appelmoes en gemengde rauwkost. Het 
dessert is een overheerlijke chocolademousse. 
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e 
of thee en dat allemaal voor slechts 10,00 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemste-
de. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de recep-
tie van WOH. 

Alzheimer Café 
Dinsdag 19 maart is er een Alzheimercafé, ge-
organiseerd door Alzheimer Nederland, afdeling 
Zuid-Kennemerland. 

Over de veranderende rol van de partner
Dementie verandert de verhouding in de relatie 
en kan deze fl ink onder druk zetten. Hoe blijf je 
als partners goed met elkaar omgaan? Dit is het 
thema van het Alzheimercafé in maart.
U bent van harte welkom bij WOH, Lieven de 
Keylaan 24. Het programma begint om 19.30 uur 
maar vanaf 19.00 staat de koffi e voor u klaar.

Generatietuin
Voor ouders/grootouders die het leuk vinden 
om met de kinderen/kleinkinderen te tuinieren 
biedt de gezamenlijke tuin van 15 m2 die gele-
genheid. Samen wekelijks zorgen voor de moes-
tuin gedurende de periode april t/m septem-
ber. Dit gebeurt na schooltijd onder begelei-
ding van een tuinbegeleider. De generatietuin is 
in het Groenendaalse Bos, ingang aan de Heren-
weg t.o. de Manpadslaan. Ook vrijwilligers die 
willen helpen bij het onderhoud, begeleiding of 
organiseren van activiteiten zijn van harte wel-
kom. Voor meer informatie bel 023-528 26 51 
of 06-36337799.

Ze komen er aan! Dit jaar staan zowel beken-

de uitstapjes als nieuwe tochtjes op het pro-
gramma.
Nieuw is bijvoorbeeld een rondvaart op de Ka-
gerplas en een bezoek aan het museum De 
Zwarte Tulp. Het volledige programma staat in 
de folder, verkrijgbaar is bij Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Loket Heemstede en De 
Pauwehof.
Per tochtje kunnen 7 personen mee.

De Generatiemix 2013
In 2012 is dit project voor het eerst uitgevoerd 
en met groot succes. Door een bijdrage van het 
RabobankStimuleringsfonds van de Rabobank 
Haarlem en omstreken is het mogelijk ook in 
2013 een aantal activiteiten aan te bieden. Ook 
dit keer kunnen ouderen en jongeren zich opge-
ven bij WOH en De Pauwehof.
In maart komt de folder uit en de eerste acti-
viteit is in april.
De folder is verkrijgbaar bij WOH, Lieven de 
Keylaan 24 en bij De Pauwehof, Achterweg 19.

Kijk ook op:
www.welzijnouderenheemstede.nl 

Samen Eten 
‘De keuze van de kok’

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Boomplantdag Bennebroek
Wethouder Schep plant boom
Bennebroek - Op zaterdag 2 maart is er in het Bennebroekbos 
een boomplantdag. Iedereen is dan welkom om bomen en strui-
ken te komen planten. Wethouder Annemiek Schep van de ge-
meente Bloemendaal zal samen met Jan Kuiper, oud-directeur en 
Ernest Briët, de nieuwe directeur van Landschap Noord-Holland, 
een boom planten. Ook alle inwoners van Bennebroek inclusief de 
jeugd zijn van harte welkom om te helpen met planten van ruim 
100 grote bomen en meer dan 700 struiken. Hiermee wordt het 
parkbos gerealiseerd dat samen met de omwonenden is bedacht.  

Afgelopen weken is de aannemer al druk bezig geweest om het 
inrichtingsplan van landschapsarchitect Peter Verhoeff uit te voe-
ren. Landschap Noord Holland hoopt dat het nieuwe bos goed 
gaat groeien. In het voorjaar krijgen de nieuwe bomen extra wa-
ter zodat de wortels zich goed ontwikkelen. In het najaar van 2013 
worden er nog allerlei bolgewassen geplant, die het park nog 
mooier zullen maken.

Op zaterdag 2 maart start om 11.00 uur het programma met kof-
fi e en frisdrank. Na een korte toelichting op het project door Jan 
Kuiper worden er gezamenlijk bomen en struiken geplant.  Als de 
werkzaamheden klaar zijn, zo rond 12.30 uur, is er nog een geza-
menlijke afsluiting. Aanmelden is niet nodig.

Secretaris Mik van der Bor heeft 
maandag 18 februari de sleu-
tel van het Groenendaalse Bos in 
ontvangst genomen. 
Zij kreeg deze van de heer Kneg-
tering, Teamleider Buitenruimte 
van de gemeente Heemstede. 

Heemstede - Stichting Kom In 
Mijn Tuin is een nieuw initiatief, 
maar kent een rijk en groen ver-
leden. In 2008 is gestart met de 
aanleg en onderhoud van de 
kindertuinen aan de Leidsevaart 
in Heemstede. Een groot succes; 
hier leerden tientallen kinderen 
zelf groenten planten, plukken, 
proeven en hun verantwoorde-
lijkheid te dragen.
De Stichting Kom In Mijn tuin, 
uitsluitend bestaand uit vrijwilli-
gers, is een vervolg op dit suc-
ces. Belangrijk hierbij is dat 
mensen kennis opdoen en ple-

zier hebben van (moes)tuinieren; 
ook ouderen en mensen met een 
beperking. Gemeente Heemste-
de steunt het initiatief en stelt 
een prachtig terrein van 3000 m2 
in het Groenendaalse bos ter be-
schikking.
Nu worden de tuinen gereedge-
maakt voor de start in april. Vindt 
u het leuk om kinderen of oude-
ren te begeleiden met hun tuin 
en wilt u helpen met het onder-
houd van het perceel? Of wilt 
u steunen door Groene Vriend 
te worden? Voor meer info, zie 
www.kominmijntuin.com.

Lionsclub en Zebra-Zorg 
vrijwilligers gaan bomen planten
Regio - Aanstaande zaterdag 2 
maart gaan de vrijwilligers van 
Stichting Zebra-Zorg samen met 
de Lions club Heemstede-Ben-
nebroek nieuwe bomen planten 
in de monumentale boomgaard 
in Vogelenzang van de Zebra-
Zorgboerderij. Dat gebeurt tus-
sen 13.00 en 16.00 uur.

Door omstandigheden is er in 
het verleden weinig onderhoud 
geweest aan de bomen en was 
er veel achterstallig onderhoud 
toen de boomgaard in 2009 on-
der beheer kwam van Stichting 
Zebra-Zorg. De vrijwilligers van 
Stichting Zebra-Zorg hebben 
samen met Landschap Noord-
Holland een plan opgesteld om 
de boomgaard te herstellen. Di-
verse experts hebben de afgelo-
pen tijd hun kennis gedeeld en 
advies gegeven zodat het snoei-
en van de bomen met de groot-
ste precisie heeft plaatst gevon-

den en de kwaliteit ten goede 
kwam.
De hoogstamboomgaard met di-
verse oude appelrassen, prui-
men en perenbomen is de laat-
ste jaren fl ink onder handen ge-
nomen met het resultaat dat de 
meeste bomen weer een stuk 
gezonder zijn, fruit geven en er 
ruimte is gekomen voor maar 
liefst 8 nieuwe bomen. De fruit-
boomgaard is een gemeentelijk 
monument en van cultuurhis-
torische waarde voor de omge-

ving die ze op deze manier weer 
prachtig op de kaart zetten. De 
boomgaard ligt op het erf van de 
Zebra-Zorgboerderij die dagbe-
steding biedt aan kinderen en 
jongeren met een beperking.
Een ieder is welkom om aan-
staande zaterdag een kijkje te 
komen nemen tijdens de werk-
zaamheden. Een gastvrij kop-
je koffi e is hierbij uiteraard on-
misbaar. Ook is het mogelijk een 
boom te adopteren.  Voor 150,- 
euro per jaar heeft u een zelf uit-
gekozen boom waarvan u in het 
najaar mag komen plukken en 
zoveel vruchten als u kunt dra-
gen van uw eigen boom mee 
naar huis mag nemen. Inclusief 
bomencertifi caat, bordje met uw 
naam aan de boom en Zebra-
pet is het adoptiepakket com-
pleet. Zie voor meer informatie 
over het worden van adoptieboer 
www.zebrazorg.nl of  www.face-
book.com/ZebraZorg.

Kom In Mijn Tuin start in april
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Speeltuin Groenendaal 
gaat weer open!

Heemstede = Na een koude winter is Speeltuin Groenendaal 
vanaf maart weer geopend! Dit wordt groots gevierd op zon-
dag 3 maart (geopend van 10.30 – 17.30 uur). Op deze zonnige 
dag zal er onder de bezoekers een gave Alpina Clubb kinder city 
bike t.w.v. ruim 400 euro verloot worden! Het enige wat je hier-
voor hoeft te doen is een entreekaartje kopen en de Facebook-
pagina van Speeltuin Groenendaal te ‘liken’.
Natuurlijk is uw entreekaartje ook geldig voor een gratis ijsje of 
drankje. Ook is dit de eerste dag dat de Speeltuin Express weer 
gaat rijden. Als je de speciale kleurplaat van de website down-
load, thuis mooi inkleurt en inlevert bij de entree op 3 maart dan 
krijg je een gratis treinkaartje! Alle kleurplaten worden opge-
hangen in de speeltuin.

Daarnaast kunnen alle kinderen zich tussen 11.00 en 15.30 la-
ten schminken. Voor meer informatie en openingstijden voor het 
seizoen, bezoek de website www.speeltuingroenendaal.nl of kijk 
op Facebook. Tot 3 maart!

Heemstede - Maaike Wentholt 
is sinds 1997 gevestigd in Heem-
stede met de praktijk Stretch 
Your Mind, praktijk voor thera-
pie, coaching, mindfulness com-
passietrainingen en zielsregres-
sie.
De meditatietraining ‘stil-
te in de storm’ gaat maan-
dag 4 maart van start en vindt 
plaats op acht maandagavon-
den van 19.30 tot 21.00 uur. 
De training is voor iedereen ge-
schikt die zich verder wil ontwik-
kelen in meditatie.

Je hebt ervaren hoe ondersteu-
nend en belangrijk het is om re-
gelmatig de tijd te nemen om 
stil te staan bij dat wat er nu is. 
En toch blijft het lastig om in je 
drukke leven de tijd te nemen 
om je innerlijke rust en balans te 
herstellen. 
In de training werk je proactief 
aan je gezondheid en welbevin-
den en ervaart hoe de stress uit 
je lichaam wegvloeit. Je versterkt 
je je afweersysteem, maakt nieu-
we cellen aan en voert afvalstof-
fen af. Je maakt je levensenergie 
wakker!

Aanvang 15 maart: Zelf-Com-
passie Training, 8 vrijdagoch-
tenden van 10.00 tot 12.15 
uur. En 19 maart op dinsdag-
avond van 19.30 tot 21.45 uur.

Verder verdiepen na de mindful-
ness training!
In de compassietraining ga je 
verder met het integreren van de 
Mindfullness beoefening door je 
vermogen van zelf-compassie 
dieper te leren kennen en te ont-
wikkelen.
Compassietraining, heartfull-
ness, een training waarin je ont-
dekt hoe je ‘geweldloos’ en com-

passievol kan communiceren 
met jezelf en de ander.
Ben je weer minder gaan oefe-
nen en merk je dat de oude val-
kuilen veel lastiger te omzei-
len zijn dan je hoopte? Dit ge-
beurt ons allemaal. Het vraagt 
geduld, maar ook bewuste oefe-
ning om je los te maken van ou-
de vertrouwde patronen en dit 
met zelf- compassie tegemoet te 
treden.

Aanvang 21 maart: De Mind-
fulnessTraining, 8 do.-avon-
den van 1.30-21.30 uur.

Voor iedereen die meer in con-
tact wil komen met zichzelf en 
meer ontspannen in het leven 
wil staan.
Het leven zit vol deadlines en 
stress. We zijn geestelijk en li-
chamelijk voortdurend actief, 
zonder echt te luisteren naar wat 
er emotioneel in ons leeft. Wat is 
je daadwerkelijke behoefte en 
wat heb je echt nodig? 

Bij klachten als:
- Onrust en burn-out / slaappro-
blemen / Piekeren, malende ge-
dachten en angsten.
- Chronische ziekte, fysieke en/
of emotionele pijn, lichamelijk 
onbegrepen klachten.
- Terugkerende depressiviteit of 
somberheid /, ADHD en ADD.

Vanaf 8 maart: 3 x vrij.avon-
den  Inspiratie – Oefenbij-
eenkomsten Mindfulness en 
Meditatie.

Voor wie:
- Je wilt je meditatie beoefening 
weer wat meer oppakken.
- Je verlangt naar een moment 
waarin je ondersteunt wordt in je 
beoefening.
- Je zoekt een plek en vaste 
avond per maand ter inspiratie 
en herinnering.
    
Contact
Voor meer informatie bel 023-
5295073 of kijk op www.stret-
chyourmind.nl. Voor vergoeding 
zie de Beroepsvereniging NG-
VH+, www.ngvh.nl.

Nieuwe trainingen bij 
Stretch your Mind

Zegeningen
Hoeveel zegeningen

telt ‘t leven?
Continu

de tel kwijt
tot mijn spijt

Te weinig zegeningen?
‘t Is me om ‘t even:
ik was altijd slecht
in berekeningen

Bart Jonker

Dichtstorten is een open po-
dium voor dichttalent. Wilt 
u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen 
naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heem-
steder, Camplaan 35, 2103 
GV Heemstede. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Cupcakes maken 
(7-12 jaar)

Heemstede - De kinderkook-
cursus Lente-traktaties (7-12 
jaar) is bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede en start 
op dinsdag 19 maart van 15.45 
tot 17.15 uur. Je leert in 2 lessen 
cupcakes en een verrukkelijke 
lentesalade bereiden. Opgeven 
kan op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1 
of via www.casca.nl. 

Voordracht over Ida Gerhardt
Heemstede - Op woensdag 13 maart zal Piet Hein Hupsch, 
voormalig rector van het Mendelcollege in Haarlem, een voor-
dracht houden over Ida Gerhardt één van de belangrijkste dich-
ters van de vorige eeuw. De voordracht wordt gehouden in de 
Pauwehof, Achterweg 19 te Heemstede en begint om 20.00 uur. 
Toegang bedraagt 5 euro.

Dichtstorten

Heemstede – Wat een leuke foto’s hebben we weer binnenge-
kregen op de redactie. Konijnen, een cavia, poezen… maar de-
ze foto vinden we het leukst! En zo toepasselijk: zowel Shane (10) 
als Mex (7) alsook Flame de hond hebben zich gekleed op het 
koude februariweer. Muts en sjaal, welja! Grappig voor de fo-
to. Zelf schrijven Shane en Mex: “Ze is superlief en luistert heel 
goed! Wij zijn heel erg blij met haar. We zitten samen met Flame 
in het kinderdemonstratieteam van de Kynologenclub Kennemer-
land, waar wij leuke oefeningen met haar doen. Het is echt onze 
tophond! Omdat Shane en Mex hebben gewonnen mogen ze ge-
zellig naar dierenspeciaalzaak Heems aan de Kanaalweg 7 waar 
ze leuke spulletjes mogen uitzoeken voor 20 euro! Gefeliciteerd 
en nu ziet heel Heemstede en Bennebroek jullie lieve tophond.

Winnaar(s)
fotowedstrijd Heems

Open Dag 
Koorschool

Regio - Koorschool St. Bavo 
houdt zaterdag 2 maart Open 
Dag van 13.30 tot 15.00 uur 
voor kinderen uit de regio die 
nu in groep 4 zitten. Locatie is 
de Westergracht 61 en aanslui-
tend de Open Dag is er een kort 
concert in de kathedraal aan de 
overkant.
Meer informatie is te lezen op 
www.koorschoolhaarlem.nl. 

Jeugd en koken
Toetjesparade
Heemstede - Een keer per 
maand op vrijdagavond met el-
kaar koken en eten is natuurlijk 
supergezellig!

De jongens en meisjes maken 
elke keer iets anders lekkers. Op 
vrijdag 1 maart maken de tieners 
een heuse toetjesparade van 
18.00 tot 20.00 uur in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Kos-
ten 6,-. Geef je snel op: (023) 548 
38 28, plexat@casca.nl.

