
Heemstede - De ondernemers 
die getroffen zijn door de reno-
vatie van de Herenweg hebben 
geen goed woord over voor de 
gemeente. De wijze waarop de 
weg nu is afgesloten en het op-
treden van verkeersregelaars 
werkt door in hun portemon-
nee. Zij vinden dat de weg onno-
dig voor een groot deel is afge-
sloten, terwijl daar helemaal niet 
wordt gewerkt, zo zeggen ze. Bij 
de Prinsenlaan staat al een bord 
dat er geen doorgaand verkeer 
mogelijk is, terwijl als je door-
rijdt er via het Grotstuk een pas-
sage mogelijk is. Alle bedrijven 
tussen de Van Merlenlaan en 
de Prinsenlaan zijn nu de dupe. 
Het tankstation van Tango blijkt 
al een omzetverlies van 60% te 
hebben. 
De zojuist geopende en eni-

ge muziekwinkel in Heemste-
de ‘De Gitaarshop’ ziet niemand 
meer binnenkomen. De in het 
pand gevestigde muziekschool 
werd geconfronteerd met leer-
lingen die vanaf de Prinsenlaan 
niet verder mochten rijden. De 
Herenweg doet denken aan de 
autoloze zondagen in 1973. Wat 
doet de gemeente om het pu-
bliek duidelijk te maken dat de 
bedrijven nog steeds volledig 
bereikbaar zijn vragen de onder-
nemers zich af. Geen borden met 
verwijzingen, alleen de beken-
de borden van de wegenbouwer, 
‘geen doorgaand verkeer’ en ‘al-
leen bestemmingsverkeer’ zijn 
aangebracht. Restaurant ‘De Ko-
nijnenberg’ heeft ten einde raad 
maar een bord geplaatst bij de 
afsluiting om aan te geven dat zij 
nog steeds bereikbaar zijn. Een 

gemeente die zegt op te komen 
voor de middenstand en bedrij-
ven laat toch even een steek-
je vallen. Verantwoordelijk wet-
houder Christa Kuiper geeft een 
ambtelijk antwoord. “Wij probe-
ren de overlast te beperken. We 
willen geen vrachtverkeer door 
het Grotstuk. De verkeersrege-
laars zijn nu vertrokken alleen de 
eerste tijd stonden zij daar om 
vrachtverkeer te weren. De on-
dernemers hebben een kaart-
je ontvangen met de omlei-
ding-route. De aannemer krijgt 
een bonus als het werk snel af 
is en een boete als het te lang 
gaat duren.” Volgens Kuiper is de 
Herenweg nog open, alleen weet 
de automobilist dat niet. Het 
bord ‘bedrijven bereikbaar’ staat 
er wel maar om welke bedrij-
ven het gaat is niet duidelijk. De 
wethouder wil voorkomen dat 
ieder bedrijf een bord plaatst 
,dat zou alleen maar verwar-
ring scheppen. De ondernemers 
denken daar anders over. An-
dere bedrijven houden hun hart 
vast als straks, in 2014 of later 
de rest van de Herenweg op de 
schop gaat. “Wij krijgen regel-
matig pallets vol met goederen 
binnen. Hoe dat straks moet, we 
hebben geen idee en er is nog 
niemand met ons komen pra-
ten hoe men dit denkt op te los-
sen, maar misschien is dat nog 
te vroeg”, aldus een van de on-
dernemers.
Eric van Westerloo
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Zandvoortselaan 157
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Tel. 023-5242809

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

Nieuwe badkamer
nodig?

Bel Vosse!

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
023 - 584 73 25

www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl

Ondernemers Herenweg in de knel

Veilig oversteken
Heemstede - Tijdens de verkeerslessen heeft groep 3 van Ba-
sisschool De Ark in Heemstede uitgebreid gesproken over veilig 
oversteken. Het is best moeilijk voor een kind in groep 3 om te 
bepalen of de plek van oversteken wel zo veilig is.Daarom gin-
gen de kinderen dit oefenen op straat, op een moeilijke plaats 
in de Geleerdenwijk.
De kinderen hebben geleerd dat een plek waar binnen 7 tel-

len steeds een auto langs 
komt, een onveilig situatie is. 
Dus heel goed opletten op 
de volgende manier: wach-
ten aan de rand van de stoep 
of tussen de geparkeerde au-
to’s waar je het verkeer goed 
kunt zien. Dan naar links kij-
ken, naar rechts kijken, nog-
maals naar links kijken. Komt 
er niets aan? Dan kun je rus-
tig oversteken. Er werd ge-
noten van een spannend, fris 
half uurtje buiten!

t

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. In deze af-
levering is het woord aan Isabelle Wisse.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Mijn naam is Isabelle Wisse, 40 jaar, getrouwd, een zoon van 7. 
We wonen inmiddels bijna 6 jaar in Heemstede. Klassiek verhaal: 
na de komst van onze kleine werd ons appartement van 60 vier-
kante meter in Amsterdam wat krap. We zochten in een volledi-
ge cirkel rond Amsterdam naar een groter huis, zonder bovenbu-
ren, met een tuin. Heemstede leek ons uiteindelijk de beste deal: 
het strand en de duinen, veel goede en kleinschalige basisscho-
len, het station, de Binnenweg. En Haarlem binnen handbereik. 
De Heemsteder lees ik altijd door. Ik begin bij de aanvragen om-
gevingsvergunningen – inventariseren voor welke bomen er een 
kapvergunning werd aangevraagd – daarover later meer. Heerlijk 
en goed om van lokaal nieuws op de hoogte te zijn. 

Wat voor werk doe/deed je?
Ik ben jurist. Werkte voor de EU in Luxemburg, 10 jaar in de ad-
vocatuur in Rotterdam, Amsterdam en Haarlem, en had 2 jaar 
een eigen juridisch advieskantoor. Nu ben ik directeur van Stich-
ting Stadshout Kennemerland (in Haarlem actief onder de naam 
Stadshout Haarlem), een stichting die zich ten doel stelt om bo-
men die in Kennemerland worden gekapt (door gemeenten, na-
tuurbeheerders of particulieren), lokaal te hergebruiken. Liefst in 
de publieke ruimte, en liefst met inschakeling van lokale, socia-
le werkplaatsen. In Heemstede lopen er nu 3 Stadshout-projec-
ten. De mogelijkheden voor hergebruik van kwalitatief goed kap-
hout zijn zeer divers. Het is erg als er boom moet worden geveld, 
zeker nu die niet altijd door herplant wordt vervangen. Maar het 
is al helemaal doodzonde dat kaphout nu doorgaans als afvalpro-
duct door de houtversnipperaar wordt gehaald, terwijl het vaak 
goed herbruikbaar is. Dat past niet in de tijdgeest en miskent bo-
vendien de verbinding die mensen vaak voelen met karakteristie-
ke bomen uit hun buurt.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
In de winter thuis op de bank met een goed glas wijn, kijkend naar 
een goede (liefst Europese!) fi lm; in de zomer liefst buiten.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Het kleinschalige aan Heemstede vind ik mooi, terwijl je hier toch 
alles binnen handbereik hebt. Dat het bestuur van de gemeen-
te zo goed bereikbaar is door de burgemeester- en wethouder-
spreekuren, vind ik fantastisch. Vreselijk jammer vind ik de leeg-
stand op de Binnenweg. Hier en daar een pop-up initiatief, maar 
zou er niet meer gelegenheid kunnen worden geboden aan loka-
le kunstenaars om hun werk tijdelijk in leegstaande winkelpanden 
te exposeren, of aan beginnende ondernemers om tegen geredu-
ceerd huurtarief hun concept uit te mogen proberen?

Wanneer ben je het meest in je sas?
Met een blij gezin, en leuk en nuttig werk. Daarnaast zou ik heel 
erg blij zijn als mensen die het gedachtengoed van Stadshout een 
warm hart toedragen, ons fi nancieel zouden willen ondersteunen! 
Stichting Stadshout Kennemerland is een ANBI-stichting: giften 
zijn vrijgesteld van belasting. We zoeken nog 100 donateurs die 
ons ieder 40,00 euro willen schenken, om onze vliegende start 
te kunnen vervolgen! Voor meer informatie over Stadshout of het 
opvragen van een donateursformulier: isabelle.wisse@gmail.com; 
06 – 148 621 67. Facebook: www.facebook.com/stadshouthaar-
lem. Website: www.stadshout-kennemerland.nl.

Aan Wilhelminaplein 12 ligt het 
karakteristieke pand Het Dub-
beld Ancker, waar nu kunsthan-
del Amstel Art is gevestigd. De 
kern van het huis dateert uit de 
17e eeuw. Van 1657 tot 1810 was 
hier de herberg Het Dubbeld 
Ancker gevestigd. Later werd het 
de bakkerij van Joost Tibboel en 
bakten vier generaties van deze 
familie hier. In 1869 werd de ge-
vel veranderd in een lijstgevel en 
in 1906 kwam er een paarden-
stal, wagenbergplaats en bakke-
rij achter het huis. Later kwam 
er een winkelpui en nog later in 
1947 een etalage. In 1980 werd 
het een woonhuis met atelier. 
Veel Heemstedenaren kennen 
het pand nog als het huis van 
Sientje van Noort. Zij had hier in 
de jaren zestig een winkel met 
allerlei textiel en snuisterijen.
Met de Oude kerk en het Wapen 
van Heemstede vormt Het Dub-
beld Ancker een fraai ensemble 
op het oude dorpsplein. Oude 
kerk en Wapen van Heemstede 
zijn rijksmonumenten, het Dub-

beld Ancker is een gemeentelijk 
monument.
Een uitgebreid artikel over het 
Wapen van Heemstede kunt 
u bekijken op www.hv-hb.nl, 
de website van de Historische
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Klik op de homepa-
ge op de blauwe balk Pandahof 
gekocht door Stadsherstel en 
lees alles over de geschiedenis.
Een mooie, positieve ontwikke-
ling voor het Wilhelminaplein, 
historisch hart van onze ge-
meente.
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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

van 1930

Het Dubbeld Ancker (foto: Theo Out).

Onbekend Heemstede
Het Dubbeld Ancker
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De

Vijf W’s 
voor...

Isabelle Wisse

Schrik
Heemstede - Een dame op 
leeftijd (1927) heeft zondag-
middag voor veel schade ge-
zorgd. De vrouw reed rond half 
een bij wooncentrum Heemha-
ven aan De Von Brucken Fock-
laan in Heemstede toen ze plot-
seling gas gaf en in een gevel te-
recht kwam.
Vermoedelijk door de schrik zet-
te ze haar wagen in de achteruit 

en gaf vol gas. Hierdoor ramde 
ze drie geparkeerde wagens en 
kwam in een plantsoen aan de 
andere kan tot stilstand.

Hulpdiensten kwamen ter plaat-
se om assistentie te verlenen. 
Niemand raakte gewond. Het rij-
bewijs is ingevorderd. De brand-
weer heeft het gebied rond de 
gevel afgezet en een bergings-
bedrijf heeft de wagen later in de 
middag opgehaald.
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Op vrijdag 22 maart is er een 
specialist van Epifanes uitgeno-
digd om persoonlijk en profes-
sioneel advies te geven over het 
optimaal verfonderhoud van uw 
boot. Epifanes is hét merk voor 
jachtlakken, epoxyharssystemen 
en reinigers. Dankzij jarenlan-
ge kennis en ervaring in de wa-
tersport is Epifanes in staat om 
voor praktisch elke situatie een 
doeltreffende oplossing te bie-
den. Heeft u specifieke vragen 
over het verfonderhoud of een 
reparatie van uw boot? Vergeet 
dan niet om eventuele foto’s mee 

te brengen van de huidige situ-
atie. U kunt deze vrijdag vrijblij-
vend onze winkel even binnenlo-
pen, maar het is ook mogelijk om 
een afspraak te maken. Neemt u 
daarvoor telefonisch contact met 
ons op of u mailt een voorkeurs-
tijdstip naar jasper@verfhandel-
ree.nl.
Datum: vrijdag 22 maart 9.00 – 
18.00 uur.
Plaats: Verfhandel Ree, Binnen-
weg 89, Heemstede.
Zie ook www.verfhandelree.nl 
of www.facebook.com/Verfhan-
delRee.

Heemstede - “Heeft u een boot, dan werkt u zich dood” , is een 
welbekend gezegde. En nu het zonnetje zich weer wat vaker 
laat zien, is ook het watersportseizoen weer begonnen. Verf-
handel Ree biedt dit jaar wederom de mogelijkheid aan boo-
teigenaren om zich te laten te informeren over het optimale 
verfonderhoud van hun boot.

Adviesdag bootonderhoud bij Ree

Moedercafé in Vintage Store
Heemstede - Kleine Tom-
my hoor je al trommelen als je 
de Vintage winkel binnenloopt. 
Tommy trommelt zich een weg 
naar het drumstel van Harmo-
nie St. Michael. Zijn kleine ma-
tje speelt op de xylofoon alsof 
zijn leven er van af hangt, maar 
hij heeft zijn zinnen gezet op een 
masterclass vibrafoon van Frits 
Landesbergen. Geen muziekles 
in de Vintage Store, maar een 
ochtend Moeder en Kind in de 
Koffiecorner. Vrijwilligster An-
nemarie houdt de vier hummel-
tjes in de hand, want het is druk 
op de vrijdagochtend. De eerste 
vrijdagochtend dat manager van 
de Vintage Store, Marc Compier 
open huis houdt voor kinderen 
van 0 tot 4 jaar én hun moeders. 
Kinderen kunnen kiezen uit een 
groot assortiment speelgoed, 
er zitten altijd leuke koopjes 
tussen, moeders kunnen een 

kijkje nemen in de steeds wis-
selende collectie mooie con-
fectie. Marc haalt veel dames- 
mode uit Parijs en Londen, 
steeds actuele mode voor platte-
landsprijsjes. Daar neuzen moe-
ders graag tussen! Aan de stam-
tafel zitten moeders aan de kof-
fie of thee, gratis en leren el-
kaar kennen. De verse appel-
taart kost een hele euro. Daar 
maak je je niet dik om. Koffie op? 
Samen met de dreumes even 
kinderkleding  passen, want tij-
dens de moeder-kind ochtend 
gelden gereduceerde prijzen. De 
eerste ochtend in de koffie cor-
ner van de Vintage Store aan de 
Cruquiusweg was voor de moe-
ders en hun grut een  heerlijke 
ervaring. Fijn dat je hier en he-
le ochtend zomaar terecht kan 
met de kinderen en nog koffie 
toe krijgt! 
Ton van den Brink

Mooi gelakte sloep.

“Word je toch 
een beetje
trots van”

Ik wilde graag even reageren 
op het stuk in ‘de Heemsteder’ 
over kunst in het bos!
De eekhoorn die in de krant 
staat is gemaakt door mijn man 
Ron van den Bosch! De rest is 
ook gemaakt door hem en zijn 
collega Frans Könst. 

Ik vind het heel leuk om te  
ezen dat ze zo leuk ontvan-
gen worden! Word je toch een 
beetje trots van.

Anneke van den Bosch, 
Heemstede.

INGEZONDEN

Linda Jansen van jarige Teestie 
heeft nog plannen genoeg
Heemstede - Onderneem-
ster Linda Jansen vierde on-
langs het vierjarig bestaan 
van Teestie, haar lunchroom 
gelegen aan het NS-station in 
Heemstede-Aerdenhout. Na 
het leiden van een strandtent 
in Bloemendaal koos ze voor 
een meer intiem project. Dat 
werd Teestie. Inmiddels een 
begrip in de regio.

Heb je een zakelijk voorbeeld?
Mijn vader was ondernemer, dat 
heeft bij mij het ondernemen wel 
aangewakkerd. Een stuk gedre-
venheid om iets tot een succes 
te maken zit er wel in bij mij. En 
omdat  we om zessen ’s och-
tends openen, moet ik toch om 
vijf uur mijn bed uit. Dat moet je 
wel willen natuurlijk!
In de knop van een economische 
crisis een zaak beginnen. Onbe-
zonnen of doordacht met een 
gezonde portie lef?
Onbezonnen zeker niet. Toege-
geven het was niet het beste jaar 
om te starten. Om me heen hoor 
ik veel geklaag dat het slecht 
gaat. Bij ons gaat het elk jaar een 
beetje beter. Daar zijn we na-

tuurlijk superblij mee. Daarbij is 
het een mooie plek waar mensen 
veelvuldig gebruik maken van de 
trajecten richting Amsterdam en 
Den Haag.
Hoe lukt het jou om een goed 
lopende zaak te houden?
Kwaliteit en klantvriendelijkheid. 
Twee kernwoorden. Het moet de 
moeite waard zijn. Lekkere koffie 
drinken thuis staat voor mij voor 
gezelligheid. Onze koffie moet 
minstens zo goed zijn, liefst be-
ter. Daarbij willen wij onze gas-
ten een goed gevoel geven.
Je hebt onlangs een webshop ge-
opend.
Klopt! We hadden altijd al bedrij-
ven in de omgeving die lunch bij 
ons bestelden. Dit kan nu onli-
ne. Dit willen we verder uitbrei-
den met een bezorgdienst.
Teestie bestaat nu vier jaar. Ga je 
daar nog aandacht aan schenken?
Ja! Feestje! Vooral om onze vas-
te gasten te laten merken dat we 
ze waarderen. Van maandag 11 
tot en met 15 maart houden we 
dan ook een actieweek met fikse 
korting op koffie (dankzij spon-
soring van onze koffieleveran-
cier Smit & Dorlas) en bieden we 

leuke combi-aanbiedingen. Ook 
geven we een aantal goodiebags 
weg.
Heb je nog dromen?
Ondernemen bevalt mij goed. 
Een groot lunchcafe lijkt me 
leuk. Of een Bed & Break-
fast. Wie weet wat de toekomst 
brengt. Plannen genoeg!

Creatieve sfeer terug in Haarlemmermeer!
Regio - Op zaterdag 16 en zon-
dag 17 maart wordt in de ‘Van 
Zantenhal’ in Nieuw-Vennep 
voor de 1e keer het Hobbyfesti-
val gehouden.
De standhouders vullen circa 
100 marktkramen met nieuwe 
producten en benodigdheden 
voor de diverse hobby’s.
Veel hobby’s worden al jaren be-
oefend, maar steeds wordt er 
wel iets bedacht of uitgevonden 
om deze hobby te vernieuwen of 
te verbeteren. Uiteraard komen 
er ook elke keer nieuwe hobby’s 

bij die nog nooit aan het publiek 
getoond zijn. Het Hobbyfesti-
val in Nieuw-Vennep is de uit-
gelezen plek voor de standhou-
ders om de noviteiten op hob-
bygebied te tonen. Een bezoek 
aan het Hobbyfestival is de beste 
manier om u te laten informeren 
over de nieuwe producten. De-
monstraties, workshops of een 
gesprek met een ‘kenner’... daar 
kan geen internet tegenop!

