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Herdenking vermoorde joodse Heemstedenaren
Heemstede - Op maandagavond 8 april worden 
de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde jood-
se inwoners van Heemstede herdacht tijdens een 
openbare bijeenkomst in de Burgerzaal van het 
raadhuis van Heemstede. 
Gedurende deze bijeenkomst zullen de na-
men van de on-geveer 160 slachtoffers wor-
den voorgelezen. Ook voeren o.a. burgemees-
ter Marianne Heeremans en rabbijn Shmu-
el Spiero het woord. De bijeenkomst wordt ge-
organiseerd door de Stichting Joods Monument 
Heemstede. De stichting heeft als voornaam-

ste doel  het realiseren van een permanent na-
menmonument in Heemstede. De aanvang van 
de  herdenkingsbijeenkomst is om 20.30 uur (ont-
vangst vanaf 20.00 uur).  
De bijeenkomst is behalve voor de nabestaanden 
ook bestemd voor alle geïnteresseerde inwoners 
van de gemeente Heemstede en andere belang-
stellenden.
Contact en nadere informatie: perlstein@quicknet.
nl, telefoon: 023-5295313. Voor nadere informatie 
zie ook de facebookpagina van de Stichting Joods 
Monument Heemstede.
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Heemstede - Het begon wat 
speels met het vormen van een 
paddenstoel uit een stam van 
een omgezaagde boom. De ma-
kers zijn de medewerkers van de 
bomenploeg van de gemeen-
te. De boomspecialisten Frans 
Könst en Ron van den Bosch zijn 
de afgelopen tijd hard bezig ge-
weest met snoeiwerkzaamheden 
in het kader van het beheerplan 
voor het wandelbos Groenen-
daal, sinds 1913 eigendom van 
de gemeente Heemstede. Tus-
sentijds hebben ze enkele ob-
jecten als aardigheid gezaagd. 
Hier doen zij iets leuks mee voor 
kinderen in het kader van het 
jubileum, 100 jaar Groenendaal. 
Al eerder hadden wandelaars in 
het bos zich afgevraagd wie toch 
die kleine stoeltjes en die eek-
hoorn uit hout gezaagd hadden 
met een kettingzaag. Elfjes zie je 

niet zo gauw met kettingzagen 
sjouwen en zeker niet werken. 
Kabouters zouden dit wel kun-
nen, maar er zijn niet veel wan-
delaars die dat geloven.
Enige weken geleden verscheen 
die vraag al op de voorpagina 
van de Heemsteder, daar wil je 
dus antwoord op hebben. Jar-
da Dijk, plv. hoofd afdeling 
Uitvoering Openbare Ruim-
te bij Gemeente Heemstede, 
gaf de tip om de boommede-
werkers aan het werk te zien. 
De twee enthousiaste man-
nen, uit het goede hout gesne-
den, waren net bezig om wat 
bomen te kappen op het weg- 
getje naar Mariënheuvel, waar 
de padvinders van Pascalis 
hun onderkomen hebben. Daar 
moest een boom met twee uitlo-
pers gekapt worden.  Uit de twee 
stammen zaagden ze een stuk 
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touw en een bijl. Als groet naar 
de padvinders die veel werken 
met bijl en touw. Normaal za-
gen ze de bomen af bij de grond. 
Het omzagen van bomen gebeurt 
niet zomaar. Het is nodig voor de 
uitdunning van het bos, vooral de 
ongezonde bomen moeten weg. 
Gevaarlijk voor de argeloze wan-
delaar. De bomenzagers zullen 
nooit zomaar een boom vellen, 
ze zijn opgeleid om het bos te 
onderhouden, met de bedoeling 
dat generaties kunnen genie-
ten van onze mooie bossen. Ze 
vinden het wel jammer dat niet 
iedereen weet waarom dit ge-
beurt, dat geeft nogal eens 
klachten. Als ze de gelegenheid 
krijgen, geven ze graag even 
uitleg. Ze weten hoe ze een bos 
moeten onderhouden en delen 
graag een glimlach uit aan de 
wandelaar met hun kinderstoel-
tje en groet aan de padvinder.
Ton van den Brink



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 Mik van der Bor.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Ik ben Mik van der Bor, woon 28 jaar in Heemstede. Ik heb mij ja-
ren lang ingezet als secretaris van de Volkstuinvereniging Groe-
nendaal voor het behoud van het Manpadslaan gebied. Omdat 
groen behoud noodzakelijk is voor het voortbestaan van onze sa-
menleving. Sinds 2012 ben ik secretaris bij de Stichting Kom In 
Mijn tuin een vrijwilligers organisatie voor het beheren van kin-
deren/generatietuinen en mindervalide tuinen. De Heemsteder 
is het contactorgaan voor  verenigingen, stichtingen en de in-
woners van Heemstede. Het regionale nieuws en de activiteiten 
die in de regio plaats vinden worden door een nauw gezet team 
van medewerkers en correspondenten een belangrijk nieuws-
blad neer gezet.

Wat voor werk doe/deed je?
Ik ben 20 jaar zelfstandig ondernemer geweest als pedicure. Nu 
besteed ik mijn vrije tijd aan de stichting Kom In Mijn tuin en ben 
tuinbegeleidster voor de kindertuinen, generatietuinen en min-
dervalidetuinen. Ook kunt u Groene Vriend worden. Voor meer 
informatie www.kominmijntuin.com.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Ik tuinier graag zowel bij mijn huis als op mijn volkstuin. We gaan 
in april starten met de Stichting Kom In Mijn Tuin op het perceel 
in het Groenendaals bos. Daar zal ik met veel plezier het moes-
tuinieren over brengen op de kinderen en ouderen. En een ieder 
kennis te kunnen laten maken met de natuur in al haar verschei-
denheid. Ik wil laten zien dat ons voedsel niet uit de supermarkt 
komt dat aarde niet vies is, het verschil proeft tussen de smaak 
van eigen duurzaam gekweekte wortel of radijs en die uit de su-
permarkt. Niets is zo mooi om deze hobby over te brengen op de-
ze prachtige locatie. Eigenlijk vind ik dat ieder kind een jaar met 
zijn handen in de grond moet kunnen zitten en zich één voelen 
met de natuur en heerlijk tot rust te komen.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Vanuit Heemstede is per fi ets of openbaar vervoer de omliggende 
plaatsen goed bereikbaar. De Kennemerduinen. Leyduin en het 
strand. Wat ik jammer vind is dat Heemstede steeds meer verste-
delijkt, dat we onze dorpse karakter aan het verliezen zijn. Op-
passen dat we geen betondorp worden. Het groen wat er nog is 
daar moeten we zuinig op zijn. Wat mij opvalt is dat de bewoners 
van huizen steeds meer hun tuin laten bestraten, het groen ver-
dwijnt. Hoveniers worden stratenmakers, het zou anders moeten. 
Meer groen meer leefbaarheid, we moeten zuinig zijn op moe-
der aarde. Gelukkig zijn de burgemeester,  de wethouders  en de 
raad er ook meer van doordrongen dat groen belangrijk is, van-
daar hun bijdrage aan onze stichting door de grond in bruikleen 
te geven in het Groenendaalse bos.

Wanneer ben je het meest in je sas?
De mooie en kostbare momenten met onze kleinkinderen, hun 
verwondering over hoe ze dingen ervaren. Als ik in mijn tuin ben 
bij mijn huis, de vogels hoor fl uiten en de kippen tokkelen en
eieren rapen. Als ik op mijn volkstuin ben in het Manpadslaan 
gebied en de rust ervaar, de ruimte, de geluiden van de natuur en 
het zoemen van de bijen en het fl uiten van de koolmees; ik ruik 
de bloemen, de kruiden en het rijpende fruit. Als ik in de sloot 

De Algemene begraafplaats 
aan de Herfstlaan is een van de 
mooiste van het land. Het ont-
werp van J.D. Zocher jr. dateert 
uit 1828. Later kwamen er ver-
schillende uitbreidingen. 
Op de begraafplaats vinden we 
een aantal provinciale monu-
menten. Een van de mooiste (in 
vak G 2E) is het beeld van Jean-
ne van Lennep op haar graf. Zij 
was een Van Lennep van de tak 
Meer en Berg. Jonkvrouwe Jean-
ne Caroline van Lennep werd in 
1898 geboren. In 1919 huwde ze 
met dr. Adalberto Guerra-Du-
val, een Braziliaans diplomaat , 
die van 1916 tot 1920 gezant in 
Den Haag was en daarna van 
1920 tot 1933 zaakgelastigde in 
Parijs en ambassadeur in Lissa-
bon en Rome. Het huwelijk duur-
de maar negen jaar, want Jean-
ne overleed in 1928, een week 
na haar dertigste verjaardag, in 
Saint Théoffrey in Frankrijk, ten 
zuiden van Grenoble.
Het beeld is gemaakt door Mau-
rice Guiraud-Rivière (1881-1947), 
een Franse tekenaar, schilder en 
beeldhouwer, die vrij veel klei-
ne beeldhouwwerken maakte in 
art deco stijl, vooral van dansers, 
vrouwen, automobielen, lucht-

vaart en sport. Veel ervan wer-
den in series uitgegeven. Van het 
beeld van Jeanne van Lennep 
is er slechts één, een juweel op 
de Algemene begraafplaats. De 
beeldhouwer heeft – vast in op-
dracht van Adalberto – vastge-
legd hoe ze eruit zag. Ze is bij-
na levensgroot afgebeeld, deze 
vlotte jonge vrouw, gekleed in de 
mode van de roaring twenties. 
In het boek over Groenendaal, 
dat de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek in mei 
aanstaande publiceert, gaan we 
uitgebreid in op de geschiedenis 
van de begraafplaats. Meer in-
formatie over dit boek vindt u op 
www.hv-hb.nl.
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Herfstlaan (foto: Theo Out). 

De Algemene begraafplaats 

Onbekend Heemstede
Gemeentelijke begraafplaats,
beeldje Jeanne van Lennep 

De Algemene begraafplaats De Algemene begraafplaats 

Wie, Wat, Wat, W

De

Vijf W’s 
voor...

Mik van der Bor

 
02   de Heemsteder  •  13 maart 2013

kijk en ik zie de karpers paren, de waterhoentjes, vader en moeder 
eend met hun kroost zie zwemmen, en al het weidse om mij heen 
zie en de kievieten over de weilanden zie scheren en de roep van 
de buizerd hoor: dan is het nu noch genieten in Heemstede. Ik wil-
de ook nog aanhalen wat Pim Lemmers schreef over de vrijwilli-
gers, ze zijn het cement van de samenleving. Daarnaast zou ik erg 
fi jn vinden als mensen op ons zouden willen stemmen op www.
kroonappels.nl Heemstede, jeugd, om ons initiatief te ondersteu-
nen op 15,16 en 17 maart.
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Heemstede - Het aantal aan-
meldingen voor de NLdoet dag 
van het Oranje Fonds bij Dorcas 
Heemstede op 16 maart is over-
weldigend. Binnen 2 weken wa-
ren bijna alle 25 plekken bezet. 
Deze groep vrijwilligers gaat kle-
ding sorteren voor Oost-Europa.
De kringloopwinkel aan de Ha-
venstraat 49 is al een paar maan-
den open en in die tijd is o.a. 
veel kleding geschonken aan 
de winkel. Een deel van de kle-
ding wordt in de winkel verkocht. 
De opbrengst daarvan gaat naar 
het goede doel: de projecten die 
wij steunen van Dorcas in Afrika
en Oost-Europa en de door ons 
geadopteerde grannies (opa’s 
en oma’s) in Rusland en Ethio-
pië.
Een ander deel van de kleding 
hebben we verzameld om recht-
streeks te schenken aan arme 
mensen in Oost-Europa. Bij el-
kaar inmiddels zo’n 100 zakken 
van 70 liter. Tijdens de NLdoet 
dag gaan we deze uitsorteren in
winter- en zomerkleding en da-
mes-, heren en kinderkleding. 
De gesorteerde zakken zul-
len via Dorcas in Andijk recht-
streeks worden getransporteerd 
naar Oost-Europa en goed te-
recht komen bij de allerarmsten.
De NLdoet klus staat vermeld op 
de NLdoet website op: http://bit.
ly/Nldoet.