Na de Cook, eat, meet & greet 
kun je gratis blijven hangen bij ‘t 
= Weer Vrijdag.
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Wereldpremière van cellosonate no. 2 
van Hans Kox in Museum de Cruquius
Regio - Werken van de Neder-
landse Hans Kox en andere com-
ponisten uitgevoerd door celliste 
Pamela Smits en pianist Maarten 
den Hengst. Daar kunt u naar 
luisteren op zaterdag 16 maart, 
wanneer deze wereldpremière 
van cellosonate no. 2 van Hans 
Kox wordt gepresenteerd in de 
Waterschapzaal van Museum de 
Cruquius in Haarlemmermeer. 
Een gevarieerd programma met 
de cellosonate van Beethoven, 
Spaanse muziek van Granados 
en de Falla en de wereldpremiè-
re van de cellosonate van Hans 
Kox speciaal geschreven voor 
Pamela Smits en Timora Rosler. 
Het concert begint om 20.15 uur.

Hans Kox  is één van de meest 
originele componisten die Ne-
derland heeft voortgebracht. Het 
thema van Hans Kox’ muziek is 
de innerlijke fragmentatie van 
de moderne, Westerse mens en 
het hardnekkige verlangen om 
het mozaïek van een verbrok-
keld wereldbeeld weer te inte-
greren. Bij alle complexiteit blijft 
zijn werk tonaal en expressief, en 
schaart deze componist zich in 
de rij van 20e-eeuwse compo-
nisten die het Europese huma-
nisme, ondanks de vele catastro-
fes, trouw bleven.
Hans Kox ontving veel composi-
tieopdrachten, zowel uit Neder-
land als uit het buitenland. Ter 
herdenking van veertig jaar be-
vrijding componeerde Hans Kox 
de Anne Frank Cantate (A Child 
of Light), die in première ging op 
4 mei 1985. Dit werk behoort tot 

het oorlogsdrieluik bestaande uit 
In those Days, Requiem for Eu-
rope en de Anne Frank Cantate. 
Voorts schreef hij meerdere ope-
ra’s, drie symfonieën en de viool 
en celloconcerten en bijna al-
le genres kamermuziek. Zater-
dag 16 maart a.s. in Museum de 
Cruquius de première van de so-
lo cello sonate no. 2.

Celliste Pamela Smits staat be-
kend om haar veelzijdigheid en 
haar natuurlijke-  bevlogen ma-
nier van spelen. Onlangs schreef 
Jerry Dubins in American Fanfare 
over haar spel “Smits’s technical 
wizardry is nothing short of ama-
zing, but it’s secured in service 
to an equally instinctive musica-
lity”. Haar repertoire is een weer-
spiegeling van haar brede muzi-
kale interesses en omvat compo-
sities van barok en romantiek tot 
hedendaags. Ze geeft regelma-
tig recitals met haar vaste pianist 
Maarten den Hengst. Ze hebben 
samen vele concerten gegeven 
in Nederland en Duitsland, zo-
als in 2011 in de kleine zaal van 
het Concertgebouw Amsterdam 
en in een concertserie rondom 
de bekende Nederlandse com-
ponist Hans Kox, en traden ver-
schillende malen op in live nati-
onale radio uitzendingen. Als so-
liste trad zij aan beide zijden van 
de Atlantische oceaan met ver-
schillende orkesten op in diverse 
celloconcerten. Tevens soleerde 
zij met het Strijkorkest Zoroas-
ter in het Eerste Celloconcert 
(1969/’81) van de Nederlandse 
componist Hans Kox.

Pianist Maarten den Hengst werd 
op zestienjarige leeftijd aange-
nomen op de vooropleiding van 
het Sweelinck Conservatorium 
te Amsterdam waar Mila Bas-
lawskaja zijn docente werd. Zijn 
Master opleiding  volgde bij Jan 
Wijn te Amsterdam. In 2007 sloot 
hij zijn Master opleiding glansrijk 
af. Met dank aan het Prins Bern-
hard Cultuurfonds en het Nati-
onaal Fonds voor Podiumkun-
sten is Maarten in staat gesteld 
om in Wenen aan de Univer-
sität für Musik und darstellen-
de Kunst bij Emeritus Professor 
Noel Flores te studeren. Maar-
ten won zowel solo als in kamer-
muziekverband prijzen op diver-
se concoursen zoals het Haar-
lemsch Interscholair Toernooi, 
het Prinses Christina Concours, 
het Vriendenkrans Concours en 
het Grachtenfestival Conserva-
torium Concours (samen met de 
violiste Sanne Hunfeld). In 2004 
bereikte hij als enige Nederlan-
der de super fi nale van het YPF- 
pianoconcours en in 2005 ont-
ving hij naast extra prijzen een 
diplome d’honneur op het pres-
tigieuze Tbilisi International Pia-
no competition te Georgië. 

Kaarten
Kaarten via de website www.
CruquiusConcerten.nl of via de 
kassa van schouwburg de Meer-
se 023-5563707. De toegangs-
prijs is 21 euro, incl. pauzecon-
sumptie. 
Op de website vindt u uitgebrei-
de informatie en zijn vele musici 
ook te zien en te horen. 

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - NGK, Limbur-
glaan 3, Heemstede. Zondag 3 
maart geen dienst in de Petra-
kerk, maar in de Wilhelmina-
kerk, Gedempte Oude Gracht 
61 in Haarlem. Er is dan geza-
menlijke jeugddienst en in de-
ze dienst gaat voor ds. Alex 
Boshuizen. Kinderopvang voor 
de kleinsten. Meer info op 
www.petrakerkheemstede.nl

Parochie 
Onze Lieve 

Vrouw 
Hemelvaart

Heemstede - Aan het Val-
kenburgerplein in Heemstede 
is elke maandag tot en met za-
terdag om 08.45 uur een Eu-
charistieviering, daarvoor is 
het rozenkransgebed.
Zondag 3 maart is om 9.00 
uur de stille mis. Om 10.30 uur  
is de Nederlands gezongen 
mis met Nederlandse gezan-
gen en is er voor de kinderen 
crèche en kinderwoorddienst . 
’s Avonds is er om 19.00 u. Lof.
Woensdag 6 maart is de och-
tendviering om 10.00 uur voor 
de ouderen en iedereen die er 
bij kan zijn. Aansluitend is er 
gelegenheid om rustig bij te 
praten en verzorgt het senio-
renpastoraat koffi e en thee. 

Dienst 
Cruquius

Regio – Zondag 3 maart, om 
15.00 uur begeleidt pastor Ma-
riëlle Roosen-van der Lans de 
viering in gebouw De Rank, 
Cruquius, m.m.v. zang-en spel-
groep.

St. 
Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Woensdag 27 
februari, 19.00 uur, eucharistie, 
past. Verhaegh.
Vrijdag 1 maart om 10.00 uur, 
eucharistie, past. Verhaegh, 
seniorenviering.
Zaterdag 2 maart om 19.00 uur, 
eucharistie, past. Verhaegh, Li-
turgiegroep.
Zondag 3 maart om 10.30 uur, 
eucharistie, past. Verhaegh, 
Ned. liederen.

Dienst 
Spaarne

Regio – Zondag 3 maart om 
10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Voorganger is pastor 
Frans Bossink. De zang wordt 
ondersteund door de cantores 
Loes en Theo Braak-Pedroli en 
organist Ab Loof. (communie-
viering)

Viering  
Trefpunt  

Bennebroek
Bennebroek - Zondag 3 
maart, ds. T.C.Wielsma (Uit-
hoorn). Kom in de kring. Aan-
vang dienst: 10.00 uur.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Dienst PKN, 
Binnenweg 67 Bennebroek op 
zondag 3 maart 10.00 uur ds. 
A. v. Duinen uit Zwammerdam.

 Kerkdiensten

Tweede leven voor Heemsteeds kaphout
Heemstede - Uw gekapte boom 
wordt een tafel of een bank-
je voor Wandelbos Groenendaal 
bijvoorbeeld. Stichting Stads-

hout Kennemerland wil deze 
producten met Heemsteeds kap-
hout gaan realiseren, nog voor 
de zomer. Waar kaphout nor-
maal gesproken als afvalproduct 
wordt versnipperd, staat Stads-
hout Kennemerland voor herge-
bruik van lokaal hout. Dat doet 
de stichting door gekapt hout 
in te zamelen en om te zetten in 
nuttige producten voor de direc-
te omgeving.
Gemeente Heemstede juicht het 
hergebruik van kaphout en het 
teruggeven van kaphout aan de 
samenleving toe. 
De Hartekamp Groep/Land-
schap Noord-Holland schonken 
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Tegen de gevel
Heemstede - Een man is vrij-
dag aan het einde van de och-
tend tegen een gevel aangere-
den in Heemstede. Het onge-
val gebeurde rond kwart voor 
twaalf op de
Glipperweg. Vermoedelijk werd 
hij onwel waarna de man tegen 
de gevel reed.
Hulpdiensten kwamen ter 
plaatse om assistentie te ver-
lenen. Het slachtoffer is in kri-
tieke toestand naar het zieken-
huis overgebracht.

reeds een grote eik ten behoeve 
van een tafel voor de kinderboer-
derij. Maar meer hout is welkom. 
Mogelijk komt uw gekapte boom 
in aanmerking? Stichting Stads-
hout zorgt dan voor een nuttig 
en lokaal tweede leven van het 
hout. Desgewenst denkt u mee 
over hoe de tafel of het bankje 
er uit komt te zien! Door schen-
king van uw boom aan Stads-
hout heeft u, en hebben andere 
Heemsteedse inwoners, nog ja-
renlang plezier van uw boom!

Casca-cursus: Nana’s maken
Heemstede - Nana’s zijn dikke 
vrouwenbeeldjes, die vervaar-
digd worden van papier-maché. 
In deze cursus leert u hoe u deze 
Dikke Dames zelf kunt maken. 
Zie ook www.letscrea.nl. De ba-
sismateriaal kosten van 7,-- kun-
nen de eerste les worden betaald 
aan de docente. Het is raadzaam 
om zelf een schort mee te ne-

men. Neem ook een schoenen-
doos mee om de Nana te vervoe-
ren! Deze 3 lessen zijn op dins-
dag van 19.30-22.00 uur van-
af 12 maart in de ateliers in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Aanmelden kan via
www.casca-cursus.info en van 
maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 
uur via (023) 548 38 28 kies 1.





 
10   de Heemsteder  •  27 februari 2013

Workshop kleding matchen bij ROUTE 26
Bennebroek - ROUTE 26 start 
het nieuwe seizoen met een 
workshop kleding matchen. Wat 
houdt dit eigenlijk in?
Petra Roest, eigenaresse van 
ROUTE 26 legt uit: “Veel dames 
hebben kleding in de kast han-
gen die ze eigenlijk niet weg wil-
len doen, maar ook niet meer 
kunnen combineren. Dat is jam-
mer omdat er niks aan mankeert. 
Uit ervaring weet ik dat je vaak 
met kleine aanpassingen of toe-
passingen leuke  combinaties 
kan maken.  Verleden jaar heb 
ik deze workshop ook gegeven 
onder een genot van drankje, 
kijkend en adviserend zodat er 
weer nieuwe combinaties ont-
stonden. Om voldoende aan-
dacht te schenken zijn de plaat-
sen beperkt, daarom is het be-
langrijk om snel aan te melden.”  

Kledingparty’s
Bij ROUTE 26 is het voorjaar be-

gonnen! Petra vertelt dat dit sei-
zoen de mode vrolijk, uitbundig 
is maar ook zeer vrouwelijk, zo-
als kant, glitter en veel jurken. 
Eigenlijk is er voor iedere vrouw 
leuke betaalbare en draagbare 
kleding bij ROUTE 26 met mer-
ken als YAYA, Tranmontana, Gei-
sha, EsQualo en Demm. De ma-
ten zijn verkrijgbaar van XS tot 
XXXL. Ook is het kledingpar-
tyseizoen weer begonnen. “Dit 
doen wij al een paar seizoenen, 
en is een groot succes. Wat is 
er nu leuker om met een groep-
je vriendinnen en onvergetelijke 
avond te hebben. We starten met 
een glaasje prosecco en daarna 
wordt alles geshowd, vlak erna 
kunnen de vriendinnen gezel-
lig shoppen. Er is volop privacy 
in de winkel doordat de etalages 
worden afgesloten.” 

Webwinkel
ROUTE 26 heeft een webwinkel 

www.route26.nl, met daarbij een 
outletpagina, door het gehele 
jaar. Afgelopen week hebben de 
klanten die de nieuwsbrief ont-
vangen over de workshop kle-
ding matchen, waarin ook ver-
meld de acties en nieuwtjes. 

Huiskamer
De winkel ziet er gezellig en fl eu-
rig uit. “De winkel is als een huis-
kamer voor mij waar gezellig ge-
shopt kan worden en waar ie-
dereen zich welkom moet voe-
len”, aldus Petra tot slot. Bij de 
winkel aan de Bennebroekerlaan 
47 in Bennebroek is het gratis 
parkeren, en het makkelijk be-
reikbaar.

Contact
ROUTE 26 Bennebroekerlaan 
47 (hoek Bennebroekerdreef) 
2121 GR Bennebroek, tel. 023-
7520026 – 0619291556,
www.route26.nl.

Heemstede - Vanaf 1 maart werkt gemeente 
Heemstede in de middag op afspraak. ‘s Mor-
gens verandert er niets, maar ’s middags van-
af 13.00 uur kunnen inwoners alléén nog op af-
spraak langskomen voor bijvoorbeeld het aan-
vragen van een paspoort, rijbewijs, identiteits-
kaart of voor het aanvragen van een bouwver-
gunning (omgevingsvergunning). Inwoners wor-
den na het maken van een afspraak direct ge-
holpen op de door hen gekozen dag en tijdstip.

Een afspraak maken gaat snel en eenvoudig
- Ga naar www.heemstede.nl en kies rechts in 
het scherm voor de optie “Ik wil een afspraak 
maken” (vanaf 1 maart beschikbaar).
- Kies vervolgens het onderwerp en kies een da-
tum en tijdstip. 
- Een bevestiging van de afspraak wordt per e-
mail verzonden
- Ga op het afgesproken tijdstip naar de Pu-
blieksbalie in het gemeentehuis en wordt direct 
geholpen. 

Telefonisch een afspraak maken via het algeme-

ne telefoonnummer: 14 023 blijft uiteraard ook 
mogelijk.

In de ochtend en donderdagavond
vrije inloop
In de ochtend (tot 13.00 uur) en tijdens de 
avondopenstelling op donderdagavond (vanaf 
17.00 uur) is er vrije inloop in de publiekshal.

Online aanvragen
Voor uittreksels uit het bevolkingsregister (GBA) 
of uit de burgerlijke stand hoeven inwoners de 
deur niet uit. Deze kunnen direct aangevraagd 
worden via www.heemstede.nl en per post thuis 
ontvangen worden. Hetzelfde geldt voor het 
doorgeven van een verhuizing, ook dat kan van-
af huis geregeld worden.

Kijk voor de nieuwe openingstijden op www.
heemstede.nl of bij adresgegevens en openings-
tijden in HeemstedeNieuws. Neem voor vragen 
over het maken van een afspraak of de ope-
ningstijden contact op met de Publieksbalie via 
het algemene telefoonnummer: 14 023.

Bedoelingen
Je bedoelde het zo goed, maar 
het werd verkeerd opgevat. Die 
ander had het toch moeten be-
grijpen. Hij of zij kent je toch. 
Soms om kwaad of moedeloos 
van te worden. Een lichte twijfel 
komt misschien bij je op. Zou 
ik het anders moeten zeggen? 
Hoe komt het dat we langs el-
kaar heen praten? Wist je dat 
bijna iedere zin die je uitspreekt 
op 4 manieren kan worden be-
doeld en ook op 4 manieren 
kan worden opgevat? Handig 
om te weten toch? Want zo 
bestaat er een grote mogelijk-
heid dat er langs elkaar heen 
gepraat en geluisterd kan wor-
den. Neem nou de situatie dat 
je in de auto rijdt en je mede-
passagier zegt tegen je: “Het 
licht staat op rood”. Wat wordt 
er bedoeld? Gewoon feitelijk, 
zakelijk, informatief: Het is rood 
en niet oranje of groen (zon-
der enige bijbedoeling)? Of wil 
iemand iets over zichzelf kwijt 
en bedoelt: Mijn ogen doen het 
nog steeds goed; ik merk dat ik 
nog niet kleurenblind ben. Of 
wil hij helemaal niets over zich-
zelf kwijt, maar laat iets blijken 
hoe hij of zij over jou denkt: 
je ziet het waarschijnlijk niet. 
Of - nog sterker -  het wordt 
bedoeld als een soort bevel: 
‘Stoppen!’
Een andere situatie. Je komt 
thuis en er wordt gezegd: “Je 
bent laat!” Is dat gewoon feite-
lijk of constaterend bedoeld?: 
‘Je bent anders altijd om 6 uur 
thuis en nu om 7 uur.’ Of wil ie-
mand iets over zichzelf zeg-
gen: ‘Ik maakte me zorgen dat 
je er nog niet was’ Of laat die 
ander iets merken hoe hij over 
je denkt ‘Is het weer zover’. Of 
is het een onderliggende bood-
schap: ‘Voortaan op tijd komen, 
anders ga je maar ergens an-
ders slapen!’
Kun je je voorstellen dat je langs 

elkaar heen kan praten? Jij be-
doelt ‘Ik maakte me bezorgd; 
ik hou van je’. Hij vat het op als 
bevel of vermaning en reageert: 
‘Jij altijd met je bemoeizucht. Ik 
maak het zelf wel uit!’
Bijna iedere zin kan vanuit 4 
uitgangspunten of bedoelingen 
gezegd worden. Om gek van te 
worden? Ja als iemand het je 
steeds laat raden, kan dat erg 
vermoeiend zijn. Steeds moet je 
vragen: “Wat bedoel je?” Heb je 
het nu over mij of over jezelf? 
Bedoel je het gewoon feite-
lijk of niet? Of is het een steek 
onder water? Een goede com-
municatie begint met duidelijk-
heid over je bedoeling, je doel, 
je achterliggende gevoelens of 
gedachten zonder normerend 
te zijn en te eisen dat een ander 
aan je wensen voldoet. Als jij op 
deze manier duidelijk bent, on-
dersteund door een juiste toon 
en bijbehorende mimiek zal je 
trots zijn op jezelf, zal je be-
ter begrepen worden en zullen 
er minder misverstanden ont-
staan. Mooi meegenomen. Dat 
bedoel ik.