Diverse hobby’s
Op het Hobbyfestival in de Van 

Zantenhal zullen de materialen 
aanwezig zijn voor o.a. (3D)Kaar-
ten, miniaturen, sieraden maken, 
scrapbooken, stempelen, pon-
sen, cricut, decopatch, borduren, 
breien en haken, etc.. Ook kunt u 
aanschuiven bij diverse demon-
straties en workshops.
Er is een grote boekenstand 
met al de lectuur voor uw hobby 
en vanzelfsprekend zijn er ook 
stands voor de poppen- en be-
renliefhebber (nieuw & antiek).
Een bezoekje meer dan waard!
Er is teveel aanwezig om alles 

op te noemen, u kunt het tota-
le programma bekijken op on-
ze website: www.hobbyfestival.
nl, u kunt daar ook een korting-
bon downloaden. Kortom zater-
dag 16 en zondag 17 maart zijn 
perfecte dagen om het Hobby-
festival in Nieuw-Vennep te be-
zoeken.

Het Hobbyfestival wordt geor-

ganiseerd door Heins & Hob-
by’s. Openingstijden: zaterdag 
en zondag van 10.30 - 16.30 uur.
Entree volwassenen: euro 5,- 
(kortingsbon op site), kinderen 
tot 12 jaar gratis (onder geleide).

Inlichtingen: Heins & Hobby’s, 
Gaffelweide 24, 3437 XH Nieu-
wegein, tel. 030-7370855, e-mail: 
info@heins-hobbys.nl.
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Heemstede - Onze gevleugel-
de wintergasten zijn in maart 
verdwenen. De zomergasten 
zijn nog niet gearriveerd en de 
standvogels lijken even rust te 
hebben. Maar schijn bedriegt 
want in het nog kale bos is de 
bonte specht al aan het roffe-
len en is de boomklever op zoek 
naar een geschikte kandidaat 
om te paren. Het einde van de 
winter is een goed moment voor 
een ontmoeting met de vaste be-
woners van het bos en naast het 
genieten, ook te leren van hun 
zang. Op zaterdag 9 maart orga-
niseert IVN Zuid-Kennemerland 
een excursie over vogels en hun 
zang in het bosrijke Leyduin. U 

Tuincentrum de Oosteinde in Hillegom
en Vijfhuizen krijgt Jumper dierenafdeling

Hillegom/Vijfhuizen – Na we-
ken verbouwen is het woens-
dag 6 maart eindelijk zover. Tuin-
centrum de Oosteinde  heeft 
een ruim 400 m2 grote Jum-
per De diersuper geïntegreerd 
in zijn tuincentrum. De Oostein-
de is een samenwerking aan-
gegaan met de landelijke keten 
met ruim 50 dierenspeciaalza-
ken door heel Nederland.  Dit is 
goed nieuws voor alle huisdieren 
en hun bezitters!
Jumper onderscheidt zich door 
een breed assortiment tegen la-
ge prijzen. En dit alles zeer at-
tractief en overzichtelijk gepre-
senteerd. “Alles wat er in een 
dierenspeciaalzaak thuishoort is 
volop aanwezig. Daarnaast heb-
ben wij ook een uitgebreid as-
sortiment aan huismerken van 
topkwaliteit tegen nog scher-
pere prijzen. Een waar Walhalla 
voor huisdieren dus”, aldus Wil-
liam Dobbe van tuincentrum de 
Oosteinde 

Vandaag, woensdag 6 maart, 
opent de Jumper haar deuren 
in tuincentrum de Oosteinde in
Hillegom (grens Bennebroek) en 
in Vijfhuizen (grens Haarlem). Dit 

betekent feest voor zowel alle 
huisdieren als voor u! Houd uw 
brievenbus in de gaten voor de 
folder of de advertentie in deze 
krant met spetterende openings-
stunts.  Alsof dit niet genoeg is, 
krijgt ook iedere dierenvoeding-
klant op zaterdag 9 maart een 
gratis verrassing voor het huis-
dier.

Zaterdag 9 maart (10.00-16.00 
uur) in Hillegom en vrijdag 8 
maart (14.00-18.00 uur) in Vijf-
huizen krijgt de Jumper bezoek 

van de dierenfotograaf. Vereeu-
wig de band met uw huisdier 
met een professioneel gescho-
ten portretfoto. En uiteraard gra-
tis!
Gedurende de hele openings-
week zijn er in beide fi lialen leu-
ke productpresentaties van be-
kende merken uit de dieren-
voeding o.a van Rodi, Devotion, 
Nutro, Vitakraft en Ecostyle.

Kijk voor meer informatie ook 
op www.deoosteinde.nl en
www.jumper.nl.

Zanglijster (M. Oosterveen).

Presentatie wilde planten bij 
Groei en Bloei

Bennebroek - Op vrijdag 15 
maart vindt de maandelijkse le-
zingavond plaats, georganiseerd 
door de afdeling Groei & Bloei – 
Bennebroek. De heer Jos Kete-
laar verzorgt een beeld- en ge-
luidpresentatie met de titel: “On-
bekende kanten van wilde plan-
ten”.
Wilde planten zijn soms verguisd 
doordat ze zich spectaculair 
kunnen ontwikkelen en de over-
hand krijgen. Toch zijn ze ook 
bemind vanwege hun schoon-
heid, bijzondere voorkomen of 
omdat ze bepalend zijn voor 

het seizoen. In deze presentatie 
wordt de nadruk gelegd op hun 
schoonheid. Bloemen worden tot 
in detail bekeken en besproken; 
bijvoorbeeld de hazelaar met zijn 
kenmerkende mannelijke kat-
jes en de vrouwelijke knopbloe-
men. Dit geldt ook voor de wilg 
en voor nog vele andere beken-
de en minder bekende planten.
De avond wordt gehouden in 
Het Trefpunt van de Protestant-
se Kerk, Akonietenplein in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Natuurverenigingen niet blij met recreatief attractiepark

Grond van weidevogels wordt onteigend 
Regio - De gemeente Hillegom en de provincies Noord- en 
Zuid-Holland zetten hun plannen in het kader van de projec-
ten ‘Streekplan Zuid-Holland West’ en ‘Zuidvleugel Zichtbaar 
Groener’ in de Vosse- en Weerlanerpolder en de Oosteinder-
polder onverkort voort. In de bekendmaking over het geplan-
de fi etspad Hillegom–Bennebroek moeten De Polders worden 
ingericht als een openluchtrecreatiegebied. De natuurvereni-
gingen zijn niet blij met dit recreatieve attractiepark voor De 
Polders. De grond van de weidevogels wordt voor het plan 
‘Fietspad Hillegom-Bennebroek’ onteigend. De vogels kun-
nen geen zienswijze tegen de onteigening indienen. Daarom 
springen de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Behoud de 
Polders en Stichting Duinbehoud in de bres om hun leefgebied 
in de Hillegomse polders te behouden.

De natuurverenigingen zijn ver-
ontrust over de bekendma-
king van het Fietspad Hillegom-
Bennebroek.  Dit pad komt
vanaf de Oude Weerlaan pa-
rallel aan de Ringvaart richting 
Bennebroek te liggen. Om een
belangrijke rol als recreatief uit-
loopgebied te kunnen gaan
spelen, dienen de Vosse- en 
Weerlaner- en de Oosteinder-
polder, beter ontsloten te wor-
den. 
Dat wil men doen door de aan-

leg van voet-, fi ets- en ruiterpa-
den tussen Hillegom en Benne-
broek. Het fi etspad en de overi-
ge paden in de Vosse- en Weer-
lanerpolder en Oosteinderpolder 
worden dwars door het broedge-
bied van de weidevogels aange-
legd. 

Verder wil de gemeente ook nog 
vele watergangen graven en ver-
breden voor watercompensatie. 
De verstoringafstanden van de 
paden voor de weidevogels, door 
de Vogelbescherming Neder-
land beschikbaar gesteld, wor-
den door de gemeente volledig 
genegeerd. 
De weidevogels verliezen door 

de paden hun broed-, leef- en 
foerageergebied. Maar ook  de 
duizenden wintervogels die de 
Ringvaartdijk als rustplaats ge-
bruiken.
Onlangs werd door de media 
veel aandacht besteed aan de 
enorme achteruitgang van de 
weidevogels en andere boeren-
landvogels. Er zijn onthutsen-
de cijfers door Sovon Vogelon-
derzoek Nederland bekendge-
maakt waaruit blijkt dat sinds 
1960 maar liefst 75 procent van 
de Nederlandse broedvogels op 
het platteland is verdwenen. Er 
wordt opgeroepen om aan de-
ze achteruitgang een halt toe te 
roepen.

Heemstede – We kijken er zó naar uit, de lente! En zeker bij het zien 
van deze mooie foto. Echt een lentebode! Foto: Hein Uitendaal.

Lentebode

Vogelzang
in Leyduin

bent hierbij van harte welkom en 
vergeet niet uw verrekijker mee 
te brengen. Aanvang is 10.00 uur 
vanaf de parkeerplaats Leyduin 
aan de Manpadlaan. Aanmelden 
is niet nodig; de excursie is kos-
teloos.

Mix-It Disco 
‘Lente’

Heemstede - Voel jij ook al een 
beetje lente in de lucht? Bij de 
Mix-It Disco voelen ze het al! 
Lekker dansen, lachen, klet-
sen en wat drinken aan de bar 
op zaterdag 16 maart met de-

ze keer als thema: Lente!! Mix-it 
is dé dance-avond bij Casca in 
de Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede. Kom op zaterdag 16 
maart! Iedereen is van harte wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur. 
De entree, incl.  twee frisdrank-
jes is 6,-. Meer informatie? Bel 
023 - 548 38 28, e-mail plexat@
casca.nl of kijk op www.casca.nl.
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Burgemeester van Heemstede 
heeft tweede ambtsketen
Heemstede - Burgemeester 
Marianne Heeremans van Heem-
stede droeg afgelopen donder-
dag tijdens de raadsvergadering 
een nieuwe ambtsketen. In een 
toelichting aan de raad verklaar-
de zij het hoe en waarom er een 
tweede ambtsketen is aange-
schaft. Kortgezegd is de andere 
keten een beetje te zwaar.
De burgemeester heeft daarbij 
last van haar nek zodat de zware 
keten een extra belasting is.
Ooit in de zeventiger jaren is 
de ambtsketen van de burge-
meester van Heemstede gesto-
len. De toenmalige burgemees-
ter, Jhr. Quarles van Ufford, kan 
zich het voorval nog vaag her-
inneren. Zover hij kon nagaan 
hing zijn ambtsketen in zijn ka-
mer. Toen hij even weg was 
bleek de keten te zijn verdwe-
nen. De gestolen ambtsketen is 
nooit meer teruggevonden. De 
bekende Heemsteedse edelsmid 
Joos van Vlijmen (1920-1990) 
kreeg de opdracht een nieu-
we ambtsketen te vervaardigen. 
Het moet gezegd: hij heeft een 
fraai exemplaar gemaakt en de-
ze doet tot op de dag van van-
daag nog steeds dienst. Het ro-
buuste ding heeft één bezwaar 
het is nogal zwaar. Marianne 
Heeremans vond het niet prettig 
om deze ambtsketen langdurig 
om te hebben. De Heemsteed-
se edelsmid Rosita van Winger-
den is gevraagd een nieuwe en 
vooral wat lichtere ambtsketen 

te ontwerpen en te maken. Het 
resultaat is een 500 gram lich-
tere ambtsketen, die subtiel is 
opgebouwd uit lange schakels 
en als laatste twee schakels de 
Heemsteedse Merletjes uit het 
gemeentewapen. Aan het eind 
van de ketting hangt een pen-
ning. Het is een sierlijk geheel 
geworden en de maakster kreeg 
dan ook alle lof voor het resul-
taat van haar opdracht. De pen-
ning is zoals het hoort aan twee 
kanten verschillend. Staat aan de 
ene kant het wapen van Heem-
stede aan de andere kant staat 
het wapen van Nederland. Alle 
ambtsketens in ons land zijn zo 
opgebouwd. Het is de bedoeling 
dat indien de burgemeester in 
functie is bij een landelijk evene-

ment het wapen van Nederland 
aan de voorkant prijkt. Is het een 
Heemsteedse bijeenkomst dan 
staat het wapen van Heemste-
de op de voorgrond. Tijdens de 
raadsvergadering draagt de bur-
gemeester dus zichtbaar het wa-
pen van Heemstede. Het exem-
plaar van Joos van Vlijmen zal 
nog dienst blijven doen. Bij kort-
stondige momenten waarop een 
ambtsketen wordt gedragen zal 
de burgemeester deze nog om-
hangen. Mocht er ooit een op-
volger komen voor de huidige 
dan kiest die misschien voor het 
meer robuuste exemplaar van 
Joos van Vlijmen, al mag hij na-
tuurlijk ook de nieuwe keten ge-
bruiken.
Eric van Westerloo

Nieuw recht voor
besloten vennootschappen
Heemstede - Het recht voor besloten vennootschappen is 
kort geleden versoepeld. Per 1 oktober 2012 is een flink 
aantal zaken veranderd op het gebied van het BV-recht:

Kapitaal bij oprichting
Zo is het niet meer nodig 18.000 euro te storten op een bank-
rekening gevolgd door een bankverklaring. Voor oprichting van 
een besloten vennootschap is een notariële akte nodig, maar het 
kapitaal mag heel gering zijn, bijvoorbeeld één euro. De inbreng 
van een bestaande onderneming in een BV kan zonder accoun-
tantsverklaring plaatsvinden.

Dividend
De controle wordt verschoven naar het moment dat dividend 
wordt uitbetaald. Indien dividend wordt betaald en de BV bin-
nen een korte termijn (een jaar) failliet gaat en het voor betrok-
kenen voorzienbaar was dat de vennootschap in financiële pro-
blemen zou kunnen komen, kan de directie aansprakelijk ge-
steld worden en moet de aandeelhouder het ontvangen bedrag 
terug betalen.

Aandelen
Het wordt mogelijk allerlei verschillende soorten aandelen te 
creëren in de statuten, bijvoorbeeld stemrechtloze aandelen, 
aandelen met een bepaalde aanduiding die recht geven op be-
noeming van een bestuurder, of aandelen zonder winstrecht.

Vergaderregels
De regels voor vergaderingen worden versoepeld. De minimale 
oproepingstermijn wordt verkort naar acht dagen. Er kan buiten 
Nederland vergaderd worden. Er kan makkelijker ‘buiten verga-
dering’ besluitvorming plaatsvinden, dat wil zeggen zonder for-
maliteiten, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd. 
Wel moeten bestuurders en commissarissen voordien in de ge-
legenheid gesteld te worden advies uit te brengen.

Aandeelhoudersovereenkomsten
Veel zaken die vroeger niet in statuten konden worden opgeno-
men, werden in losse overeenkomsten tussen aandeelhouders 
vastgelegd. Bij overgang van aandelen waren deze overeenkom-
sten niet kenbaar voor de koper. Indien de verkoper de verplich-
tingen niet overdroeg, was de koper niet gebonden. In het nieu-
we recht kunnen vrijwel alle zaken in de statuten worden opge-
nomen, zodat voor iedereen de afspraken vaststaan.

Overgangsrecht
Van belang is dat de nieuwe wet niet automatisch doorwerkt in 
bestaande statuten. Indien statuten aan de orde komen in een 
bespreking bij de notaris, is het verstandig alles wat flexibel ge-
maakt kan worden meteen door te voeren door middel van een 
akte van statutenwijziging.

Quick scan van uw statuten
Het is verstandig om de statuten van uw BV door uw notaris te 
laten nakijken. Misschien is het nuttig de tekst meteen al te wij-
zigen en gebruik te maken van de nieuwe wettelijke versoepe-
ling.
Informatie bij Notariskantoor Mr E.H. Huisman te Heemstede,  
telefoon 023-528.98.70, www.notarishuisman-heemstede.nl.

Reacties op vrijwilligers-
wervingsacties hartverwarmend
Heemstede - Vier sportver-
enigingen uit Heemstede zijn 
de afgelopen maanden druk in 
de weer geweest om hun vrij-
willigerstekort op te lossen. De 
Heemsteedse Reddingsbriga-
de, voetbalvereniging VEW, duik-
vereniging Seabees en Scou-
ting BIM-Bakenessergroep vol-
gen bij Sportservice Heemstede-
Zandvoort de cursus Meer Vrij-
willigers In Kortere Tijd. Vol en-
thousiasme volgen 13 vrijwilli-
gers van deze verenigingen de 
cursus, die in totaal uit vier avon-
den bestaat. Alle vier de vereni-
gingen zijn een keer gastheer tij-
dens een cursusavond, zodat de 
verenigingen ook elkaars accom-
modaties leren kennen. Inmid-
dels zijn de eerste drie avonden 
achter de rug.

Belactie
De verenigingen hebben er de 
afgelopen periode voor gezorgd 
dat het vrijwilligersbeleid positief 
belicht wordt. Diverse vrijwilligers 
werden in het zonnetje gezet, in 
het clubblad, op de website en in 
de krant. Daarnaast bedachten 
alle verenigingen een creatie-

ve reclame campagne voor hun 
vrijwilligerswervingsactie. Met 
deze campagne is de basis ge-
legd voor een succesvolle belac-
tie. Een grote groep leden en ou-
ders is in februari gebeld met de 
vraag wat zij voor hun vereniging 
kunnen betekenen. Iedereen kan 
immers met zijn eigen kwaliteiten 
wel iets bijdragen aan het vereni-
gingsleven.
 