Dorcas Heemstede kandidaat 
Oranje Fonds Kroonappels!
Ter gelegenheid van de aanko-
mende inhuldiging organiseert 
het Oranje Fonds de zoektocht 
naar de Kroonappels. Er zijn drie 
categorieën: Jeugd, Buurt en 
Helpende Hand. Dorcas Heem-
stede doet mee aan deze gro-
te landelijke actie in de catego-
rie Helpende Hand. Vanaf nu is 
deze voordracht te bekijken op 
www.kroonappels.nl onder ge-
meente Heemstede. In het stem-
weekend van 15, 16 en 17 maart 
kan iedereen uit deze gemeen-
te hierop stemmen en zo het 
beschermpaar van het Oran-
je Fonds de weg wijzen naar de 
mooiste sociale initiatieven. De 
initiatieven met de meeste stem-
men in de gemeente gaan door 
naar de volgende ronde. Dorcas 
Heemstede benut deze kans op 
het verkrijgen van de titel Oran-
je Fonds Kroonappel graag. Het
winnen van 50.000 euro zou een 
enorme extra bijdrage beteke-
nen voor de goede doelen én 
de prijs wordt uitgereikt door de 
nieuwe Koning en Koningin!
Dorcas Heemstede als kandidaat 
van het Oranje Fonds Kroonap-
pels: http://bit.ly/kroonappels.
Dorcas Kringloopwinkel Heem-
stede, Havenstraat 49-51, Heem-
stede, telefoon: 023 - 5294121 
(tijdens openingstijden).

Kandidaat Kroonappels
Veel animo voor NLdoet klus 
bij Dorcas kringloopwinkel

Meesterpianist Vitaly Pisarenko 
geeft recital in de Oude Kerk

Heemstede - Vitaly Pisarenko 
won de eerste prijs van het 8e 
Internationaal Franz Liszt Piano-
concours. Sinds het winnen van 
het Liszt Concours in 2008 heeft 
Vitaly Pisarenko opgetreden in 
meer dan 25 landen. Nu is hij in 
Nederland en zal ook een recital 
geven in de Oude Kerk. Op het 
programma: Beethoven, sonate 

Pathétique; Ravel, delen uit Mi-
roirs; Rachmaninov,  Variations 
on a Theme of Corelli; Liszt, Dan-
te Sonata.
Datum: zaterdag 16 maart 2013. 
Aanvang: 20:15 uur.  Locatie: Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein, Heem-
stede. Toegang: 21,50 / 19,50. 
Reserveren: www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626. 

Dienst 
in Spaarne

Regio – Zondag 17 maart om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Voorganger is pastor 
Alie Hoekman. De zang wordt 
ondersteund door het koor 
Cantate Domino uit Haarlem. 
(avondmaalviering)

St. 
Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Woensdag 
13 maart 19.00 u. Eucharistie, 
past. Verhaegh.
Vrijdag 15 maart 9.00 uur.
Eucharistie, past. Verhaegh.
Zaterdag 16 maart 19.00 uur. 
Eucharistie, past. Verhaegh, 
Dameskoor.
Zondag 17 maart 10.30 uur. 
Eucharistie, past. Verhaegh, 
Ned. liederen.

 Kerkdiensten

Viering in
het Trefpunt

Bennebroek - Zondag 17 
maart wordt in het Trefpunt 
Bennebroek een dienst ge-
houden met ds. A. Molen-
dijk en ds. P.Terpstra. Het is 
een gezamenlijke dienst met 
Heemstede die plaatsvindt 
in de Pinksterkerk. Aanvang 
10.00 uur.

Kleine 
Vermaning

Heemstede - Op zondag 17 
maart zal ds. B. Stobbelaar 
voorgaan in de Kleine Ver-
maning (doopsgezind) aan 
de Postlaan 16 te Heemstede. 
Aanvang: 10.30 uur.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede – De NGK, Lim-
burglaan 3, Heemstede houdt 
zondag 17 maart dienst om 
10.00 uur. In deze dienst gaat 
voor br. Wim van der Vooren. 
Er is kinderopvang voor de 
kleinsten en Bijbelklas voor de 
kinderen in de basisschool-
leeftijd. Meer informatie: www.
petrakerkheemstede.nl.

Parochie Onze 
Lieve Vrouw 
Hemelvaart

Heemstede - Zondag 17 
maart is om 9.00 uur de stille 
mis. Om 10.30 uur  is de mis 
met samenzang en zullen de 
kinderen met de dames van 
de kinderwoorddienst Palm-
pasenstokken maken, zodat ze 
volgende week zondag, Palm-
pasen, in optocht door de kerk 
kunnen lopen. Dinsdag 19 
maart wordt het feest van de 
H. Jozef gevierd in de (dage-
lijkse) ochtendmis om 8.45 uur. 
’s Avonds is om 19.00 u. Lof.

Heemstede – Uit Heemstede 
doet Chantal Bakker mee aan de 
‘Buurmeisje verkiezing’, in het le-
ven geroepen door mannenblad 
FHM. Chantal is de enige kandi-
date uit Heemstede en zou het 
heel leuk vinden als zij wordt uit-
geroepen tot ideale buurmeisje. 
Ze kan stemmen vergaren als 
mensen op haar profi el stemmen 
op de website: www.fhmbuur-
meisje.nl 
Er doen ruim 180 meiden mee 
waarvan 37 uit Noord-Holland. 
De bekendmaking van de top 50 
is op 8 april.
Chantal is 23 jaar oud en werk-
zaam als peuterleidster bij Kin-
dergarden in Heemstede. 

Wordt Chantal het 
leukste fhm-buurmeisje?

Passieconcert in Bosbeek
Heemstede - Zondagmiddag 17 maart vindt in Bosbeek een Pas-
sieconcert plaats. Mezzosopraan Marieke Manschot en pianist
Erik-Jan Eradus brengen een programma met o.a. het
Stabat Mater van Vivaldi.  Aanvang: 15.00 uur. Toegang 2,50 eu-
ro.

Stichting Sint Jacob werkt samen Stichting Musicians Worldwi-
de. Dankzij sponsoring is deze stichting in staat om jonge ge-
talenteerde musici in diverse zorgcentra te laten spelen. Tegelij-
kertijd doen de musici concertervaring op. 

Bosbeek is blij dat de concerten serie in 2013 wordt voortgezet. 
Buurtbewoners van Bosbeek worden van harte uitgenodigd om 
samen met bewoners te genieten van deze concerten. Bezoe-
kers kunnen bovendien gebruik maken van de faciliteiten van 
het restaurant.

Voor een maaltijd graag reserveren via de receptie van Bosbeek: 
023 – 8929900 of receptie-bb@sintjacob.nl  Bosbeek bevindt 
zich aan de GlipperDreef 209 in Heemstede, vlak naast wandel-
bos Groenendaal. 

Overige data van geplande concerten in Bosbeek zijn 21 juli en 
20 oktober. Voor concertdata in andere locaties van Stichting 
kunt u contact opnemen met JacobActief@sintjacob.nl of 023 
– 8925919 bellen.

Welzijn 
Bloemendaal

Bennebroek – Een wande-
ling op dinsdag19 maart door 
de istorische kern van Benne-
broek. Die organiseert Welzijn 
Bloemendaal op die dag van 
10.00 – 12.00 uur.
Aan de hand van oude fo-
to’s en kaarten schetst Mar-
tin Bunnik een beeld van oud 
Bennebroek. Aanmelden via 
023-584 5300. Geen kosten. 
De startlocatie is het Jagers-
huis.

Eten bij Welzijn 
Ouderen

‘De keuze 
van de kok’

Heemstede – Voor dinsdag 
26 maart verzorgen de koks 
van Bosbeek een heerlijke 
menu!
De keuze van de kok is: ge-
bonden tomatensoep, kui-
kenboutje met braadjus, sper-
zieboontjes, gebakken aard-
appeltjes, appelmoes en ge-
mengde rauwkost. Het des-
sert is een overheerlijke cho-
colademousse.
Tijdens de maaltijd krijgt u 
twee drankjes en het geheel 
wordt afgesloten met een 
kopje koffi e of thee en dat
allemaal voor slechts 10,00 
euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u wel-
kom geheten door de gast-
vrouwen van Welzijn Ouderen 
Heemstede.
De maaltijdbonnen zijn te 
koop bij de receptie van Stich-
ting Welzijn Ouderen Heem-
stede, Lieven de Keylaan 24, 
telefoon 023-528 85 10.

Dementie
verandert
de relatie

Heemstede - Dementie ver-
andert de verhouding in de re-
latie. De partner moet steeds 
meer zaken overnemen, waar-
door de gelijkwaardigheid 
in het geding kan komen. Er 
moet meer gezorgd gaan wor-
den en ‘het delen’ met elkaar 
verloopt moeilijker.
Hoe blijf je als partners goed 
met elkaar omgaan? Hoe kun 
je samen nog genieten en din-
gen ondernemen? Hierover 
wordt gesproken in het vol-
gend Alzheimer Café Heem-
stede.
Dinsdag 19 maart; gebouw 
Stichting Welzijn Ouderen, 
Lieven de Keylaan 24; aan-
vang 19.30 uur; toegang gra-
tis.
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Ervaar het hart voor de zorg bij 
woonzorgcentrum De Heemhaven
Heemstede - Zaterdag 16 
maart is de landelijke Open 
Dag van Zorg en Welzijn. Een 
mooie gelegenheid om eens 
een kijkje te nemen in het hart 
van de zorg. Dat kan bij Zorg-
balans tussen 11 en 14 uur 
onder andere bij woonzorg-
centrum De Heemhaven aan 
de Von Brücken Focklaan 20 
in Heemstede.

In De Heemhaven kan iedereen 
tijdens de Open Dag de zorg van 
dichtbij zien en ervaren. Er is al-
le gelegenheid om mee te doen 
aan activiteiten. Ook kunnen be-
zoekers hun bloeddruk en bloed-
suiker laten meten. Er zijn me-
dewerkers om eens informeel 
te praten over de zorg, loop-
baanmogelijkheden, opleidin-
gen en vrijwilligerswerk. Tijdens 
een rondleiding kunnen bezoe-

kers een appartement te bekij-
ken ervaren wat dagverzorging 
in De Symfonie inhoudt. Mede-
werkers van Thuiszorg Buurt-
team De Heemhaven en Prettig 

Thuis geven informatie en advies 
over de zorgmogelijkheden thuis. 
Met hapjes, drankjes en muziek 
maakt De Heemhaven er een in-
formatieve én gezellige dag van.

30 zorglocaties in deze
regio open voor een kijkje
Heemstede - Op zaterdag 16 maart, de derde zaterdag in 
maart, wordt voor de 13e keer de Open Dag van Zorg en 
Welzijn georganiseerd. Bezoekers zijn welkom in honder-
den zorg- en welzijnsorganisaties in heel Nederland. Zo 
krijgt iedereen alle gelegenheid om kennis te maken met 
de wereld van zorg en welzijn en op de hoogte te blijven 
van de laatste ontwikkelingen.

In de regio Kennemerland Amstelland en Meerlanden gaan een 
kleine 30 zorglocaties open.

U vindt de programma’s van alle instellingen op www.infopunt-
zorg.nl.

Infopunt Zorg
In de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden zijn de 
zorgwerkgevers verenigd in de Vereniging Bedrijfstak Zorg. Sa-
men zetten zij zich in om  de knelpunten op de arbeidsmarkt 
voor de sector aan te pakken. Hiervoor is Infopunt Zorg opgezet. 
De website infopuntzorg.nl bevat veel informatie over de zorg in 
deze regio en –niet onbelangrijk– gemiddeld zo’n 100 vacatu-
res, uitgebreide informatie over opleidingsmogelijkheden, een 
overzicht van de aangesloten zorginstellingen, maar ook bijvoor-
beeld een beroepstest en interessante filmpjes uit de praktijk.

Welke instellingen zijn open in deze regio?