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl

Heemstede – Lois Post (6) 
uit Heemstede heeft haar lan-
ge haren laten knippen bij de 
kapper omdat ze het graag wil 
doneren aan Stichting Haar-
wensen. Deze stichting werkt 
samen met KiKa (die zich hard 
maakt voor genezing van kan-
ker bij kinderen). “Ze werken 
samen en maken van haar 
wat wordt gedoneerd prui-
ken”, vertelt moeder Cilia in 
een mailtje. Ze is erg trots op 
haar dochter: “Ze  heeft een 
groot gebaar getoond en dat 
vind ik een stukje in de krant 
waard, zo is er kans dat door 
haar meerdere bewoners van 
gemeente Heemstede en om-
streken dit volgen en ook hun 
steentje bijdragen...” 
De redactie vindt de actie van 
Lois natuurlijk ook een plekje 
in de krant waard! Knap hoor!

Bericht van gemeente Heemstede:

Afspraak maken = niet wachten! 
Heemstede – Lois Post (6) 

Groot gebaar
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Marcel Krabbe: “De belastingaangifte 
hoeft geen belasting op zichzelf te zijn”

Heemstede - Zoals ieder jaar 
valt deze maand bij de Neder-
landse huishoudens de be-
kende blauwe envelop weer 
op de deurmat: de aangifte 
inkomstenbelasting. Niet al-
tijd even eenvoudig en een-
twee-drie in te vullen. Ge-
lukkig kan men voor hulp en 
advies terecht bij adviseurs 
en boekhouders. Bij Mar-
cel Krabbe bijvoorbeeld, van 
Krabbe Administraties. Een 
interessant gesprek en een 
ontdekkingsreis door de we-
reld van de belastingadmini-
stratie.

Marcel Krabbe was werkzaam 
als klantmanager bij Sociale Ze-
kerheid en medewerker Finan-
ciën bij de gemeente Haarlem. 
In 2012 besloot hij tot een car-
rièreswitch en begon als kleine 
zelfstandige. Hij rondde diver-
se studies af in belastingrecht 
en boekhouden en begon zich 
als specialist op deze gebieden 
toe te leggen. Niet zonder suc-
ces, zo zou blijken. “In de belas-
tingwet verandert veel omdat er 
veel verandert in de maatschap-
pij”, legt Marcel uit. “De over-
heid stuurt zijn burgers aan op 
zogenaamde zelfredzaamheid: 
kijk maar eens bijvoorbeeld de 
marktwerking in de zorg en het 
aanbod van ziektekostenverze-
keringen. De burger kijkt wat het 
beste aansluit en gaat dus shop-
pen. Diezelfde overheid zorgt 
ook weer voor bepaalde beper-
kingen mede doordat de eco-
nomie aan veranderingen on-
derhevig is. Zo veranderen be-
drijfsvoeringen en hiermee ook 

de rechtspositie als werknemer. 
Ook hier is burger steeds meer 
aangewezen op zelfredzaam-
heid. Deze zelfredzaamheid van 
burgers was de rode draad voor 
mij om nader te bekijken wel-
ke klantdoelgroepen ik kon be-
reiken en wat ik hier als advi-
seur op het gebied van belasting 
en administratie kon toevoegen. 
Hierdoor ontstond door de jaren 
heen een steeds meer gespeci-
ficeerde klantengroep waarop ik 
mij richtte. Voor klanten neem ik 
echt de tijd en ik kom ook bij ze 
thuis voor een uitgebreid ken-
nismakingsgesprek. Belasting-
aangiftes en persoonlijke ad-
ministraties vragen nu eenmaal 
vertrouwelijkheid en ik wil ook 
dit vertrouwen naar mijn klanten 
uitstralen”, vervolgt Marcel. “Uit-
eindelijk bouw je alleen op deze 
manier een gedegen en integere 
klantrelatie op. Ik zie iedere be-
lastingaangifte als een uitdaging 
en ga hier echt voor zitten. Een 
belastingaangifte geeft ook een 

doorkijk in iemands leven. Door 
de klant in brede zin in ogen-
schouw te nemen, kan ik de-
ze goed voorlichten en de aan-
gifte juist invullen. Ik kijk daar-
bij ook hoe de aangiftes in de 
voorgaande jaren geweest zijn. 
Eventuele foute aangiftes kan 
ik op deze manier rechtzetten. 
Met het behartigen van klanten 
en hun belangen in de brede zin 
des woords, maak ik hen deel-
genoot van de materie en help ik 
hen mede op weg naar zelfred-
zaamheid.”
 
Heeft u ook hulp nodig met uw 
belastingaangifte of wilt u een 
juist advies inzake belasting- en 
administratieve zaken? Kijk dan 
eens op de website www.krab-
be-administraties.nl . U kunt 
ook contact opnemen met Mar-
cel Krabbe via Krabbe Admini-
straties op telefoonnummer  06-
512 561 97 of per e-mail: marcel-
krabbe@kpnmail.nl.
Bart Jonker

Familieopstellingen                                                                    
Sascha Massaro volgde de op-
leiding bij het Bert Hellinger In-
stituut Nederland in Groningen 
om naast haar werk als massa-
getherapeut, de  familieopstellin-
gen te begeleiden. Sascha: “Bert 
Hellinger, een Duitse psychothe-
rapeut, kwam erachter dat kin-
deren bepaalde gedragingen 
en gevoelens onbewust overne-
men uit vorige generaties. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat je een 
bepaalde boosheid meedraagt 
waarvan je de oorsprong niet 
snapt, want je constateert dat je 
leven best goed verloopt. Maar 
waar komt die boosheid dan 
vandaan? Boosheid, maar ook 
onderliggend verdriet kan van 
generatie op generatie doorge-
geven worden De familieopstel-
lingen helpen dan om inzicht te 
krijgen in de plek die we in on-
ze familie innemen. Veel per-
soonlijke problemen, relatiepro-
blemen en levensvragen vinden 
hun wortels in verstrikkingen in 
het familiesysteem. Het familie-
systeem is net als alle systemen 
in het leven, zoals je ook een sy-
steem hebt op het werk. Een sy-
steem wil altijd kompleet zijn, 
dus als er in je familie mensen 
weggevallen zijn of verzwegen 
worden, heeft dat tot gevolg dat 
kinderen die gedragingen over-
nemen.”

Hoe w erkt h et                                                                                   
“Hoe het precies werkt, daar 
wordt nog steeds onderzoek 
naar gedaan, maar dat het werkt 
ervaar ik steeds weer. Je komt 
die avond overigens niet met je 
familie. Er komen mensen die al-

lemaal inzicht willen krijgen in 
een eigen probleem of vraag-
stuk. Uit de groep kies je men-
sen die je een rol toebedeelt. Ze 
worden op een bepaalde ma-
nier in de ruimte neergezet. Na-
tuurlijk moet je het wel willen om 
iemands vader, zusje of oom te 
zijn. Het is een intuïtief en niet 
zozeer een rationeel proces en 
dat is voor iedereen heel per-
soonlijk. Ik heb bijvoorbeeld ge-
merkt dat niemand zijn ouders 
op precies dezelfde plek neer-
zet. Mijn ervaring is dat er altijd 
iets gebeurt met de deelnemers, 
ook al heb je totaal geen voor-
kennis hoe de familieleden in el-
kaar zitten.”
                                                                                       
Begrip k rijgen                                                                                   
“Het doel is meer begrip te krij-
gen”, zegt natuurgeneeskundi-
ge en medegrondlegger van de 
Lente Nanda Sharon. “Op het 
moment dat je het begrijpt, kun 
je het loslaten. Ik vind het een 
hele liefdevolle manier om din-
gen te snappen over je familie. 
Het gaat tenslotte niet om goed 
of fout, het gaat om inzicht.”                                                                      
Op woensdag 6 maart is er een 
introductieavond van de familie-
opstellingen voor een geredu-
ceerd tarief van 20 euro. Vervol-
gens organiseert Praktijk de Len-
te nog drie avonden op de eer-
ste woensdagen van de maand à 
35 euro per keer. Aanvang 20.00 
uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Informatie en aanmelding:  Prak-
tijk de Lente, Valkenburgerlaan 
73, Heemstede. Telefoon: 023-
5470950. Email:  info@praktijk-
delente.nl.
Mirjam G oossens                                                                                                                  

Heemstede – Nee, het regent niet in Praktijk de Lente in 
Heemstede. Nanda Sharon en Sascha Massaro staan symbo-
lisch  samen onder een paraplu, omdat de praktijk ook activi-
teiten gaat ontwikkelen buiten het gebouw op de hoek van de 
Lentelaan en de Valkenburgerlaan, maar wel onder de paraplu 
van de Lente. Het eerst aan bod komt een serie avonden met 
Familieopstellingen. Hiervoor wordt uitgeweken naar het  ge-
bouw van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede aan de Lie-
ven de Keylaan.”

‘Een liefdevolle manier 
om te begrijpen’

Een woord van dank!
Op woensdag 20 februari ben ik rond de klok van 15.30 uur op het 
kruispunt Camplaan – Heemsteedse Dreef door een auto aange-
reden. Heel snel werd er aan alle kanten hulp geboden; de ambu-
lance werd gebeld, mijn rug werd ondersteund, er werd positief op 
me ingepraat. Ook fijn dat 2 mensen, die het hebben zien gebeu-
ren, een getuigenverklaring hebben afgelegd.
De ambulance en politie  waren snel ter plaatse en hebben alle 
zorg aan mij besteed evenals de mensen in het ziekenhuis.
Door o.a. mijn verwondingen in het gezicht heb ik weinig van de 
omstanders gezien of met ze gesproken. Daarom wil ik via deze 
weg iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, mij hebben 
bijgestaan. Nogmaals heel veel dank! 
Mevrouw Van Altena, Voorweg 77, Heemstede.

INGEZONDENAanrijding 
Dreef

Heemstede - Een 52-jarige 
Heemsteedse fietsster is woens-
dagmiddag op de Heemsteed-
se Dreef gewond geraakt bij 
een aanrijding met een perso-
nenauto. De auto, bestuurd door 
een 88-jarige man uit Overveen, 
stuurde naar rechts op het mo-
ment dat de fietsster naast de 
auto reed. Hierbij viel de 52-ja-
rige vrouw op de motorkap en 
kwam zij onder de auto terecht. 
Het slachtoffer is met onbekend 
letsel naar een ziekenhuis ver-
voerd. Het rijbewijs van de 88-ja-
rige bestuurder is ingevorderd. 

Voor acht jaar en ouder
Maak je eigen klok

Heemstede -  Samen met do-
cent Fred van der Pols gaan de 
kinderen in 2 lessen een afbeel-
ding voor een klok maken van 
hout of plexiglas, waarop aan 
de achterkant een uurwerk ge-
plaatst wordt. Deze leuke korte 
cursus voor kinderen van 8 jaar 

en ouder start bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de op donderdag 21 maart van 
15.30 tot 17.00 uur. Opgeven kan 
telefonisch op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 
28 kies 1 of via www.casca.nl. Fotografie: Michel van Bergen.
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Heemstede - Op vrijdagavond 8 
maart treedt Mondo Leone (Le-
on Giesen) op met zijn oneman-
show ‘Gratis rijkdom’  in thea-
ter de Luifel. De veelzijdige mu-
zikant en liedjesschrijver maakt 
het publiek op geheel eigen wij-
ze deelgenoot  van een pleidooi 
voor het zien van de kleine alle-
daagse schoonheden en geluks-
momenten. Allemaal prachtig 
verpakt in mooie teksten en lied-
jes. Hij schuwt daarbij ook niet 
het  gebruik van mulitmedia-
middelen. Een bijzonder inspire-
rend gesprek met Mondo Leone 
over het zien en vinden van ‘Gra-
tis rijkdom’.
Mondo Leone heeft plezier in 
het beleven van alledaagse 
schoonheden.”Ik noem het zelf 
het evangelie van het kijken”, 
grapt hij.  “Oog hebben voor al-
ledaagse dingen en daar de 
schoonheid van beleven is boei-
end.  Ik kom oorspronkelijk uit 
de buurt van Venlo. Als kind was 
ik daar eens bij een beekje en 
draaide gewoon met een stok-
je in het water. De bewegingen 

van zandwolkjes die in het wa-
ter  ontstonden door het draaien 
in combinatie met het stromende 
water fascineerden mij. In deze 
tijd lijkt het wel of we zijn beto-
verd door de zakelijke gejaagd-
heid van het leven en we daar-
om geen tijd meer nemen om 
dit soort  kleine dingen in ogen-
schouw te nemen en hiervan te 
genieten. Ik wil in mijn oneman-
show het publiek bewegen tot 
de kunst van het zien: het gade-
slaan.  Een zoektocht naar gra-
tis rijkdom, waarom mijn optre-
den draait. Ik zag eens een uit-
zending  over krokodillen op Dis-
covery Channel. Als iets niet be-
weegt, ziet een krokodil het ook 
niet. Dit geldt eigenlijk ook voor 
de mens. Vaak hebben we er wel 
oog voor tijdens een vakantie, 
want dan hebben we juist de ge-
legenheid om ergens tijd voor te 
nemen en kleine geluksmomen-
ten te ervaren. Ik heb bijvoor-
beeld een liedje over de lekker-
ste vis: dat was een gegrild sar-
dientje ergens op vakantie in 
Portugal. Dit is een van de piek-

momenten in je leven, en die 
heeft iedereen. Een van mijn hel-
den is schrijver Willem Wilmink”, 
vervolgt Mondo Leone. “Willem 
Wilmink kon het verlangen naar 
alledaagse dingen, menselijk ge-
luk en tegelijkertijd een groot 
gevoel voor menselijk tekort zo 
goed verwoorden in zijn teksten 
en liedjes. Dit heeft mij ook me-
de geïnspireerd”. 

Vrijdagavond 8 maart om 20.15 
uur kunt u deze ‘eyeopener’ van 
Mondo Leone zelf beleven in 
theater de Luifel. Kaarten voor 
deze voorstelling kosten 17,50 
euro per stuk en zijn verkrijg-
baar via de website www.thea-
terdeluifel.nl of aan de kassa van 
maandag t/m donderdag van 
09.00 tot 16.00 uur, op vrijdag  
van 09.00 tot 13.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang van de voor-
stelling.  Telefonisch reserveren 
kan ook via de theaterlijn: 023- 
548 38 38. Meer informatie over 
Mondo Leone is te vinden op zijn 
website www.mondoleone.nl.
Bart Jonker

 Op zoek naar ‘Gratis rijkdom’ met Mondo Leone in de Luifel

Dwaal gerust in schoonheid van het alledaagse

Fik Meijer
over Paulus

Heemstede – Bij boekhan-
del Blokker wordt op don-
derdag 28 februari een le-
zing verzorgd door Fik Me-
ijer over Paulus. Paulus wordt 
beschouwd als de grondleg-
ger van het christendom. Hij 
heeft de boodschap van Je-
zus omgevormd tot een nieu-
we godsdienst. Zonder hem 
zou de westerse wereld er 
anders hebben uitgezien. Fik 
Meijer volgt Paulus op zijn rei-
zen van Jeruzalem tot in Ro-
me. Door de informatie uit de 
brieven van Paulus en de Han-
delingen van de apostelen te 
combineren met zijn kennis 
van de oudheid is Meijer in 
staat leven en werk van Paulus 
in de context van de Grieks-
Romeinse wereld te presen-
teren.
Fik Meijer (1942) is de veelge-
lezen en veelgeprezen auteur 
van talloze boeken en artike-
len over de oudheid. Hij was 
van 1992 tot 2007 hoogleraar 
aan de Universiteit van Am-
sterdam.
Aanvang: 20.00 uur. Toe-
gang 5,-  Reserveer via info@
boekhandelblokker.nl of 023-
5282472. Blokker vindt u aan 
de Binnenweg 138 in Heem-
stede.