Hartverwarmende reacties
Van drie van de vier verenigin-
gen zijn de resultaten inmiddels 
bekend. Deze zijn uitstekend te 
noemen. Caroline Sprengers van 
Seabees: “We kregen heel veel 
enthousiaste reacties. Het was 
goed te merken dat bij de le-
den al bekend was dat we zou-
den bellen. Ik werd zelfs terugge-
beld door een volwassen lid die 
haar moeder aanmeldde: die wil 
ook zo graag iets doen en handig 
is met administratie. Echt hart-
verwarmend! We zijn nu bezig de 
aanmeldingen te stroomlijnen, 
onder te verdelen in incidentele 
en structurele hulp en taakgroe-
pen te maken. We hebben ook 
een avond gepland, waarop onze 

nieuwe vrijwilligers welkom zijn.”
Willem Schinkelshoek van de 
Heemsteedse Reddingsbrigade: 
“Op zaterdag 16 en 23 februa-
ri 2013 heeft de HRB 100 leden 
personen persoonlijk benaderd 
in het zwembad. Op zaterdag 2 
maart zetten wij onze actie voort 
door leden persoonlijk te bena-
deren. Vanaf volgende week zul-
len wij de leden die we hebben 
gemist nog na bellen. De reacties 
hebben we verwerkt in een over-
zicht en deze zijn tot nu toe zeer 
positief.”
 
Meer informatie
Op maandag 25 maart is de 
vierde bijeenkomst. Dan wor-
den de resultaten besproken en 
wordt gekeken hoe de verenigin-
gen structureel het vrijwilligers-
werk op de agenda kunnen krij-
gen. Voor meer informatie over 
de cursus Meer Vrijwilligers In 
Kortere Tijd kan men terecht op 
www.meervrijwilligersinkortere-
tijd.nl. Meer informatie over de 
werkzaamheden van Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort is 
te vinden op www.sportservice-
heemstedezandvoort.nl.

Nordic Walking beginnerscursus (50+)
Heemstede - Het wandelen 
met stokken (poles) is ook voor 
senioren ideaal. De poles ont-
lasten de nek, de schouders en 
de knieën. Uw uithoudingsver-
mogen en daarmee uw moge-
lijkheden worden vergroot. U 
verbrandt tevens meer calorieën.
Ook voor mensen die gezond-
heidsklachten hebben is Nordic 
Walking een geschikte manier 
om toch in beweging te blijven. 
Dus heeft u specifieke klachten 
neem even contact met ons op 
dan kunnen we kijken wat er in 
uw geval mogelijk is.
Poles zijn eventueel te leen bij de 
docent.

De cursus Nordic Walking be-
ginners 50+ start op woens-
dag 27 maart van 9.30 tot 10.30 
uur bij de ingang van de Water- 
leidingduinen bij Pannenkoe-
kenhuis ‘t Panneland aan de 
Vogelenzangseweg.

Aanmelden kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur:  tel. 023-548 38 28 of via 
www.casca-cursus.info.  
Na een beginnerscursus kunt 
u eventueel aansluiten bij Nor-
dic Walking onder begeleiding. 
Als u voor het eerst mee wilt lo-
pen met deze groep meldt u dan 
even aan: tel. 023-548 38 28.
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Godfried Bomans (1913-1971) een eeuw geleden geboren (deel 1)

Bomans en Berkenrode
(1932-1937/1945); een drieluik 

Familie
De grootvader van Godfried was 
een energiek, kleurrijk en ruste-
loos man met een haast oeverlo-
ze dadendrang, wisselend schat-
rijk en straatarm en zo vaak ver-
huisd dat zijn nuchtere vrouw 
het opgaf de gordijnen in te ne-
men of uit te leggen. Zijn naam 
was Jan Michiel Bomans en hij 
huwde in 1872 met Anna Maria 
Leuven uit Heemstede. In 1883 
richtte hij met zijn Heemsteedse 
zwager Leuven het ‘Haarlemsch 
Dagblad’ op, gevestigd in de 
Kleine Houtstraat 9 en gedrukt 
op de ‘Snelpersdrukkerij Bom-
ans & Co’. Die drukkerij bestaat 
niet meer maar het dagblad na 
130 jaar nog altijd. Broer Jan Bo-
mans (1915-2000), in zijn werk-
zaam leven hoofd van het Spaar-
nestad-fotoarchief en nog bij ve-
len bekend, vertelde me eens de 
volgende anekdote. Toen hij ooit 
op bezoek was bij de hoofdre-
dacteur van het Haarlems Dag-
blad met kantoor in de Grote 
Houtstraat zag hij tot zijn verras-
sing een ingelijst portret hangen 
van zijn grootvader. Voorzichtig 
vroeg hij of hij wist wie de man 
aan de wand was. “Geen idee, 
het hing hier al toen ik hier te-
recht kwam” was het antwoord 
en omdat de hoofdredacteur op 
die foto intussen wel was uitge-
keken mocht Jan Bomans het 
portret mee naar huis nemen. 
Uit het huwelijk Bomans-Leu-
ven zijn zes kinderen geboren, 
drie meisjes en drie jongens. De 
oudste zoon is pastoor in Krom-
menie geweest, de tweede werd 
ambassaderaad in Rio de Janei-
ro en de derde was advocaat 
maar vooral politicus, mr. Jo-
hannes Bernardus Bomans en 
hij heeft van 1932 tot zijn plotse 
overlijden in 1941 op Berkenrode 
gewoond. Hij vervulde functies 
als wethouder in de Spaarnestad 
(1917-1923), lid van de Tweede 
Kamer voor de R.K.Staatspartij 
(1916-1928) en lid van de Pro-

vinciale, vervolgens van Gede-
puteerde Staten van Noord-Hol-
land (1923 tot zijn dood). Bij de 
opening van wijnhuis ‘De Gulde 
Druyf’ in de Gierstraat zette hij 
onder een forse handtekening in 
het gastenboek ‘Lid Raad, Staten 
en Kamer’ Na zijn huwelijk met 
Arnoldina Josephina Oswalda 
Reynart zijn tussen 1909 en 1916 
acht kinderen geboren, van wie 
er 2 jong zijn overleden. In 1909 
als oudste dochter Wally, die la-
ter in het klooster intrad als zus-
ter Borromée, die de gezegen-
de leeftijd van 102 jaar zou be-
reiken.    
 
Van Den Haag via Haarlem
naar Heemstede
Godfried (Jan Arnold) Bomans is 
op 2 maart 1913 om 9 uur in de 
ochtend geboren op het adres 
Bierkade 2a. Enkele maanden la-
ter promoveerde zijn vader aan 
de Universiteit te Leiden en is hij 
met een collega een advocaten-
praktijk begonnen in Haarlem, 
waarvoor werd verhuisd naar 
Parklaan 12. Achtereenvolgens 
zijn Rex (1914) al genoemde Jan 
(1915) en Arnold Jan (1916) ge-
boren, laatstgenoemde trad als 
pater in bij de Trappisten in Zun-
dert. De kinderen bezochten de 
R.K. Schoolvereniging aan de 
Cruquiusstraat, destijds de eni-
ge katholieke school in Neder-
land waar jongens en meisjes 
in dezelfde klas onderwijs geno-
ten. In 1925 verhuisde het gezin 
binnen Haarlem naar een gro-
ter pand, huize ‘Boshof’, Kleine 
Houtweg 125. Naast hen woon-
de de rooms-katholieke dichter 
en schrijver Leo Tepe in de nog 
bestaande maar helaas verwaar-
loosde koepel vlakbij de vroe-
gere Mariastichting, die in Duit-
se literaire kring naam heeft ge-
maakt onder de naam van zijn 
geboorteplaats ‘Leo van Heem-
stede’. Het jaar daarop is God-
fried gymnasiumleerling gewor-
den van het R.K. Triniteitslyceum 

Zaterdag 2 maart was het precies honderd jaar geleden dat 
Godfried Bomans werd geboren. Niet in Haarlem, zoals vaak 
wordt gedacht en aan welke mystifi catie de schrijver zelf 
graag meewerkte, maar in ’s-Gravenhage.  Het geboortehuis 
is gesloopt, maar op het pand dat daarvoor in de plaats kwam 
is afgelopen zaterdag door burgemeester Jozias van Aartsen 
een plaquette geplaatst. Verder is op 2 maart een monumen-
tale tekst uit Pieter Bas in de centrale openbare bibliotheek 
van Dordrecht aangebracht. 

Op verzoek van ‘de Heemsteder’ volgt in drie delen een be-
knopte beschrijving van Godfried Bomans en zijn familie met 
nadruk op de paar jaar dat hij op Berkenrode verbleef, wel-
ke essentieel zijn geweest voor zijn eerste boeken zoals de 
Sprookjes, Pieter Bas en in mindere mate Erik of het klein
insectenboek. Die laatste publicatie die in het oorlogsjaar 
1941 verscheen en vanwege de lichte toon direct een succes 
bleek wordt in november 2013 in een oplage van bijna een 
miljoen exemplaren herdrukt en verspreid in het kader van de 
campagne ‘Nederland Leest” onder leden van de openbare
bibliotheek.

van de paters Augustijnen aan 
de Zijlweg. Op 16-jarige leef-
tijd debuteert hij in schoolblad 
‘Tolle lege’ [Neem en kies, be-
doeld als lees], met een verhaal 
‘Zuurkraampjes’. Zijn levens-
lange vriend wordt Harry Pre-
nen. Scholier Godfried schreef in 
1931-1932 een toneelstuk ‘Bloed 
en liefde’ met 32 rollen, omdat 
zijn klas 32 leerlingen telde en 
dat is in februari 1933 in de voor-
malige Jans-schouwburg aan de 
Jansstraat opgevoerd.  In een 
latere inleiding op het stuk uit 
1946 – toen het stuk al 500 keer 
was opgevoerd! - schreef de au-

aanvankelijk onder het pseudo-
niem B(ernard) Majorick, een 
schuilnaam die hij later overdeed 
aan J.Beljon. In mei 1932 vond 
vader Bomans dat hij het zich 
aan zijn stand verplicht acht-
te naar een groter pand te ver-
huizen. Dat werd ‘Berkenrode’, 
het vroegere ‘Westerduin’, gele-
gen aan de Herenweg, dat ove-
rigens werd gehuurd en dus niet 
gekocht.  Het was eigendom van 
Hendrik van Wickevoort Crom-
melin uit een geslacht van patri-
ciërs en gerenommeerde paar-
denliefhebbers.  
Wordt vervolgd
Hans Krol

Bomans kinderen.

Bomans vader.

Bomans grootvader.

Regelmatig krijgen wij de 
vraag of je in een wade, dus 
zonder kist, gecremeerd of 
begraven mag worden. Ja, 
sinds 1991 is dat mogelijk 
De meeste mensen kiezen 
echter voor een kist. Nu zijn 
er heel veel soorten kisten. 
Samen met de familie be-
spreken we wat bij iemand 
zou passen.
Onlangs vroeg een zoon of 
hij de kist voor zijn vader zelf 
mocht maken. Vader was 
altijd aan het timmeren ge-
weest en de zoon deed dit 
ook. We hebben besproken 
aan welke eisen de kist moet 
voldoen. Zo moet de kist van  
materiaal zijn gemaakt dat 
brandt of kan vergaan.  In 
dit geval hield vader niet van 
spaanplaat, dat was geen 
echt hout. Dus werd de kist 
van hout gemaakt, elzenhout, 
want daar werkte vader ook 
regelmatig mee. Toen de kist 
klaar was nodigde de zoon 
de rest van de familie uit om 
hem met elkaar in de bijen-
was te zetten. Pratend over 
het verleden en vaders werk 
waren ze de bijenwas aan het 
inwrijven. Het rook lekker.
Op de dag van de uitvaart 
zou vader in de kist worden 
gelegd. Tot die tijd heeft de 
kist naast zijn bed, waar hij 
op lag, gestaan.

Niet iedereen is in staat zelf 
een kist te maken. Voor men-
sen die toch zelf iets met 
de kist willen doen is er de 
Doe-het-zelf-kist: 6 planken 
om zelf de kist in elkaar te 
zetten met mooie katoenen 
bekleding. Voor hen die dat 
ook liever niet doen is er de 
mogelijkheid te kiezen uit 
een groot aanbod van kis-

ten. Van spaanplaat en hout 
tot wilgentenen en bananen-
blad. Wat men ook kiest, het 
belangrijkste is dat de keuze 
persoonlijk kan zijn.
Voor de één is een luxe mas-
sief eiken kist met koperen 
grepen passend, voor een an-
der een wilgentenen kist met 
ongebleekte katoenen bekle-
ding en hooi in het kussen.
We zien steeds meer kleur bij 
de kisten. Een onbewerkte 
vurenhouten kist biedt de 
mogelijkheid te worden be-
schilderd door kinderen, 
vrienden en bezoek. Een 
kleurrijke herinnering. 
Waar veel mensen in Ne-
derland het waarschijnlijk 
een heel vreemd idee vin-
den, zo’n bont geverfde kist, 
is dat elders op onze wereld 
heel gewoon. Zo bestaat in 
Ghana een hele mooie tra-
ditie van kleurrijke en bijzon-
der gevormde doodskisten. 
Hier maakt men kisten die 
het beroep of de hobby van 
de overledene uitbeelden. 
Een levensgrote ui voor een 
groentehandelaarster, een 
Mercedes voor een zaken-
man, een sardine voor de 
sardinevisser. Persoonlijker 
kan bijna niet.

De volgende keer gaan we 
dieper in op de keuze van de 
wade.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Een zelf gemaakte kist, 
een wade? (1)

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

teur dat het (grotendeels) tijdens 
de Kerstvakantie op ‘Berkenro-
de’ was geschreven. Min of meer 
in het geheim want vader Bom-
ans was er geen voorstander van 
dat zijn zoon naast [of in plaats 
van] het huiswerk nog literaire 
bezigheden verrichtte. “Nog hoor 
ik het loeien van de wind tegen 
de binten van de enorme zolder-
ruimte, waar ik in een hoekje zat 
te schrijven met een rood hoofd 
en glinsterende ogen. In het der-
de bedrijf hoort  de wind weer 
loeien, hij komt regelrecht van die 
oude zolder op Berkenrode.”  
Spoedig volgde ook zijn literai-
re debuut met proza en poëzie, 
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CoolHandLuuk op zondag-
middag live in de 1ste Aanleg
Heemstede - De 2e zondag is 
de vaste livemuziek zondag van 
de 1ste Aanleg. Een overweldi-
gend aanbod van kwalitatief 
hoogwaardige bands en com-
bo’s komt met veel plezier naar 
Heemstede om in dit mooie café 
te spelen. Uit Brielle komt Cool-
HandLuuk, deze band werd ge-
vormd in het najaar van 2011 
door drie outlaws Peter, Mar-
tin en Luuk. Alle drie veteraan-
muzikanten die hun sporen in 
de muziek hebben verdiend! 
Voor de naam van hun Band lie-
ten ze zich inspireren door Cool 
Hand Luke, de fi lmklassieker 
met Paul Newman, die samen-
vat waar de band voor staat: eer-
lijkheid, puurheid en een nimmer 
afl atende dorst naar vrijheid. Pe-
ter is de zanger/gitarist die de 
songs aanlevert, Martin bespeelt 
de bas, een onverstoorbare rots 

in de branding, Luuk, Mr Cool-
HandLuuk himself, vormt het 
drummend hart van de Band. De 
songs van CoolHandLuuk zitten 
vol onheil, verdoemenis en ge-
broken harten, soms romantisch 
en wanhopig, soms snerend en 
sarcastisch, soms teder en ge-
voelig, maar altijd swingend en 
rockend. . .
De muziek van CoolHandLuuk 
kun je omschrijven als een aan-
stekelijke mix van: Country Gi-
taarrock, Westcoast Sixties, Fol-
krock, Britpop en Gitaarrock met 
Roots invloeden.De muziek van 
CoolHandLuuk zindert als een 
woestijn in de namiddag!
CoolHandLuuk start zijn akoesti-
sche sessie om 17:30 uur en de 
toegang is, zoals altijd, gratis.
Café de 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103 (Hoek Kerklaan/Raad-
huisstraat).

Creatie Studio Jona.

Heemstede - Je bent bereid 
op je bek te gaan. Vol met je 
snufferd ergens in. Ook al heb 
je geen idee wat je te wachten 
staat. Waar je terechtkomt. En of 
je het kunt. Beter in vol ornaat op 
je muil, dan twijfelen.

In ‘Jochen Otten on ice’ houdt 
Jochen een hilarisch relaas over 
de eeuwige twijfel. Zijn komi-
sche wereld legt niet alleen de 
onrust van het twijfelen volko-
men bloot, maar met vlijmscher-
pe grappen luidt hij ook het ein-
de ervan in. Even pijnlijk als ont-

roerend. Even gitzwart als frivool.
Twijfel je nog om te komen? Nou, 
daar ga je al...

Waar en wanneer?
Deze bijzondere voorstelling is 
op vrijdag 15 maart om 20.15 uur 
in Theater de Luifel, 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 mi-
nuten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook te-
lefonisch reserveren via 023 548 
38 28 kies 1.

AutoShow Heemstede zaterdag 20 april 
op Raadhuisstraat & Binnenweg

Heemstede - Of de auto-RAI 
nou wel of niet doorgaat dit jaar 
dat maakt de winkeliersvereni-
ging WCH in Heemstede niet 
zo heel veel uit. Nu de prachti-
ge tweede plaats is bereikt in de 
verkiezing voor de Leukste win-
kelstraat van Nederland is er 
juist extra veel motivatie om ver-
der te gaan met tal van publieks-
trekkende activiteiten.
Op zaterdag 20 april wordt in het 
centrum de AutoShow Heem-

stede georganiseerd. Hiervoor 
zijn Heemsteedse A-Merk dea-
lers uitgenodigd. Voorlopig is de 
deelname van Van Poelgeest met 

BMW & Mini en van Autobedrijf 
Kunst met Suzuki al voor de vol-
le 100% zeker!
De ondernemers uit de Raad-
huisstraat en Binnenweg zullen 
met meer dan 200 winkels aan-
dacht besteden door de etalages 
een extra ‘Auto-thema’ te geven. 
Vragen? Neem dan contact op 
met  Alexander Mengerink van 
de Roos vulpenspeciaalzaak in 
Heemstede op e-mailadres in-
fo@vulpenspeciaalzaak.nl.

stede georganiseerd. Hiervoor 

BMW & Mini en van Autobedrijf 
Kunst met Suzuki al voor de vol-
le 100% zeker!
De ondernemers uit de Raad-
huisstraat en Binnenweg zullen 
met meer dan 200 winkels aan-
dacht besteden door de etalages 
een extra ‘Auto-thema’ te geven. 
Vragen? Neem dan contact op 
met  Alexander Mengerink van 

Cabaret in De Luifel:
Jochen Otten on ice

Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+)
Pieter Bruegel de Oude
Een boeiende lezing over het 
leven van Pieter Bruegel de 
Oude aan de hand van veel 
beeldmateriaal en met twee 
programma’s waarbij u zijn 
schilderijen ziet in combinatie 
met gedichten en muziek.  
U bekijkt Bruegels schilderij 
‘De thuiskomst van de jagers’ 
en luistert naar een gedicht 
van Pé Hawinkels (1942-1977) 
en muziek van Luigi Dallapic-
cola (1904-1975). En zo ook 
het schilderij ‘De val van Ica-
rus’ met een gedicht van Wy-
sten Auden (1907-1973) en 
muziek van Guiseppe Tarti-
ni (1692-1770). U krijgt zo een 
intense beleving van Bruegels 
werk. Zie ook www.wilkejans-
sen.com. De Trefpunt-Casca-
lezing is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
op dinsdag 12 maart om 14.30 
uur. De entree is 4,00. Telefoon 
(023) 548 38 28 kies 1. www.
casca.nl.