 De Hartekamp Groep  www.hartekampgroep.nl

  Heliomare, Behandel- en
 afasiecentrum, Aalsmeer  www.heliomare.nl

 Nieuw Unicum   www.nieuwunicum.nl

 Zorglocatie Spaar en Hout,
 Haarlem   www.pro-senectute.nl

 Zorglocatie Wildhoef,
 Bloemendaal   www.pro-senectute.nl

 SHDH   www.shdh.nl

 Spaarne Ziekenhuis & Partners  www.spaarneziekenhuis.nl

 St Sint Jacob   www.sintjacob.nl

 ViVa! Zorggroep  www.vivazorggroep.nl

 ZorgContact   www.zorgcontact.nl

 Zorgbalans   www.zorgbalans.nl

Parkeerprobleem rond Spaarne 
Ziekenhuis tijdelijk opgelost
Heemstede - Vol, voller, volst, 
dat gaat op voor het parkeer-
terrein bij het Spaarne Zieken-
huis in Heemstede. De gemeen-
te houdt het ziekenhuis verant-
woordelijk voor de huidige par-
keeroverlast die de omgeving 
blijkbaar ondervindt. Tijdens de 
bouw heeft het ziekenhuis aan-
gegeven 65 parkeerplaatsen no-
dig te hebben. Dit aantal blijkt al 
lang niet meer toereikend. Naast 
de gedeeltelijke ziekenhuisfunc-
tie zijn er intussen in het ge-
bouw een apotheek, een ortho-
dontiepraktijk, een fysiothera-
peut en een dokterspost geves-
tigd. Daarnaast had men er op 
gerekend, dat als er nieuwe pa-
tiënten komen de voorgaande al 
is vertrokken, maar zo werkt dat 
natuurlijk niet. Hoe vaak zitten 

er niet meerdere mensen in de 
wachtkamers.
Ook personeel wil nog wel eens 
voor de deur parkeren zodat 
de bezoekers elders een plek-
je moeten vinden en zo ook 
nog eens te laat op een afspraak 
komen. 
Er zijn maatregelen in aantocht. 
Op de plek waar op termijn 
twee flatgebouwen verrijzen, net 
naast de brug, wordt een extra 
parkeerterrein aangelegd. Met 
de vereniging van eigenaren van 
het Spaarneborgh complex is af-
gesproken dat het personeel 
van het parkeerdek van een van 
de parkeergarages gebruik mag 
maken, al is dit maar tijdelijk. 
Personeel dat kan bewijzen dat 
zij daar parkeren krijgen vervol-
gens korting op het parkeer-

tarief bij het Spaarne zieken-
huis in Hoofddorp. De toekom-
stige flats krijgen een eigen 
parkeergarage, maar daar is al-
leen plaats voor bewoners. Be-
zoekers van de flatbewoners 
moeten maar zien waar ze te-
recht kunnen. Er wordt tus-
sen de gemeente en het zie-
kenhuis overlegd hoe er op de 
langere termijn een afdoende 
oplossing gevonden kan wor-
den. Veel ruimte rest er niet, 
zodat parkeerders hun heil gaan 
zoeken in de nu in aanleg zijnde 
wijk Watermuziek. Volgens wet-
houder Van de Stadt draait het 
ziekenhuis op voor de kosten. 
Een parkeergarage boven dan 
wel ondergronds is een kost- 
bare aangelegenheid. 
Eric van Westerloo

Lions ‘boeren’ op Zebra-Zorgboerderij
Heemstede - De leeuwen van 
Heemstede Bennebroek kun-
nen aanpakken. Zaterdag 2 
maart snoeiden twaalf leden van 
de Lions Club Heemstede Ben-
nebroek bomen in de boom-
gaard van Zorgboerderij Ze-
bra aan de Vogelenzangsweg in 
Vogelenzang. Een van de doel-
stellingen van de Lions is: hel-
pen op veel manieren. De Lions 
komen al langer op de boerde-
rij om wat `zwaar` werk te doen. 
Wat je snoeit moet je ook oprui-
men. Bomen die je rooit, moet je 
ook vervangen. Zaterdag moch-
ten de Lions ook bomen plan-
ten. Fruitbomen die de Zorg-
boerderij verkreeg met een fik-
se subsidie van het Noord-Hol-
lands landschap. Redelijk vol-
wassen bomen, die dit jaar al 

fruit dragen. Bomen die de lezer 
van de Heemsteder kan adopte-
ren. Door Zebra-Adoptie-Boer 
te worden, kunt u zelf dichter-
bij beleven hoe deze boerde-
rij ondersteuning biedt aan kin-
deren en jongeren met een be-
perking. De Stichting Zebra-
Zorg is opgericht in 2009 door 
Michella Tesselaar en haar zus 
Natasja Koeckhoven en onder-
scheidt zich van anderen door 
haar streepje extra. Die zit in de 
speciale huisvesting van de die-
ren  en in de aanschaf van bij-
zondere dierenrassen, die bij uit-
stek geschikt zijn als contactdie-
ren. Zebra-Zorg adoptieboeren 
maken een verschil, dat direct 
zichtbaar is voor de donateur. De 
Lions hebben dit vanaf het begin 
goed begrepen en zetten zich 

graag in met  lijf en leden. Maar 
ze moeten ook het koppie erbij 
houden. Hoe ze moeten werken 
wordt hen vooraf duidelijk ge-
maakt door vrijwilligster Patricia 
Zwart, die aangeeft welke bo-
men hun winter snoei krijgen, 
wat de bomen mogen verwach-
ten van hun knipbeurt  en waar 
de nieuwe fruitbomen geplant 
moeten worden. Na dat werk-
overleg zijn de Lions weer wat 
wijzer in boerenland, al werkend 
leren ze snel. Een enkele kreun 
en zucht wordt genegeerd, ie-
dereen heeft wel wat last van on-
willige spieren die niet gewend 
zijn om gebruikt te worden. De 
koffiepauze is heerlijk met groot-
moederscake, de lunch geeft de 
spieren enige verlichting. Zelfge-
maakte soep, een echte boeren-

lunch. Om vijf uur is het voldaan 
terugkijken naar die gesnoei-
de bomen en kijken of de ma-
ten de nieuwe acht fruitbomen 
wel recht geplant hebben. Wilt u 

meer weten over deze plek waar 
kinderen met een beperking een 
streepje voor hebben, kijk dan 
op www.zebrazorg.nl. 
Ton van den Brink
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Kunstweekend Creatief Centrum Bennebroek
Bennebroek - Het Creatief Cen-
trum Bennebroek houdt in het 
weekend van 23 en 24 maart een 
Kunstweekend in de Oude Meel-
fabriek aan de Glipperweg 94 in 
Heemstede. Op beide dagen 
kunt u hier vrij binnenlopen van 
10.30 tot 16.00u.
Ons programma bestaat o.a. uit 
een tentoonstelling met fraaie 
werken van onze cursisten.
Verder kunt u kennismaken met 
een aantal bijzondere technie-
ken zoals gelli plate printing, 
klei-reliëfs, glasfusing en email-
leren. Heeft u interesse dan kunt 
deelnemen aan de workshops 

door u ter plaatse in te schrijven. 
Voor deze workshops en voor de 
workshop ‘beschilderen van bor-
den met glazuurverf’ wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. De 
kosten voor de workshop ‘Glas-
fusing’ zijn 10,- waarvoor u zelf 
een leuk schaaltje maakt. Kinde-
ren kunnen naar hartenlust kei-
en beschilderen met plakkaat-
verf. Ook voor kinderen is er een 
wedstrijd, wie maakt de mooiste 
kleurplaat.
Het hele weekend door kunt u 
een leuke foto in portretstijl van 
u en uw gezin laten maken.
Op zaterdagmiddag is er een 

wijnproeverij. De opbrengst hier-
van zal ten goede komen aan de 
Stichting SHERP.NL
Koffi e en thee wordt u de hele 
dag gratis aangeboden.
Het Kunstweekend/expositie zal 
op zaterdag 23 maart om 11.00u 
geopend worden door een be-
roemde Haarlemse kunstschil-
der uit de 17e eeuw!
U bent op beide dagen VAN 
HARTE WELKOM! 
Dankzij een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds kunnen wij dit 
weekend mede organiseren.
Wij verwijzen u graag naar onze 
website www.creatiefcentrum.nl Lezersmenu bij Sanz

Heemstede - In maart presenteert Brasserie Sanz het ‘Lezers-
menu’. Van dit speciale menu kunt u op vertoon van de adver-
tentie uit de krant gebruikmaken.
Het lezersmenu bestaat uit een heerlijk 6-gangen menu voor de 
prijs van slechts 23,50 euro p.p. Wat kunt u verwachten? 

Als u gebruik wilt maken van deze actie dient u dat wel aan te 
geven bij de reservering. Reserveren is aan te raden en kan uit-
sluitend telefonisch: 023-5291892.

Naast het lezersmenu serveert Sanz dagelijks een 3-gangen ver-
rassingsmenu van 25 euro p.p. en is de a la carte kaart geheel 
vernieuwd met heerlijke gerechten voor een betaalbare prijs.
Kijk ook op: www.sanz.nl.

Als u gebruik wilt maken van deze actie dient u dat wel aan te 

Proeverij van vis
***

Maïssoep met gerookte kip
***

Zeeduivel met beurre blancsaus
***

Gekonfi jte ossenhaas met een sjalotjesjus 
***

Franse kazen of pure chocolademousse met brownie
en een bavarois van witte chocolade

***
Citroentaart met speculaas en limoenijs

Heemstede - Zaterdag 23 
maart organiseert de sectie vol-
leybal van GSV Heemstede voor 
de 4e keer in Sporthal Groenen-
daal het jaarlijkse schoolvolley-
baltoernooi voor basisscholen.
Dit jaar doen in totaal 26 teams 
van diverse scholen in verschil-
lende klassen mee.
De aanvang van de wedstrijden 
is om 14.00 uur en om 17.30 uur 
is de prijsuitreiking. Er wordt op 
9 velden gespeeld. De afgelopen 
weken hebben de kinderen zo-
wel tijdens de gymnastieklessen 
op school als bij de trainingen 
van GSV Heemstede gewerkt 
aan het zich eigen maken van 
de techniek van het Cool Moves 
Volley.  De vakdocenten van de 
verschillende scholen hebben 

zich hiervoor bijzonder ingezet. 
Er wordt op 3 verschillende ni-
veaus gespeeld en voor elk ni-
veau is een wisselbeker beschik-
baar. De Toermalijn, de Bosch en 
Hovenschool en de Voorweg-
school, die afgelopen jaar de be-
kers wonnen, zullen trachten om 
wederom als winnaars uit de bus 
te komen. Dit jaar heeft Sport-
support Heemstede een gro-
te bijdrage geleverd in de voor-
bereidingen van het toernooi en 
met name door Nina Gruijters 
heeft hiervoor veel werk verricht.
Tijdens het toernooi zullen ve-
le vrijwilligers hun steentje bij-
dragen om het evenement suc-
cesvol te maken. Het is een uit-
stekende gelegenheid om ken-
nis te maken met het mooie en 

Excursie MAS Antwerpen
Heemstede – Op zondag 17 
maart verzorgt Podium Oude 
Slot ‘Podium on Tour: Antwerpen, 
MAS: Museum aan de Stroom’. 
Een dagtocht naar dit gebouw 
met een kijkdepot, een museum-
plein en een boulevard. Het dak-
panorama op zestig meter hoog-

te biedt een adembenemend 
zicht van 360° op stad, stroom 
en haven. De MAS-Boulevard 
voert u langs een route van rol-
trappen van de begane grond 
naar de negende verdieping. On-
derweg komt, behalve een keur 
aan moderne kunst,  heel Ant-

Op zoek naar amfi bieën 
op het landgoed Leyduin
Heemstede - Hoewel de tem-
peratuur maar langzaam begint 
te stijgen komt de trek van amfi -
bieën toch op gang. Boswachter 
Jeroen Engelhart van Landschap 
Noord-Holland organiseert op 
vrijdag 22 maart van 19.30 tot 
21.00 uur een excursie op het 
landgoed Leyduin in de buurt 
van Heemstede. Op zoek naar 
kikkers, padden en salamanders!
Amfi bieën zijn wonderlijke die-
ren die soms op het water en 
dan weer op het land leven. In 
de winter past hun bloedsom-
loop zich aan de lage tempera-
tuur aan en gaan ze in winter-
slaap. Inmiddels zijn ze door de 

hogere temperaturen weer actief 
geworden. Ze zoeken het water 
op waar ze zijn geboren. Daar 
zetten ze hun eieren af. Met een 
beetje geluk zien we de eiklon-
ten van de padden of het kik-
kerdril drijven. Op het landgoed 
Leyduin komen de kleine water-
salamander, de bruine en groe-
ne kikker en de gewone pad 
voor. Ook de rugstreeppad. Een 
bijzondere soort die zich in het 
voorjaar duidelijk laat horen. De 
boswachter weet er alles van. 
Ook voor kinderen een leuke ex-
cursie.
Kosten: 6,50, Beschermers be-
talen 3,50. Kinderen tot 12 jaar 

mogen gratis mee. Aanmelden 
kan via www.gaatumee.nl  Na-
dere informatie op 088-0064455 
(tijdens kantooruren). We verza-
melen op het parkeerterrein van 
Leyduin aan de Manpadslaan 1, 
2114 BJ Vogelenzang. Volg de 
Leidsevaartweg en neem de af-
slag over het spoor.

vooral ook leuke Cool Moves 
Volley voor zowel jongens als 
meisjes van 6 - 12 jaar.
Bij GSV Heemstede kan Cool 
Moves Volley op dinsdagavond 
beoefend worden. Coördinator 
Hans van den Elst is het aan-
spreekpunt en is ook de organi-
sator van dit  evenement.
Voor inlichtingen kunt u hem 
bellen: 0252-526999. 