Nieuwe tentoonstelling in 
Bennebroek
Bennebroek - Donderdag 7 
maart, om 20.00 uur wordt een 
nieuwe expositie geopend in het 
voormalige gemeentehuis van 
Bennebroek, Bennebroekerlaan 
5. Er worden schilderijen geëx-
poseerd van Ineke Bervoets en 
Co Hoogendijk.
Ineke Bervoets is van kinds-
af bezig met tekenen en schil-
deren. Als goed voorbeeld had 
ze een oom, een professioneel 
kunstenaar en een grootva-
der, een amateurschilder. Sinds 
2002 houdt zij zich actief be-
zig met verschillende technie-
ken. Zij volgde cursussen en 
workshops o.a bij An Luthart en 
Vera Bruggeman. De interesse 
heeft zich de laatste jaren toe-
gespitst op vooral uitheemse en 
etnische portretten, uitgevoerd 
in olieverf en acryl. Co Hoogen-
dijk schildert sinds zijn vervroeg-
de pensionering. Hij is begonnen 
met enkele tekencursussen en 
is daarna overgegaan op schil-
deren. In eerste instantie aqua-
rel- en acrylschilderijen. Uitein-
delijk heeft hij gekozen voor het 

schilderen met olieverf. Zijn laat-
ste, nu getoonde, werken zijn al-
le stadsgezichten van Haarlem 
rondom de Grote Kerk. Het werk 
is te zien tot en met 29 april. De 
openingstijden zijn: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur.

Jan Bok exposeert in Bosbeek
Heemstede - Van januari tot en 
met 31 maart exposeert Jan Bok 
in zorgcentrum Bosbeek aan de 
Glipper Dreef 209 te Heemstede.

“Sinds enkele jaren schilder ik 
nauwelijks nog;  er komt dus 
niets nieuws meer bij en er gaat 
ook niets  af,  maar er staan nog 
wel schilderijen opgeslagen op 
een logeerkamer, waar niets 
meer mee gebeurt die daar dus 
letterlijk een slapend bestaan 
leiden.
    
Het inrichten van een tentoon-
stelling brengt best veel werk 
met zich mee en vooral tegen 
het verplaatsen van de vrij gro-
te schilderijen achter glas zag 
ik, gezien mijn leeftijd (80+), wel 
een beetje op. Maar nu het werk 
eenmaal hangt, op de gangen 
rond de kapel van Bosbeek, ben 
ik daar toch wel erg blij mee. Het 
leuke van deze locatie is name-
lijk dat jouw werk in een ruimte 
hangt waar geleefd, gewoond en 

gewandeld wordt. Waar het ie-
der uur van de dag zichtbaar is 
voor bewoners en bezoekers en 
deel uitmaakt van hun dagelijk-
se leefomgeving en van het in-
terieur.
Het was al hartverwarmend de 
spontane en positieve reacties 
van een aantal bewoners te ver-
nemen, die onze werkzaamhe-
den tijdens het inrichten op de 
voet volgden. De grotere afme-
tingen dan gebruikelijk aan de 
Bosbeekwanden, de verschei-
denheid in onderwerpen, ma-
teriaal en  kleurgebruik, blijken 
over het algemeen behoorlijk in 
de smaak te vallen. En aan ka-
le wanden heeft men een broer-
tje dood, dat is ons wel duidelijk 
geworden.”

Er hangen ongeveer 25 afbeel-
dingen uitgevoerd in pastelkrijt 
(ingelijst achter glas), acrylverf, 
olieverf en gemengde technie-
ken.  De tentoonstelling is te be-
zichtigen tot eind maart.

Werk van Ineke Bervoets. Buffet en lange fi lm
Eerst genieten van een heer-
lijk buffet in de foyer van de 
Luifel, met o.a. zuurkoolgou-
lash met aardappelpuree, run-
dergoulash met rijst, vegeta-
risch stoofpotje, risotto met to-
maten en doperwten, gegrilde 
groenten, salade en een toe-
tje. En daarna naar een lange, 
romantische dramafi lm, naar 
het meesterwerk van James 
Cameron, bekroond met 11 
Acadamy Awards. 
Dat kan op donderdag 7 maart 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
Aanvang van het buffet is om 
18.00 uur, de fi lm begint om 
19.30 uur. Kosten voor buffet 
& fi lm samen zijn 15,00 euro, 
entree alleen fi lm 5,00 euro. 
Filmduur: 161 minuten. 
Graag vooraf reserveren en 
kaartjes ophalen i.v.m. het

buffet uiterlijk dinsdag 5 
maart.  Info: 023-548 38 28. 

Themamaaltijd in 
Eethuis de Luifel
Van maandag t/m vrijdag 
wordt in Eethuis de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, een 
heerlijke maaltijd geserveerd, 
vers bereid door onze koks. 
Op de eerste maandag van de 
maand is er een themamaal-
tijd. 
Dit is op maandag 4 maart 
een heerlijke lentemaaltijd, 
met onder meer omeletrol-
letjes met zalm, kruidenkaas 
en asperges, gevulde rollade 
mini’s, moussaka van groen-
ten en een ijsmoorkop.
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren kan 
telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, tel. 023-
548 38 28 kies 1.
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. Het themadiner 
kost 9,75 euro.

Een opbergkonijn maken
Heemstede - Heb jij ook van 
die kleine losse spulletjes? Met 
het opbergkonijn dat de kinde-
ren op woensdag 6 maart gaan 
maken bij de Woensdagmiddag-
club kunnen ze deze altijd terug-
vinden! Van karton en vilt maken 
ze een konijn met grote zakken 
in zijn broek. De woensdagmid-

dagclub is elke week van 13.30-
15.15 uur bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10x kost 35,00. Graag 
van tevoren aanmelden: 023-548 
38 28 – kies 1. Voor meer infor-
matie: www.casca.nl.
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Vocaal ensemble Pur Sang in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 17 maart 
is er in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein een concert met 
als titel Vrouwen voor het Voet-
licht.
Een greep uit het programma: 
van Poulenc het Salve Regina. 
Een “lofzang” van de Leidenaar 
Cornelis Schuyt.
Verder composities van Orlando 
di Lasso, Debussy, Strategier en 
anderen.
Het programma is afgeleid van 
de uitvoering die het ensemble 
op 27 januari in Leiderdorp heeft 
gegeven.
Pur Sang is bestaat uit 20 zan-
gers en zangeressen. Opgericht 
in 1989 en heeft al diverse optre-
dens in het buitenland achter de 
rug. In  Nederland zijn zij al ge-
regeld opgetreden tijdens de be-
kende Korendagen.
Sinds 2002 staat het ensem-
ble onder leiding van Theo van 
Hoorn. Marcel Fuchs zal het ge-
heel op de piano begeleiden.

Het concert begint om 15.00 uur 
en zal een uur duren.
Na afl oop is er de aanbevolen 
deurcollecte. Deze is nodig om 
de onkosten te bestrijden, wat er 

overblijft is voor het Restauratie-
fonds van de Oude Kerk.
Na afl oop is er thee, koffi e en ge-
bak verkrijgbaar in de naastgele-
gen Pauwehof.

Ellen Dikker (foto: Ruud Baan).

Heemstede - Heeft u nog nooit 
van Ellen Dikker gehoord? Dan 
wordt het hoog tijd haar te le-
ren kennen. Want met haar der-
de cabaretprogramma ‘Horten & 
Stoten’ staat Ellen klaar om door 
te breken bij het grote publiek. 
Als geen ander weet zij het men-
selijk geploeter zo hilarisch te 
verbeelden. Met tragikomische 
typetjes, absurde sketches en 
verrassende observaties omarmt 
zij iedereen die zich met horten 
en stoten een weg door het le-
ven baant. En dat doet zij op haar 
eigen manier: stuiterend van de 
energie, vol charme en met héél 
véél humor. ‘Horten & Stoten’ is 
een voorstelling die loopt als een 
trein. Boem tjakka boem.
www.ellendikker.nl – theaterde-
luifel.nl.

Wanneer?
Deze voorstelling is op zaterdag 
9 maart om 20.15 uur in Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-

stede. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 
13.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang aan de kassa van de 
Luifel. U kunt ook telefonisch re-
serveren via 023 548 38 28 kies 
1.

Cabaret van Ellen Dikker
‘Horten en stoten’ in de Luifel

Heemstede -  De bezoekers van 
de nieuwe theatershow 4D van 
Hans Kazàn staan een bijzonde-
re verrassing te wachten!
Hans hierover: “Ik zal in deze 
show samenwerken met mijn 
zoon Steven, die als comedian 
aan de weg timmert. Mijn goo-
cheltrucs zullen op hilarische 
wijze door hem onderbroken 
worden, wat beslist onbedaarlij-
ke lachsalvo’s zal opleveren. Het 
wordt een programma waar het 
plezier vanaf spat.”
De nieuwe theatershow 4D Ma-
gic tourt langs de Nederlandse 
theaters en doet ook Heemstede 
aan, op zaterdag 16 maart in De 
Luifel. De show begint om 20.15 
uur en kaarten kunnen worden 
besteld via 023-5483838. Meer 
info: www.theaterdeluifel.nl.

Voorheen werkte Hans Kazàn 
vaak samen met zijn twee an-
dere zoons en schoondochter, 

maar die toeren momenteel met 
hun illusionisten groep ‘Magic 
Unlimited’ door Europa en Azië.
In ‘4D Magic’ vertelt Kazàn over 
dingen die hem echt overkomen 
zijn in zijn leven. Dit nieuwe in-
tieme solo programma van Hans 
Kazàn zit boordevol visuele ver-
rassingen.
Ook laat hij een aantal verbluf-
fende telepathie experimenten 
zien. Hans leest je gedachten en 
laat voorwerpen bewegen door 
gedachtekracht! Vanaf het eer-
ste moment word je meegevoerd 
in een wervelwind van verhalen, 
veel verbijsterende magie en….
heel veel humor! 
Al meer dan een kwart eeuw 
staat Hans aan de top in de won-
derlijke wereld van de illusie.
Dat komt niet alleen doordat hij 
een gepassioneerde vakman en 
entertainer is maar zeker ook 
door zijn positieve persoonlijk-
heid.

Familievoorstelling
Brief voor de Koning (8+)
Verteld door Eric Borrias

Heemstede - Brief voor de Ko-
ning van Tonke Dragt is een van 
de mooiste boeken ooit voor kin-
deren, jong volwassenen en vol-
wassenen. Het is wat een werke-
lijk goed jeugdboek kenmerkt: 
leeftijdloos. In 2008 werd het 
verfi lmd. Het verhaal gaat over 
Tiuri, een jonge bijna-ridder die 
in de nacht vóór zijn inwijdings-
ceremonie een opdracht krijgt 
van een onbekende die hem uit 
zijn wake roept. Dat is het begin 
van een avontuur vol spanning, 
achtervolgingen, vrienden, vijan-
den, hulp en valstrikken voordat 

hij zijn doel bereikt: het afl everen 
van een brief voor de Koning van 
een naburig land. Meestervertel-
ler Eric Borrias zal de persona-
ges opvoeren en ons meenemen 
op avontuur met Tiuri. Voor het 
hele gezin!

Waar en wanneer?
Op zondag 3 maart. Aanvang: 
12:00 uur,  Locatie: Het Oude 
Slot, ingang aan de Ringvaart-
laan, Heemstede. Toegang: 16,- 
/ 14,- / kinderen 7,50 euro. Re-
serveren: www.podiumoudeslot.
nl of 06-13133626

Vervolgcursus 
tuinverzorging 
Groei & Bloei

Regio - Al decennia lang orga-
niseert Groei & Bloei in Zuid-
Kennemerland de basiscursus 
tuinverzorging. Deze cursus is 
er niet alleen voor degenen die 
amper het verschil weten tussen 
compost en zand, maar ook voor 
hen die al wat langer bezig zijn 
met tuinieren.
Voor beide groepen is dit een 
goede kans om op systemati-
sche wijze basiskennis op te 
doen met betrekking tot uiteen-
lopende zaken als bodemge-
steldheid en bemesting, gazon-
onderhoud, aanplanten en ver-
planten en snoeien. Verder is 
er tijdens de cursus ruimte voor 
vragen, zodat ook andere onder-
werpen worden behandeld.
De lessen worden gegeven door 
een ervaren docent en tuin-
deskundige, de heer Floor Dui-
ker, in het dagelijks leven leraar 
aan een groencollege. De cursus 
wordt gehouden op 11, 19 en 26 
maart, en op 9 en16 april (theo-
rie) van 19.30 uur tot 21.30 uur) 
en op de zaterdagochtenden van 

30 maart, 6 april en 13 april. De 
theorielessen worden gegeven 
in De Blinkert,  Rockaertshof 66, 
Haarlem (Ramplaankwartier). 
Plaats (tuin) en tijd van de prak-
tijklessen wordt in overleg met 
de cursisten bepaald. Kosten: le-
den van Groei&Bloei betalen 95 
euro (niet-leden 110 euro).
Aanmelden: U kunt zich opgeven 
vóór 7 maart bij het secretariaat, 
Lucie Nijsen. Bij voorkeur via e-
mail op groei@lucienijsen.nl, of 
telefonisch (023-5310555) met 
opgave van naam, adres, tele-
foonnummer email. Als het cur-
susgeld is ontvangen is uw aan-
melding defi nitief.

6 maart:
Kerk in het Midden-Oosten

Heemstede - De ontwikkelingen in Israël en de Arabische wereld 
staan volop in de aandacht in de media. Maar hoe wordt er om ge-
gaan met Christenen in het Midden-Oosten en hoe is de positie van 
de kerk daar? Op woensdagavond 6 maart zijn er twee sprekers in 
Heemstede, die over hun ervaringen vertellen en daarover met be-
langstellenden in gesprek gaan. Het zijn Feije Duim, landelijk coördi-
nator van Midden-Oosten van Kerk in Actie en Mirjam van Dijke, die 
als geriatrisch verpleegkundige werkte aan de ouderenzorg in de 
Palestijnse gebieden, namens de organisatie ATTA (Aid to the aged). 
Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.30 in de Pauwehof, achter 
de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede. De toegang 
is gratis.

Heemstede -  De bezoekers van maar die toeren momenteel met 

Hans Kazàn met intiem solo-
programma naar Heemstede

Activiteiten 
NvvH 

Vrouwen-
netwerk

Regio – Bij Vrouwennetwerk 
staat donderdag 7 maart om 
10.30 uur een lezing op het 
programma over Thijsse’s Hof. 
Jac. P. Thijsse was behalve bio-
logieonderwijzer en vogelken-
ner, vooral een natuurbescher-
mer. Kreeg bekendheid door 
o.a. de natuuralbums van Ver-
kade. Jac.P. Thijsse heeft een 
tuin nagelaten waar u 7 maart 
veel meer over te zien krijgt 
door dia’s getoond door Willem 
Holthuizen en Ekke Wolters. 
Heeft u interesse? Kom langs 
en maak tegelijk kennis met 
onze vrouwenvereniging. Loca-
tie: “De Herberg”, Westerhout-
park 46 te Haarlem. Voor de le-
den van NVVH-Vrouwennet-
werk is de toegang gratis, in-
troducés betalen 2,50. De kof-
fi e staat vanaf 10.15 uur klaar!
Wilt u meer weten over de-
ze actieve 55+ vrouwenver-
eniging, neem dan contact op 
met mw. E. Grolman van ’t Net,
tel. 5477486 of www.nvvh.nl.
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Een avondje lekker lachen, naar 
muziek luisteren of een mooi to-
neelstuk bekijken, het Kennemer 
Theater in Beverwijk biedt vele 
mogelijkheden. Samen met part-
ner of vrienden een avond uit en 
in de pauze of na de voorstelling 
een drankje drinken en nakletsen 
over de vertoonde podiumkun-
sten. Het lijkt zo gewoon maar 
dat is het niet voor iedereen. Voor 
bijvoorbeeld alleenstaanden kan 
het een drempel zijn om in je 
eentje het theater binnen te gaan 
en wat te denken van de pauze 
waar iedereen met elkaar staat 
te praten. Theaters in Noord-
Holland bedachten daarom vo-
rig seizoen ‘Samen naar Thea-
ter’, een initiatief om de drempel 
weg te nemen bij mensen die er 
tegenop zien alleen naar het the-
ater te gaan.
Ellen Bakker, medewerker Pu-
bliciteit/Bespreekbureau, was 
direct enthousiast over dit plan: 
“Hoeveel mensen zien er niet 
tegenop om alleen ergens bin-
nen te komen? Het zijn niet eens 
altijd alleenstaanden, sommigen 
hebben een partner die eenvou-
digweg niet van theater houdt en 
dan is het toch jammer dat men 

dan ook maar niet gaat.” Hoe 
werkt het nou precies? Ellen: “Op 
onze site staan de voorstellingen 
waaruit men kan kiezen met een 
speciaal logo. We hebben een 
gevarieerd programma samen-
gesteld zodat er voor elk wat wils 
is. Bij de reservering kan men 
melden gebruik te willen maken 
van ‘Samen naar het Theater’. 