Film in de theaterzaal
op groot doek
Bijna iedere week draait er 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een fi lm in de
theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 13 maart is dat 
een dramafi lm die speelt in het 
door dictator Baby Doc be-
heerste Haïti, waar drie wes-
terse vrouwen blind zijn voor 
de harde sociale levensom-
standigheden vlak buiten hun 
paradijs. De fi lm begint om 
20.00 uur. Filmduur: 107 mi-
nuten.De entree is 5,00. Voor 
meer info óf om te reserve-
ren: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale fi lmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-

fel staat alle informatie over de 
fi lms die gepland staan. 

Literaire lezing 
Tatjana van Zanten:
Supergelukkig     
In haar boek Supergeluk-
kig geeft Tatjana een beeld 
van het mondaine leven in 
Bloemendaal. Mannen wer-
ken, en als de gerenommeer-
de zakenvrouwen niet werken 
brengen ze hun dagen door 
bij de schoonheidsspecialis-
te, de kapper, de sportschool, 
de personal trainer of met het 
drinken van witte wijn. De kin-
deren zijn vanzelfsprekend uit-
besteed aan de au pair, die ei-
genlijk het leven leidt dat de 
moeders zelf ooit voor ogen 
moet hebben gestaan. Het is 
een wereld waarin alles draait 
om schone schijn. Ook al gaat 
je man vreemd, zit je in een 
diepe crisis, wordt je kind ge-
pest: voor de buitenwereld 
moet het er perfect uit zien. 
Tatjana: “Toch is het geen sleu-
telroman, meer mijn persoon-
lijke, uitvergrote kijk op het le-
ven in Bloemendaal, het dorp 
waarvan ik houd en waar ik 
veel grappige en humoristi-
sche dingen meemaak.”  Toen 
Tatjana, verhuisd van Amster-
dam naar Bloemendaal, met 
de keerzijde van de medaille 
in aanraking kwam, het pes-
ten op school, wilde ze er over 
schrijven. Juist deze donkere 
kant van het dorp, waar verlie-
zen wordt gezien als zwakte en 
presteren het hoogste goed is, 
vindt ze veel belangrijker dan 
de hilarische scènes. 
De literaire lezing van Tatja-
na van Zanten is op donder-
dag 14 maart bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 20.00 uur. De entree 
is 10,00. Reserveren kan tele-
fonisch op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1. 

Koor Encore in kerkdienst Hartekamp
Heemstede - Op zondagmor-
gen 3 maart j.l. zong het Heem-
steeds koor Encore de sterren 
van de hemel in een kerkdienst 
van De Hartekamp aan de He-
renweg te Heemstede. Het the-
ma van de dienst was  ‘De weg 
naar Pasen en Pinksteren’.
De tweewekelijkse te houden 
kerkdienst voor de bewoners van 
De Hartekamp is oecumenisch 
van opzet. Regelmatig wordt er 
een koor uitgenodigd, zo ook de-
ze zondagmorgen koor Encore. 
De bewoners genoten zichtbaar 
van voornamelijk liederen van 
Henry Purcell. Encore is namelijk 
druk aan het repeteren voor een 
Purcell-uitvoering op zondag 3 
november 2013.
Encore is een gemengd koor dat 
bestaat uit 30 enthousiaste zan-
gers, die elke donderdagavond 

repeteren in de Haemstede-Bar-
ger School, onder de bezielende 
leiding van dirigent Bram Bier-
steker. Het koor is naarstig op 
zoek naar tenoren. Heb je be-
langstelling en wil je een keer 

meezingen of luisteren, dan ben 
je op elke donderdagavond om 
kwart voor acht van harte wel-
kom.
Voor meer informatie, kijk op de 
website: www.koor-encore.nl

Kledingbeurs Jacobaschool op 12 en 13 april
Heemstede - Het is weer bij-
na tijd voor de Voorjaarskle-
dingbeurs in de Jacobaschool, 
Lanckhorstlaan 9 in Heemstede.
Eerst zou de beurs plaatsvinden 
op 15/16 maart. De data zijn ge-
wijzigd naar vrijdag 12 en zater-
dag 13 april.
Vanwege persoonlijke en/of 
werkomstandigheden van een 
aantal van onze trouwe vrijwilli-
gers zijn er niet genoeg mensen 
om een beurs te draaien in het 
geplande weekend. Twee keer 

per jaar gaat de groep op vrij-
dagavond kleding innemen en 
op zaterdag is dan de verkoop, 
opruimen en afrekenen.
En 1x per jaar is op zaterdag de 
speelgoedbeurs.  Wie helpt mee?
Het gaat om alle soorten voor-
jaars- en zomerkleding zoals jas-
sen, rokjes, T-shirts, broeken, 
overhemden en bloesjes, enz 
enz. Wil je kleding inbrengen, 
vraag dan een letter en instruc-
tie aan via kledingbeursjacoba@
telfort.nl. In de instructie staat 

hoe je de kleding, door jou zelf 
geprijsd, van prijskaartjes voor-
zien en op lijsten ingeschreven 
in kunt brengen.

Info
Vrijdag 12 april tussen 20 en 22 
uur inbrengen.
Zaterdag 13 april verkoop van 
11.00 tot 12.30 uur.
Kledingbeurs Jacobaschool, 
Lanckhorstlaan 9, Heemstede.
Mail: kledingbeursjacoba@tel-
fort.nl.
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Heemstede – De opening in 
maart 2012 van de kunstwin-
kel in de Raadhuisstraat door 
burgemeester Heeremans  gaf 
al beweging in het leegstaande 
pand aan de Raadhuisstraat. Ei-
genaar van het pand, de make-
laar en een  kunstenaarscollec-
tief vonden elkaar. Een pop-up 
gallerie verrijkte de Raadhuis-
straat en gaf daarmee maan-
den later de nodige puntjes om 
tweede te worden in de strijd om 
de leukste straat van Nederland. 
Dat win je niet met leegstand! 
De winkeliersvereniging, WCH, 
was blij met hun komst , kunst-
minnend Heemstede ontdekte 
de kunstuitingen in vele vormen 
met meestal vrolijke kleuren en 
uitstraling. Vlinders, nana`s, sie-
raden maken een mens blij. De 
naam pop-up zegt het al, een tij-
delijke zaak, maar wat is tijdelijk 
als midden in het eerste jaar de 
makelaar kans ziet het pand te 
verhuren en direct met een an-
der pand komt. Dan gaan we be-
wegen, verhuizen dus. Anja Hol-
leman en Lilette de Bruin nemen 
het voortouw, stoppen er ook 
oneindig veel `vrije uren` in en 
vormen met andere kunstenaars 
een team van ongeveer zes man. 
Ook in dit team zit beweging en 

wisselt wel eens van samenstel-
ling.  Hun inbreng van kunst wis-
selt met de stemming, de zon-
kracht, de inspiratie, de motivatie 
en de werklust. Allemaal mensen 
met een bekende of onbekende 
naam, van Zuid Kennemerland 
tot Zuid Afrika en verder, maar 
altijd vrolijk en positief. De work-
shops hebben mede door de sa-
menwerking  met de Pasta Box 
een naam opgebouwd. Rijke 
ontmoetingen tussen cursisten 
en kunstenaars. Nana`s maken, 
mandala`s tekenen en verklaren, 
zilversieraden maken.Het laat-
ste succes: `kunst jouw kleur` 
een workshop voor persoonlijk 
kleuradvies, waar RTL even voor 
binnenkwam om opnamen te 
maken.  Vijftien gastexposanten 
zorgden het hele jaar ook voor 
beweging. Een beweging die de 
loop in het pand houdt met nieu-
we kansen voor de eigenaar. De 
pop-up gallerie is nu overal wel-
kom, toch! 

Open dag 9 maart
De winkeliers van de Raadhuis-
straat en Binnenweg krijgen za-
terdag 9 maart een vroeg ontbijt, 
waarna de pop-up gallerie vanaf 
tien uur open is met miniwork-
shops mandala`s, zendala`s ma-

ken. Kunstenaars die afgelopen 
jaar te gast waren, exposeren ie-
der één kunstwerk. Inschrijven 
op nieuwe workshops is deze 
dag flink goedkoper als cadeau-
tje aan de bewoners van Heem-
stede.
In voorbereiding is een creatie-
ve wedstrijd waaraan winke-
liers hun medewerking geven.  
Laat zien hoe jouw “Zoon op de 
Troon” er uit ziet. Inschrijving is 
gratis, iedereen mag meedoen 
met één kunstwerk op canvas 
doek  van 30x30 cm, waarbij elk 
materiaalgebruik is toegestaan. 
Door deelname wordt de gale-
rie eigenaar van jouw kunstwerk. 
Graag inleveren uiterlijk 11 april 
bij de Pop-up Gallerie Raad-
huisstraat 65 van woensdag t/m 
vrijdag van 13 tot 17 uur en za-
terdag van 11 tot 17 uur. Van-
af 12 t/m 25 april zijn de kunst- 
werken te bewonderen in de 
winkeletalages in de Raadhuis-
straat en Binnenweg. Zater-
dag 27 april om 15.00 uur wor-
den de winnaars bekend ge-
maakt in de Pop-up gallerie en te 
koop aangeboden. De opbrengst 
gaat naar een lokaal goed doel. 
Heemstede kijkt uit naar zijn 
zonen!
Ton van den Brink 

Pop-up gallerie één jaar in beweging

Bennebroek - Op vrijdag 13 
maart opent de Willinkschool 
te Bennebroek deuren voor 
belangstellenden. Tijdens de 
open ochtend kunt u op uw 
gemak rondkijken, terwijl de 
school in bedrijf is. Er is gele-
genheid om met ouders, kin-
deren en schoolleider te pra-
ten. Leerlingen van groep 8 
leiden bezoekers rond.  De 
open ochtend duurt van 9.00 
uur tot 11.30 uur. De school 
staat aan de Rijksstraatweg 89 
in Bennebroek.

Ontdek de Willinkschool
Moment van liefde 

Een kort moment
Heb ik het weer ervaren

dat waar het om gaat
onnoembaar
ongrijpbaar

een ontmoeting
in het ontmoeten

van jezelf in de ander
meebewegen,

zonder ik persoon.

Ada Lodder

Heemstede - In café de 1ste 
Aanleg had Bart Jonker we-
derom een warme literaire 
ontmoeting met een dichte-
res uit Heemstede. Een inte-
ressant gesprek met Ada Lod-
der over intensiteit, bestaan, 
kunst in woord en beeld en 
meditatieve momenten. Dit 
alles onder het genot van een 
goed glas wijn...

Ada Lodder geniet veel be-
kendheid in Heemstede door-
dat met grote regelmaat haar 
gedichten verschijnen in de ru-
briek ‘Dichtstorten’. “Ik krijg in-
derdaad wel vaak positieve re-
acties”, lacht Ada. “Het is leuk te 
horen dat mensen mijn gedich-
ten zo waarderen. Poëzie vormt 
eigenlijk de uitlaatklep voor mijn 
persoonlijke ontwikkelingen in 
het leven en is ook zo mijn leven 
binnengeslopen. Poëzie is een 
prachtig middel om filosofische 
en meditatieve momenten die de 
intensiteit van het leven kleuren  
te verwoorden. Dit kan voortko-
men uit ervaringen in het leven 
of ontmoetingen, zoals in het ge-
dicht ‘Moment van liefde’.  Maar 
mijn inspiratie groeit voorname-
lijk in de natuur, bijvoorbeeld in 
mijn hobbytuin. Ik kan zo genie-
ten van de stilteplekken tussen 
de planten, het een zijn met de 
natuur. De wisselingen van de 
seizoenen die gepaard gaan met 
de bloei, maar ook het verval van 
de planten vind ik prachtig om te 
zien. Deze meditatieve momen-
ten met tijd voor jezelf inspire-
ren mij en bevestigen de inten-
siteit van mijn bestaan: het aan-
wezig zijn in mijn zijn. Intensiteit 
van je bestaan ervaren is kracht. 
Het zijn deze thema’s die regel-
matig terugkeren in mijn gedich-
ten. Niet alleen in mijn gedichten 
overigens, ik schilder ook graag. 
Ook hierin beleef ik de intensi-
teit van het bestaan, door  aller-
lei soorten materialen te gebrui-
ken. Ik vind het ook belangrijk 
om geestelijk dingen op hetzelf-
de niveau met anderen te delen. 
Filosofie, de schoonheid van het 
leven en spiritualiteit doorkrui-
sen mijn leven. Als je dit omarmt, 
begrijp je de essentie van het 
bestaan, het teruggaan naar je-
zelf en wat het je gebracht heeft: 
een cadeautje dat immer door je 
leven stroomt”, aldus Ada.
Bart Jonker

Dichtstorten
Nieuw b egin                                                                             

                                                                                                          
Laat j e s cherpte v erzachten                                                  

bundel j e kr achten                                                                   
laat j e w aarheid g roeien                                                        

zodat l iefde                                                                                 
kan b loeien,vanuit                                                                   

een h art v ol v reugde                                                              
laat m aar g lijden                                                                       
wat n iet d eugde                                                                       

ervaar een  n ieuwe kan s                                                        
vol s pirit en  g lans                                                                      

laat h et v ernieuwde                                                                
je b ereiken,                                                                                

door om  j e h een                                                                       
te ki jken                                                                                       

open j e og en                                                                                                         
open je hart

geef het nieuwe
de ruimte

weg met alle smart.

Doorgaan

Niet stil blijven staan
maar verder gaan
de weg loopt door

volg het nieuwe spoor,
en verder ontdekken

van vernieuwde plekken,
die je vormen en kneden

van het toen
naar het heden
vertrouw op dat

wat je nog niet ziet
maar waarvan je weet
het zit in het verschiet.

Dichter legt aan bij... Ada Lodder

´De kracht van liefde´

Zijde 
schilderen

Bennebroek - Anja Hogervorst 
leert u de techniek van het zij-
deschilderen. In een  workshop 
beschildert u uw eigen sjaal. Die 
gaat van start op donderdag 14 
maart, en begint om 14.00 tot 
16.00 uur, Meerleven Witte de 
Withlaan 1, Bennebroek.
Kosten 7,50. Aanmelden 023 584 
5300.



Bennebroek – Een Elektro-
nisch Patiënten  Dossier, EPD,  
zonder privacy perikelen, als 
dat zou kunnen.  Apotheker 
Huub Haan in Bennebroek 
heeft een app. ontwikkeld dat 
voor iedereen als een persoon-
lijk patiënt dossier zou kunnen 
fungeren. Als bestuurslid was 
hij actief in de Apothekers Ver-
eniging en had daar de elek-
tronica portefeuille. Jaren ge-
leden zomaar ingerold en het 
boeide hem. Twee jaar gele-
den kreeg hij ineens een in-
geving tijdens het douchen. 
Hij piekerde al langer over het 
ongecontroleerde medicijnge-
bruik van zijn klanten. Eigenlijk 
het wel halen van medicijnen, 
maar niet innemen. Hoe kan 
ik de mensen helpen om hun 
medicijnen echt in te nemen. 
Er bestonden al telefoons die 
met een piep aangeven dat je 
een medicijn moet innemen, de 
medicijnwekkers. Hoe krijg ik 
nu patiënten zover dat ze trouw 
hun geneesmiddelen innemen. 
Het gaat immers om hun gene-
zing. Niet innemen schaadt de 
gezondheid, hij wilde dit voor-

komen. Goed regelen voor zijn 
patiënten. Als apotheker staat 
hij tussen de dokter die voor-
schrijft en de gebruiker, de pa-
tiënt. Hij kent zijn klanten en 
weet dat niet ieder pilletje in-
genomen wordt. Erger nog, 40 
tot 50 procent neemt niet in. 
Elke dag je medicatie innemen, 
dat vergeet je minder dan eens 
in de week een medicijn inne-
men. Dat  wordt vaker verge-
ten. Om maar te zwijgen van 
patiënten die het wel beter we-
ten en de helft gewoon niet 
slikken. Nederland gooit per 
jaar tussen de 500 en 600 mil-
joen euro’s weg of levert die 
in bij de apotheek. Met zijn 
medicijnapp. kan de patiënt 
ieder pilletje of poedertje aan-
vinken op zijn smartphone en 
zo zijn medicijnvoorraad bij-
houden, zijn die bijna op, dan 
gaat er een mailtje naar de 
huisarts en apotheek, de be-
stelalert. Een herhaalrecept 
via de receptenlijn in nu over-
bodig geworden. In de mail 
staat ook dat de arts altijd con-
tact met de patiënt kan opne-
men. Trouw innemen van al-

le medicijnen is van groot be-
lang voor de patiënt, elk hulp-
middel  hierbij is welkom. Al 
werkend met de medicijnapp, 
werd de app bij de eerste ge-
bruikers al gauw  een medisch 
dossier. Een elektronisch Per-
soonlijk Dossier, met gegevens 
over medicatie, bloedgroep en 
verdere medische gegevens.  
Zelfs de afkorting EPD blijft 
gelijk maar de privacy perike-
len zijn weg. Twee jaar werk-
te de apotheker met een soft-
wareontwikkelaar aan zijn vin-
ding. Het onderhoud hiervan 
vraagt voortdurend aandacht. 
Helemaal gratis lukt dat niet, 
de app. kost 2,69 euro. Leuke 
bijkomstigheid voor apothe-
ker Huub Haan is dat hij met 
de ontwikkeling van deze me-
dicijnapp. zijn problemen met 
de privacy van het elektroni-
sche patiënten dossier kwijt 
is. In bestuursvergaderingen 
kostten de privacy problemen 
steeds weer veel tijd die je lie-
ver besteedt aan andere zaken. 
Huub Haan, een gewone man, 
een bijzondere apotheker.
Ton van den Brink

Huub Haan uit Bennebroek

Blauwe Tram
even langs de Pauwehof
Heemstede – Een middagje mee met de legendarische Blauwe 
Tram die van 1913 tot 1948 in Heemstede reed, De Blauwe Tram 
reed door heel Noord- en Zuid Holland. Bekende lijnen waren 
Haarlem -  Leiden en Amsterdam – Haarlem – Zandvoort.  Van-
af 1929 in Heemstede bekend als Lijn 1. Ooit reed die door hart-
je Heemstede en Bennebroek. Hij verbond Haarlem met Leiden 
en was uitstekend geschikt voor een tochtje langs de bloeien-
de bollenvelden. Woensdag 13 maart organiseert de PCOB, Pro-
testants Christelijk Ouderen Bond Heemstede, een dia lezing die 
gehouden wordt door de heer Groenveld van de Stichting De 
Blauwe Tram. Hij is voorzitter van de stichting en kan heel veel 
vertellen over die bijzondere tram die de wereld van onze ou-
ders zoveel groter maakte en andere grote steden als Leiden, 
Den Haag en Amsterdam zo dichtbij brachten. Zien hoe onze 
ouders en grootouders met de tram naar het werk togen of op 
een mooie lentedag genoten van een bollentocht met die Blau-
we Tram. Misschien mocht u als kind mee! Woensdag 13 maart 
houdt de PCOB eerst haar jaarvergadering van 14.00 tot 14.30 
uur, waarna de voorstelling van de heer Groenveld begint. U 
bent van harte uitgenodigd. Toegang en koffie gratis in de Pau-
wehof, 13 maart om 14:30.
Ton van den Brink

Inloop bij Plexat
Heemstede - Op vrijdag 15 
maart kun je bij ‘t=Weer vrijdag 
binnenlopen, je bent van har-
te welkom! Heb je een idee voor 
een activiteit, laat het dan weten! 
Ook leuk om binnen te lopen als 

je eerst hebt gesport bij de Jon-
gerensportinloop-avond in de 
gymzaal aan de van der Waals-
laan van 20.00 tot 21.00 uur! Kom 
je daarna nog even lekker chil-
len!  ‘t=Weer Vrijdag is in Plexat, 
Herenweg 96, Heemstede van 
20.00-22.00 uur. Entree: gratis. 