GSV Heemstede organiseert CMV 
schoolvolleybaltoernooi

De bruine kikker is heel algemeen 
op Leyduin. Fotograaf Henk van 
Bruggen.

werpen voorbij door de zes me-
ter hoge glaspartij: een architec-
turale parel. Op de heenreis zal 
kunsthistorica Maria Lamslag u 
voorbereiden op het gebouw en 
de kunst die het herbergt. Vertrek 
vanaf de Slotlaan om 9.30 uur. 
Bus staat klaar om 9.15 uur. Re-
serveren verplicht! Via www.po-
diumoudeslot.nl of 06-13133626. 
Kosten 45,- / vrienden 43,-.

‘t = Weer Vrijdag
Heemstede - Op vrijdag 22 
maart kun je lekker bij ‘t=Weer 
vrijdag binnenlopen, je bent van 
harte welkom! Heb je een goed 
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 chillen!  ‘t=Weer 
Vrijdag is in Plexat,
Herenweg 96, Heemstede van 
20.00-22.00 uur. Entree: gratis.

Woensdagmiddagclub gaat 
broodhaantje maken

Heemstede - Woensdagmiddag 
is het knutselmiddag, voor meis-
jes én jongens van 5 tot en met 
10 jaar. Knutseljuf Renate be-
denkt prachtige, leuke en mooie 
dingen om te maken. Er wordt 
gewerkt met hout, stof, pa-
pier, verf, kralen etc. Omdat het 
weer bijna Palmpasen en Pasen 
is, bakken de kinderen lekke-
re broodhaantjes op woensdag 
20 maart. Renate helpt, stuurt 
en brengt meisjes en jongens op 
goede ideeën. Elke keer gaan de 
kinderen tevreden met hun ei-
gen werkstuk naar huis. Belang-
rijk is een goed humeur, geduld, 
aandacht voor elkaar en voor het 

werkstuk.  ”Het is hier altijd heel 
gezellig en de kinderen werken 
hard”, aldus juf Renate.
De Woensdagmiddagclub (5-
10 jaar) - Knutselen met Rena-
te is elke woensdag van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.  Kosten per keer 
zijn: 4,00, een kaart voor 10x kost 
35,00. Kinderen graag per keer 
van te tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1 
(op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur). Kinderen die zich 
van te voren hebben aangemeld 
gaan voor. Voor meer informatie: 
www.casca.nl.





Heemstede - Theater de Lui-
fel staat op donderdagavond 
11 april zijn beroemde podi-
um af aan (aanstormend) ta-
lent. Voor zowel de beginnen-
de als de gevorderde podium-
kunstenaar. Onder de noemer 
‘Show your talent’ kan ieder-
een vanaf 15 jaar zijn of haar 
act op dit open podium verto-
nen. Hoe dit in zijn werk gaat?  
Een gesprek met Dennis Kivit,  
afgestudeerd zanger, gitarist, 
musicus en een van de initi-
atiefnemers van deze avond.

Dennis Kivit is geen onbeken-
de in de muziekwereld. Ooit be-
gon hij in een bluesbandje in 
Nieuw-Vennep. Hij studeerde af 
in zang aan het conservatorium 
en deed de kleinkunstacademie. 
Hij gaf les op diverse conserva-
toria. Naast het zingen speelt hij 
gitaar en is hij songwriter.  Den-
nis zong onder meer met grote 
namen als Paul de Leeuw, Marco 
Borsato, Ramses Shaffy, Mathil-
de Santing en Simone Kleinsma. 
Hij was naast Danny de Munk de 
hoofdzanger in de musical ‘Les 
Misérables’ en zong tevens in de 
musical ‘Cats’ van Andrew Lloyd 
Webber. En hij toerde  als een 
van de zangers van de a capel-
la band ‘Montzuma’s Revenge’. 
Al met al een indrukwekkend cv.
“Een open podium met een huis-
kamergevoel, dat is het idee”, 
legt Dennis uit. “Ik begon zo’n 
eigen open podium als try-out in 
Hoofddorp. Gewoon mensen op 
een idee brengen: de kunst van 
iets leuk vinden en de kunst van 
iets kunnen. Met je talent op-
treden op een open podium en 
dit delen met een klein publiek, 
waarbij ook je familie, vrienden 
of kennissen aanwezig zijn. Het 
is niet zo’n open podium waar 
je beoordeeld wordt, maar een 
optreden dat een belevenis is 
voor iedereen waarin je creatie-
ve emoties deelt met een intiem 
publiek: het zogenaamde ´huis-
kamergevoel´. Optreden voor 
een publiek op de bühne daar is 
moed voor nodig”, vervolgt Den-
nis. “Met juist dit ´huiskamer-
gevoel´ durven mensen snel-

ler over de drempel van büh-
neangst heen te stappen en op 
een podium te staan.  Als artiest 
iets spannends doen, met je ‘ei-
gen publiek’, dat je meeneemt in 
de interactie waarbij je zelf thea-
ter creëert. Eigenlijk oorspronke-
lijk theater creëren vanuit diver-
se kunstvormen. Of je nu zingt, 
danst, dicht, jongleert, een caba-
ret-act doet of goochelt, solo ar-
tiest bent of optreedt als groep 
of band: alles is mogelijk. Het 
belangrijkste is dat je doet wat je 
hart je ingeeft en dat je er ple-
zier in hebt.”
Dennis Kivit begeleidt  en onder-
steunt de deelnemers muzikaal 
waar dit nodig is. “Ik beschouw 
muziek als vreugde, maar ook 
als meditatief moment”, vervolgt 
Dennis. “Toots Thielemans zei 
ooit: ‘Ik speel tussen een lach en 
een traan’.  Beter kun je het niet 
omschrijven”, lacht Dennis.

Loop jij ook warm om op te tre-
den op het open podium in the-
ater de Luifel op donderdag 11 
april aanstaande? Deelname is 
gratis en voor alle leeftijden van-
af 15 jaar. De toegangsprijs voor 
het publiek is 5 euro. De voor-
stelling begint om 20.00 uur. In-
schrijven kan tot en met woens-
dag 27 maart via mtol@casca.
nl. Bellen met Casca kan ook, 
op tel.nr. (023)-548 38 28, optie 
1. Schrijf bij de aanmelding wat 
je wilt gaan doen, je leeftijd en 
je telefoonnummer. Dennis Kivit 
neemt daarna contact op, geeft 
nadere uitleg en spreekt de be-
geleiding af. Gewoon doen dus! 
Meer informatie over Dennis
Kivit is te vinden op de website 
www.dezanger.nl.
Bart Jonker
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Regio - Pianist Wim Leising en 
Fluitiste Else Schaaij treden zon-
dag 17 maart op tijdens een 
lunconcert in Villa Zomerdijk te 
Velsen Zuid. Culinaire omlijs-
ting wordt verzorgd door chef-
kok Huub Sleper.
De entree inclusief tweegan-
gen lunch bedraagt 22,50 euro 
per persoon en dat is exclusief 
dranken. De middag begint om 
13.00 uur en zal duren tot 15.30 
uur. Reserveer uw tafel! Dat kan 
via telefoon: 023-5371185 / 06-
29275323 of email:info@villazo-
merdijk.nl Meer informatie vindt 
u op: www.villazomerdijk.nl.
 
Fluitiste Else Schaaij begon haar 
studie aan het Conservatorium 
te Alkmaar bij Eugenie van der 
Grinten en voltooide haar oplei-
ding bij Abbie de Quant aan het 
Conservatorium te Utrecht. Ze 

geeft les aan het Koorenhuis in 
Den Haag en is zich gaan toeleg-
gen op de kamermuziek. Hierin 
vormt ze onder meer een vast 
duo met haar echtgenoot,  pi-
anist Wim Leising, speelt met 
zang, cello en piano in het Lo-
tos-ensemble, en vormt met een 
blaaskwintet het Aglaia-ensem-
ble.
Wim Leising volgde zijn oplei-
ding aan het Conservatorium te 
Amsterdam, waar hij piano stu-
deerde bij Truus Tichelman en 
Danièle Dechenne. Tevens stu-
deerde hij muziekwetenschap-
pen aan de Universiteit van Am-
sterdam.
Zo’n twintig jaar geleden is hij 
zich gaan toeleggen op het di-
rigeren met een speciale voor-
liefde voor muziektheater. Zo di-
rigeerde hij Die Zauberfl öte van 
W.A. Mozart in 2006, en is op dit 

moment bezig met de voorberei-
ding voor een uitvoering van Le 
Nozze di Figaro in oktober dit 
jaar.
Verder is hij als pianodocent ver-
bonden aan het Conservatori-
um van Amsterdam, en als pia-
nist regelmatig te beluisteren in 
kamermuziek en liedbegeleiding.
Een leuk weetje is dat Wim zelf 
tussen 1983 en 1988 op de Ge-
nieweg in Velsen, in de buurt van 
Villa Zomerdijk, heeft gewoond.
 Tijdens dit lunchconcert zullen 
zij in duet werken spelen van 
onder andere Chopin, Debussy, 
Bach & Poulenc.
Villa Zomerdijk is gelegen aan 
de Genieweg 1, 1981 LN Velsen 
Zuid.

Regio - Pianist Wim Leising en geeft les aan het Koorenhuis in 

Lunchconcert Villa 
Zomerdijk Velsen Zuid

Heemstede - Magie in Thea-
ter de Luifel op zaterdag-
avond 16 maart: dan ver-
bluft Hans Kazàn vriend en 
vijand  met zijn personality-
show 4D magic vol spectacu-
laire illusies. Samen met zijn 
zoon Steven zorgt hij voor een
betoverende avond, gevolgd 
door een aftershow.

Hans Kazàn is een van Neer-
lands grootste illusionisten, een 
waar vakman: eigenlijk reeds 
een kwart eeuw een legenda-
risch begrip . Het is dan ook niet 
vreemd dat  hij zijn kinderen met 
deze ‘goochelkoorts’ heeft aan-
gestoken, die op hun beurt net 
zo succesvol zijn. Een verbijs-
terend spektakel in deze won-
dere wereld van de illusie. Me-
de natuurlijk door Hans zijn sym-
pathieke en warme persoonlijk-
heid waarmee hij zijn positieve 
energie overbrengt bij het pu-

bliek. Samen met zijn zoon Ste-
ven zorgt hij ervoor dat het pu-
bliek zich geen moment verveelt 
en deelgenoot is van deze adem-
benemende, humoristische en 
verrassende 4D magic show. 
Een intieme personalityshow die 
erg leuk is voor zowel wat ou-
dere kinderen (vanaf 8 jaar) als 
voor volwassenen. Na de voor-

stelling is er bovendien een in-
spirerende aftershow in de foyer 
van de Luifel, waar Hans één van 
zijn trucs uitlegt en er persoonlij-
ke aandacht is voor u als publiek. 
Hij signeert zijn boek, gaat graag 
met u op de foto en deelt hand-
tekeningen uit aan zijn fans.U 
raakt zeker niet ontgoocheld!
Beleef deze bijzondere voor-
stelling op zaterdag 16 maart 
om 20.15 uur in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaartverkoop  via www.theater-
deluifel.nl of aan de kassa van 
de Luifel, van maandag t/m don-
derdag van 9.00 tot 16.00 uur, op 
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang van de 
voorstelling.  U kunt ook telefo-
nisch reserveren via 023-548 38 
28, kies dan optie 1.
Meer informatie over Hans
Kazàn kunt u vinden op zijn 
website www.hanskazan.nl.
Bart Jonker

Feestelijke opening expositie Bennebroek
Bennebroek – Op donderdag 8 maart was de 
feestelijke opening van een nieuwe  expositie wer-
ken van Ineke Bervoets en Co Hoogendijk in het 
voormalige gemeentehuis van Bennebroek. 
Ineke Bervoets dankt haar creatieve talent aan 
haar grootvader en haar oom, beiden kunstschil-
ders. Feit is dat de Heemsteedse zich sinds haar 
jeugd bezighoudt met tekenen en aquarelleren. 
Twaalf jaar geleden ging ze lessen volgen bij de 
Rotterdamse kunstschilder Robert Rost. Aanvan-
kelijk had ze veel moeite om warm te lopen voor 
het schilderen met acryl bij Rost. Maar het maak-
te wel iets los, verklaart ze nu. “Via latere work-
shops bij An Luthart leerde ik details schilderen 
en een andere lokale kunstenares Vera Brugge-
man bracht mij juist bij op mijn intuïtie af te gaan. 
We schilderden bij haar soms drie doeken op een 
middag, op muziek of bij gedichten. Haar enthou-
siasme gaf mij de stimulans om door te gaan.” In 
2009 kwam Bervoets in aanraking met de leden 
van de Afro-rock/reggaeband Mafi lika uit Mala-

wi die optraden op College Hageveld. Zij maakte 
een schilderij van de bandleden en sindsdien legt 
ze zich voornamelijk toe op uitheemse en etnische 
portretten in olieverf en acryl. Een aantal van deze 
werken is te zien op de expositie. 
Co Hoogendijk volgde dezelfde workshops  als In-
eke Bervoets en tevens lessen bij het open atelier 
van Ietje Rijnsburger bij Casca. De gepensioneer-
de ambtenaar bij de Provincie Noord-Holland ex-
poseerde eerder in het raadhuis van Heemstede. 
Zijn stadgezichten van Haarlem rondom de Gro-
te Kerk zijn prominent aanwezig op de tentoon-
stelling.