Voor de voorstelling meldt men 
zich aan de balie waar de gast-
vrouw de bezoeker met een 
consumptie ontvangt. Aanslui-
tend wordt men naar de plaats 
gebracht en in de pauze staat de 
gastvrouw weer met een drankje 
klaar. Na de voorstelling zijn de 
drankjes voor eigen kosten maar 
als men nog even gezellig wil 
napraten met de gastvrouw of 
met anderen die zich ook bij de 
groep hebben aangesloten, dan 
is dat mogelijk.” Aan tafel zit ook 
vrijwilliger Ingrid Tesselaar-van 
Selm. Ingrids ogen gaan glim-

men als zij vertelt: “Ik heb 13 
jaar bij de vrijwillige brandweer 
gewerkt en vond het nu leuk om 
iets heel anders te doen, ik ben 
gek op theater dus dit is wel een 
heel mooie baan. Er is redelijke 
belangstelling voor ‘Samen naar 
het Theater’ maar er is plaats 
voor meer gasten. De mensen 
die hier tot nu toe gebruik van 
hebben gemaakt, zijn bijzonder 
enthousiast.” En dat is niet zo gek 
want wie met deze dames over 
theater praat, ziet onmiddellijk 
de bevlogenheid en de liefde 
voor de hele sfeer die het Ken-
nemer Theater ademt. “Zal ik het 
gebouw even laten zien?” vraagt 
Ellen na afl oop van het interview. 
Via een doolhof van gangen 
komen we in het kleine theater, 
de artiestenkleedkamer en even 
later staan we op het grote po-
dium. Met passie praten Ellen en 
Ingrid over verschillende voor-
stellingen die hier hebben plaats-
gevonden en nog gaan komen.
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u gebruik maken van deze 
service te herkennen aan het 
logo, kijkt u dan op www.kenne-
mertheater.nl.

Monique Teeling

‘Samen naar Theater’
een prachtig initiatief

Paddentrek komt 
binnenkort weer op gang
Nu het winterse weer verdwijnt 
komen amfi bieën uit hun winter-
slaap en trekken naar hun voort-
plantingsgebied. Om bij dit water 
te komen moeten ze helaas vaak 
een weg oversteken en de kans 
is groot dat ze dit fataal wordt. 
Dankzij vrijwil-
ligers overleven 
gelukkig steeds 
meer pad-
den en kikkers 
de voorjaar-
strek. Uw hulp 
is daarbij van 
harte welkom!
Afgelopen na-
jaar hebben 
de amfi bieën 
zich ingegraven om de winter te 
overleven. Ze zijn koudbloedig 
en nu de temperatuur binnenkort 
hoger wordt dan 6 graden kun-
nen ze zich weer bewegen. Ze 
trekken naar water waar ze zich 
voortplanten. Op veel plaatsen 
moeten ze daarvoor een weg 
oversteken. Ze lopen daarbij 
een groot risico. Gelukkig zijn er 
vrijwilligers die zich inzetten voor 
deze dieren. Zij doen dat op plek-
ken waar amfi bieën oversteken 
en er geen paddentunnels on-

der de weg liggen. Bijvoorbeeld 
door een weg met slagbomen af 
te sluiten. Of ze brengen gaas 
aan en graven emmers in om 
zo de trekkende amfi bieën op 
te vangen.  Die zetten ze vervol-
gens over de weg. Ook zoeken 

ze wegen die 
bekend staan 
als trekroute 
’s avonds met 
lampen af. Ze 
halen de pad-
den en kikkers 
van de weg en 
laten die op 
een veilige plek 
weer los.

Wilt u zich ook inzetten voor de 
padden en helpen bij de trek? 
Neem dan contact op met de 
plaatselijke paddenwerkgroep. 
Die is te vinden op www.padden.
nu Daar is ook meer informatie 
over de trek te vinden. Er is plaats 
voor vrijwilligers die ’s avonds of 
in de ochtend helpen bij het over-
zetten van de padden. Ook als u 
wilt helpen met het ingraven van 
het gaas en emmers of de pad-
denschermen wilt onderhouden 
bent u van harte welkom.

Een succesvolle voorjaarstrek eindigt in een paring (foto: Jeroen De-
terman)
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Hardlopen voor Stichting ALS Nederland
Runner’s World Zandvoort Circuit Run

Stichting ALS Nederland stelt 
zich de volgende doelen: het be-
vorderen van wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van ALS, het ver-
beteren van kwaliteit en zorg en 
het verbeteren van de kwaliteit 
van leven van ALS patiënten en 
tot slot het creëren van meer be-
kendheid en begrip van ALS. Al-
le deelnemers aan de 5 en 12 km 

kunnen bij inschrijving een vrij-
willige bijdrage doen aan Stich-
ting ALS Nederland.

Sponsorloop jeugd
Ook de jongste deelnemers aan 
de Kids Circuit Run kunnen hun 
steentje bijdragen aan dit goe-
de doel. Door middel van een 
sponsorformulier kunnen kinde-
ren zich laten sponsoren door fa-

Regio - Op zondag 24 maart komen naar verwachting 13.000 
hardlopers naar Zandvoort voor de Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run. Aan het evenement, dat dit jaar voor de zesde 
keer plaatsvindt, wordt iedere editie in samenwerking met de 
Rotaryclub Zandvoort een goed doel gekoppeld. In 2013 lo-
pen de deelnemers voor Stichting ALS Nederland. Deze stich-
ting zet zich in voor mensen met een zeer ernstige aandoening 
aan het zenuwstelsel, waardoor de zenuwcellen in het rug-
genmerg en de hersenen langzaam afsterven. 

milie, vrienden en kennissen. Bij 
een minimale sponsoropbrengst 
van 25,- euro ontvangen kinde-
ren een uniek Saucony Running-
shirt cadeau. Dit shirt is speciaal 
voor de Runner’s World Zand-
voort Circuit Run ontworpen. Het 
sponsorformulier kan op www.
rwcircuitrun.nl gedownload wor-
den. Kijk voor meer informatie 
over Stichting ALS Nederland op 
www.stichting-als.nl.

Ultieme uitdaging in
Zandvoort
Bij de Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run kan gekozen wor-
den uit de 12 km, Ladies Circuit 
Run 5 km, Men’s Circuit Run 5 
km en diverse afstanden voor de 
jeugd. Het parcours is uitermate 
geschikt voor zowel beginnen-
de en ervaren hardlopers die op 
zoek zijn naar een ultieme uitda-
ging in het voorjaar. Ook staat er 
een Business Run over 5 en 12 
km op het programma. De start 
van alle onderdelen is vanuit de 
Pitstraat en er wordt gefinisht 
voor de eretribune op het Cir-
cuit Park. Tijdens de ronde over 
het circuit wordt er onder ande-
re gelopen door de bekende Tar-
zanbocht, Hunzerug en de Arie 
Luyendijkbocht. Inschrijven voor 
de 6e editie is t/m 10 maart mo-
gelijk op www.rwcircuitrun.nl.

Fablo Bedrijven-
tennistoernooi in april
Regio - Van 2 tot en met 26 april 2013 organiseert Fablo 
Tennishal het 26ste Bedrijventennistoernooi voor bedrij-
ven en instellingen in Haarlem en omgeving. Vorig jaar 
kon dit toernooi niet plaatsvinden, omdat de winterten-
nishal al op 1 april moest sluiten. Dit is herroepen en nu 
mag er ook in de maand april weer getennist worden in de 
Fablo Tennishal. Bedrijven kunnen hun tenniskoppel(s) 
nog tot 12 maart a.s. inschrijven via  www.fablotennis-
hal.nl.

Tennissen en netwerken met collega’s
Twee jaar geleden streden 40 organisaties uit diverse 
branches in een gemoedelijke sfeer om de eerste prijs 
voor hun bedrijf of instelling. Ook dit jaar kan elke orga-
nisatie meedoen met één of meerdere koppels medewer-
kers. De tweetallen worden op speelsterkte ingedeeld en 
spelen minimaal zes dubbelwedstrijden tijdens de voor-
rondes. Er wordt alleen op werkdagen vanaf 18.30 uur ge-
speeld. Een deel van de tennishal wordt ingericht als be-
drijfsmarkt waar de deelnemende organisaties zich kun-
nen presenteren.

Meer informatie 
www.fablotennishal.nl
Ronald van der Geest: telefoon 023-510 05 37 / info@fa-
blotennishal.nl
Fablo tennishal, Marcelisvaartpad 11, 2015 CS Haarlem.

 

De winst in de derde zitting ging weder-
om naar Tine Posthuma en Irma v.d. Meer 
met 64,58%. Daarmede hebben zij nog niet 
de eerste plaats kunnen overnemen van 
Gert v.d. Beld en Kees Doorn, al is het ver-

schil terugggebracht naar 3 %. Pim Houtzager en Jan Zwaneveld 
herstelden zich met een score van 61,25% en staan gelijk weer 
veilig. Zes paren staan alweer onder de grens van 47½ %, waar-
bij Toos v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen goede kansen hebben om 
het te redden (47,48%). Voor Jet en Kees Gilijamse is het doek 
al gevallen. Met hun gemiddelde van 39,73% moeten zij twee 
wereldprestaties leveren om zich te handhaven. Ook voor Martien 
en André Mesman zite het er met 40,14% droevig uit. Ans Pieters 
en Jan Warmerdam hebben nu weer goed gescoord, maar zijn 
nog te wisselvallig om mme te doen met de top. De ranglijst van 
de slems voeren zij met 19 punten aan. (nummer 2 heeft er 13). 
Twee weken achter elkaar boden en haalden zij groot slem SANS.
Theresia v.d. Horst en Matthieu Lommerse stevenen weer op de 
A lijn af. Met 67,29% hebben zij een ruime voorsprong (13%) op 
Gerard v.d. Berk en Henk Griffioen. Dit nieuwe paar had wat start 
problemen, maar schijnen het nu gevonden te hebben, waar-
door ook zij kans maken op promotie. Omdat er zes paren op de 
nominatie staan te degraderen uit de A lijn is de strijd om de 
zesde plaats in de B lijn ook bekangrijk. Het gaat tussen Riek en 
Nico Timmers, Hannie Koek en Yvon Tromp en Miep v.d. Raad 
en haar partner. Het onderlinge verschil is slechts 2%. Ron en 
Ilse Rusman staan los en moeten zich maar gaan preparen op een 
verblijf in de A. Miep v.d. Raad leverde met Gonny Jongbloed een 
goede prestatie door 59,90% te scoren. Omdat dit gecorrigeerd 
werd naar 55% kwam zij niet in de top drie.

Lucie Doeswijk en Siem v. Haaster draaien weer goed in de C lijn. 
Met 62,50% gaan zij zeker naar de B, maar voor hoelang. Het lijkt 
wel FC Volendam,  heen en weer. Wieck v. Baars en Ria Lengers 
lieten wat steekjes vallen (45,31%) en moesten de koppositie af-
staan. Hun promotiekansen zijn nog steeds aanwezig. Ook Ella 
Wijsman en Lies Huneker hebben goede kansen voor een plaatsje 
in de B. De vierde plaats in de C lijn geeft waarschijnlijk ook recht 
op promotie. Wil v.Dijk en Ans Touw staan er goed voor, zij heb-
ben 12% voorsprong op Irmi v. Dam en Anneke v. Vree, maar dan 
moeten ze de laatste twee wedstrijden wel samen spelen anders 
is het niet mogelijk.
Piet van den Raad

Bel Air

INGEZONDEN

Regio - De Open Repetitie van 
kamerkoor Les Moucherons op 
maandag 4 maart is bedoeld 
voor alle mensen die willen ken-
nismaken met Les Moucherons. 
Het kamerkoor heeft in 2012 een 
mooi, spannend en twee maal 
uitverkocht jubileumconcert ge-
geven. De reacties van het pu-
bliek waren overweldigend en-
thousiast.
Momenteel werkt het koor aan 
de concerten ‘Van Byrd tot Beat-
les’ op 29 en 30 juni; Engelse 
koormuziek met een zomers tint-
je. Naast werk van Byrd en Beat-
les, zijn o.a. de componisten Fin-
zi, Elgar, Morley en Britten te be-
luisteren.
Kamerkoor Les Moucherons 
vormt, o.l.v. Antje de Wit, een 
koor met ambitie, enthousiasme, 
teamgeest én een goede sfeer. 

Het koor houdt van muzikale 
avonturen, waarin regie een rol 
speelt en samenwerking wordt 
gezocht met andere kunstdisci-
plines. Het koor bestaat op dit 
moment uit 20 enthousiaste le-
den. Er is op dit moment ruim-
te voor een lage alt, tenoren en 
bassen.
Het koor repeteert op maandag-
avond van 20.00 – 22.15 uur in de 
Gymzaal Basisschool De Kring, 
Parklaan 108, 2011 KZ Haarlem.
Aanmelden voor de Open Repe-
titie kan met een email naar in-
fo@lesmoucherons.nl of tele-
fonisch bij Luce van Bon (voor-
zitter, 06-23533958) of Nan-
da Klaassen (secretaris, 06-
51667960).
Meer informatie? Kijk dan op 
www.lesmoucherons.nl  of ‘like’ 
het koor op Facebook. 

Open repetitie
bij Les Moucherons

Koorzangers 
gezocht

voor Kenau
de opera

Regio - Op 6 maart 2014 gaat 
in de Lichtfabriek te Haarlem 
‘Kenau de opera’ in premiè-
re, een nieuw geschreven mu-
ziektheaterstuk voor koor,  so-
listen en instrumentaal ensem-
ble. Voor deze productie zoekt 
Stichting Zangstudio Haarlem 
enthousiaste (amateur) koor-
zangers in alle stemtypen. 
De voorbereidende repetitie-
periode is van  juni 2013 t/m 
maart 2014 (woensdagavond 
of zaterdagochtend). Er wordt 
gemiddeld één keer per twee 
weken gerepeteerd. U kunt 
eventueel het repetitieschema 
opvragen (wijzigingen voorbe-
houden. De repetities en uit-
voeringen in de Lichtfabriek 
zijn van maandag 3 maart t/m 
zondag 9 maart 2014.
Opgeven voor Kenau de opera 
kan door een e-mail te sturen 
naar: post@zangstudiohaar-
lem.nl.
Voor meer informatie of om te-
lefonisch op te geven kunt u 
kunt u bellen met: 023-7523747  
(Petra of Michel  van Zangstu-
dio Haarlem).
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Alle bessen kun je eten

Debuutroman van jonge 
Heemsteedse schrijfster

Waarom heb je gekozen voor 
het decor van Spitsbergen? 
“Ik was daar in 2009 om veld-
werk te doen en voor een cur-
sus voor mijn Master Aard- 
wetenschappen aan de noorde-
lijkste universiteit ter wereld. Zulke 
extreme landschappen trekken 
mij wel: de kou, de gletsjers en 
de eindeloze sneeuw. Ik denk 
dat ik overtuigender ben als 
ik alle details goed ken en het 
geeft mij de gelegenheid om het 
land uitgebreid te beschrijven. 
Lang niet alle lezers zullen er ge-
weest zijn. Voor mij was het een 
intense tijd, weliswaar in een ge-
heel ander opzicht dan voor Jas-
mijn. ”

Hoe zou je Jasmijn beschrij-
ven?
“Ik vind haar een dromer en 
vrij naïef voor haar drieëntwin-
tig jaar. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de heftige verliefdheid die 
ze heeft voor Lars, die ze nog 
maar nauwelijks kent. Ze bom-
bardeert hem tot haar droom-
prins en maakt haar gevoelsle-
ven heel groot. In die zin is ze 
egocentrisch. Hierdoor heeft ze 
weinig oog voor wat er speelt in 
het leven van haar vrienden. Zo 
gefocust zijn op jezelf wordt mijn 
Facebook-generatie nog wel-
eens verweten, maar de zoek-
tocht naar je eigen identiteit 
hoort naar mijn mening bij het 
opgroeien. Zo lang je daar maar 
weer uitkomt, is het niet erg om 
zo intensief met je gevoelens be-
zig te zijn. Omdat je daardoor 
ook weer empathischer naar an-
deren kunt worden.“

Iedereen verwacht iets van 
Jasmijn, de lat ligt erg hoog. 
Leidt dat niet al bij voorbaat 
tot teleurstelling?
“Inderdaad, ‘een veelbelovende 
student’ is ze. Dat zeggen haar 
vader, haar moeder en haar do-
centen van haar. Zelf heeft ze 
ook hoge verwachtingen en kan 
ze daar niet altijd aan voldoen. 