Heemstede - Bij de Harte-
kamp Groep zetten al veel 
vrijwilligers zich in voor men-
sen met een verstandelij-
ke beperking. Toch heb-
ben we altijd nieuwe vrijwil- 
ligers nodig. Doe jij al vrij- 
willigerswerk? Of denk je er 
wel eens over om iets vrij-
willigs te gaan doen? En wil 
je eerst meer weten over de  
groep mensen voor wie je iets 
kunt betekenen, zonder gelijk 
een verplichting aan te gaan? 
Dan is de informele bijeen-
komst die wij op 26 maart or-
ganiseren misschien iets voor 
jou. 

s Avonds kun je je, geheel vrij-
blijvend, oriënteren op de moge-
lijkheden die er zijn bij de Harte-
kamp Groep. Een van onze psy-
chologen zal iets vertellen over 
de cliënten die bij de Harte-
kamp Groep wonen: wat is een 
verstandelijke beperking, welke 
soorten beperkingen hebben cli-
enten en hoe ga je als vrijwilliger 
met hen om.  De ervaring leert 
dat de luisteraar door de verha-
len van de gedragswetenschap-
per al erg enthousiast worden. 
De coördinatoren Vrije Tijd en 
Vrijwilligers zijn aanwezig om je 
uitleg te geven over de moge-

lijkheden die er voor vrijwilligers 
zijn. Zij zijn goed op de hoogte 
van alle vrijetijdswensen van cli-
enten en voor welke activiteiten 
er vrijwilligers nodig zijn. Er zijn 
activiteiten die elke week plaats-
vinden en er zijn mogelijkheden 
om je een paar uur per maand 
als vrijwilliger in te zetten.
Maar misschien heb je zelf ook 
wel een idee. Of een hobby die 
je graag met een cliënt wilt de-
len. Daar staan wij natuurlijk 
ook altijd voor open. Je kunt de-
ze avond uit eerste hand horen 
hoe het is om vrijwilliger te zijn 

bij de Hartekamp Groep. Ervaren 
vrijwilligers zijn aanwezig en ver-
tellen graag iets over hun inzet 
voor onze cliënten. Ook zij zijn 
ooit zonder enige ervaring be-
gonnen en weten nu hoe dank-
baar en leuk vrijwilligerswerk is.
Je ben van harte welkom op 26 
maart. Wij beginnen om 19.00 
uur in de Aula van de Hartekamp 
Groep, Herenweg 5, Heemstede.
Graag even aanmelden bij Caroli-
ne Salomonsz via: c.salomonsz@
hartekampgroep.nl of via tele-
foon 06-508 856 51 of 06-462 
271 82.

Informatiebijeenkomst Hartekamp Groep
Kom meer te weten over 
vrijwilligerswerk!
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Muzikale en literaire Russian Voice in Oude Kerk
Peter d’Hamecourt: “Russische 
romances brengen je in vervoering”

Peter d’Hamecourt is de Rus-
landkenner bij uitstek. Jaren-
lang was hij correspondent voor 
de NOS in Rusland, waar hij nog 
steeds woont. “Ik was daarvoor  
in de jaren 80 lang correspon-
dent in Latijns-Amerika, o.a. tij-
dens de burgeroorlog in El Sal-
vador”, legt Peter uit. “Toen ik 
voor het eerst voet zette in Rus-
land in 1987, was dat na Latijns- 
Amerika wel even iets anders. Je 
kunt je pas een goede voorstel-
ling van Rusland maken als je 
Rusland ervaart en de passie van 
het land voelt: je moet van Rus-
land ‘leren houden’. Dat de re-
latie tussen Nederland en Rus-
land is ontstaan op de gewone 
ontspannen manier is een my-
the.  Zij ontstond toevallig door 
de loop van de geschiedenis  op 
economisch gebied, doordat de-
ze landen  toenadering tot elkaar 
zochten. Denk maar aan tsaar 
Peter de Grote die naar Neder-
land kwam vanwege de Holland-
se scheepsbouw. Maar ook tsa-
rina Catharina de Grote, die ka-
pitalen uitgaf aan Nederland-
se kunst van Hollandse mees-
ters uit de Gouden eeuw en 
scheepsladingen vol verscheep-
te naar Rusland. Deze Hollandse 
kunst is nog veelvuldig  te vinden 
in de musea en paleizen van St. 
Petersburg.” 
In 1978 verlieten cellist Dmitri Fer-
schtman en zijn echtgenote pia-
niste Mila Baslawskaja, gevier-
de Russische musici, de toen-
malige Sovjet-Unie en vestig-

den zich in Nederland.  Zij zet-
ten hier hun actieve concertle-
ven voort. “Het was een tijd van 
uittochten van etnische groepe-
ringen uit Rusland met drama-
tische toestanden en lange pro-
cessen op de ambassades”, ver-
volgt Peter  d’Hamecourt.  “Wie 
in Rusland komt, komt midden 
in een wereldverhaal. Een veel-
kleurig wereldverhaal met ziel en 
hartstocht: emoties die goed tot 
uiting komen  in de 18e eeuw, het 
tijdperk van de zogenaamde ‘Ro-
mances’ . Een waar hoogtepunt in 
de Russische muziek en de lite-
ratuur”, vertelt Peter enthousiast.
Op woensdag 20 maart  in de 
Oude Kerk, omlijsten Dmitri Fer-
schtman en Mila Balawska-
ja  deze hartstochtelijke Russi-
sche ziel uit de romances muzi-
kaal met onder andere voor de 
cello gearrangeerde liederen en 
gedichten. Gedichten van on-
der meer Aleksander Poesjkin, 
die ook door Mila Balawskaja in 
de Russische taal gedeclameerd 

worden. Een indrukwekkende 
Russian Voice die bij het publiek 
nog lang zal doorklinken. Peter 
d’Hamecourt zal de avond af-
wisselen met boeiende verhalen 
over Rusland en zijn bewoners. 
Het programma zal verder be-
staan uit muzikale stukken van 
Nikolay Mjaskovsky: Sonate Nr. 
2 in a kl.t Op. 81, Sergei Rach-
maninov: 5 Romances en Peter 
Iljitsj Tschaikovsky: 4 Romances. 

Andere aanvangstijd
Kaarten kosten 24 euro per stuk 
(voor Vrienden van het Podium 
Oude Slot 22 euro) en zijn te be-
stellen op de website www.po-
diumoudeslot.nl of op telefoon-
nummer: 06-13 13 36 26.  Houd 
u er rekening mee dat deze voor-
stelling reeds om 19.30 uur be-
gint!

Pianovirtuoos
Vitaly Pisarenko
Het tweede programma van ka-
mermuziek in het kader van de 
relatie tussen Rusland en Ne-
derland, wordt vertolkt op za-
terdag 16 maart door de jon-
ge Russische meesterpianist Vi-

taly Pisarenko (1987). Ook deze 
uitvoering vindt plaats in de Ou-
de Kerk, die daarvoor de ultieme 
akoestiek biedt.
De pianist, een waar fenomeen 
uit Moskou, werd in 2008 uitge-
roepen tot eerste Prijswinnaar 
van het 8ste Internationaal Franz 
Liszt Pianoconcours te Utrecht. 
Sindsdien trekt Vitaly Pisaren-
ko de wereld over om de prach-
tigste pianoconcerten in opper-
ste technische  volmaaktheid en 
verfijning ten uitvoer te brengen. 
Het programma zal bestaan uit 
onder meer werk van Beethoven: 
Sonate Pathétique, Ravel: 3 de-
len uit Miroirs, Saint-Saens/Lis-
zt: Danse Macabre, Liszt: Dante 
Sonata en Rachmaninov: Corel-
li Variations.  Russische piano-
virtuositeit  pur sang in de Oude 
Kerk op zaterdag 16 maart. Aan-
vang: 20.15 uur.
Kaarten kosten 21,50 euro per 
stuk (voor Vrienden van het Po-
dium Oude Slot 19,50 euro) en 
zijn te bestellen op de websi-
te www.podiumoudeslot.nl of op 
telefoonnummer: 06-13 13 36 26.  
Bart Jonker

Heemstede - In 2013 besteden Nederland en Rusland aan-
dacht aan hun bijzondere relatie.  Mede door de SICA (Stich-
ting Internationale Culturele Activiteiten) wordt deze interna-
tionale culturele samenwerking gestimuleerd en gerealiseerd. 
In het kader van deze speciale relatie wordt in de Oude Kerk 
the Russian Voice opgevoerd.  Op woensdagavond 20 maart 
aanstaande, brengen cellist Dmitri Ferschtman en pianiste 
Mila Baslawskaja samen met Peter D’Hamecourt kamermu-
ziek, gedichten en verhalen uit Rusland ten gehore in de Ou-
de Kerk. Een prachtige muzikale en literaire reis door de ro-
mances van Rusland  met Peter d’Hamecourt als reisgids. De 
Heemsteder liet zich maar al te graag rondleiden.

Vitaly Pisarenko (fotografie: Yos-
hie Kuwayama).

Mila Baslawskaja en Dmitri Ferschtman (fotografie: Claire Huydts).

Peter d’Hamecourt’.

Jazz in Zandvoort met 
gastviolist Peter Ligtermoet
Regio - Op zondag 10 maart, aanvang 14.30 uur, kunt u luiste-
ren naar jazz in Theater De Krocht. Grote Krocht 41, Zandvoort. 
De gastsolist voor 10 maart is violist Peter Ligtermoet, van origi-
ne een klassiek geschoold musicus die zich na zijn studie heeft 
bekwaamd in meerdere muziekgenres. Een gastsolist die u zal 
verrassen in de serie Jazz in Zandvoort, maar die de moeite meer 
dan waard zal blijken gezien zijn uitzonderlijke vakmanschap. 
Er zal een zeer gevarieerd programma ten gehore worden ge-
bracht. Licht- klassieke muziek, Hongaars repertoire, jazzreper-
toire, te veel om op te noemen. 
In 1977 behaalde Peter het einddiploma solospel viool aan het 
conservatorium. Hij heeft veel samengewerkt met musici van het 
Concertgebouworkest, het Metropole Orkest en talloze radio- 
orkesten. Ook heeft hij veel studiowerk gedaan en is hij te horen 
op talloze opnames van diverse aard. Een type musicus waarvan 
er niet veel meer rondlopen.
Hij wordt begeleid door pianist Jean Louis van Dam en contra-
bassist Eric Timmermans. Jean Louis en Eric kennen elkaar van-
af eind jaren ‘80 en hebben sindsdien veelvuldig samengewerkt 
voor projecten van zeer diverse aard.
Reserveren kan telefonisch op 023-5310631 of via de knop 
‘voorverkoop’ op de site www.jazzinzandvoort.nl.
Toegang: 15 euro (studenten: 8 euro), passe partout voor alle 
resterende (3) concerten: 25 euro.

Vrouwelijk schrijftalent 
geïnterviewd bij Blokker
Heemstede - Drie vrouwen 
kregen het voor elkaar om bij 
grote landelijke uitgeverijen te 
debuteren.
Hoe deden zij dit en wat is hun 
schrijfgeheim? Donderdag 7 
maart interviewt Ziggy Klazes 
bij boekhandel Blokker een in-
terview plaats Mirjam Bran-
denburg, Gemma Venhuizen 
en Irene van Aart. Aanvang: 
20.00 uur en wie deze avond 
wil bijwonen betaalt 5 euro 
toegang. Reserveren gewenst 
via 023 - 5282472  info@boek-
handelblokker.nl

Over Alles bessen kun je eten 
van Gemma Venhuizen, uitge-
geven door Nijgh & van Ditmar:
Dit boek gaat over verlan-
gen naar wat voorgoed voor-
bij is - en dat wat nooit zal zijn. 
En vooral over de angst voor 
verkeerde keuzes. Want wel-
ke richting ga je uit als je al-
le kanten op kunt? Vanaf het 
moment dat de 23-jarige Jas-
mijn naar Spitsbergen vertrekt 
voor een fotografieproject ver-
andert haar leven volkomen.
Gemma Venhuizen (1985) is 
schrijver, fysisch geograaf en 
wetenschapsjournalist.
 
Over Vondelingen van Mirjam 
Brandenburg, uitgegeven door 
Atlas Contact:
De verhalen in Vondelingen 
hadden waargebeurd kunnen 
zijn. Ze gaan over het verdriet 
van de koningin, over een ge-
frustreerde bankier die zich 
door de overheid in de steek 
gelaten voelt en over de dood 
van een geliefd nijlpaard uit 
Artis. In sprankelend proza 

wordt de lezer via hilarische en 
soms ontroerende scènes naar 
verrassende ontknopingen ge-
voerd.
Mirjam Brandenburg (1970) 
studeerde politicologie en 
werkte bij de rijksoverheid.
 
Over De Boer op van Irene van 
der Aart, uitgegeven door Atlas 
Contact:
De Boer op gaat over de ver-
schillen tussen het leven in de 
stad en dat op een boerderij. 
Over kringfeestjes op het plat-
teland en verse muntthee in 
de stad. Over achterdocht en 
vooroordelen. Over het bes-
te van twee werelden en de 
waarheid over leven met een 
boer.
Irene van der Aart (1967) is ca-
baretière en actrice (en erva-
ringsdeskundige wat betreft 
het leven met een boer).
 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138.

Gemma Venhuizen.
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Aanmelden Kroonappels kan nog deze week

Klussen en doedagen Nldoet op 
15 en 16 maart, ook in Heemstede

Ter gelegenheid van de aanko-
mende troonswisseling startte 
het Oranje Fonds de zoektocht 
naar de Oranje Fonds Kroon-
appels. In het gehele koninkrijk 

kunnen maatschappelijke or-
ganisaties bestaande initiatie-
ven voordragen in de catego-
rieën: Jeugd, Buurt en Helpende 
Hand.  Het is voor het eerst dat 

Heemstede - Maatschappelijke organisaties staan de komen-
de weken goed in de spotlights. Er zijn tijdens NLdoet op 15 en 
16 maart klussen en activiteiten te doen. In Heemstede wordt 
geklust en opgeknapt bij onder meer watersportvereniging 
De Spaarnegeuzen en  scoutingverenigingen Bernadotte en 
De Haven. Bij Stichting Kom In Mijn Tuin en Stichting Peuter-
speelzaal Heemstede worden activiteiten gehouden. Meer in-
formatie vindt u op www.nldoet.nl Daarnaast is uit Heemstede 
1 initiatief aangemeld voor de zoektocht naar de Oranje Fonds 
Kroonappels, gestart ter ere van de aankomende troonswis-
seling. Dit is het initiatief Kom In Mijn Tuin. Zij biedt kinderen, 
minder-validen en ouderen de mogelijkheid het groeiproces 
van moestuinen te doorlopen. Het doel is mensen te verbin-
den met elkaar, de natuur en voedsel. In het hele land zijn er 
inmiddels ruim 1.000  voordrachten. Per gemeente zijn zo veel 
mogelijk aanmeldingen nodig. Het Oranje Fonds roept organi-
saties met mooie sociale initiatieven dan ook dringend op zich 
aan te melden. Dit is de laatste week dat dat nog kan, daarna 
is het publiek aan zet.

het Nederlandse publiek vervol-
gens mee kan stemmen op hun 
favorieten. Organisaties kun-
nen zich nog aanmelden tot 8 
maart op www.kroonappels.nl. 
De winnaars krijgen het predi-
caat Oranje Fonds Kroonappel, 
50.000,= en een bronzen beeld-
je, uitgereikt op Paleis Noordein-
de door de nieuwe Koning en 
Koningin.
 
Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven door geld, kennis en 
contacten. Per jaar besteedt het 
Fonds ongeveer 30 miljoen eu-
ro aan zo’n 8.000 grote en kleine 
maatschappelijke organisaties. 
De financiering hiervan komt van 
de Nationale Postcode Loterij, de 
Lotto en van Vrienden en het be-
drijfsleven. De Prins van Oran-
je en Prinses Máxima zijn be-
schermpaar van het Fonds.