Het werk van beide Heemstedenaren is nog te zien 
tot en met 29 april in de openbare ruimte van het 
voormalig gemeentehuis, Bennebroekerlaan 5. De 
openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur.
Mirjam GoossensCo Hoogendijk en Ineke Bervoets.

Magische momenten met Hans Kazàn 

Dennis Kivit (foto Danique Kivit).

‘Show your talent’ in de Luifel!









 
14   de Heemsteder  •  13 maart 2013

Aangepaste toegangsdeur 
dupeert gehandicapte bewoners
Onlangs heeft de gemeente de toegang in één van appartementen 
aan de Bartoklaan veranderd. Dit is zonder overleg met de bewo-
ners gedaan. Dat had beter gekund, want nu zijn twee ernstig ge-
handicapte dames, die er al 12 jaar wonen, behoorlijk gedupeerd. 
De dames, waaronder mijn vrouw, en de ander een medebewoon-
ster (rolstoelgebonden) konden in een rechte lijn uit- en inrijden.
Nu moeten ze bij het uitrijden over een heel korte afstand een 
kwartslag naar rechts maken. Dat gaat moeilijk en is nog gevaarl-
lijk ook.
Een elektrische rolstoel en zeker een scootmobiel zijn onstabiel en 
niet geschikt voor het maken van dit soort bochten
Het inriijden is onmogelijk omdat ook dan een kwartslag gedraaid 
moet worden: ofwel je komt als je te kort draait tegen de deur of 
de rolstoel valt over de zijkant van de oprit. Als je, zoals mijn vrouw, 
alles met één arm moet doen gaat het helemaal niet!
Protest per e-mail wordtt niet beantwoord en mondeling wordt af-
gedaan met een verhaal over veiligheid en voorschriften.
De nieuwe situatie is alleen maar onveiliger en bij de andere toe-
gangsdeuren is alles in de oude toestand gebleven.
Het zou de gemeente Heemstede sieren dit probleem, waarvan nu 
2 invaliden onnodig het slachtoffer zijn, snel op te lossen.
 
A.F. v. Duffelen, Bartoklaan 19 Heemstede.

INGEZONDEN

Hoe komt het dat we onze ta-
lenten zo slecht herkennen? 
“Ik denk dat mensen vaak horen 
wat ze niet kunnen of wat er niet 
aan ze klopt. Van je ouders krijg 
je al vroeg mee dat je wat beleef-
der moet zijn of niet zo slordig, 
daarop ligt vaak de focus. Daar-
door zijn je werkelijke talenten, 
de dingen waar je juist goed in 
bent vaak verborgen voor ons-
zelf, terwijl andere mensen ze 
wel zien.”
Wat zijn die talenten?
“Er zijn van die archetypische ta-
lenten die iedereen kan bezitten. 
Het zijn algemene talenten die je 
terugvindt in sprookjes, mythes 
en oude wijsheden. In het Talen-
tenspel hebben die namen als 
de Kok, de Herbergier, de Zwer-
ver en de Heelmeester. Voor de 
een heeft het talent van de Heel-
meester heel concreet geleid dat 
hij arts is geworden. Voor mij be-
tekent het dat ik als therapeut 
werkzaam ben.” 
Hoe werkt het spel?
“Het spel gaat uit van 72 ta-
lenten, waarvan iedereen er 12 
kiest. Je zal merken dat je die ta-
lenten intuïtief gaat kiezen, want 
je ondervindt gevoelsmatig wat 
bij jou past. Het spelen van het 
spel kan je een nieuwe richting 

geven. Wat ik zo leuk vind is dat 
je niet bezig bent met al die ne-
gatieve eigenschappen die je al 
wist, maar dat er zoveel positieve 
kwaliteiten naar boven komen.“
Voor wie is het spel geschikt?
“Iedereen kan het spel spelen. Je 
moet als je jong bent al kiezen 
waar je talenten liggen, maar ei-
genlijk zijn we daar helemaal niet 
voor opgeleid. Je maakt als mens 
natuurlijk een ontwikkeling door, 
waardoor je vaak op latere leef-
tijd ontdekt waar je goed in bent. 
Talenten zijn zeker ook van toe-
passing in je dagelijkse leven. 
Als je het talent van de Kunste-
naar hebt, vind je het misschien 
leuk om vaker naar een muse-
um te gaan of om zelf te creëren. 
Als je daar meer inzicht in krijgt, 
zorgt het voor een betere focus, 
meer plezier en een gevoel van 
eigenwaarde. En het scheelt je 
een hoop tijd. Het is bijzonder 
om je talenten te leren kennen 
en te ervaren dat je die altijd al 
in je had. Je hoeft er niets voor 
te doen, je hoeft er ook niet voor 
te veranderen. Je hoeft ze alleen 
maar weer naar boven te halen.”
Wanneer en waar wordt het 
Talentenspel gespeeld?
“De Talentenproeverij is op za-
terdag 16 maart, vrijdag 19 april 

Heemstede –  Iedereen bezit talenten, al zijn ze niet direct dui-
delijk herkenbaar. Vaak zien andere mensen ze beter dan jij-
zelf, volgens psychosociaal therapeut Joan Bieger. Hoe kom je 
erachter? Als er een spel zou bestaan dat jouw talenten en je 
levensmissie onthult, zou je dat spel dan spelen, vroeg ze zich 
af. Het Talentenspel van Willem Glaudemans is een manier om 
op speelse wijze meer inzicht te krijgen. Joan Bieger organi-
seert een proeverij van het spel in Heemstede. De lezers van 
de Heemsteder kunnen gratis deelnemen.

en op zaterdag 18 mei in het 
Touchdown Center Heemste-
de, Havenstraat 87, Tijden zijn 
op vrijdagavond van 19.30-21.30 
uur en zaterdag van 10.30-12.30 
uur. Daar geef ik uitleg over het 
spel, hoe het werkt en maak je 
ook kort kennis met een paar 
van jouw talenten. Ik zou het 
leuk vinden om de lezers van 
de Heemsteder uit te nodigen 
om gratis deel te nemen aan de 
proeverij.”

Aanmelden via de mail: praktijk-
bieger@gmail.com.
Mirjam Goossens 

Gratis proeverij voor lezers

Wat zijn je echte talenten?

Bezwaar maken tegen OZB helpt
Heemstede - Ook in Heemste-
de plofte weer de jaarlijkse be-
lastingaanslag voor de eigen 
woning op de mat. Ondanks de 
geringe stijging is het voor veel 
huishoudens toch weer een flin-
ke aderlating. Het moeten beta-
len voor een woning die je zelf bij 
elkaar hebt gespaard blijft moei-
lijk verteerbaar. De gemeente 
kan echter niet zonder deze in-
komsten, want zonder de 5,5 mil-
joen euro aan OZB-opbrengst 
zou er op veel voorzieningen 
verder bezuinigd moeten wor-
den. Terug naar de belastingaan-
slag. De zorgvuldigheid waar-
mee de panden zijn getaxeerd, 
krijgt niet de schoonheidsprijs. 
Vanachter de computer worden 
gegevens van het kadaster en 
referentiepanden vergeleken. 
Dat daarbij met een hark wordt 
gewerkt in plaats van met een 
stofkam blijkt uit de grote aan-
tallen bezwaarschriften in het 
verleden en het heden. In een 
flink aantal gevallen kan de 
eigenaar aantonen dat de waar-
dering niet goed is gedaan. Wat 
in dit verband ook van belang 

is, is dat de getaxeerde waar-
de van de woning doorwerkt op 
het eigen woningforfait voor de 
inkomstenbelasting. Daarnaast 
vormt het de grondslag voor de 
waterschapsbelasting. Komt u 
onverhoopt te overlijden, dan 
betalen de erfgenamen belas-
ting over een misschien te hoog 
gewaardeerd pand. Kortom het 
loont de moeite om de waarde-
bepaling van uw woning eens 
goed onder de loep te nemen. 
Welke punten kunnen er toe lei-
den dat de aanslag kan wor-
den aangepast? Woont u mis-
schien naast of nabij een school 
en is uw huis door de overlast 
daardoor minder waard? Heeft 
uw appartement geen lift in 
het pand of woont u nabij een 
spoorweg of station? Hebben 
de buren een aanzienlijk grote-
re tuin of een aanbouw en is de 
waarde van hun woning gelijk of 
lager dan de uwe?
Op de informatiebrief bij het aan-
slagbiljet staat hoe u de referen-
tiepanden van uw woning kunt 
inzien. Via Google vindt u ver-
der tientallen sites met voorbeel-

den, informatie en hulpbieden-
de instanties om tot een sluitend 
bezwaarschrift te komen. Het 
kost wat moeite maar het is het 
waard. De gemeenten in Neder-
land zijn niet blij met een stroom 
bezwaarschriften. Het kostbare 
afhandelen en de mindere op-
brengst van de OZB-belasting 
noopt hen elders bezuinigingen 
te vinden. Om kosten te bespa-
ren wil de gemeente dat klagers 
eerst bellen met de afdeling be-
lastingen. De ervaring van ver-
schillende bezwaarmakers leer-
de dat klagers al snel duidelijk 
wordt gemaakt dat hun bezwaar 
ongegrond zal blijken. Door het 
schriftelijk te doen is de ge-
meente verplicht met een deug-
delijke onderbouwing te komen 
van een eventuele afwijzing. Als 
de opbrengst achter blijft, ver-
hoogt de gemeente het volgend 
jaar het tarief om tot een gelijk-
blijvende of stijgende opbrengst 
te komen. Dat is nog geen re-
den voor de individuele eigenaar 
om niet op te komen voor zijn of 
haar belangen.
Eric van Westerloo

 0og en oor van Heemstede 
Op 21 september 2012 hielden de wethouders mevrouw C. Kui-
pers en de heren J. Botter en P. Van de Stadt een inloopspreekuur 
in het gastvrije Rozenburgh. Ik kon er niet heen, maar had nog wel 
de gelegenheid hun een brief te overhandigen.
De inhoud: Ik verzocht hun – mede namens anderen – na zéér 
lange tijd weer aandacht te besteden aan de overlast van fietsen 
(met/zonder krat/of bak voor kinderen) aan de  noord-oostzijde 
van het viaduct.
Ooit  werden er gele labeltjes aangehangen met de mededeling 
dat de fiets zou worden  verwijderd. En dat gebeurde dan ook. 
Maar de klad kwam er in, al lang geleden.
Gevolg: mensen met/zonder rollator of met een buggy/bood-
schappenwagentje moeten uitwijken voor tegemoetkomende 
voetgangers of  fietsers.
Ik belde vorige zomer de politie. Die verwees mij naar de afd. 
Handhaving. “U zou er echt geen last van moeten hebben, maar 
wij hebben géén opdr acht da araan i ets t e doen.”  U itgepraat dus .                                         
Nu, ca 2 maanden geleden stonden er twee politiemensen 
onder het viaduct te praten. Ik sprak ze aan en deed mijn verhaal. 
Ze zouden het doorgeven. Eén van hen zei zelfs: “Ik zal die fiets 
even  voor u weg halen, dan kunt u erdoor!”
Al zeker een klein jaar staat/ligt er een wrak, onder de duiven-
poep, met een kapotte band/wiel, echt té vies om aan te pakken. 
Het zadel heeft er half bij gehangen, staat nu weer recht.