Ook daarom ontvlucht ze Neder-
land even, om weg te komen van 
haar emoties en van haar ouders 
die altijd plannen bedenken voor  
hun enig kind. In haar ogen heeft 
ze ten opzichte van iedereen ge-
faald.”

Je hebt een wetenschappelij-
ke studie afgerond en je bent 
ook een creatieve schrijver. Is 
dat geen bijzondere combina-
tie?
“Ik kreeg van mijn universitai-
re docenten altijd het commen-
taar dat ik mijn scripties teveel 
in romanstijl schrijf. Dat weten-
schappelijk schrijven is niet zo 
aan mij besteed, het moet altijd 
zo objectief met van die passieve 
zinnen, eigenlijk alles wat je als 
journalist afleert. Ik wil het juist 
wat leesbaarder maken. Naast 
dit boek schrijf ik ook als weten-
schapsjournalist voor een groter 
publiek, dat hopelijk meer geïn-
teresseerd raakt voor dergelijke 
onderwerpen. Dat vinden mijn 
oude docenten uiteindelijk toch 
wel leuk.“

De hoofdstukken van het 
boek hebben allemaal de ti-
tel van een Pink Floyd album. 
Hou je zelf van deze muziek?
“Toen ik op Spitsbergen was, heb 
ik veel naar Pink Floyd geluis-
terd. Het mysterieuze karakter 
van hun muziek past zo goed bij 
het landschap. Later tijdens het 
schrijven van het boek, hielp het 
mij om de sfeer van die tijd op te 
roepen. De gevoelens van heim-
wee in de titels van de albums 
vielen toen op zijn plaats. “Wish 
you were here”, was zo duide-
lijk het terugverlangen naar Lars 
en ‘Obscured by Clouds’ verwijst 
naar de periode dat ze verliefd 
wordt.“

Hoe is het om in Heemstede 
op te groeien?
“Ik heb een veilige en zorgelo-
ze jeugd gehad in Heemstede. 
Later ging ik naar het Stedelijk 

Heemstede –  Jasmijn, een 23-jarige fotografiestudent aan 
de Kunstacademie, vertrekt voor haar afstudeerproject naar 
Spitsbergen. In het ruige, Arctische landschap leert ze om-
gaan met sneeuwscooters, schiet ze met een dubbelloopsge-
weer op ijsberen en valt ze bovendien voor Lars, een Noor-
se geoloog. Het zet haar leven op scherp en dwingt haar te-
rug te zien op een jeugd vol ambities, van haarzelf en die van 
haar ouders. De debuutroman van de uit Heemstede afkom-
stige Gemma Venhuizen (27) kenmerkt zich door de beelden-
de beschrijving van personages en de adembenemende na-
tuur van Spitsbergen gecombineerd met een scherpe zelf-
analyse en humor. ‘Alle bessen kun je eten’ (alleen sommige 
maar één keer) leest als een trein. Schrijven doet de fysisch 
geograaf en wetenschapsjournalist al sinds haar vijfde. Later 
schreef ze columns over haar studietijd voor de Volkskrant en 
haar artikelen verschijnen in onder meer NRC Handelsblad, 
Kijk en Cosmopolitan. In 2009 bereikte ze de landelijke finale 
van schrijfwedstrijd Write Now. Gemma Venhuizen woont nu 
in Amsterdam, maar is  binnenkort in Heemstede tijdens een 
literaire avond bij boekhandel Blokker.

Gymnasium in het centrum van 
Haarlem. Dat voelde als de Gro-
te Stad, maar was in wezen nog 
erg behapbaar natuurlijk. Ik heb 
mijn ouders weleens ‘verweten’ 
dat ik met een moeilijkere jeugd 
meer stof had gehad om over te 
schrijven. Bij gebrek aan hefti-
ge problemen, maakte ik ze zelf 
wel, in mijn hoofd. Nu zie ik er al-
leen maar de voordelen van. Als 
ik hier ben, loop ik graag hard in 
de duinen, ik ben toch een echt 
natuurmens.”

‘Alle bessen kun je eten’ is voor 
17,50 euro verkrijgbaar in de 
winkel.

Vrouwelijk talent, een interview 
met drie vrouwelijke auteurs/de-
butanten uit de regio is op don-
derdag 7 maart om 20.00 uur bij 
boekhandel Blokker.
Mirjam Goossens 

Gemma Venhuizen.

Hondenpoep niet alleen
op de Binnenweg

Ik wil graag reageren op ingezonden brief van Raryn Van der 
Zouwen, in de Heemsteder van 13 februari jl.

Ik deel uw mening wat betreft de onnadenkendheid van honden-
bezitters. Zelf ben ik een dierenliefhebber en zal het de honden 
ook niet kwalijk nemen, maar hun baasjes des te meer.
De Binnenweg is niet de enige weg die als openbaar toilet voor 
honden wordt gebruikt. Ook ik, woonachtig op de Glip, ben al 
meerdere malen in aanraking gekomen met zo’n grote hoop. Een 
hoop die - pats boem - midden op het voetpad nog lag na te 
smeulen. Wil ik zo’n hoop op tijd opmerken en ontwijken, moet 
ik mijn ogen dus gericht houden op de weg en kan niet genieten 
van de omgeving. Het moet toch ook anders kunnen. Neem een 
schepje mee en een plastic zakje en deponeer het door jouw hond 
geproduceerd afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Leer je 
hond in de struiken zijn behoefte te doen, en bovenal; laat hem 
op tijd uit, dan is de nood waarschijnlijk nog niet zo hoog en kun 
je hem naar een voor hem en de medemens naar een veilige plek 
loodsen, om zijn behoefte te doen.

M.M. Picavet, Heemstede. 

INGEZONDEN

Openheid en bezuiniging
Terwijl de flaters om de oren slaan hoort en leest men nimmer over 
de kwaliteit en bezetting van het Heemsteedse ambtenarenkorps 
in het tijdperk van bezuinigen. Dit terwijl inwoners nog dagelijks 
worden geconfronteerd met verhogingen van diverse zaken.
Dan meent A.J.M. Van Unnik in deze krant dat de heer Kruijer zijn 
‘vendetta’ tegen de gemeente moet staken wegens de hoge kos-
ten voor de burger. Nee, Van Unnik, Kruijer laat zich door de poli-
tiek niet ringeloren en strijdt in uw belang voor een open en cor-
rect gemeentelijk beleid. Dit heet democratie. Dit voorkomt dat u 
verder wordt uitgekleed en leeggemolken.
Het college weet maar al te goed dat zij niet met een stok in een 
wespennest moet roeren en zaken beter binnenskamers kan hou-
den. Het gevolg is weinig transparantie richting burgers. Zo zal 
menig Heemsteder zich afvragen waarom de politiepost Kerklaan 
Heemstede binnenkort verhuist naar Zandvoort. Dat wordt vliegen 
geblazen als de Zandvoortselaan vol staat. Tijd voor een landings-
baan in de middenberm van de Heemsteedse Dreef. Geen ge-
heim is dat de watertoren voor 1,- definitief in handen komt van 
de gemeente. Waarom nog een open discussie over de bestem-
ming? De gemeente betaalt 200 tot 400 euro voor iedere incas-
so gemeentelijke belastingen aan PB Overheden in Rijswijk. Vaak 
door nalatigheid van de gemeente die na toekenning van bezwaar 
bijvoorbeeld tegen de OZB geen gecorrigeerde verlaagde aanslag 
stuurt met alle nare gevolgen van dien voor vele inwoners.
Als wij fouten maken worden we rijkelijk beloond met een bekeu-
ring. Overheden dienen onze belangen te behartigen en worden 
daarvoor goed beloond. Dit geeft ons het recht hen te corrigeren. 
J.C.M. Sijm, Valkenburgerlaan, Heemstede.

INGEZONDEN

Heemstede - In februari zijn 
13 heren en 11 dames gestart 
aan het programma ‘Road to the 
World Championships 2013’. Het 
programma dat deze deelnemers 
uiteindelijk moet leiden naar een 
plek in de WK-selectie voor het 
WK Bowlen 2013, van 16 t/m 30 
augustus te Henderson, Neva-
da (USA). De uit Heemstede af-
komstige Jeffrey van de Wakker 
(23) neemt deel aan de selectie-
wedstrijden voor het kampioen-
schap.Er is echter maar plaats 
voor 6 heren en 6 dames in de 
definitieve selectie. 

Selectieprocedure
Aan de hand van verschillen-
de meetmomenten kunnen de 
beste 3 heren en beste 3 da-
mes direct een plek in de WK-
selectie veilig spelen. Vervol-
gens is het aan de begeleidings-
staf om de groep eerst terug te 
brengen naar 8 spelers per team 
waarmee getraind gaat wor-
den richting het WK. Halverwe-
ge de voorbereiding moeten bei-
de teams teruggebracht worden 
naar 6 spelers.

Eerste ranking
Inmiddels heeft het eerste meet-
moment plaatsgevonden. Tij-
dens het internationale Bron-
zen Schietspoel Toernooi in Til-
burg begin februari werden re-
sultaten uit de voorrondes ge-
teld. Een eerste ranking is inmid-
dels gemaakt waarbij Roel Mol 
uit Vlaardingen en de Haarlemse 
Wendy Kok aan de leiding gaan.
In maart en april vinden het NK 
en speciale trials plaats, waarna 
de begeleidingsstaf de voorse-
lecties bekend moet maken.

Jeffrey van de Wakker.

Heemsteedse deelname aan 
selectiewedstrijden WK Bowlen



Heemstede - In de 16e eeuw aan het Engelse hof van konin-
gin Elizabeth werd een spel gespeeld dat veel op volleybal leek. 
De ZAMO Volleybalclub speelt al ruim dertig jaren het echte en 
onvervalste volleybal in de Korver Sporthal Zandvoort aan de 
Duintjesveldweg 1. Tussen 1 oktober en 30 maart wordt er iede-
re zaterdagochtend gespeeld door de mannen en de vrouwen 
van 9.30 tot 11.00 uur, onder leiding van een zeer enthousias-
te trainer. De leeftijd van onze leden varieert van 45 jaar tot bo-
ven de 80 jaar, zij komen uit de regio Heemstede, Zandvoort en 
Haarlem. Begonnen wordt er met warming-up, gevolgd door oe-
feningen met de bal. Daarna worden er gemiddeld 4 setjes vol-
leybal gespeeld onder leiding van de  trainer Michiel. Na afloop 
wordt er nagepraat of gekletst onder het genot van een kop-
je koffie. Om de beurt wordt er door de leden een versnapering 
meegenomen. Er zijn vast mensen die bekend zijn met het vol-
leybalspel en die fijn recreatief en sportief bezig zouden willen 
zijn maar daar nog geen passende club voor hebben gevonden. 
Vrouwen en mannen uit Heemstede, Bennebroek, u bent wel-
kom bij onze club om samen met ons het plezier van het volley-
balspel te delen.  Volleybal werkt niet verslavend, wel kijken de 
leden van ZAMO iedere week weer uit naar `hun` zaterdagoch-
tend. Bent u ook al enthousiast geworden? Kom eens kijken of 
mee spelen. Informatie geven Michiel, tel: 06-19152060 of Elly, 
telefoon: 023-5350990.

HPC zoekt waterpolodames
Heemstede - Ondanks dat 
zwemvereniging HPC Heemste-
de een imposant waterpolo ver-
leden heeft, is er de laatste ja-
ren nog slechts één damesteam 
actief. De vereniging wil de he-
le waterpolotak weer nieuw le-
ven inblazen en is daarom in 
september gestart met minipolo 
voor kinderen van 7 en 8 jaar. In 
de komende jaren hopen zij het 
waterpolo voor de kinderen uit te 

gaan breiden, maar daar is wel 
een extra trainer voor nodig en 
die liggen niet voor het oprapen. 
Ook voor het wedstrijdzwemmen 
is HPC wegens de grote groei 
van het aantal leden op zoek 
naar extra mankracht aan de 
badrand. Het dames waterpolo-
team bestaat nu uit ongeveer 13 
gezellige dames die al jaren met 
elkaar spelen. Op donderdag-
avond wordt er samen getraind 

en op zaterdagavond vinden de 
wedstrijden plaats. Maar niet al-
le dames spelen wedstrijden en 
daardoor zijn ze nu op zoek naar 
speelsters met waterpolo erva-
ring die bijvoorbeeld een tijdje 
niet gespeeld hebben in verband 
met studie, werk of de kinderen. 
Ook dames die in het verleden 
aan wedstrijdzwemmen hebben 
gedaan zouden eens een paar 
keer op proef mee kunnen trai-
nen. Leeftijd speelt hierbij geen 
rol. Een van de huidige speel-
sters is Caterina Band, zij speelt 
al sinds jaar en dag bij HPC en 
vertelt enthousiast hoe leuk het 
team is: “Wij zijn een team waar-
bij het plezier voorop staat. Wij 
organiseren gedurende het sei-
zoen ook buiten het waterpolo 
om, allerlei activiteiten die soms 
sportief zijn, maar soms ook to-
taal iets anders”. 
Dames die het eens willen gaan 
proberen, kunnen zich aanmel-
den voor een proeftraining door 
een mail te sturen naar hpc.se-
cretariaat@yahoo.com.

Koplopers Kon. HFC en Alphense Boys 
houden elkaar in evenwicht
Regio - In de hoofdklasse A 
stond afgelopen zondag de 
topper Kon. HFC- Alphense 
Boys op het programma. Bei-
de ploegen willen alles voet-
ballend oplossen en hebben 
baat bij een goed bespeelbaar 
veld. Nu was het gras op het 
hoofdveld van HFC net zacht 
genoeg om op te spelen, maar 
top was het niet.