Park Bennebroek krijgt vorm
Bennebroek – Een nieuw plan, 
een nieuwe toekomst voor het 
Bennebroeker Bos, dat na eni-
ge vijven en zessen een royale 
zeven kreeg van de omwonen-
den. De Bennebroekse boself-
jes moeten nog even wennen 
aan het idee dat ze Bennebroek-
se paranimfen worden, de om-
wonenden zijn er al tevreden 
mee. Oud-directeur  van het 
Landschap Noord-Holland, Jan 
Kuiper,sprak even over dat je in 
de ogen van een ander weleens 
een fout maakt, dat betekent nog 
niet dat de hele aanpak fout is. 
Misschien moet je je plan nog 
beter uitleggen. Kuiper heeft dan 
wel afscheid genomen, bij gele-
genheden als zaken afronden, 
daar staat hij bij te glimmen met 

zijn nieuwe opvolger Ernest Bri-
ét.  Francis Schennink, beheer-
der van de terreinen zuid, gaf 
een toelichting over de vrucht-
bare bijeenkomsten met de om-
wonenden en betrokken Benne-
broekers. Wethouder Annemiek 
Schep vertelde dat Bloemenda-
lers dit soort zaken altijd samen 
ter hand nemen en Bennebroe-
kers kennelijk ook. Gekozen is er 
voor een kleiner formaat bomen, 
ze mogen nog groeien. Ieder bos 
heeft zo zijn vernieuwings mo-
menten, zoals iedere genera-
tie bewoners de momenten be-
leeft dat er gerooid en geplant 
wordt om een bos levend te hou-
den.  Nu dus deze zaterdagoch-
tend, waar betrokken Benne-
broekers met groene handjes, 

kinderen en de genodigden met 
de schep naar de plantplaatsen 
liepen om de bomen te planten. 
Ernest wist dat kinderen uitste-
kend kunnen stampvoeten, dus 
de jeugd kon de grond rond de 
bomen flink aanstampen. Men-
sen van de groenvoorziening 
hielden een oogje in het zeil. In 
je enthousiasme zet je zo maar 
een boom scheef. Dat pikken 
parknimfen niet! Er zijn al pa-
den aangelegd en met honderd 
nieuwe bomen en zevenhonderd 
struiken is Bennebroek een park 
rijker. Langs het stuk Binnenweg 
aan de kant van het park worden 
nog  nieuwe bomen geplant vol-
gens wethouder Schep, maar dat 
is nog niet officieel. 
Ton van den Brink

Katers in 
politiewagen
Heemstede - Bij dakwerk-
zaamheden bij een dierenkliniek 
aan de Zandvoorter Allee is 
woensdagmiddag rookontwik-
keling ontstaan. Rond half vier 
stond dekliniek vol met rook 

waarop de brandweer werd ge-
alarmeerd.
Drie katers die deze middag zijn 
behandeld zijn tijdelijk onderge-
bracht in een politiewagen ter-
wijl de brandweer op onderzoek 
uitging. Met een grote overdruk-
ventilator is de rook uit het pand 
geblazen. Na ongeveer een half
uur kon de kliniek weer worden 
vrijgegeven.

Fotografie: Michel van Bergen

Zaterdagmiddag
bridge van Bridgeclub Bel Air
De strijd om het kampioensschap van de zaterdagmiddag bridge-
drive van Bel Air is ongemeend spannend. De regerende kampi-
oenen John Missaar en Martin Baas konden niet met elkaar spe-
len en Martin kwam met Paulien Frenay aan tafel. Zij moesten ge-
noegen nemen met 51,25%.  George Cerneüs en Jan Kleijn maak-
ten daar dankbaar gebruik van. Met een score van 55,21% heb-
ben zij nu een voorsprong van 4%. De finale zal gespeeld worden 
op zaterdag 6 april en dan kunnen George en Jan weer niet sa-
men spelen.  Agnes en Richard Kemper konden hun eerste plaats 
niet vasthouden. Zij hadden een offday, anders kan je de score van 
41,04% niet verklaren. Ook Ans Heemskerk en Gea v.d. Berg vie-
len met het resultaat van 45,83% weg uit de top drie. Willy Groo-
tendorst en Tineke v.d. Linden slaakten een kreet van vreugden 
toen de uitslag bekend werd gemaakt. Eindelijk een zeer goede 
score. Met 62,50% werd de winst gepakt in de A lijn. Dessa Ra-
mic en Marina Ebeling zijn aan de eindsprint begonnnen. Met een 
score van 56,88% klommen zij een paar plaatsjes en met nog een 
goede score kunnen zij degradatie ontlopen. Zij staan nu nog op 
plaats 20 en moeten nog twee plaatsen stijgen. Voor Lucie Aars-
sen en Ruud Teunissen is het doek al gevallen. Ook nu weer bleven 
zij ver onder hun niveau, zodat zij voor het eerst naar de B groep 
afdalen. Ook voor Dikky Poldervaart met Corry Zandvliet en Jos en 
Alex Zethof zal het moeilijk worden zich te handhaven.
Carla en Hans Verdonkschot hebben de eerste plaats in de B 
groep stevig in handen. Zelf behaalden zij 56,25% en hun naaste 
concurrent Jo Capelle en Thea Arnold speelden niet in de sterkste 
samenstelling. Jo speelde met Mieke Huizing en kwam niet ver-
der dan 48,84%. Lenie Houtkamp en Margot v. Tongeren pakten 
de winst met 65,05% en klommen naar de derde plaats.  Joke en 
Henk Griffioen kwamen uit  in de C lijn en behaalden 62,15%, zo-
dat zij de finale in de B lijn mogen spelen. Agnes Kloppers en Ma-
rita Donders werden eerste in de D lijn met 60,42% en ook zij slui-
ten dit seizoen af in de grote zaal. Marianne Ligthart met Jan Vis-
ser kwamen met 57,29% op de tweede plaats in de C lijn en klom-
men naar de zeventiende plaats in de totaal rangschikking.  Ineke 
en Ben Jonkers vielen met hun score van 42,59% terug naar plaats 
vierenentwintig.  Ook Wilma Koek met Martin Hoogeterp konden 
hun plaats in de grote zaal niet vasthouden. Met 39,58% werden 
zij laatste in de B lijn. Ondanks het goede resultaat van 57,14% 
hebben Joke Vroling en Ellie Kieft de grote zaal niet gehaald. 
Lucie Doeswijk en Ina Langeveld daar en tegen wel. Zij behaalden 
51,74% en klommen naar plaats negentien.         
Piet van den Raad

INGEZONDEN



Doelpuntenmachine 
Kon. HFC stokt in 2013
Regio - Opnieuw wist de Kon. 
HFC dit jaar, nu in de uitwed-
strijd tegen de amateurs van 
Feyenoord, niet te scoren. Dat de 
solide verdediging weinig weg-
geeft is daarbij een geluk. Zeg-
gen en schrijven één doelpunt 
werd er in dit nieuwe jaar ge-
scoord. Vooral spits Martijn Tjon-
A Njoek zoekt naar zijn vorm van 
voor de winterstop. In plaats 
van sober zijn bijdrage te leve-
ren en zo te trachten zijn vorm 
weer terug te krijgen zat hij voor-
al de zeer zwakke scheidsrechter 
Eleveld op het lijf. Met een ge-
le kaart voor het bekritiseren van 
de scheidsrechter kwam hij nog 
goed weg. De eerste helft was 
het aankijken meer dan waard. 
Beide ploegen waren aan elkaar 
gewaagd. HFC had het bete-
re van het spel maar Feyenoord 
kwam aanvallend met veel men-
sen opzetten en de sterke spits 
Jan Willem Schep deed de Fey-
enoord aanhang denken aan 
Pelle die bij de profs furore 
maakt. Gelukkig voor HFC had 
deze grote kopsterke spits tech-
nisch niet zo veel in huis. Jeffrey 
Sam Sin strooide met prachti-
ge passes en zette de lijnen uit 
op het veld. Dat hij in de twee-
de helft onverklaarbaar wegzak-
te tot een middelmatige voetbal-
ler is geen goed teken voor HFC. 
Of zijn conditie laat het afwe-
ten of hij gaf te veel in de eer-
ste 45 minuten. Wouter Haar-
mans was dicht bij een doelpunt 
maar struikelde voordat hij kon 

afrukken. Ook Tjon-A Noek was 
dicht bij een treffer. Zijn inzet 
verdween net langs de verkeer-
de kant van de paal. Man of the 
match bij HFC was Vincent Vol-
kert die als linksachter een so-
lide wedstrijd speelde en regel-
matig mee ten aanval trok. De 
tweede helft was niet om aan te 
zien. Ook nu weer zat Mike van 
den Ban op de bank en mocht 
pas ver in de tweede helft inval-
len. Met zijn rust en overzicht 
had hij het tij voor HFC mogelijk 
kunnen keren. Feyenoord kwam 
met tien man te staan, omdat 
Nick van Katwijk rood kreeg na 
een wat harde charge. Het was 
zeker geen rode kaart waard 
maar de warrig fluitende arbiter 
Eleveld vond van wel. Vanaf dat 
moment was HFC de kluts kwijt. 
In plaats van de zaak te hergroe-
peren, het tempo op te voeren 
en het speelveld breed te hou-
den ging iedereen voor zich-
zelf lopen voetballen en stond er 
geen team meer. Eerder al tegen 
Hilversum gebeurde hetzelfde en 
wist HFC niet te profiteren van 
het numerieke overwicht. Voor-
al de eindpasses bij het instel-
ling brengen van de aanvallers 
bleef uit. Een wedstrijd om snel 
te vergeten. Medekoploper Al-
phense Boys zette RKAVV een-
voudig aan de kant en heeft na 
vandaag de beste papieren voor 
promotie naar de Topklasse. HFC 
speelt zondag 10 maart thuis te-
gen hekkensluiter Elinkwijk. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Het trainersteam 
van HPC Heemstede heeft af-
gelopen zondag een leuke trai-
ningsdag voor hun wedstrijd-
zwemmers georganiseerd in het 
50- meter bad van Beverwijk. 
Een groep van ruim 30 zwem-
mers kregen eerst een paar oefe-
ningen om hun reactievermogen 
te testen, gevolgd door een stuk 
Open Water Techniek. Ook de 
glijfase en insteektechniek van 
de armen kwam aan bod even-
als de start en keerpunten. In de 
eerste training van 2 uur hebben 

de oudere zwemmers 3,2 en 2,6 
kilometer weggezwommen ter-
wijl de jongeren speciale tech-
niekoefeningen deden. Daarna 
volgde een lekkere en gezelli-
ge lunch en was het de bedoe-
ling dat de zwemmers nog een 
uurtje rust zouden nemen. Maar 
binnen de kortste keren lag ie-
dereen weer in het water waar-
in met ballen en grote zwemban-
den werd gespeeld en waarbij er 
volop gebruik werd gemaakt van 
de glijbaan en de duikplank. De 
middagsessie bestond uit een 

clinic die gegeven werd door 
de bekende Open Water zwem-
mer Daan Glorie die in augustus 
twee keer het Kanaal over gaat 
steken. Van Frankrijk naar Enge-
land en weer terug…

Al met al was het een super-
gezellige dag. Vooral de jon-
kies die net zijn begonnen zijn 
weer een ervaring rijker door in 
een 50-meter bad te hebben ge-
zwommen. Sommigen verzucht-
ten doodmoe aan het eind van 
de dag: “Ik dacht in het begin 
dat er geen einde aan de baan 
kwam, maar ik vond het wel heel 
erg leuk!”. 

Heemstede - Het Instituut voor 
Fysiotherapie Heemstede gaat 
binnenkort weer van start met  
hardloopgroepen voor de be-
ginnende hardloper. De cur-
sus voorziet duidelijk in een be-
hoefte gezien het groeiend aan-
tal aanmeldingen in het afgelo-
pen jaar. Om alle geïnteresseer-
den aan bod te laten komen, 
starten de komende maand dan 
ook niet één maar twee groepen:  
op woensdagochtend 13 maart 
van 09.00 uur tot 10.15 uur en op 
dinsdag 2 april  van 16.30 uur tot 
17.45 uur. 

Het doel is om in acht weken tijd 
te komen tot 30 minuten aan-
eengesloten hardlopen. Onder 
deskundige begeleiding van fy-
siotherapeuten werk je aan de 
conditie, het voorkomen van 
blessures, jezelf fitter voelen en 
een betere balans tussen in-
spanning en ontspanning. 
Tijdens de cursus wordt aan-
dacht besteed aan diverse loop-
vormen, looptechniek, war-
ming-up en cooling-down. Na 
de cursus ben je in staat om met 
deze basiskennis zelfstandig 
en op een verantwoorde en ple-

zierige manier te hardlopen.
De cursus is specifiek opgezet 
voor de beginnende hardloper, 
die graag op een laagdrempe-
lige manier aan de conditie wilt 
werken. Kortom: haalbare doe-
len, kleine groepjes, persoonlijke 
begeleiding, lichamelijke signa-
len en grenzen herkennen, bles-
surepreventie, sporten oppak-
ken, ritme, buitenlucht.
Meer info of aanmelden bij Roy-
ce Kortekaas/ Jessica van Een-
denburg,
info@fysio-heemstede.nl,
tel: 023 – 5282914 / 5281906.

Kinderen van basisschool De Evenaar 
doen mee aan W4 Kangoeroe-wedstrijd!
Heemstede - Op donderdag 21 
maart vindt in 50 verschillende 
landen de Kangoeroe rekenwed-
strijd plaats. Dit is een reken- en 
wiskundewedstrijd voor leerlin-
gen vanaf groep 3 op de basis-
school t/m klas 6 van het VWO. 
Wereldwijd doen er zo’n 6,5 mil-
joen leerlingen aan mee. De 
wedstrijd wordt op school ge-
houden en bestaat uit 5 keu-
zevragen die oplopen van een-
voudig tot zeer moeilijk, op 5 
verschillende niveaus. Drie ni-
veaus voor de basisschool en 

twee niveaus voor de middelba-
re school. De wedstrijd is niet al-
leen bedoeld voor rekenwon-
ders, maar voor iedereen die van 
puzzelen houdt! De opgaven zijn 
zo gemaakt, dat ze voor iedereen 
leuk zijn om te doen. Basisschool 
De Evenaar doet dit jaar voor het 
eerst mee met deze wedstrijd. 
De kinderen hebben in de klas al 
een voorproefje gehad. Naast al 
dit denk- en puzzelwerk, zijn de 
leerlingen van groep 7 van basis-
school De Evenaar ook nog eens 
bezig voor het goede doel!

De hele maand maart staat in de-
ze groep in het teken van ‘Wan-
delen voor water’, voor schoon 
drinkwater in Bangladesh. In sa-
menwerking met Maxfoundation 
hebben zij een actie op touw ge-
zet. Op donderdag 28 maart zul-
len zij 6 kilometer gaan lopen, 
met 6 liter water op hun rug. Zij 
laten zich voor deze tocht spon-
soren. De opbrengst gaat na-
tuurlijk naar Bangladesh. Daar 
zullen waterputten geslagen 
worden.
Als dat geen goed doel is?!

Leuke trainingsdag HPC

Kunstgeschiedeniscursus 
Hollands Licht: Kunstenaarskolonies 
in Nederland 1840-1940
Heemstede - In de cursus Hol-
lands Licht: kunstenaarskolonies 
in Nederland 1840-1940 staat 
het fenomeen van de kunste-
naarskolonie centraal. Achter-
eenvolgens zullen Oosterbeek, 
Laren, Spakenburg, Bergen, Kat-
wijk en Domburg de revue pas-
seren. Tot slot komen de Gro-
ningse schilders van De Ploeg 
aan bod, die vergelijkbaar met 

de Bergense school een expres-
sionistische stijl ontwikkelden. 
Zo krijgen we een prachtig beeld 
van de Hollandse landschap-
schilderkunst van 1840 tot 1940. 
In navolging van de Franse schil-
ders van Barbizon streken Ne-
derlandse kunstenaars neer in 
schilderachtige dorpen om in-
spiratie op te doen in de onge-
repte natuur. Het plein-air schil-

deren kwam in zwang: schil-
ders gingen buiten in de natuur 
schetsen en olieverfstudies ma-
ken die zij aanvankelijk nog in 
hun atelier verder uitwerkten. 
De cursus van 4 lessen start bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op maandag 25 
maart van 9.00 tot 12.00 uur. Op-
geven kan via 023-548 38 28 kies 
1 of via www.casca-cursus.info.

Verantwoord hardlopen kun je leren!
Bewegen of sporten heeft een positieve 
invloed op zowel lichaam als geest

 
6 maart 2013  •  de Heemsteder    19







 
00   de Heemsteder  •  00 maand 2013

VOORJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

STYLE

Vrouwelijk 
en vlot
Vrouwen mogen zich komend seizoen 
echt vrouwelijk voelen. Met soepele, 
vlotte stoffen die zacht en aaibaar zijn 
en passen als een second skin. 

Eigentijdse broeken met een mooie pas-
vorm, pittige rokjes, makkelijke leggings, 
bijpassende tops, soepele jurkjes, com-
fortabele nightwear, gecombineerd met 
leuke accessoires zoals riemen, armban-
den en schoudertassen. Of zonnige san-
daaltjes met een houten zool. Het kan 
deze zomer allemaal. Het toverwoord is 
combineren. Of het nu gaat om kleur, stijl 
of stof? Je mag gerust experimenteren. 
Belangrijke trend is dat het komend sei-
zoen allemaal tijdloze fashion moet zijn, 
die qua snit meerdere seizoenen mee 
gaat en waarbij zoals gezegd alles met el-
kaar te matchen is. In feite maak je van 
je garderobe een bouwpakket, waarbij el-
ke nieuwe aanschaf een waardevolle aan-
vulling vormt. Veel merken doen aan de-
ze trend mee. Karakteristiek voor dit merk 
zijn de mooie, natuurlijke stoffen in tijdlo-
ze, ingetogen kleuren. In het voorjaar zien 
we veel poedertinten en zachte kiezel-, 
aarde-, en zandtinten. De frisse, pure stijl 

Het is dit voorjaar retro wat de klok slaat. 
Neonkleuren, schreeuwerige prints en 
material blocking. De luidruchtige ja-
ren tachtig vertalen zich naar opvallen-
de maar stijlvolle pumps, sneakers en ve-
terschoenen. De dames kunnen hier ze-
ker mee voor de dag komen. Maar ze mo-
gen ook voor een ander ‘tijdsbeeld’ kie-
zen. Wat te denken van de ‘fabulous fi fties 
look’. Deze reactie op de kleurenexplosie 
van vorig jaar kenmerkt zich door vlam-
mende pastel combinaties en vrouwelijk 
gevormde pumps en sleehakken. Ben je 

toch meer in voor een wat ander tijdsbeeld 
dan ga je voor de jaren negentig. De jaren 
van glamour, die altijd blijft terugkomen. 
En zonder goud geen glamour! Schoenen 
om mee te loungen, fl aneren en om mee 
gezien te worden. Van sexy pump tot een 
stijlvol laarsje. Waar je ook voor kiest: het 
wordt geen saai voorjaar! Maar je moet 
deze schoenen wel durven te dragen!