Op 27 februari jl. schreef Pim Lemmers:”De Heemsteder is vol-
gens mij het oog en oor van Heemstede.” Hij prees de inloop-
spreekuren van de 3 wethouders. Ik had daarvan ook enige 
verwachting. Maar nu, 6 maanden later, heb ik dat opgegeven. 
Mijn hoop is nu gevestigd op het oog en oor van Heemstede’.

R. de Boer, Heemstede.

INGEZONDEN
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Heemstede - Oplettende voor-
bijgangers zal het al wel op-
gevallen zijn: de Heemsteed-
se Apotheek aan de Binnen-
weg, sinds 1930 de oudste apo-
theek van onze plaats, is aan het 
verbouwen. En hoe! Het is een 
grootscheepse verbouwing die 
van november 2012 tot eind april 
2013 duurt. Een en ander heeft 
als reden de beslissing om ‘de 
Heemsteedse’ samen te laten 
werken met de farmaceutische 
keten Mediq.  
Apotheker/Eigenaar Wendy Cox-
Hofman, sinds 1999 werkzaam 
in de apotheek, vertelt: “De ou-
de indeling dateerde al van be-
gin jaren negentig en was ge-
woon ‘op’. Het was hoog tijd voor 
vernieuwing en een effi ciëntere 

indeling. Daarbij komt, dat we in 
het Heemsteedse zorgcentrum 
aan de Frieslandlaan (de ZOED), 
al jaren naar volle tevredenheid 
samenwerken met Mediq. Reden 
voor ons om ook in de Heem-
steedse Apotheek voor een nau-
were relatie met Mediq te kiezen. 
Het betekent dat het Mediq-logo 
op de gevel erbij komt, en dat de 
apotheek volgens Mediq-huis-
stijl ingericht wordt. En verder 
blijven we gewoon nog steeds 
‘uw’ apotheek, met dezelfde me-
dewerkers waarmee we dezelfde 
hoge service voor al onze klan-
ten nastreven!”
De voordelen van de samen-
werking met Mediq zijn evi-
dent. Wendy somt op: “Het is een 
prachtige huisstijl met een fi j-

ne uitstraling. Mediq biedt ver-
der een brede, zeer professio-
nele ondersteuning op bijna alle 
facetten van een apotheek. Voor 
het apotheekteam, voor de huis-
artsen en zeker ook voor de pa-
tiënt. Hierdoor ontstaat een be-
tere en tijdsbesparende afhan-
deling van recepten en een nóg 
betere service naar de klant toe. 
Voorts staan de handverkoop-
artikelen voortaan vóór de ba-
lie in plaats van er achter, zo-
dat de klant in alle rust zelf de-
ze artikelen kan uitzoeken. Na 
deze verbouwing zijn we klaar 
voor de toekomst van de farma-
cie en van de apotheken in Ne-
derland. En door een effi ciënte-
re indeling ontstaat er ook nog 
eens een verhuurbaar gedeel-

te van 80 vierkante meter extra 
winkelruimte met eigen ingang.”
Zoals gezegd, de verbouwing is 
achter de schermen al sinds no-
vember bezig. De hele achter-
kant van het pand is inmiddels 
heringericht en de komende we-
ken zal de winkelruimte aan de 
voorkant een volledige meta-
morfose ondergaan. Toch blijft 
de apotheek gewoon open: “We 
hebben halverwege maart een 
grote stuk in onze ruimte klaar, 
en die zal enige weken als inte-
rim- winkelruimte fungeren. Op 

zaterdag 16 maart zetten we al-
les over naar deze ruimte. Daar-
om zullen we op deze dag geslo-
ten zijn. De weken daarna zijn 
we gewoon open, al is het via 
een andere, tijdelijke ingang. En 
om het ongemak voor onze trou-
we klanten te verlichten geven 
we vanaf donderdag 14 maart 
tot aan het eind van de verbou-
wing 15% korting op al onze 
handverkoopproducten, inclu-
sief producten van Vichy en La 
Roche-Posay. Met excuses voor 
de overlast!”

Heemstede - Oplettende voor- indeling. Daarbij komt, dat we in ne uitstraling. Mediq biedt ver-

Grote modernisering Heemsteedse Apotheek op de Binnenweg

Kon. HFC maakt het weer niet waar
Regio - Tegen de hekkenslui-
ter, het Utrechtse Elinkwijk, lag 
het voor de hand dat de Kon.
HFC een overwinning kon be-
halen. Niets bleek minder waar. 
HFC trok met 0-1 aan het kort-
ste eind.
HFC is al enige weken uit vorm 
en komt maar moeizaam tot het 
maken van doelpunten. Zegge 
en schrijve één doelpunt wisten 
de Haarlemmers in 2013 te ma-
ken. Topschutter Martijn Tjon-A-
Njoek staat droog en de frustra-
tie dat het niet lukt, straalt van 
hem af. Hij werkt hard, maar hij 
krijgt te weinig speelbare ballen 
en hij is niet gelukkig in de afron-
ding. De strijd ging redelijk gelijk 
op. HFC had het iets betere van 
het spel en schiep zich wat kans-
jes. Zo verdween een kopbal van 
Verkaik over de lat en verdiende 
een voorzet van Vincent Volkert 
meer dan voorlangs het doel te 
zeilen. Ook Elinkwijk kreeg wat 
mogelijkheden waarbij de kop-
bal van aanvoerder Taner Ozbek 
nog de meeste kans van slagen 
had. Elinkwijk scoorde even later 
wel maar het doelpunt werd af-
gekeurd wegens buitenspel.

De tweedehelft dreigde in het-
zelfde stramien verder te gaan 
al was HFC wat nadrukkelijker 
aanwezig. Elinkwijk doelman 
Belhadj Yahia moest regelmatig 
handelend optreden. Daarin was 
hij niet altijd even gelukkig, maar 
fouten van hem werden niet af-

gestraft. Ook de paal voorkam 
een doelpunt van HFC.
Op het moment dat de HFC ver-
dediging even uit positie was, 
kon Annas el Ghanoutti een on-
verwachte voorzet geven die 
door Gokhan Yasar feilloos werd 
ingekopt. HFC had nog een half-
uurtje om de schade te herstel-
len. Massaal trok HFC ten aan-
val maar de goed sluitende ver-
dediging van Elinkwijk stond niet 
toe dat HFC punten overhield 
aan deze wedstrijd. Een aantal 
spelers van HFC is niet in vorm 
en dat vertaalt zich direct in het 
spel. Het tempo kan hoger en de 
zuiverheid van de passes kan 
beter. Hoewel niemand verzaakt 
en er geknokt wordt wil het de 

laatste weken niet lukken. Te-
rugvallen op een minder risico-
volle opbouw kan een remedie 
zijn om het vertrouwen terug te 
krijgen. 
Elinkwijk vierde de overwinning 
alsof zij de Champions League 
hadden gewonnen. Door deze 
overwinning maakt het een fl in-
ke stap voorwaarts en klom twee 
plaatsen op de ranglijst. HFC zal 
het ritme van voor de winterstop 
weer moeten terugvinden wil
het blijven strijden voor een 
kampioenschap. Woensdag 13 
maart wordt er om 20.15 in Rot-
terdam een inhaalwedstrijd ge-
speeld tegen de nummer twee 
Leonidas.   
Eric van Westerloo

Inzamelingsactie Voedselbank
Bennebroek - Bij Albert Heijn 
in Bennebroek wordt zaterdag 
16 maart tussen 10.00 – 18.00 
uur een inzamelingsactie gehou-
den voor de voedselbank Haar-
lem en omgeving. Zij delen dan 
fl yers uit en nodigen het win-
kelend publiek uit een of meer
extra boodschappen te doen 
voor klanten van de voedsel-
bank. Na betaling kunnen de 
mensen de boodschappen bij de 
supermarktploeg van de voed-

selbank inleveren. Die zorgt voor 
het inpakken van de ontvangen 
producten in kratten en voor
het vervoer naar de voedselbank. 
Daar vindt de verdere verdeling 
naar de klanten plaats. Zo kun-
nen zij in de komende tijd, aan 
diegenen die dat nodig hebben, 
wekelijks een voedselpakket blij-
ven verstrekken. 
De acties zijn van groot belang 
om voldoende voedsel te ver-
krijgen voor 250 gezinnen en al-

leenstaanden die onder de ar-
moedegrens leven. Totaal gaat 
het om ongeveer 650 mensen.

Producten waar vooral behoef-
te aan is: pasta en/of rijst, pas-
tasauzen, olie, suiker, groen-
ten in blik of pot, fruit in blik of
pot, vlees in blik of pot, vis in
blik of pot, soep, koffi e, thee, 
ontbijtgranen, zoet broodbe-
leg, vruchtensap, limonadesi-
roop, tandpasta, zeep, deodo-
rant, schoonmaakmiddelen en 
wasmiddelen.

Heemstede - Naast allerlei er-
felijke eigenschappen en afwij-
kingen hebben we zelf ook veel 
invloed op gezond blijven; bewe-
gen, een gezond gewicht, niet 
roken en matig met alcohol. 
Fysieke activiteiten zijn niet al-
leen om hart -en vaatziekten te 
voorkomen, het is ook essentieel 
bij het handhaven van een ‘nor-
maal’ gewicht. Bovendien voelt 
men zich een stuk fi tter, vitaler 
en is men minder geneigd tot 
depressieve stemmingen.
LaRiva al jaren bezig om mensen 
te begeleiden naar een gezonde 
levensstijl. 
Door bewegen, het begeleiden 
naar een gezond gewicht en 
door persoonlijke gesprekken 
worden mensen naar het ge-
wenste resultaat gebracht, na-
melijk een lichaam dat bij hen 
past. 
In een samenwerking tussen dr. 
U. Zuiderveld en LaRiva wordt er 

nu de mogelijkheid geboden om 
de gezondheid eens fl ink onder 
de loep te nemen. Dr. Zuider-
veld meet de conditie en voert 
lichamelijke onderzoeken uit 
en de begeleidsters van LaRiva 
gaan fysiek met de mensen aan 
de slag en begeleiden hen naar 
een gezond gewicht. Gezamen-
lijk wordt er gestreefd naar het 
integreren van een gezonde le-
vensstijl en een goede gezond-
heid waar men nog heel lang 
plezier van heeft.

Voor meer informatie of voor het 
maken van een afspraak:
www.lariva.nl.

LaRiva Heemstede,
Raadhuisstraat 27, 2101 HC 
Heemstede 023-547 44 19.

“Gezond blijven: een gezond 
gewicht én bewegen”
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

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.

Tot en met 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.

Excursies
Zondag 17 maart
• Excursie Mas Antwerpen 
met Podium Oude Slot. Met 
kunsthistorica Maria Lamslag. 
Vertrek vanaf de Slotlaan om 
9.30 uur. Bus staat klaar om 
9.15 uur. Reserveren vooraf 
verplicht, via www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.
Kosten 45,- / vrienden 43,-.

Vrijdag 22 maart
• Excursie amfibieën op 
landgoed Leyduin van 19.30 
– 21u. Kosten: 6,50, Bescher-
mers betalen 3,50. Kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis mee. 
Aanmelden kan via www.
gaatumee.nl.
Nadere informatie op 088-
0064455 (tijdens kantoor-
uren). We verzamelen op 
het parkeerterrein van Ley-
duin aan de Manpadslaan 1, 
2114 BJ Vogelenzang. Volg de 
Leidsevaartweg en neem de 
afslag over het spoor.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 23 maart
• Schoolvoetbaltoernooi 

Agenda
Cultuur voor basisscholen. Vanaf 

14.00 uur. Sporthal Groenen-
daal.  Voor inlichtingen kunt u 
hem bellen:0252-526999. 

Zondag 24 maart
• Roodkapje, voorstelling 
van Hakim, in de Luifel. Ge-
wijzigde voorstelling. Aan-
vang: 14.30 uur. Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop 
van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan 
de kassa van de Luifel. U kunt 
ook telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1.

Lezingen
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. 

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.

Dinsdag 19 maart
• Welzijn Bloemendaal or-
ganiseert thema-ochtend 
over Historisch Benne-
broek van 10.00 – 12.00 uur. 
Aan de hand van oude fo-
to’s en kaarten schetst Mar-
tin Bunnik een beeld van oud 
Bennebroek. Aanmelden: 023 
584 5300. Kosten 3,-- incl. 
kopje koffie. Locatie, Benne-
broekerlaan 5, (voormalig ge-
meentehuis) Bennebroek.