De ijzige wind en de steeds te-
rugkerende sneeuwjachten 
maakten het de spelers en toe-
schouwers niet gemakkelijk. On-
danks de omstandigheden ont-
spon zich toch een mooie strijd. 
Dat de ploegen na 90 minuten en 
een beetje op 0-0 bleven steken 
was gezien het spelbeeld terecht. 
Dan weer was HFC de bovenlig-
gende partij dan weer kwam Al-
phense Boys als sterkste naar 
voren. De opening was voor Al-
phense Boys en HFC doelman 
Van der Werff moest Yachou al 
snel een kans ontnemen. Na een 
minuut of tien kwam HFC opzet-
ten. Vincent Volkert was ieder-
een te snel af en stoomde van 
het middenveld door tot het doel 
van Alphense Boys. Via een voet 
van een verdediger werd zijn in-
zet een corner. Martijn Tjon-A 
Njoek werkte zoals altijd hard. 
Met een schot op doel en het 
versieren van een corner zag hij 
zijn werklust beloond. Halverwe-
ge de tweedehelft werd Alphen-
se Boys weer dreigend, kreeg 
een paar corners en dwong de 
HFC verdedigers een tandje bij 
te zetten. Door de afwezigheid( 
blessure) van aanvoerder Carlos 
Opoku stond Marc Baardman in 
het centrum. Hij speelde op die 
positie een degelijke wedstrijd. 
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HFC ontkwam aan een achter-
stand, toen Yener een inzet van 
een eigen speler van de doellijn 
moest halen. 
Na de rust deed Vincent Volkert 
met twee snelle rushes langs de 
zijlijn opnieuw van zich spreken, 
maar ook ditmaal bleven doe-
punten uit. HFC scoorde nog wel 
in de 55e minuut door een kopbal 
van Martijn Tjon –A Njoek maar 
het doelpunt werd afgekeurd 
wegens buitenspel. Zijn collega 
Haarmans stond op zeker 20 me-
ter afstand wel buitenspel, maar 
nam niet deel aan het spel. Jam-
mer, het had de wedstrijd verder 
open kunnen breken met een Al-
phense Boys dat dan moest ko-
men. Mike van den Ban werd in 
het veld gebracht. De door ziekte 
lange tijd afwezige middenvelder 
gaf HFC nieuw elan. Direct liet hij 
een mooie voorzet van zijn voet 
vertrekken en Tjon – A Njoek had 
de bal voor het inkoppen, echter 
recht in de handen van doelman 
Donatz. Opnieuw kreeg de HFC 
spits een kans om te scoren maar 

de doelman verwerkte de bal tot 
corner. Het enige wapenfeit van 
Alphense boys was een vrije trap 
die op de lat belandde. Alphen-
se Boys was best tevreden met 
een punt en HFC had uiteindelijk 
ook wel vrede met de puntende-
ling. Enig smetje op de zeer spor-
tieve wedstrijd was het wegstu-
ren van aanvoerder Mo Zouzou 
van Alphense Boys. Vlak voor tijd 
claimde hij een elleboogstoot te 
hebben ontvangen en hij bleef, 
na te zijn opgelapt, maar mekke-
ren. Scheidsrechter De Gast gaf 
hem rood. Een aderlating voor de 
Alphense Boys, dat de beste man 
van de ploeg een paar wedstrij-
den zal moeten missen. Alphen-
se Boys blijft de lijst aanvoeren 
met vier punten voorsprong op 
HFC, echter HFC heeft drie wed-
strijden minder gespeeld dus vir-
tueel voert HFC de ranglijst aan. 
Zondag 3 maart gaat HFC op be-
zoek bij de amateurs van Fey-
enoord. Alphense boys speelt uit 
bij RKAVV.
Eric van Westerloo

Volleybal in Zandvoort

Fotografie: Michel van Bergen

Eén persoon gewond
Heemstede - Bij een kettingbotsing in Heemstede zijn woens-
dagmiddag drie auto’s tegen elkaar gebotst. Het ongeval ge-
beurde rond kwart over vijf op de Cruquiusweg ter hoogte van 
de Javalaan. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om assistentie te 
verlenen. Drie wagens, waaronder een klein bedrijfsbusje waren 
tegen elkaar geklapt.
Bij de aanrijding is een persoon gewond geraakt. Door het 
ongeval was de Cruquiusweg richting Hoofddorp helemaal af-
gesloten voor het verkeer met de nodige vertraging tot gevolg. 
De brandweer heeft nog geprobeerd de
personenwagen weg te duwen, maar doordat het wiel geblok-
keerd was kon deze geen kant meer op.Het is nog onduidelijk 
wat de toedracht van het ongeval is geweest.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Marianne van der Meer, Frozen 
landscape.

Tot en met  2 maart
• Nieuwe expositie bij Het 
Kunstbedrijf: Marianne van 
der Meer – schilderijen, Gi-
ta Kalishoek – schilderijen, 
V. Leeuwen de Greef – re-
liefs, Engelina Zandstra – 
schilderijen en Jan Bakker 
- roest beelden. De galerie 
is open op woensdag t/m za-
terdag 13.00 - 17.30 uur. En op 
afspaak: 023-5474499 / info@
hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 3 maart
• Expositie in de bibliotheek 
Heemstede van Annelie 
Versteeg: acryl-schilderijen 
Zuid-Afrikaanse en modi-
sche vrouwen van nu. Gratis 
te bezichtigen. Voor meer info: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot 6 maart
• Expositie werk van Alijd 
de Kemp en Astrid van 
Domselaar. Ongebruikelij-
ke materialen, diversiteit aan 
stijlen. Locatie: Voormalig ge-
meentehuis van ennebroek, 
Bennebroekerlaan 5 in Ben-
nebroek. Open: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

7 maart t/m 29 april
• Tentoonstelling werk van 
Ineke Bervoets (o.a. uit-
heemse en etnische portret-

Agenda
Cultuur ten) en Co Hoogendijk (o.a. 

Stadsgezichten Haarlem) in 
voormalige gemeentehuis 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5.

Werk van Co Hoogendijk.

T/m 31 maart
• Expositie van werk van Lu-
na Meis in Raadhuis Heem-
stede. Te zien zijn schilderij-
en die zij maakte naar aanlei-
ding van een reis naar Egyp-
te. De beelden en oerkoppen 
van Echnaton, koning Mykeri-
nos Ramses III, Thutmoses en 
Amon. 

• Schilderijen Jan Bok in 
zorgcentrum Bosbeek, Glip-
perdreef 209, Heemstede.

Kinderactiviteiten
Zondag 3 maart
• Familievoorstelling van 
Eric Borrias, ‘Brief voor de 
Koning’ in Het Oude Slot, in-
gang Ringvaartlaan, Heemste-
de. Aanvang 12.00 uur. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Zondag 3 maart
• Familievoorstelling ‘Brief 
voor de Koning’ 8+, vertel-
ling door Eric Borrias.
Aanvang: 12:00 uur,  Loca-
tie: Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 16,- / 14,- / kin-
deren 7,50 euro. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Lezingen
Vrijdag 22 februari
• Avond in de Doopsgezin-
den kerk aan de Postlaan 
16 Heemstede over muziek 
uit de Russisch Orthodoxe 
Kerk. Aanvang: 20u. Met ds. 
Theo Hop. Toegang: vrij.

Donderdag 28 februari
• Lezing kunsthistorica Ka-
rin Braamhorst over de ten-
toonstelling ‘Indianen’ in 
de Nieuwe Kerk Amsterdam 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang: 20u. 
Entree 8,00 euro. Reserveren 
kan telefonisch: (023) 548 38 
28 kies 1.

• Lezing door Fik Meijer 
over het leven van Paulus, 
beschouwd als grondleg-
ger van het christendom. 
Aanvang: 20u. Bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Toegang: 5,-. Re-
serveren: 023 – 5282472 / in-
fo@boekhandelblokker.nl.

Woensdag 6 maart
• Sprekers in de Pauwehof 
over de ontwikkelingen in 
het Midden-Oosten en de 
positie van christenen en 
de kerk. Vanaf 19.30 uur, Wil-
helminaplein Heemstede. Toe-
gang gratis.

Muziek
Donderdag 7 maart
• Jazz met Benjamin Her-
man, saxofoon, Ernst Gle-
rum, bas, Joost Patocka, 
drums. Aanvang 20.15 uur in 
Het Oude Slot, Ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Zaterdag 16 maart
• Kamermuziek/meester-
pianisten: Vitaly Pisarenko 
speelt o.a. Beethoven, Ra-
vel en Liszt, aanvang 20.15 
uur in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Zondag 17 maart
• Vocaal Ensemble Pur 
Sang in Oude Kerk, Wilhel-
minaplein Heemstede. Aan-
vang: 15.00 uur. Titel ‘Vrouwen 
voor het voetlicht’.

Woensdag 20 maart
• Kamermuziek & verhalen 
uit Rusland door Dmitri Fer-
schtman, cello, Mila Bas-
lawskaja, piano en met Pe-
ter d’Hamecourt, ‘The Rus-
sian voice’. Aanvang 19.30 
uur in De Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Theater
Woensdag 27 februari
• Money Money Money, 
theater van Dette Slothou-
wers in het Oude Slot, Ring-
vaartlaan Heemstede. Toe-
gang: 19,50 / 17,50 euro.
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Vrijdag 1 maart
• Cabaretvoorstelling van 
Daniël Arends “De zachte 
heelmeester” in De Luifel in 
Heemstede is uitverkocht.

Zaterdag 2 en
zondag 3 maart
• Hilarische komedie De 
Revisor door Karakter To-
neelgroep in Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang resp. 20.15 en 14.15 
uur. Kaarten in voorverkoop 
10.00, aan de zaal 12.50. Via 
06-43610489.

Vrijdag 8 maart
• Onemanshow door Mon-

do Leone: Gratis Rijkdom. 
20.15 uur in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaartverkoop 45 minuten voor 
aanvang aan de kassa van de 
Luifel.  Of via 023 548 38 28 
kies 1.

Zaterdag 9 maart
• Cabaret van Ellen Dikker: 
‘Horten en stoten’ in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede.
Kaartverkoop van maandag 
t/m donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur, op vrijdag van 9.00 
tot 13.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang aan de kassa 
van de Luifel. 
U kunt ook telefonisch reser-
veren via 023 548 38 28, kies 1.

Zaterdag 16 maart
• Hans Kazàn met intiem 
soloprogramma in thea-
ter De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur, kaarten: 
023-5483838.
 
Dinsdag 26 maart
• Toneelvoorstelling van Ur-
sul de Geer, ‘Bekentenis-
sen’, aanvang 20.15 uur, in Het 
Oude Slot, Ingang Ringvaart-
laan, Heemstede.
Info: www.podiumoudeslot.nl.

Diversen
Donderdag 28 februari
• Filmavond Humanistisch 
Verbond Haarlemmerland 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 
19.00 uur. Spannende scien-
ce fiction film over de verbe-
tering va de mens door gene-
tische selectie.
Aanmelden is niet noodzake-
lijk, maar wordt wel op prijs 
gesteld via iwiame@me.com 
of tel. 023-5762081. De toe-
gang is gratis.

Vrijdag 1 maart
• Trefpuntcafé Benne-
broek, vanaf 20.00 uur. Jacob 
Kohnstamm vertelt privacy in 
relatie tot internet. Akonieten-
plein. 

• Wereldgebedsdag ‘Hoezo 
een vreemdeling?’ in kerk-
gebouw Trefpunt, Akonieten-
plein 1 Bennebroek. Aanvang: 
19.00 uur. Aansluitend: Tref-
puntcafé.

Zaterdag 2 maart
• Boomplantdag Benne-
broekbos. Nieuwe bomen 
en struiken, ieder kan helpen. 
Vanaf 10.00 uur. Aanmelden 
niet nodig.

Donderdag 7 maart
• Romantische dramafilm 
bij Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang: 
19.30 uur.
Met buffet vooraf: 18.00 uur. 
Kosten buffet en film 15,-
. Alleen film: 5,-. Info: 023-
5483828.

Regio
Exposities

T/m maart
• Expositie bij Sanquin 
Bloedbank van Trinette 
Scheper. Op bijna grafische 
wijze zoekt zij in haar werk 
naar een harmonische ver-
beelding van dat wat ‘buiten 
en bovengronds gebeurt’ en 
van dat wat ‘binnen en onder-
gronds leeft’. Haar schilderijen 
zijn organisch van karakter. 
di. t/m vrijdag van 11.15-11.45 
uur en ma.av- t/m do.avond 
van 20.45 - 21.15 uur. Boer-
haavelaan 32 c, Haarlem.

Tot en met 3 maart  
• Tentoonstelling Eiko Ma-
ruyama ‘Sprookjesbeelden’ 
in Galerie De Waag, Spaarne 
30 te Haarlem. (Openingstij-
den: donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur) De 
opening, voorafgegaan door 
een traditionele japanse cere-
monie zal zondag 17 februari 
om 16.00 uur worden verricht 
door Dr. Peter van Dael, kunst-
historicus. Zie ook: www.eiko-
chan.com en www.kzod.nl.

Tot en met 3 maart
• In 37PK, Platform voor 
Kunsten aan het Groot Heilig 
37 te Haarlem: tentoonstel-
ling My love which is a buil-
ding #2. In dit project staat 
een sterke fascinatie voor het 
gebouw en specifiek het ge-
geven van verwijzing centraal. 
Tekeningen, films, installaties 
en sculpturen. Open: donder-
dag t/m zondag 12.00 - 17.00 
uur. Informatie: 023 551 84 32, 
www.37pk.nl.

Tot en met 9 maart
• Vera Bruggeman expo-
seert in Galerie LWW, Eer-
ste Bloemdwarsstraat 5c, Am-
sterdam. Woensdag-zaterdag, 
14.00-17.00 uur. Info@galeriel-
ww.nl / 020-3795991.

Tot en met 16 maart
• Diverse tentoonstellin-
gen in het Kunst Centrum 
Haarlem. Fototentoonstelling 
‘Keep on rollin’. 50 jaar Rolling 
Stones met foto’s van Frans 
Verpoorten.
Van Jan Montyn ziet u vroe-
ge tekeningen en aquarellen. 
Daarnaast een tassententoon-
stelling van Frrry alsook een 
presentatie van Danish De-
sign.
Locatie: ged. Oude Gracht 
117-121, Haarlem. Info: 023-
5327895/ww.kunstcentrum-
haarlem.nl.



van o.a. Mendelssohn, Bruck-
ner en Brahms. Plaats: Jans-
kerk/NH Archief, Jansstraat 
40-42. Tijd: 17.00 uur. Entree: 
15,- en 12,50 (CJP, Stadspas, 
65+). Kaarten verkrijgbaar aan 
de kassa. Reserveren en infor-
matie: info@hollandsvocaal-
ensemble.nl, www.hollandsvo-
caalensemble.nl.

• Open Dag Koorschool van 
13.30 tot 15.00 uur voor die nu 
in groep 4 zitten. Locatie: Wes-
tergracht 61 Haarlem. Aanslui-
tend een kort concert in de 
kathedraal aan de overkant. 
Meer informatie:
www.koorschoolhaarlem.nl. 

Zondag 3 maart 
• Zingen bij het Knipkaart-
koor van 12.00 tot 13.30 uur. 
Gevarieerd repertoire, aan-
dacht voor stemvorming. 
Meedoen: 25,- voor vijf keer 
zingen. Half uur voor aan-
vang aan de zaal verkrijgbaar. 
Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem.
Inlichtingen 023-5312396.

• Lunchconcert in Sociëteit 
Vereeniging, Zijlweg 1 Haar-
lem. Aanvang 12.30 uur, zaal 
open 11.45 uur.
Entree: 10,- voor volwassenen. 
Kinderen onder 18 jaar: gratis 
toegang.
Te gast is Frederic Voorn. Pi-
anist en componist. Program-
ma: Debussy (o.a. Suite Ber-
gamasque), Chopin (5 noc-
turnes), Duphly (La Pothoüin), 
Carl P.E. Bach (Klaviersonate 
in G groot) en Frank Bridge (A 
fairy tale suite).

Maandag 4 maart
• Open Repetitie bij kamer-
koor Les Moucherons, van 
20.00-22.15 uur Locatie: Gym-
zaal Basisschool De Kring, 
Parklaan 108, Haarlem. Aan-
melden voor de Open Repeti-
tie kan met een email naar in-
fo@lesmoucherons.nl of te-
lefonisch bij Luce van Bon 
(voorzitter, 06-23533958) of 
Nanda Klaassen (secreta-
ris,06-51667960).
Meer informatie? Kijk dan op 
www.lesmoucherons.nl.

Zaterdag 9 maart
• Concert Noordhollands 
Jeugdorkest met werken 
van Poulenc, Ravel, Tjsjai-
kovsky en Márquez.
Aanvang 20.15 uur in de Wil-
helminakerk te Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht 61.
Toegangsprijzen: volwassenen 
12,00, Pas65+ 10,00 en studen-
ten, CJP en scholieren 8,00. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal en binnenkort te be-
stellen via www.nhjo.nl.

Woensdag 13, donderdag 
14 en vrijdag 15 maart
• Muziekavonden op het 
Coornhert Lyceum, Haar-
lem-Zuid. Met diverse muzi-
kale stijlen. Kaarten à 2,50 eu-
ro via 023-5121616 of via in-
fo@coornhert.nl.

Hans Kox.

Zaterdag 16 maart 
• Wereldpremière van cel-
losonate no. 2 van Hans 
Kox in Museum de Cruquius 
om 20.15 uur met celliste Pa-
mela Smits en pianist Maarten 
den Hengst. Kaarten: www.
CruquiusConcerten.nl of via 
de kassa van schouwburg de 
Meerse 023-5563707. Entrée: 
21,= incl. pauzeconsumptie. 

Zaterdag 23 en
zondag 24 maart
• Musical Company Haar-
lem speelt Jesus Christ Su-
perstar in Concert. Dit spec-
taculaire concert is gebaseerd 
op de tijdloze en onovertroffen 
wereldberoemde musical (en 
film) met muziek van Andrew 
Loyd Webber en tekst van Tim 
Rice. De laatste dagen van het 
leven van Jesus Christus ver-
tolkt zoals in de bekende mu-
sical maar met eigentijdse ar-
rangementen. Zat. matinee 
15.30 uur en avond 19.30 uur.

Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-
toonstelling over sekse en 
identiteit in Het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem. 
Info: www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Kinderactiviteiten
Vrijdag 15 maart
• Kinderkunstlijn etala-
ges Zandvoort. Kunstwer-
ken van achtste groepers 
basisscholen. Looproute bij 
VVV Zandvoort en Zandvoorts 
museum.

                                             
Lezingen

Zaterdag 2 maart
• Lezing over kunst & spiri-
tualiteit door kunsthistorica 
drs. Christine Bangert in de 
Muzenzaal van de Egelantier. 
Aanmelden: 06-14688844 of: 
info@bangertkunst.nl) Gast-
huisvest 47, Haarlem; tijd: 14.30 
tot 16.00, kosten: 12,50 p.p.

Donderdag 7 maart
• Lezing bij ‘Vrouwennet-
werk’ over Jac. P. Thijs-
se, vogelkenner en natuur-
beschermer. Aanvang och-
tend: 10.15 uur. Locatie: De 
Herberg, Westerhoutpark 46, 
Haarlem. Meer info: mevrouw 
E. Grolman van ’t Net, tel. 
5477486 of www.nvvh.nl.

Ida Gerhardt.

Woensdag 13 maart
• Voordracht door Piet Hein 
Hupsch over dichteres 
Ida Gerhardt. In de Pauwe-
hof, Achterweg 19 Heemste-
de. Aanvang: 20.00 uur. Toe-
gang: 5,-.

Muziek

Zaterdag 2 maart
• Concert ‘Ein rein Herz’ 
door het Hollands Vocaal En-
semble Amsterdam. Werken 

Zon. 11:30 uur, matinee 15.30 
uur en avond 19.30 uur. Loca-
tie: De Lichtfabriek - Turbine-
hal, Haarlem.

Zaterdag 30 maart
• Smartlappenfestival in 
Haarlemse/Amsterdam-
se buurt. Locatie: het ‘Broe-
derhuis’ met zang, bege-
leid door Paul Meijaard van 
het duo ‘De Rijn-sons’. Aan-
melden bij Leo van Veelen, 
tel. 06– 42 43 28 80, e-mail:  
leovanveelen@gmail.com of 
Janny 0622304331 janny.dan-
kers@upcmail.nl. Kaartverkoop 
Broederhuis Nagtzaamplein 67 
te Haarlem entree 2,50.

Theater

Vrijdag 22 en
zaterdag 23 maart
• Voorstelling van Project 
Fors: Brak. In de Pletterij, 
Lange Herenvest 122, Haar-
lem. Vanaf 20.30 uur. Toe-
gang: 14,-. Reserveren: www.
projectfors.nl. Brak gaat over 
twee oudere, samenwonen-
de zussen die troost en gezel-
schap bij elkaar zoeken, maar 
ook tot elkaar veroordeeld zijn.

Diversen
Donderdag 7 maart
• Parkinsoncafé in Haarlem. 
Locatie: ontmoetingsruim-
te van de Verlosserkerk, Prof. 
Eijkmanlaan 48 te Haarlem. 
Aanvang: 14.00 uur tot 16.00 
uur. Te gast: Jacqueline van 
Nieuwenhuyzen, mantelzorg-
consulente bij Tandem. Nade-
re inlichtingen bij Wil de Rijke, 
tel. 023 – 52 709 27.

Je hebt er maar één ding voor 
nodig: het hart op de goede plek. 
Wil je meer weten over helpen en 
zorgen?
Kom dan naar de Tandem speed-
date bijeenkomst op 7 maart a.s. 
van 19.30-21.30 uur in restau-
rant De Ripper, Ripperdastraat 
13a in  Haarlem. Een unieke 
kans om eens kennis te maken 
met het vrijwilligerswerk bij Tan-
dem. Deze organisatie is ook ac-
tief in Heemstede.
Tijdens de speed-date bijeen-
komst kun je in gesprek met 
Tandem consulenten en vrijwilli-
gers die al voor Tandem werken. 
Er wordt informatie gegeven 

over Tandem en de vrijwilligers 
kunnen je vertellen wat het on-
dersteunen van een mantelzor-
ger kan betekenen. 
Vrijwillige inzet vormt een bij-
zondere steun voor mantelzor-
gers en voor de hele mantel-
zorg in onze regio. Vrijwilligers 
bieden concrete hulp en stellen 
graag wat van hun kennis, werk-
ervaring en tijd beschikbaar om 
mantelzorg te laten bloeien. 

Wil je als vrijwilliger iets
betekenen voor mensen?  
Tandem, Centrum voor Mantel-
zorgondersteuning, heeft veel 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld 

voor een paar uur in de week 
bij iemand thuis, of met iemand 
op pad. Maar ook het begelei-
den van groepen en ondersteu-
ning bieden als coach zijn mo-
gelijkheden. 
Ga je als vrijwilliger bij Tandem 
aan de slag dan volg je eerst een 
paar introductiebijeenkomsten.  
Na een oriëntatiegesprek waar-
bij je mogelijkheden en wensen 
worden besproken word  je ge-
koppeld aan een van de cliën-
ten van Tandem. Vanzelfspre-
kend kun je tijdens je werk altijd 
terugvallen op een van de con-
sulenten van Tandem voor advies 
of ondersteuning. 
Interesse? Kom naar de speed-
date bijeenkomst op 7 maart 
a.s. of neem contact op met op 
met Tandem via telefoonnummer 
023-89 10 610 of e-mail info@
tandemmantelzorg.nl.

Regio - Vind jij helpen vanzelfsprekend? Dan is het misschien 
iets voor jou om Zorgvrijwilliger te worden. Je ondersteunt dan 
een mantelzorger van een langdurig zieke of oudere. Prachtig 
werk, waarbij je zelf coaching krijgt en bovendien een onkos-
tenvergoeding. 

Lekker fietsen 
met de fiets-

club van Casca
Heemstede - Fietsen voor het 
plezier. Dat gebeurt elke woens-
dag van het voorjaar tot ver in 
de herfst, zolang het weer goed 
blijft. De fietsclub probeert zo-
veel mogelijk verschillende rou-
tes te rijden, waarbij het drukke 
verkeer zoveel mogelijk verme-
den wordt. Eens in de paar we-
ken wordt een route gefietst el-
ders in ons land. De woensdag-
groep fietst ongeveer 15 km per 
uur en zo`n 40 km per keer. De 
fietsclub (65+) start op woens-
dag 20 maart bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
van 10.00 tot 15.00 uur. Opgeven 
kan op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1 
of via www.casca-cursus.info.

Basiscursus 
SeniorWeb

Heemstede - Alle belangrij-
ke basishandelingen van com-
puteren worden in de Senior-
web Basiscursus in 6 lessen uit-
gelegd en toegepast. Met o.a. de 
muis, internet, e-mail, eenvoudig 
tekstverwerken (typen) en Paint 
(tekenen en foto bewerken). U 
moet zelf thuis een computer 
en voldoende tijd hebben om te 
oefenen. Als u nog niets of nog 
heel weinig met de computer 
heeft gedaan raden wij u aan om 
eerst de snuffelcursus te volgen. 
De docenten van Seniorweb zijn 
vrijwilligers van dezelfde leeftijd 
als de cursisten en ze leren u het 
werken met de computer in het 
tempo dat u het beste ligt. De 
Seniorweb Basiscursus start bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op dinsdag 19 maart 
van 10.00 tot 12.00 uur. Opgeven 
kan op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1 
of via www.casca-cursus.info. 

7 maart speed-date bijeenkomst Tandem
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24 uur per dag,  
7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

In deze uitgave:
- Workshop ‘Leren luisteren’

-  Parkeren in  
Jan van Goyenstraat

-  Meepraten over  
samenvoeging provincie

Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 27 februari 2013

Het telefoonnummer van de gemeente: 
14 023 

Afspraak maken = niet wachten! 
Vanaf 1 maart werkt de gemeente in de middag op afspraak 

Alle gemeenten in de regio met kengetal 
023 zijn eenvoudig te bereiken via één 
centraal telefoonnummer: 14 023. Sommige 
mensen herkennen dit niet direct als een 
telefoonnummer, daarom geven we een korte 
toelichting.

Om de dienstverlening te verbeteren én te 
vereenvoudigen, streven gemeenten in Nederland 
naar één algemeen herkenbaar telefoonnummer. 
Het principe daarbij is eenvoudig: 14 + kengetal. In 
Rotterdam bereikt u de gemeente met 14 010, in 
Amsterdam met 14 020. En in deze regio dus met 
14 023. Dus geen telefoonnummer dat uit 10 cijfers 
bestaat. U hoeft ook geen kengetal meer te kiezen, ook 
niet als u via een 06-nummer belt. 

‘s Morgens verandert er niets (vrije inloop), maar 
’s middags vanaf 13.00 uur kunt u alléén nog 
op afspraak langskomen voor bijvoorbeeld het 
aanvragen van een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart 
of voor het aanvragen van een bouwvergunning 
(omgevingsvergunning). Als u een afspraak maakt, kunt 
u langskomen wanneer het u uitkomt en wordt u direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip. Snel en makkelijk 
dus!

Kijk voor onze nieuwe openingstijden op  
www.heemstede.nl of bij adresgegevens en openings-
tijden in deze HeemstedeNieuws. Mocht u vragen 
hebben over het maken van een afspraak of onze 
openingstijden, dan kunt u contact opnemen met de 
Publieksbalie via het algemene telefoonnummer: 14 023.

Inloopochtend burgemeester 1 maart 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op 
vrijdag 1 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. 

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing 
in uw straat aankomt? Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Waar bomen gekapt worden? Met de 
Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte blijven van de laatste bekendmakingen. Download de gratis app 
in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

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

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

Sociale zaken: 
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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
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 langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Meepraten over voorgenomen  
samenvoeging provincie

Parkeren in  
Jan van Goyenstraat

Positief Opvoeden workshop ‘Leren luisteren’ 

De huidige 12 provincies worden tot aan 2025 
omgevormd tot 5 landsdelen, als het aan 
het kabinet ligt. Als eerste wil het kabinet de 
provinciebesturen van Noord-Holland, Flevoland 
en Utrecht samenvoegen. De projectnaam van 
deze samenvoeging is Noordvleugelprovincie. Het 
kabinet wil de samenvoeging vóór de Provinciale 
Statenverkiezingen op 18 maart 2015 realiseren.

Meepraten over Noordvleugelprovincie
U kunt als burger meepraten over deze voorgenomen 
samenvoeging. In februari en maart 2013 gaat de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) tijdens bijeenkomsten in gesprek met betrokken 
bestuurders en burgers. U kunt zich hiervoor aan-
melden via de speciale website www.rijksoverheid.nl/
noordvleugelprovincie. Op deze website vindt u ook 
meer informatie over de plannen.

De laatste tijd komen bij de gemeente Heemstede 
meerdere meldingen binnen over het toenemende 
aantal langparkeerders in de blauwe zone in de 
Jan van Goyenstraat. Bureau Handhaving van 
de gemeente Heemstede gaat extra toezien op 
het gebruik van de parkeerschijf. Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaars (BOA’s) zijn daarom vaker 
in de winkelstraat aanwezig. De eerste tijd treden 
zij vooral waarschuwend op. Binnenkort delen zij, 
indien nodig, ook boetes uit. Het overschrijden van 
de parkeerduur in de blauwe zone bedraagt € 90 + 
administratiekosten.

Blauwe zone = kort parkeren
In een gedeelte van de winkelstraat is alleen kort 
parkeren met een blauwe kaart toegestaan (de blauwe 
zone). Met een parkeerschijf kunt u tussen 09.00 en 
18.00 uur maximaal 1 uur gratis parkeren in de Jan van 
Goyenstraat.

Op woensdag 27 maart van 19.30 tot 21.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
een positief opvoeden workshop ‘leren luisteren’. 
De workshop is voor ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats op de 
Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.

Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop hun 
kind(eren) niet luisteren. Het is normaal dat kinderen 
grenzen uitproberen, maar ze moeten ook leren om te 
gehoorzamen. Tijdens deze workshop komt aan bod 
waarom kinderen niet doen wat hen gezegd wordt. 
Hoe kunnen ouders omgaan met lastig gedrag zoals 
niet luisteren? Hoe stel je grenzen en leer je kinderen 
om op een positieve manier mee te werken.

De workshop is interactief en voor een groep 
van maximaal 12 ouders. De presentatie van de 
workshopleider wordt afgewisseld met filmpjes en 
oefeningen.  

Ouders worden tijdens 
de workshop aan het 
denken gezet over 
hun eigen manier van 
opvoeden en maken een 
opvoedaanpak, die thuis 
in de praktijk kan worden 
gebracht. 

Ouders die interesse 
hebben voor deze workshop kunnen zich aanmelden 
bij Floor van Blitterswijk via e-mail fvanblitterswijk@
heemstede.nl of bellen naar (023) 529 19 47. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop. 

Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden, kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Loket Heemstede is er 
voor u!

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
gezonken vaartuigen aangetroffen:
-  Vaartuig, volledig gezonken, in de Leidsevaart ter 

hoogte van Asterkade 14;
-  vaartuig met fel geel / groene bovenzijde met naam 

“Monster”, in het Heemsteeds Kanaal ter hoogte van 
Mozartkade 13;

-  vaartuig met witte bovenzijde in het Heemsteeds 
Kanaal ter hoogte van Mozartkade 13;

-  groene, stalen, vaartuig met 3 groene stalen banken in 
het Heemsteeds Kanaal ter hoogte van Mozartkade 1.

 
De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het college 
of de politie én er voor te zorgen het gezonken vaartuig 
binnen de door het college te stellen termijn uit het 

water te verwijderen (artikel 17 Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 13 maart 2013 de gelegenheid om te 
zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan 
wel deze te verwijderen.  
Indien het vaartuig binnen deze termijn niet volledig 
drijvende is dan wel is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college gelicht (bestuursdwang). 
Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau Handhaving, 
via het algemene tel. 14 023.

Gezonken vaartuigen: 
Leidsevaart en Heemsteeds Kanaal

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Dr. Schaepmanlaan 70 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden 22 februari 2013).
Het besluit ligt vanaf 28 februari 2013 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar College van 
burgemeester en wethouders van Heemstede.
Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.



Uittreksel bevolkings register (GBA)?
www.heemstede.nl

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Binnenweg 95 het wijzigen van de voorgevel 3510, 

ontvangen 15 februari 2013. Reguliere procedure
-  Torenlaan 10 het uitbreiden van een woonhuis, 
het vergroten van een dakkapel op het voor- en 
zijgeveldakvlak en wijzigen voorgevel 3608, ontvangen 
14 februari 2013. Reguliere procedure

-  Broeder Josephlaan 13 het verbouwen van het 
woonhuis, wijzigen gevels en wijzigen carport naar een 
garage 3602, ontvangen 15 februari 2013. Reguliere 
procedure

-  Nicolaas Beetslaan 12 het uitbreiden van een woonhuis 
met een dakopbouw en plaatsen dakkapel op het 
achter- en zijgeveldakvlak 3598 ontvangen  
12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Van der Horstlaan 54 het vergroten van een trapgat + 
doorbraak in constructiewand 3563, ontvangen  
12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Glipperweg 32 het plaatsen van een erfafscheiding 
3587, ontvangen 12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Lombokstraat 25 het uitbreiden van een woonhuis met 
opbouw op bestaande uitbouw 3548, ontvangen  
11 februari 2013. Reguliere procedure

-  Herenweg 76 A het kappen van 1 esdoorn en  
1 conifeer 3480, ontvangen 4 februari 2013.  
Reguliere procedure

-  Lanckhorstlaan 101 het kappen van een acacia 3557, 
ontvangen 11 februari 2013. Reguliere procedure

-  Esdoornkade 31 het kappen van een dennenboom 
3564, ontvangen 12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Crayenestersingel 39 het kappen van 2 bomen 3565, 
ontvangen 12 februari 2013. Reguliere procedure

-  Zandvaartkade 11 het kappen van een boom 3595, 
ontvangen 13 februari 2013. Reguliere procedure

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning 
-  Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 3273, 

ontvangen 17 januari 2013. Reguliere procedure  

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van 6 weken. 

-  Drieherenlaan 13 het optrekken van de voorgevel 
3269, ontvangen 17 januari 2013. Reguliere procedure 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van 6 weken. 

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde 
besluiten bezwaar maken. Zie Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Verleende omgevingsvergunning 
-  Glipper Dreef 48 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak 3230, verzonden 22 februari 2013

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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

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

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

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

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

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


	09_ED5_PAG03
	09_ED5_PAG05
	09_ED5_PAG07
	09_ED5_PAG09
	09_ED5_PAG11
	09_ED5_PAG13
	09_ED5_PAG15