Met de nieuwe schoenentrends loop 
je niet ongezien voorbij.
Foto: s.Oliver Shoes

  COMEBACK VAN DE JAREN VIJFTIG, TACHTIG EN NEGENTIG

Neonkleuren en felle prints
Verrassend, uitgesproken en fl itsend. Dat kunnen we zeggen van de nieuwe 
voorjaarscollecties damesschoenen. De jaren tachtig maken een absolute 
comeback. Maar we zien ook invloeden uit de jaren vijftig en negentig. 

MET EEN TAS MAG JE GEZIEN WORDEN

Studs beleven een comeback
Metallics, studs en kant. Het zijn de kenmerken waar het bij een stoere tas 
deze zomer om draait. Vooral de veelzijdige mix van ‘high fashion trends’ 
staat centraal.

is even vernieuwend als vertrouwd. Vlot 
en vrouwelijk. No-nonsense mode, zon-
der overbodige poespas of tierelantijnen. 
Comfortabele, draagbare mode, om je el-
ke dag weer op en top vrouw in te voelen. 
Belangrijk te weten is dat het de subtiele 
details zijn, zoals een asymmetrische lijn, 
watervalhals, of klein rimpeleffect op de 
buik, die ervoor zorgen dat de mode élke 
vrouw goed staat. 

  MOOIE, NATUURLIJKE STOFFEN IN TIJDLOZE KLEUREN

In het voorjaar zien we veel zachte kiezel-, 
aarde- en zandtinten.
Foto’s: Fresh

  COMBINATIE VAN CHIC MET SPORTIEVE INVLOEDEN

Nieuw leven voor de blazer 
De blazer gaat het deze zomer helemaal maken. De klassieke tuxedo combi-
neert urban chic met glamour. Daarmee kun je voor de dag komen.

De smokingblazer is trendy en verkrijgbaar 
in verschillende uitvoeringen, waardoor 
deze de perfecte compagnon voor komen-
de zomer wordt. De blazer staat niet op 
zich. Eigenlijk draait het allemaal om com-
binaties van kleurrijke bloemprints en me-
tallics, in contrast met een hoog zwart-wit 
gehalte. De collecties rond dit thema zijn 
gebaseerd op de ‘uptown chic’ vibe van de 
jaren zestig. Een fi jne mix met perfectie op 

gebied van afwerking en belijning. De col-
lecties hebben duidelijke sportieve invloe-
den, die worden geperfectioneerd door 
fraaie jersey shorts en blousons. De skin-
ny jeans leggen een mooie basis, met na-
me in exotische prints, fl ashy metallics en 
sporty stripes. Echte sorbettinten - zoals li-
la, abrikoos en citroen - staan centraal in 
het kleurenpalet, zoals gezegd afgewisseld 
met meesterlijk zwart-wit. 

De blazer mag weer gedragen worden. Bijvoorbeeld naast kleurrijke combinaties.
Foto: SET

Een royale weekender, soepele bui-
del, populaire shopper, pastel color-
blocking en een snufje neon. Het komt 
in de tassenmode allemaal voorbij. Er 
worden veel variaties in metallics ge-
boden. Zo zien we metallic accenten in 
champagne, zilver en tin verwerkt in de 
modellen. Het zorgt voor een strakke 
moderne look. Studs beleven een ver-
rassende comeback en zijn ook te zien 
in schoenencollecties. Studs zijn kleine 
metalen of plastic drukkertjes, die je 
eenvoudig op je kleding of accessoires 
bevestigt. Op eigenzinnige wijze wor-
den de studs verwerkt in een opvallen-
de contrastkleur. Stoer!

Er worden veel variaties geboden.
Foto’s: Bulaggi
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Heemstede/
Bennebroek

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

Excursies
Zaterdag 9 maart 
• Excursie vogels en hun 
zang in Leyduin Heemste-
de. Aanvang: 10.00 uur. Duur: 
2 uur. Vertrek:  Parkeerplaats 
Leyduin, Manpadlaan Heem-
stede. Kosten: geen. Aanmel-
den niet nodig. Meer informa-
tie over het IVN en haar activi-
teiten vindt u op http://ivn.nl/
afdeling/zuid-kennemerland.

Lezingen
Dinsdag 12 maart
• Trefpunt-Casca-lezing bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede ‘Pieter Bruegel 
de Oude’. Aanvang: 14.30 uur. 
Entree: 4,-. Telefoon (023) 548 
38 28 kies 1. www.casca.nl.

Donderdag 14 maart
• Literaire lezing in Casca 
de Luifel, Herenweg 96, aan-
vang: 20.00 uur. Superge-
lukkig, ‘een meeslepende 
roman over de happy few 
in Bloemendaal. Entree: 
10,-. Reserveren kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1. 

Agenda
Cultuur Vrijdag 15 maart

• Lezing bij Groei & Bloei-
afdeling Bennebroek (laat-
ste van dit seizoen) over on-
bekende kanten van wilde 
planten. Door Jos Ketelaar. 
Aanvang: 20u. In Het Trefpunt, 
Akonietenplein, Bennebroek. 
Entree: 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.

Zondag 10 maart
• CoolHandLuuk treedt 
op in 1e Aanleg, 17.30 uur. 
Akoestisch. Toegang: gratis.

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

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

Gemma Venhuizen.

• Interview drie schijfsters 
uit Heemstede/Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 
5 euro. Reserveren gewenst 
via 023 - 5282472  info@boek-
handelblokker.nl. Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede.

Vrijdag 13 maart
• Open ochtend Willink-
school Bennebroek van 
9.00-11.30 uur. Rijksstraatweg 
89  2121 AD Bennebroek. Tel. 
023 584 6505.

• Film over Haïti op groot 
doek in theaterzaal Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanvang: 20u. Entree: 
5,-. Bel Casca voor meer info 
over deze film óf om te reser-
veren op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.

Vrijdag 12 en
zaterdag 13 april
• Kledingbeurs Jacoba-
school, Lanckhorstlaan, 
Heemstede, inbrengen vrijdag 
tussen 20-22u. Verkoop: zater-
dag 13 april van 11-12.30u. In-
fo: kledingbeursjacoba@tel-
fort.nl.

Zaterdag 20 april
• Autoshow Heemstede op 

Raadhuisstraat & Binnenweg. 
Informatie: info@vulpenspeci-
aalzaak.nl

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.

7 t/m 24 maart
• Reizen als inspiratiebron 
voor Waag-expositie. Spaar-
ne 30, Haarlem. Coby Kluit-
man (schilderijen en foto’s) en 
Ruud Zweypfenning (beelden) 
stellen: impressies van men-
sen, landschappen en dieren. 
(Openingstijden: 13.00 – 17.00 
uur) Op zondag 10 maart om 
15.00 uur vindt de feestelijke 
opening van deze tentoonstel-
ling plaats (www.kzod.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.

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

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 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.

• Swingsteesjun houdt een 
30up dansfeest in de So-
ciëteit ‘Vereeniging’ aan 
de Zijlweg 1 in Haarlem. Met 
DJeff Goodheart. Feest duurt 
tot ca 1.30u. Kaarten: 8,50 eu-
ro in de voorverkoop bij de 
Sociëteit of via www.Swing-
steesjun.nl. Swingen op dis-



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 
fi lm) 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.
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. Toegang: 
14,-. Reserveren: www.pro-
jectfors.nl.
Brak gaat over twee oudere, 
samenwonende zussen die 
troost en gezelschap 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.

Zondag 10 maart
• Vlooienmarkt in sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 van 9.30 tot 
16.00 uur. Entree: 2,50 per per-
soon. Kinderen t/m 11 jaar en 
onder begeleiding gratis toe-
gang.
Voor meer informatie of reser-
veringen: 0229-24 47 39 of 24 
46 49.  Of: www.mikki.nl.

• Barbie verzamelbeurs in 
Van der Valkhotel Haarlem-
Zuid, Toekanweg 2. Toegang: 
5,- volw. Kinderen tot 12 jaar: 
2,50 euro/kinderen tot 5 jaar 
gratis. Van 10 tot 16 uur. Voor 
meer informatie: www.bar-
bieinholland.nl.

Dinsdag 12 maart
• Afdelingsmiddag Vrou-
wen van Nu, afd. Aerden-
hout in de tuinzaal van de Ad-
ventskerk, Leeuwerikenlaan te
Aerdenhout. Aanvang 14.30 
uur.
Onderwerp: De mogelijke 
keuzes aan het einde van het 
leven. Introducés zijn welkom 
op deze middag. Informatie: 
tel. 023 – 5243448.

Zaterdag 16 en
zondag 17 maart
• Hobbyfestival in Nieuw-
Vennep, Van Zantenhal, 
IJweg 1415, 2152 NB Nieuw-
Vennep (Getsewoud-Noord).
± 100 marktkramen - binnen! 
Tussen 10.30-16.30 uur. Entree 
volw. 5,- / kinderen tot 12 jaar 
gratis onder begel.
Inlichtingen: tel. 030-7370855, 
e-mail: info@heins-hobbys.nl.

Dinsdag 26 maart
• Kenniscafé Over Geld in 
bibliotheek Haarlem Centrum 
met  drie gasten die ieder van-
uit hun eigen vakgebied ver-
tellen over het onderwerp 
‘Geld’: Anna Dijkman van-
uit een psychologische, Leon 
Heuts vanuit een fi losofi sche, 
en Leo van Eerden vanuit een 
fi nancieel-economische in-
valshoek. Met stand-up co-
median. Gasthuisstraat 32, 
aanvang: 19.45 uur. Toegang: 
7,50; niet-leden: 10,- (incl. 2 
consumpties).
Reserveren is mogelijk via 023 
- 511 53 00.

Zaterdag 13 april
• Feest in de Lichtfa-
briek in Haarlem voor het 
Jeugdsport en Cultuur-
fonds Haarlem.
Toegangskaarten zijn 25,00 
per kaart. Tijd: 20.30 uur - 
01.00 uur. Met de Hermes 
House band en dj Flexy Frank. 
Met een casino, happen, 
drankjes en een chillhoek. 
Thema: Kings en Queens.
De Lichtfabriek Minckelers-
weg 2 - 2031EM Haarlem 
(0)23 540028.

co classics, soul, funky, hou-
sy en dance nummers. Kaar-
ten aan de deur tot 21.00 uur 
daarna 10,00 euro. Parkeren 
kan op straat en eventueel 
overdekt bij de nabij gelegen 
Raaks parkeergarage (nacht-
tarief). Meer informatie op 
www.swingsteesjun.nl of bel  
06-1893 8260.

Zondag 10 maart 
• Jazz in Zandvoort, Thea-
ter de Krocht, Grote Krocht 
41, Zandvoort. Aanvang: 14.30 
uur.  Reserveren: 023-5310631 
of via de knop ‘voorverkoop’ 
op de site www.jazzinzand-
voort.nl.
Toegang: 15 euro (studenten: 
8 euro), passe partout voor al-
le resterende (3) concerten: 
25 euro.

Woensdag 13, donderdag 
14 en vrijdag 15 maart
• Muziekavonden Coorn-
hert Lyceum. Kaarten per 
avond 2,50 euro. Via 023-
5121616 of via info@coorn-
hert.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. 

Zondag 17 maart
• Tango Extremo live in De 
Mooie Benjamin Haarlem.
De aanvang is om 15.30 uur 
en de toegang is gratis. Ver-
schillende muziekstijlen maar 
altijd met als uitgangspunt de 
Argentijnse tango. Gedemp-
te Oudegracht 46 in Haarlem. 
Info: www.tangoextremo.com.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - PKN, Binnen-
weg 67 te Bennebroek houdt 
zondag 10 maart een dienst 
met ds. W.H.B. ten Voorde uit 
Almere. De dienst start om 
10.00 uur. 

Dienst 
Spaarne

Regio - Zondag 10 maart om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecu-
menisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten als-
ook bezoek.
Voorganger is ds. Petra Renes. 
De zang wordt ondersteund 
door het koor SOW Abbenes. 
(avondmaalviering)

St. 
Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Woensdag 6 
maart 19.00 uur, eucharistie, 
past. Verhaegh.
Vrijdag 8 maart 10.00 uur, eu-
charistie, past. Verhaegh, seni-
orenviering.
Zaterdag 9 maart om 19.00 
uur, eucharistie, past. Ver-
haegh. Nederlandse liederen.
Zondag 10 maart om 10.30 
uur, woord- en communievie-
ring, past. M. Baltus, Caecilia-
koor.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede – De NGK, Lim-
burglaan 3, Heemstede houdt 
zondag 10 maart dienst, aan-
vang 10.00 uur.
In deze dienst gaat voor ds. 
Alex Boshuizen. Er is kinder-
opvang voor de kleinsten en 
Bijbelklas voor de kinderen in 
de basisschoolleeftijd. 
Meer informatie op www.pe-
trakerkheemstede.nl

Viering 
Trefpunt 

Bennebroek
Heemstede - Zondag 10 
maart om 10u. dienst met ds. 
J.E.Th. Nak-Visser. Dienst van 
Schrift en Tafel m.m.v. de can-
torij. Kom in de kring.

 Kerkdiensten

Parochie 
Hemelvaart

Heemstede - Elke maandag 
tot en met zaterdag  is aan het 
Valkenburgerplein om 08.45 
uur een Eucharistieviering, 
daarvoor is het rozenkrans-
gebed.
Zondag 10 maart is om 9.00 
uur de stille mis. Om 10.30 uur  
is een meerstemmig Latijn ge-
zongen mis met Nederland-
se gezangen en is er voor de 
kinderen crèche (0 to 6 jaar) 
en kinderwoorddienst (7 to 12 
jaar). ’s Avonds is om 19.00 u. 
Lof.
Pastoor Hendriks gaat in alle 
vieringen voor. 

Bavo parochie 
Herenweg
Heemstede - Zaterdag 9 
maart 19.00 uur Woord en 
Communieviering, Pastor Vis-
ser. Zondag 10 maart 10.00 
uur  Woord en Communievie-
ring, Pastor Visser, m.m.v.  het 
Bavokoor.
Volgende week woensdag 13 
maart is er om 19.00 uur een 
Meditatieve Vastenviering, 
m.m.v. het Dameskoor.
In de week op dinsdag en vrij-
dag  is er om 9.00 uur  een 
Woord en Communieviering.
Op donderdag is er een Eu-
charistieviering om 9.00 uur 
Pastor R. Verhaegh.

Woensdagmiddagclub (5-10 jaar)
Kralen maken van klei

Heemstede - Van fi moklei 
gaan de jongens en meisjes bij 
de Woensdagmiddagclub op 
woensdag 13 maart mooie kra-
len maken. Je kunt er een ketting 
van rijgen of een grappig bun-
gelpopje mee maken. De woens-
dagmiddagclub is elke week van 

13.30-15.15 uur bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten zijn: 4,00, een kaart voor 
10x kost 35,00.  Graag de kinde-
ren per keer van tevoren aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1. 
Meer informatie: www.casca.nl.
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Commissie- 
vergaderingen maart
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Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 6 maart 2013

Nieuw beleid voor ligplaatsen boten 
Woensdag 13 maart in commissie Middelen

Nieuwe voorzitter klankbordgroep  
duurzaamheid

De gemeente Heemstede wil nieuwe regels 
invoeren voor boten in de Heemsteedse 
wateren. Als de plannen doorgaan is voor 
een boot die aan de openbare grond ligt 
voortaan een vergunning nodig. Nieuw is ook 
dat er liggeld betaald moet gaan worden. Het 
ligplaatsenbeleid is onderdeel van de nieuwe 
‘Verordening openbaar water Heemstede’. 
De conceptverordening heeft eind vorig 
jaar ter inzage gelegen. Na verwerking van 
de inspraakreacties is een definitieve versie 
van de verordening opgesteld. Deze wordt 
besproken in de raadscommissie Middelen 
van woensdag 13 maart. 

Uitgangspunten nieuw beleid
Vergunning en ligplaatsgeld
Volgens de nieuwe regels zullen boten gelegen 
in Heemstede aan de openbare grond een 
ligplaatsvergunning nodig hebben. In het voorstel staat 
dat de eenmalige kosten voor een vergunning € 59,50 
zullen bedragen. Wanneer de boot in water ligt dat 
eigendom is van de gemeente Heemstede, moet men 
daarnaast liggeld (precario) betalen. Het liggeldbedrag 
is afhankelijk van de lengte van de boot. Hierbij zijn de 
Haarlemse tarieven het uitgangspunt. Het aanleggen 
van een boot aan eigen grond is vergunningvrij. 

Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning 
is verleend, zorgt de gemeente voor een 
aanlegvoorziening.

Inwoners Heemstede
Ligplaatsvergunningen worden tot 1 jaar na het in 
werking treden van de verordening alleen verstrekt aan 
inwoners van de gemeente Heemstede. Na dat jaar wordt 
er gekeken wat er met eventuele vrije plaatsen wordt 
gedaan. Er geldt ook een voorrang voor aanvragers die in 
de eigen wijk een ligplaats willen innemen.

De klankbordgroep duurzaamheid in Heemstede 
heeft een nieuwe voorzitter. Inwoner Christiaan van 
Willenswaard is voor twee jaar benoemd. Dit werd 
bekend na afronding van de selectieprocedure op 
maandag 25 februari. De selectiecommissie bestond 
uit wethouder Jur Botter, een vertegenwoordiging 
van de klankbordgroep en een ambtenaar milieu. 
Onder aanvoering van de nieuwe voorzitter zal de 
klankbordgroep zijn toetsende en adviserende taak 
vervullen bij de uitvoering van de nota duurzaamheid 
2012-2016 ‘Samenwerken en verbinden’. Deze nota 
werd op 28 februari 2013 unaniem vastgesteld door de 
gemeenteraad.
Lees meer over de plannen en projecten over 
duurzaamheid in Heemstede op www.heemstede.nl.

Planning
De commissie Middelen bespreekt de verordening 
in haar vergadering van woensdag 13 maart in het 
raadhuis (aanvang 20.00 uur). U kunt de vergadering 
als toehoorder bijwonen of, als u dat wilt, het woord 
voeren over dit onderwerp. In dat geval kunt u vooraf 
contact opnemen met de raadsgriffier, telefoon  
(023) 548 56 46, e-mail raadsgriffier@heemstede.nl. 
Als de commissie Middelen zich kan vinden in de 
verordening, wordt deze naar verwachting vastgesteld 
door de gemeenteraad op donderdag 28 maart.  
Daarna treedt het nieuwe beleid in werking.