Woensdag 20 maart
• In 1886 vond er in Amster-
dam een volksopstand plaats. 
Oud-journalist Martin Schou-
ten schreef er met Het Pa-
lingoproer een roman over.
Lezing bij Boekhandel Blok-
ker Binnenweg 138, aanvang: 
10.30 uur. Toegang vrij. Reser-
veren gewenst: 023-5282472.

Donderdag 21 maart
• Lezing bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 over Ver-
loren grond door Murat 
Isik. Verloren grond is een fa-
miliegeschiedenis die zich in  
Turkije afspeelt. Interviewer: 
Nilgun Yerli. Aanvang: 20.00 
uur. Toegang 5,=. Reserveren 
gewenst: 023- 5282472.
 
Zondag 24 maart
• Lezing bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, door Jan 
Brokken over De vergel-
ding, een dorp in tijden van 
oorlog. Aanvang: 14.00 uur. 

Toegang 7,50 euro. Reserveren 
gewenst: 023 –5282472.

• Lezing jubileumexpositie 
Frans Hals Museum. Oog in 
oog met Rembrandt, Rubens 
en Titiaan. Bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de om 20.00 uur. De entree is 
8,00. Reserveren kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.

Muziek

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.

• Meesterpianist Vitaly Pis-
arenko geeft recital in de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede. Aanvang: 20:15 
uur. Toegang: 21,50 / 19,50. 
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626. 

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

• Passieconcert in Bosbeek 
met mezzosopraan Ma-
rieke Manschot en pianist 
Erik-Jan Eradus. Op het pro-
gramma o.a. het Stabat Mater 
van Vivaldi.  Aanvang: 15.00 
uur. Toegang 2,50. Glipper-
Dreef 209 in Heemstede, vlak 
naast wandelbos Groenen-
daal. Contact: JacobActief@
sintjacob.nl of 023 – 8925919.

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, Wilhelminaplein, Heem-
stede. Info: www.podiumou-
deslot.nl.

Zondag 7 april
• Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest speelt uniek 
saxofoonconcert in de 
BAVO-kerk Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. Info: www.hp-
ho.nl.

Theater
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.

Donderdag 11 april
• Open Podium met talent-
scout Dennis Kivit in de 
Luifel, Casca. Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20u. 
Entree: 5,-. Neem de kans om 
echt in het theater te staan 
met een korte performance 
(10 min.)  Deelname is gratis. 
Inschrijven t/m 27 maart. Info: 
023-5483828 / mtol@casca.nl.

Zondag 21 april
• Reinaert de Vos door The-
ater Klapstuk. Dierenverhaal 
waarin diens sluwe streken 
worden beschreven, hij dient 
zich voor zijn misdaden te ver-
antwoorden aan het hof van 
koning Nobel.
Theater Klapstuk is een the-
atergezelschap voor mensen 
met een verstandelijke be-
perking, onderdeel van Stich-
ting de Baan. Klapstuk bestaat 
al 38 jaar en heeft eerder o.a. 
Eva Bonheur van Heijermans, 
de ingebeelde zieke van Mo-
lière en Midzomernachtdroom 
succesvol opgevoerd. Casca 
de Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede.
Kaarten via 023-5483828 of 
info@casca.nl.

Diversen
Zaterdag 16 maart
• Buiten bij Boekhandel Blok-
ker wordt de ontsnapping 
van Hugo de Groot uit slot 
Loevestein verbeeld. Van 
11.00-16.00 uur. 

• Open Dag van Zorg en 
Welzijn bij o.a. Woonzorg-
centrum De Heemhaven, Von 
Brücken Focklaan 20, Heem-
stede. Tussen 11.00-14.00 uur.

• Inzameling voor voedsel-
bank bij AH Bennebroek. Tus-
sen 10.00 -18.0 uur.

Dinsdag 19 maart
• Alzheimer Café Heem-
stede met thema ‘demen-
tie verandert de relatie’. Ge-
bouw Stichting Welzijn Ou-
deren, Lieven de Keylaan 24, 
Heemstede. Aanvang 19.30u. 
Toegang: vrij.

Woensdag 20 maart
• Dramafilm Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
v.a. 20.00 uur. Entree: 5,-. Bel 
Casca voor meer info over de-
ze film óf om te reserveren op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Donderdag 21 maart
• Film en lunch Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Om 10.30 uur. entree 
incl lunch: 10,-. Reserveren 
voor de film & lunch kan in 
verband met de lunch uiter-
lijk dinsdag 19 maart. U kunt 
hiervoor bellen met de recep-
tie van de Luifel op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur, tel.: 
023-548 38 28. 

Zaterdag 23 maart
• Rouwcafé van 10.00-12.00 
uur in de foyer van De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Speciale gast is zangeres Niki 
Jacobs. Aanmelden Rouwca-
fé: info@hetrouwcafé.nl / 06-
52306969.

Dinsdag 26 maart
• Eten bij Welzijn Ouderen 
Heemstede, de keuze van de 
kok. Maaltijd incl. 2 drankjes, 
10,-. Aanvang: 12.30 uur. In-
fo en maaltijdbonnen: receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, telefoon 023-528 85 10.

Maandag 8 april
• Herdenking vermoorde 
joodse Heemstedenaren 
tijdens een openbare bijeen-
komst in de Burgerzaal van 
het raadhuis van Heemstede. 
Aanvang: 20.30 uur (ontvangst 
vanaf 20.00 uur).  
Contact en nadere infor-
matie: perlstein@quicknet.
nl; telefoon: 023-5295313.                                                                                  
Voor nadere informatie zie ook 
de facebookpagina van de 
Stichting  Joods Monument 
Heemstede.

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

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 



26 maart t/m 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys.
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 52306969. Www.het-
dolhuys.nl.

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

Tot en met 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.

Zaterdag 16 en
zondag 17 maart
• Poppentheater ‘De Ge-
luksvogel’ (4-8 jr) door Irene 
Lardos. Op Landgoed Elswout, 
Elswoutslaan 28, Overveen. 
Zat: 14.30 uur/zond. 14 uur. 
Toegang: kind. 8,50 volw. 
10,00 euro.
Info/Reserveringen: telefoon 
(023) 5353782 / 0622946290  
of www.poppentheaterdezil-
verenmaan.nl.

                                             
Lezingen

Donderdag 21 maart
• Lezing van Myrthe van 
der Meer bij Museum Het 
Dolhuys tijdens de 43e april 
avond: ‘Lamgeslagen door 
depressiviteit’.  Van 19.30 – 
21.00 uur. 
Op een indringende, explicie-
te wijze beschrijft Myrthe haar 
zoektocht door de absurde 
wereld van de psychiatrische 
kliniek met al haar regels, pil-
len en diagnoses.
Naast Myrthe zal er ook een 
deskundige aan het woord 
komen over manische depres-
siviteit.

Vrijdag 22 maart
• Lezing over Bachs Mat-
thäus, bibliotheek Haarlem 
Centrum. Van 20.00 – 22.00 
uur, door Wout Strootman. 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
De toegangsprijs voor leden 
7,50; niet-leden betalen 10,- 
euro. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkenne-

merland.nl. Reserveren is mo-
gelijk via 023 - 511 53 00.

Muziek
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.

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. 

• Avond van Friese Ver-
eniging ‘Gysbert Japicx’ 
in teken van 115-jarig be-
staan in de Kathedrale Ba-
siliek Sint Bavo, Leidsevaart 
146, Haarlem. Met optreden 
van  Lemster Mannenkoor. 
De aanvangstijd van de avond 
is 20.00 uur.  Kaartverkoop (à 
15 pp): Telefonisch te bestel-
len, dagelijks tussen 17.00-
19.00 uur bij Loes Pen-Ber-
kenpas, Haarlem, tel.023-53 
29 560. 

• Uitvoering van de Sept 
Chorals – Poèmes pour les 
sept Paroles du Christ van 
Charles Tournemire in de 
Sint Josephkerk, Jansstraat 
43, Haarlem. M.m.v. Gemma 
Coebergh, titulair organis-
te. Aanvang: 15.00 uur. Gra-
tis toegankelijk. Entree: deur-
collecte.

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.
Gedempte Oudegracht 46 in 
Haarlem. Info: www.tangoex-
tremo.com.

117-121, Haarlem. Info: 023-
5327895/ww.kunstcentrum-
haarlem.nl.

16 maart t/m 7 juli
• Het museum Het Dolhuys 
heeft in het Noord-Hollands 
Archief een aantal onbekende 
documenten ontdekt die een 
nieuw licht werpen op de wa-
re identiteit van Malle Babbe, 
onderwerp van een van Frans 
Hals’ bekendste schilderijen. 
De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ geeft een beeld van de tijd 
waarin mensen nog ver buiten 
de stadswallen werden ‘opge-
borgen’. Hoe dacht men toen 
over ‘anders dan anderen’ 
en hoe werd met ze omge-
gaan? Tijdens de rondleiding 
wordt ingegaan op deze vra-
gen. Of je nou als heks, dolle 
of zot werd gezien, als leproze 
door het leven moest of door 
je familie uitgestoten, verban-
nen of vergeten werd: het le-
ven aan de rafelrand in de ze-
ventiende eeuw was voor ve-
len geen pretje.
Schotersingel 2, Haarlem. In-
fo: 023-5410688. Www.het-
dolhuys.nl.

Werk van Rob Clous.

17 maart t/m 14 april
• Expositie Rob Clous (www.
robclous.nl) en Lucy Perey 
(begon haar loopbaan in de 
reclame tekenfilm) bij Parter-
re, Torenstraat 7, Velsen-Zuid.
Open: do t/m zondag, 14.00-
17.00 uur.

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

Tot en met 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).

• Hoorns Byzantijns Man-
nenkoor o.l.v. Dirigent Grigori 
Sergei Sarolea. Met Slavisch-
Byzantijnse gezangen en Rus-
sische volksmuziek. Aanvang: 
15.00 uur (kerk open 14.30 
uur). Locatie: Protestantse 
kerk, kerkplein 1. Toegang: 
5,00 euro. Voor meer informa-
tie: www.classicconcerts.nl.

Zaterdag 23 en
zondag 24 maart
• Musical Company Haar-
lem speelt Jesus Christ Su-
perstar in Concert. Dit spec-
taculaire concert is gebaseerd 
op de tijdloze en onovertroffen 
wereldberoemde musical (en 
film) met muziek van Andrew 
Loyd Webber en tekst van Tim 
Rice. De laatste dagen van het 
leven van Jesus Christus ver-
tolkt zoals in de bekende mu-
sical maar met eigentijdse ar-
rangementen.
Zat. matinee 15.30 uur en 
avond 19.30 uur.
Zon. 11:30 uur, matinee 15.30 
uur en avond 19.30 uur. Loca-
tie: De Lichtfabriek - Turbine-
hal, Haarlem.

Zondag 24 maart
• Vocaal ensemble Kwarts 
voert de Markus Passion 
van J.S. Bach uit, gerecon-
strueerd door dirigent Gerrit 
Maas. De Marcus Passion van 
Bach werd lang als verloren 
beschouwd. Talloze musicolo-
gen, dirigenten en componis-
ten hebben zich gewaagd aan 
reconstructies van de Markus 
Passion om 15.00 uur in de 
Doopsgezinde kerk Frankes-
traat 24 in Haarlem. Kaarten 
voorverkoop: 17,50. Toegang 
aan de zaal: 20,- (10,- CJP/
Studenten).
Kaartverkoop: 023-538 66 82 
of via www.vocaalensemble-
kwarts.nl.

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 14 maart
• Inloopbijeenkomst Duin-
polderweg, de verbindings-
weg tussen N206 en A4. In 
Hotel NH Conference Cen-
tre Leeuwenhorst, Langelaan 
3 N2211 XT Noordwijkerhout. 
Tijd: 16.00 – 22.00 uur.
Info: www.noord-holland.nl/
duinpolderweg.