Let op: nog geen vergunning aanvragen
U kunt nu nog geen vergunning voor een ligplaats 
aanvragen! Nadat de verordening is vastgesteld zullen 
wij dit bekendmaken via de gemeentelijke website en 
HeemstedeNieuws en kunt u via een aanvraagformulier 
een vergunning aanvragen. Tot die tijd worden 
vergunningaanvragen niet in behandeling genomen  
en ook niet aangehouden.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 57 03.

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



Commissievergaderingen maart 

Alles weten over 
borstvoeding?

Inloopbijeenkomst Duinpolderweg,  
de verbindingsweg tussen de N206 en de A4

Op 12, 13 en 14 maart komen de raads-
commissies Samenleving, Middelen en Ruimte 
bijeen in het raadhuis. Raadscommissies zijn 
bedoeld voor het vergaren van informatie en 
het uitwisselen van opvattingen. U kunt deze 
vergaderingen bijwonen als toehoorder en u 
kunt als u dat wilt ook uw mening geven over 
onderwerpen. Hieronder een greep uit de 
onderwerpen die in maart worden behandeld: 
o.a. bibliotheek, ligplaatsenbeleid, Havendreef 
en peuterspeelzalen. 

De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 
12 maart om 20.00 uur. De commissie bespreekt o.a. 
een visiedocument over peuterspeelzalen, waarbij het 
onder meer gaat over huisvesting en financiering (via 
de kinderopvangtoeslag, de gemeente of ouders). 
 
Op woensdag 13 maart om 20.00 uur komt de  
commissie Middelen bijeen. Hier staat onder meer 
het ligplaatsenbeleid voor vaartuigen op de agenda. 
Over de actuele plannen vindt u elders in deze uitgave 
meer informatie.

Het CJG Heemstede organiseert elke 
maand een informatiebijeenkomst over 
borstvoeding in samenwerking met De 
Kraamvogel, het Ooievaarsnest en de 
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Aanstaande 
vaders en moeders krijgen tijdens deze 
bijeenkomst antwoord op allerlei vragen.

Hoe start je de borstvoeding op na de bevalling? Hoe 
combineer je werken en borstvoeding geven? Hoe 
zie je dat je baby honger heeft? Of hoe voorkom je 
problemen zoals borstontsteking en hoe los je dit 
op? Daarnaast krijgen ouders informatie over wat het 
consultatiebureau en Centrum voor Jeugd en Gezin 
voor hen kan betekenen. In de presentatie maken we 
gebruik van filmpjes.

De volgende informatiebijeenkomst is op dinsdag  
2 april van 19.30 tot 21.30 uur bij het CJG Heemstede 
op de Lieven de Keylaan 7 te Heemstede.  
Meld je per e-mail aan via info@senzpas.nl of  
bel naar (088) 995 88 22.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wil je meer weten over deze informatiebijeenkomst 
of heb je een andere vraag? Voor alle vragen over 
opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook 
aanstaande ouders zijn van harte welkom. Meer 
informatie en de openingstijden zijn te vinden op 
www.cjgheemstede.nl.

De provincie Noord-Holland organiseert 
samen met de provincie Zuid-Holland, 
Stadsregio Amsterdam, regio Holland-
Rijnland en de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom 
en Noordwijkerhout op 14 maart 
a.s. een inloopbijeenkomst over de 
verbindingsweg tussen de N206 en de 
A4, ook wel Duinpolderweg. Tijdens deze 
inloopbijeenkomst kunnen geïnteresseerden 
met bestuurders en deskundigen praten over 
de keuze voor de te onderzoeken varianten 
en over de vervolgstappen. 

Voor de (economische) toekomst van de regio is het 
belangrijk dat het gebied rondom de Bollenstreek, 
Aalsmeer en Schiphol goed bereikbaar is en blijft. Met 
een goede verbindingsweg tussen de N206 en de A4 

kan het (vracht)verkeer buiten de dorpen om rijden. 
Het doorgaande verkeer dat door de dorpen heen 
rijdt zal afnemen. Hierdoor verbetert de leefbaarheid 
in de dorpen en kan het verkeer beter doorrijden. 
De regionale overheden in deze gebieden zijn na 
onderzoek tot de conclusie gekomen dat deze 
verbindingsweg, de Duinpolderweg, het beste in het 
gebied tussen Hillegom en Bennebroek kan komen.

Locatie:   Hotel NH Conference Centre 
Leeuwenhorst Langelaan 3, 2211 XT 
Noordwijkerhout

Datum:  donderdag 14 maart 
Tijd: 16.00 - 22.00 uur

Actuele informatie
Vanaf 11 maart kunt u de meest actuele informatie 
vinden op: www.noord-holland.nl/duinpolderweg.

Nieuwe Nota Duurzaamheid 2012-2016

Intrekking Verordening investerings- 
subsidies toegankelijkheid accommodaties 2009

Bij besluit van 28 februari 2013 heeft de raad de Nota 
Duurzaamheid 2012-2016 vastgesteld. De Nota treedt 
met ingang van 14 maart 2013 in werking. 

Bij besluit van 28 februari 2013 heeft de raad 
besloten tot intrekking van de Verordening 

De nota ligt tot en met 29 mei 2013 ter inzage op het 
gemeentehuis en is ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

investeringssubsidies toegankelijkheid 
accommodaties 2009 met ingang van 1 maart 2013.

Afspraak maken =  
niet wachten
Vanaf 1 maart werkt de gemeente vanaf 13.00 uur 
op afspraak. Kijk voor onze nieuwe openingstijden 
op www.heemstede.nl of bij adresgegevens en 
openingstijden in deze HeemstedeNieuws. Heeft 
u nog vragen? Neem dan contact op met de 
Publieksbalie via het algemene telefoonnummer: 
14 023.

De vergadering van de commissie Ruimte is op 
donderdag 14 maart om 20.30 uur, dus een half 
uur later dan gebruikelijk. Hier komt onder meer 
het nieuwe plan voor de Havendreef aan bod. De 
commissie vroeg in februari nog eens kritisch te 
kijken naar de hoogte van de woontoren. Deze is 
ongewijzigd gebleven in het voorstel van B&W omdat 
een lager gebouw met hetzelfde volume een groter 
oppervlakte heeft en daarmee minder aantrekkelijk 
wordt; een beeld dat door de welstandscommissie 
wordt bevestigd. 

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de 
commissievergaderingen. De volledige agenda’s vindt 
u verderop in deze uitgave. U kunt ook kijken op  
www.heemstede.nl; hier vindt u ook informatie over 
het spreekrecht tijdens vergaderingen.



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Omgevingsvergunningen

Nieuwe verordeningen

Uitschrijving GBA

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Willem Denijslaan 27 het wijzigen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak 3606, ontvangen 14 februari 
2013. Reguliere procedure 

-  Anna Blamanlaan 1 het uitbreiden van een woonhuis 
3651, ontvangen 18 februari 2013. Reguliere 
procedure

-  Zandvoorter Allee 1 constructieve wijziging 
draagstructuur gedeeltelijk van dragende 
binnenwanden naar stalen liggers en kolommen 
3659, ontvangen 20 februari 2013. Reguliere 
procedure 

-  Hendrik de Keyserlaan 18 het kappen van een 
appelboom 3661, ontvangen 21 februari 2013. 
Reguliere procedure

-  Amstellaan 10 het wijzigen van de zijgevel 3718, 
ontvangen 24 februari 2013. Reguliere procedure 

-  Johanna Westerdijklaan 15 het kappen van een 
ceder 3723, ontvangen 25 februari 2013. Reguliere 
procedure 

Beleidsregels terug- en invordering en  
verhaal Wwb 2013
Bij besluit van 22 januari 2013 heeft het college de 
beleidsregels terug- en invordering en verhaal Wwb 
2013 vastgesteld. De beleidsegels treden met ingang 
van 1 januari 2013 met terugwerkende kracht in 
werking. Per die datum zijn de beleidsregels terug- en 
invordering en verhaal Wwb en Wij 2011 vervallen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  T.S. Wouterse, geboren 08-03-1986,  
Dr. N.G. Piersonstraat 19, per 28 februari 2013;

-  S. Spoor, geboren 13-12-2011,  
Dr. N.G. Piersonstraat 19, per 28 februari 2013;

-  S.J. van Es, geboren 07-05-2009,  
Dr. N.G. Piersonstraat 19, per 28 februari 2013;

-  R.J. Broekman, geboren 16-10-1957, Bankastraat 6 
(briefadres), per 28 februari 2013;

-  G. van Wijnen, geboren 08-04-1979, Goeman 
Borgesiusstraat 2 (briefadres), per 28 februari 2013.

Verleende omgevingsvergunningen 
-  Lindenlaan 49 het plaatsen van een dakopbouw 

3245, verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure 
-  Jacob van Campenstraat 43 het plaatsen van een 

opbouw op het achtergeveldakvlak en dakkapel op 
het voorgeveldakvlak 3483, verzonden 1 maart 2013. 
Reguliere procedure

-  Jacob van Campenstraat 45 het plaatsen van een 
opbouw op het achtergeveldakvlak en een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak 3520, verzonden 1 maart 
2013. Reguliere procedure 

-  Jacob van Campenstraat 49 het plaatsen van een 
opbouw op het achtergeveldakvlak en een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak 3489, verzonden 1 maart 
2013. Reguliere procedure 

-  Kadijk tussen nummer 34C en 35 het plaatsen van 
een nieuwe brug met kademuur 2010.206/3876, 
verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure 

Maatregelenverordening Wwb, IOAW,  
IOAZ Heemstede 2013
Bij besluit van 28 februari 2013 heeft de raad 
de Maatregelenverordening Wwb, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2013 vastgesteld. De 
Maatregelenverordening treedt met ingang van  
1 januari 2013 met terugwerkende kracht in werking. 
Per die datum is de Maatregelenverordening Wwb, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2012 vervallen.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie 
hierop reageren door contact op te nemen met de 
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon14 023.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

-  Lanckhorstlaan 101 het kappen van een acacia 3557, 
verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure 

-  Herenweg 71A-2 het kappen van een esdoorn,  
4 eiken en een populier 3421, verzonden 1 maart 
2013. Reguliere procedure 

-  Esdoornkade 31 het kappen van een dennenboom 
3564, verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure 

-  Crayenestersingel 39 het kappen van 2 bomen 3565, 
verzonden 1 maart 2013. Reguliere procedure

-  Burgemeester van Lennepweg 35 het kappen van 
een kastanjeboom 3222, verzonden 1 maart 2013. 
Reguliere procedure

-  Herenweg 5 brandveilig gebruik voor tijdelijke 
huisvesting Noordkop 2012.037, verzonden 1 maart 
2013. uitgebreide procedure 

Reageren? Zie kader Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verordening verrekening bestuurlijke boete  
bij recedive gemeente Heemstede 2013
Bij besluit van 28 februari 2013 heeft de raad de 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recedive gemeente Heemstede 2013 vastgesteld. De 
Verordening treedt met terugwerkende kracht met 
ingang van 1 januari 2013 in werking.

De verordeningen en beleidsregels liggen tot en met 
29 mei 2013 ter inzage op het gemeentehuis en zijn 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

-  M. Bouya, geboren 19-12-1975, Zandvoortselaan 2A, 
per 4 februari 2013;

-  A. Olivier, geboren 20-08-1939, Haemstedelaan 3A, 
per 7 februari 2013

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).



Mededelingen Handhaving

Agenda’s

Gezonken vaartuigen Leidsevaart,  
Zandvaart en Bronsteevaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
vaartuigen aangetroffen:
-  zinkend vaartuig met houten bankjes aan de zijkant 

inclusief buitenboordmotor merk Suzuki in de 
Leidsevaart ter hoogte van de Asterkade;

-  gezonken vaartuig met witte bovenzijde in de 
Zandvaart ter hoogte van Zandvaartkade 15;

-  zinkend vaartuig in de Zandvaart ter hoogte van 
Zandvaartkade 13;

-  gezonken vaartuig met blauwe bovenzijde in de 
Bronsteevaart ter hoogte van Jan Steenlaan 2.

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 20 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. 

Vaartuigen Zandvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben de 

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 12 maart 2013 om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 12 maart 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Verordening sociaal medische geïndiceerde 

kinderopvang gemeente Heemstede 2013 (A-stuk)
- Visiedocument Peuterspeelzaalwerk (B-stuk)
-  Stichting Welzijn Ouderen Heemstede: 

samenwerking (C-stuk o.v.v. VVD, PvdA en HBB)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt 

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 13 maart 2013 om 

volgende vaartuigen aangetroffen in de Zandvaart die 
vastgemaakt zijn aan gemeentelijke eigendommen:
-  een sloep met zwart bootzeil, ter hoogte van 

Zandvaartkade 16, vastgemaakt aan een boom;
-  een vaartuig kleur rood met witte binnenzijde, ter 

hoogte van Esdoornkade 18, vastgemaakt aan een 
boom;

-  een vaartuig met verschoten en gescheurd zeil, ter 
hoogte van Esdoornkade 19, vastgemaakt aan een 
lichtmast. 

Dit is niet toegestaan. De eigenaren van boven-
genoemde vaartuigen wordt verzocht per direct het 
touw respectievelijk kabel rondom de gemeentelijke 
boom respectievelijk lichtmast te verwijderen. 

Melding verwijdering fietswrakken in 
Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op woensdag 20 maart 2013 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in 
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare 
plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee 
fietsen aan fietsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. 

Tevens worden op woensdag 20 maart 2013 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 13 maart 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Verordening openbaar water Heemstede inclusief 

ligplaatsenbeleid (A-stuk)
- Brandveiligheidscontroles (A-stuk)
- Bedrijfsplan 2013 GBKZ o.v.v. VVD (C-stuk)
- Statutenwijziging Stichting Rijk o.v.v. VVD (C-stuk)
-  Traject benoeming accountant vanaf boekjaar 2013 

o.v.v. VVD (C-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 maart 2013 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 19 juni 
2013 worden opgeslagen bij De Meerlanden aan 
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van 
de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en 
opslag.

Personenauto Kerklaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een Citroen 
Berlingo, kleur blauw, met Engels kenteken: WR04 YNT 
aangetroffen ter hoogte van Kerklaan 16. De auto staat 
daar al geruime tijd met een lekke rechterachterband 
en verkeert in een verwaarloosde toestand. 

Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg 
van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken 
niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie 
achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren 
(artikel 5:4 APV). Tevens is het verboden een voertuig 
dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud 
en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand 
verkeert op de weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid 
APV).

De eigenaar van deze auto krijgt tot en met 13 
maart 2013 de gelegenheid om de auto van de weg 
te verwijderen. Indien de auto binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd, wordt de auto in 
opdracht van het college verwijderd (bestuursdwang). 
De auto wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
auto ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten

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

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 14 maart 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Havendreef, raadsvoorstel vaststellen 

stedenbouwkundig kader, welstandscriteria en 
intentieovereenkomst (A-stuk)

-  Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken 
Noordoost’ (A-stuk)

- Initiatiefvoorstel PvdA: Startersregeling (A-stuk)
- Textielinzameling (B-stuk)
- Overzicht Bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 
informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen 
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 548 56 46, of  
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.



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

Raadsbesluiten 28 februari 2013
Aanwezig waren 18 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
-  De Nota duurzaamheid 2012-2016 definitief vast te 

stellen.
-  De heer A. Rutgers te benoemen als bestuurslid van 

de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-
Kennemerland.

-  De Verordening investeringssubsidies 
toegankelijkheid accommodaties 2009 (vastgesteld 
op 24 september 2009) per 1 maart 2013 in te 
trekken.

-  1.  De ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete 
bij recidive’ vast te stellen en met terugwerkende 
kracht in werking te laten treden per 1 januari 
2013;

2.  De ‘Maatregelenverordening Wwb, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2013 vast te stellen en met 
terugwerkende kracht in werking te laten treden per 
1 januari 2013;

3.  De ‘Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2012 in te trekken per 1 januari 2013.

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’.
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Reizen als inspiratiebron voor Waag-expositie
Regio - Twee Haarlemse kun-
stenaars tonen de komende we-
ken in maart hun werk onder het 
thema ”van West naar Oost” in 
Galerie De Waag aan het Spaar-
ne in Haarlem. Een thema dat 
duidelijk geinspireerd is door 
reizen naar verre landen, zo-
als Coby Kluitman (schilderijen 
en foto’s) en Ruud Zweypfen-
ning (beelden) stellen: impres-
sies van mensen, landschappen 
en dieren. 
Met recht kan men het werk van 
Coby en Ruud een bijzonde-

re combinatie noemen. De vro-
lijke kleurrijke werken van de 
zichzelf “laatbloeier” noemen-
de Coby Kluitman, zijn veelal 
de vrucht van haar reizen vorig 
jaar door Turkije, Jordanie en 
Marokko. Vol indrukken van 
mensen, feesten, natuur en land-
schappen is ze aan het werk ge-
gaan om deze impressies vast te 
leggen op doek. Ruud Zweyp-
fenning, de laatste jaren be-
kend als Stadsbeeldhouwer van 
Haarlem, is van huis uit bioloog 
en jarenlang werkzaam geweest 

als wetenschappelijk medewer-
ker bij de Universiteit van Am-
sterdam en Leiden. In zijn keu-
ze van zijn onderwerpen speelt 
zijn opleiding als bioloog duide-
lijk een grote rol. Zoals Ruud zelf 
onder woorden brengt: dieren, 
mensen maar ook planten vor-
men voor mij een onuitputtelijke 
inspiratiebron. Aansluitend op 
de natuurimpressies van Coby 
heeft Ruud voor deze expositie 
in zijn atelier gewerkt aan beel-
den van mensfiguren in combi-
natie met zwanen (Leda) of vlie- Werk van Coby Kluitman.

gende figuren (Icarus) die het 
gevoel van vliegen en de vrijheid 
van reizen in zijn ogen weerge-
ven. 

Deze tentoonstelling is vanaf 
donderdag 7 maart tot en met 
zondag 24 maart 2013 te bezich-
tigen in Galerie De Waag  Spaar-
ne 30 te Haarlem. (Openingstij-
den: 13.00 – 17.00 uur) Op zon-
dag 10 maart om 15.00 uur vindt 
de feestelijke opening van de-
ze tentoonstelling plaats (www.
kzod.nl).
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