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 filosofische, 
en Leo van Eerden vanuit een 
financieel-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 
euro per kaart. Tijd: 20.30 uur 
- 01.00 uur. Met de Hermes 
Houseband en dj Flexy Frank. 
Met een casino, happen, 
drankjes en een chillhoek.
Thema: Kings en Queens.
De Lichtfabriek Minckelers-
weg 2, 2013 EM Haarlem 
(0)23 540028.
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Heemstede - Traditiegetrouw 
vonden in Beverwijk de toe-
stelkampioenschappen turnen 
plaats. Met maar liefst 22 turn-
sters was GSV Heemstede ver-
tegenwoordigd. De gehele dag 
was in 3 wedstrijden verdeeld. 
Als eerste traden  de turnsters 
Isa Doornebosch, Janneke van 
der Pol, Lieke Boogaard, Han-
na Welling, Nola Kemper, Mik-
ki Hoofd  en Dominique Dolan  
in het strijdperk. Iedereen deed 
enorm haar best om zo hoog mo-
gelijk te eindigen.  Van deze 7 
turnsters waren er 3 turnsters die 
voor het eerst een wedstrijd in 
een andere zaal turnden, maar zij 
lieten zich niet onbetuigd. Lieke 
en Janneke wisten zelfs resp. 2 x 
1ste en 2 x 2de te worden. Ge-
weldig!  De andere turnsters lie-
ten zich de medailles 2e (2 maal) 
3e (3 maal) en 4e (3 maal) om-
hangen. In de tweede wedstrijd  
lieten April Bouwman, Charlot-
te de Jonghe, Christa de Breuk, 
Mirre van der Wal, Mania Fara-
marzi, Ania Chrapliwy, Cosima 
Muis en Eva Dijkstra hun oefe-
ningen zien. Het voordeel van de-
ze wedstrijd is dat je niet op alle 

toestellen hoeft te turnen, maar 
van de 4 alleen de 2 leukste toe-
stellen mag kiezen. Ook bij deze 
dames werden 4 eerste (waarvan 
2 voor Cosima), 2 derde en 4 vier-
de prijzen omgehangen. 
Als laatste waren Myrthe Joos-
ten, Marlijn Kroezen, Rivka Win-
kler, Vera Moerbeek, Laura La-
ninga, Kyra Duetz en Rianne van 
der Weiden aan de beurt.  Alle 
dames turnen bij de wedstrijd-
groep van GSV Heemstede en 
kennen dus de klappen van de 
zweep.  Vooral Marlijn en Rivka 
turnen al vele jaren tegen elkaar 
en kijken altijd vol spanning naar 
de onderlinge stand. Rivka was 
dit keer de winnaar met twee 
maal een eerste prijs. Marlijn be-
haalde een 1ste en 2de prijs en 
Kyra  behaalde ook een 1e prijs, 
terwijl Vera,  Myrthe en Laura 
een 2e prijs kregen en Rianne en 
Laura een 3e plaats voor hun oe-
feningen. Zo kwam er een ein-
de aan een lange turndag, waar-
bij GSV speciaal haar dank uit-
spreekt naar Otto en Manoes-
ka voor het jureren en Marielle 
van der pol en Jos Holdorp voor 
de hulp.

Heemstede - Traditiegetrouw toestellen hoeft te turnen, maar 

25 medailles GSV Heemstede turnen

Zondag derby RCH-HBC!
Heemstede - RCH gaat er de-
ze zondag een feest van maken 
met niet alleen geweldig voetbal, 
maar ook nog eens livemuziek 
met zanger Anton. Deze zon-
dag staat namelijk de derby tus-
sen de club en HBC op het pro-
gramma.
RCH zondag 1 is aan een sterk 
seizoen bezig in de vierde klasse 
D, onder leiding van de strenge, 
maar rechtvaardige trainer Re-
ne Anneese. Inmiddels heeft de 
club al een periodetitel binnen, 
maar aan het eind van het sei-
zoen zou er ook zomaar nog iets 
moois kunnen gaan gebeuren. 
Komende zondag treffen de 
nummers 1 en 3 elkaar en wat is 
mooier dan dat dit de plaatselij-
ke derby is. In harde storm ver-
loor RCH met 1-0 in het thuis-
duel bij HBC, een reden temeer 
er op gebrand te zijn de onnodi-
ge nederlaag in eigen huis recht 

te zetten. RCH nodigt iedereen 
uit op het fraaie complex aan de 
Sportparklaan. De derby staat 
gepland om 14.00 uur, maar 
daarvoor kunt u al genieten van 
wedstrijdjes tussen de RCH- en 
HBC-jeugd. Na afl oop is er live-
muziek in de kantine.

HBC-RCH op 25-11-2012 (foto: Harry Opheikens).

NJV de Haven is kandidaat voor 
Oranje Fonds Kroonappels

Sinds 1955 is NJV de Haven een 
jeugd-zeilvereniging voor kin-
deren vanaf 8 jaar die vanuit de 
basis gebruik maakt van de me-
thodes van Baden Powell, waar-
bij zelf- en groepsleren cen-
traal staat. Echter zonder de ui-
terlijke kenmerken zoals uniform 
en vlag. Met als doel dat een lid 
rond zijn 25e jaar weet wat voor 
man of wat voor vrouw hij/zij wil 
zijn en daar zelf de verantwoor-
delijkheid voor neemt.
Het middel daarvoor is de zeilver-
eniging. Vanaf de eerste kennis-
making wordt gestimuleerd dat 
de kinderen zelf verantwoorde-

lijkheid dragen voor het op/aftui-
gen en onderhoud van ‘hun’ zeil-
schip. Met de jaren groei je door 
naar de staf, waar je leert om je 
kennis en vaardigheden door te 
geven. En uiteindelijk is het mo-
gelijk dat je je verantwoordelijk-
heid neemt in het bestuur. In-
stappen kan tot je achtentach-
tigste! De Haven is de enige zeil-
vereniging die vaart in klassieke 
houten vletten en 16m2’s. Voor 
de ‘ouwe hap’ zijn er nog twee 
kajuitboten. De zeilkampen zijn 
altijd uitdagend! In 2012 is NJV 
de Haven naar het internatio-
naal maritiem festival Les tonner-

Heemstede - Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging 
organiseert het Oranje Fonds de zoektocht naar de Kroonap-
pels. Er zijn drie categorieën: Jeugd, Buurt en Helpende Hand. 
NJV de Haven doet mee aan deze grote landelijke actie in 
de categorie Jeugd. Vanaf nu is deze voordracht te bekijken 
op www.kroonappels.nl onder gemeente Heemstede. In het 
stemweekend van 15, 16 en 17 maart kan iedereen uit deze 
gemeente hierop stemmen en zo het beschermpaar van het 
Oranje Fonds de weg wijzen naar de mooiste sociale initiatie-
ven. De initiatieven met de meeste stemmen in de gemeente 
gaan door naar de volgende ronde.

res de Brest in Frankrijk geweest.
Een van de speerpunten van 
2013 is de (niet) duurzame situ-
atie van het gebouw en de ener-
gie die daardoor wordt verspild. 
Terwijl de natuur toch een van 
de uitgangspunten is van Baden 
Powell. En mede geënthousias-
meerd door de zeilreis van Wub-
bo Ockels op de Ecolution wil-
len de leden een grote stap voor-
waarts maken op het gebied van 
duurzaamheid.
Hiervoor werkt De Haven intern 
aan een meerjaren duurzaam in-
vesteringplan. Met duurzaam 
energiegebruik als prioriteit. En 
zoeken aansluiting bij bestaan-
de activiteiten. Zoals de duur-
zaamheids nota van de gemeen-
te Heemstede en NL doet waar 
het overstappen op zonne-ener-
gie en de duurzame renovatie en 
opbouw van de toiletgroep en 
douche aangemeld zijn.
NJV de Haven is in principe uit-
stekend in staat om in haar jaar-
lijkse exploitatiekosten te voor-
zien. Maar voor duurzame plan-
nen is externe fi nanciering nodig.
Vrijwilligers van de Haven zijn 
volop in beweging en hard aan 
het werk om de duurzame veran-
kering van NJV de Haven in de 
maatschappij wederom tot stand 
te brengen en vragen u om op 
NJV de Haven te stemmen omdat 
zij gelooft dat dit een hele effec-
tieve, en de leukste, vereniging is 
in het ‘kweken’ van verantwoor-
de burgers voor het Koninkrijk. 
En het duurzame initiatief van de 
leden beloond mag worden.

Diploma 
zwemmen

Zaterdag 9 maart hebben  
in SportPlaza Groenendaal 
de volgende kinderen hun 
Zwemdiploma A ,B of C
gehaald:

Zwemdiploma A
Soulaiman Aissaoui, Alexan-
der van Dijkman, Daan Geert-
man, Lars Hogers, Josephine 
Jansen, Jasmijn Kosterman, 
Romy Kloos, Mike van der 
Lee, Fay Meijer, Evi Metze-
laar, Tamar Mooijekind, Dalia 
Neeskens, Finn Nieuwenhuis, 
Splinter Reitsma,  Ivy Scho-
maker, Melanie Silos, Benthe 
Simons, Mick Spee, Isabella 
Vermin, Tommy Vermin, Flo-
ris de Wolf.

Zwemdiploma B
Bloem van Beusekom, Lot-
te Broekhuizen, Bram Brou-
wer, Siem Brouwer, Joshua 
Cohen, Thijn Estourgie, Sven 
Everts, Tijn Exel, Casper Flip-
se, Nikki Heymel, Jülide Kara-
tas, Jess van Kooperen, Lars 
Koenen, Loek Kramer, Emy 
Kromhout van der Meer, Lu-
ne Nijssen, Loyse Onis, Billie 
Pollé, Bram Quakkelaar, Sue 
Anna Remmelzwaal, Benthe 
de Rooij, Mike de Rooij, Ju-
lius van der Slot, Patrick van 
Son, Lhamo van der Starre, 
Lindsey Stoute, Demi Visser, 
Maud van Wijk.

Zwemdiploma C
Binq Anneese, Maddy Blom-
sma, Vince Everts, Daniel 
Grootscholten, Romaisae 
Ikan, Ryan Kandalski, Yaniv 
Kerdijk, Diederik Stigter.

Heemstede - Heb je ook plan-
nen om dit seizoen lekker spor-
tief bezig te zijn? Kom dan bij 
Casca meedoen aan de cur-
sus: Total Dance. Total dance is 
een combinatie van verschillen-
de soorten dans. Salsa, bachata, 
merenque, hiphop, reggeaton, 
alles wat je maar kan beden-
ken. Het leuke van deze lessen 

is, dat je aan het sporten en trai-
nen bent zonder dat je het door 
hebt. Dit komt omdat je met heel 
veel plezier aan het dansen bent. 
De 8 lessen zijn op donderdag 
van 19.00-20.00 uur in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
De cursus begint op donderdag 
4 april. Aanmelden kan via www.
casca-cursus.info en van maan-
dag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur 
via tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Total Dance
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Heemsteedse Kunstbeurs Eerste Editie  
Feestelijke opening 26 april om 20.00 uur

Wethouders in de wijk: 29 maart

Van 26 tot en met 28 april vindt in Heemstede een 
groots opgezette kunstbeurs plaats. Maar liefst 37 
Heemsteedse beeldend kunstenaars hebben zich 
verenigd om hun werk te tonen en te verkopen. Zij 
organiseren een interculturele en laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor muzikanten, dichters, 
schilders, beeldhouwers en bezoekers. 

“De beurs moet de zintuigen prikkelen en inspireren”, 
stellen zij. Er is een breed en gevarieerd aanbod van 
exposities, performances en andere kunstzinnige 
activiteiten. Het evenement vindt plaats in de 
Pinksterkerk aan de Camplaan 18 in de oude dorpskern. 

De titel ‘Heemsteedse Kunstbeurs Eerste Editie’ is 
een duidelijke zinspeling op een vervolg van deze 
kunstbeurs, die moet uitgroeien tot een jaarlijks 
terugkerend evenement. Om de verbondenheid 
met hun woonplaats te benadrukken, voeren de 
kunstenaars de merlet in het heraldische wapen van 
de gemeente Heemstede als logo. De merlet is een 
eendachtig vogeltje zonder snavel en poten.

Net zoals de burgemeester houden ook de wethouders 
regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen dat één 
keer in de twee maanden op wisselende locaties in 
Heemstede. Op vrijdag 29 maart zijn Christa Kuiper, 
Jur Botter en Pieter van de Stadt tussen 10 en 12 uur 

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

aanwezig in woonzorgcentrum De Heemhaven,  
Von Brucken Focklaan 20-22, 2102 XC Heemstede.  
U wordt van harte uitgenodigd hier langs te komen  
om met de wethouders in contact te komen.

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



Alcohol en jongeren 

Verkoop bij inschrijving: Raadhuisplein 25 
Heemstede 

Subsidie sportstimulering Heemstede 2013

Stichting Kikid heeft met de steun van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede op een 
vernieuwende manier voorlichting gegeven aan 
vierdejaarsleerlingen van het Hageveld College 
over alcoholgebruik. Doel was om de leerlingen 
bewuster te laten omgaan met het gebruik van 
alcohol.
 
Vijf jonge acteurs in de leeftijd van 18-22 jaar speelden 
verschillende theaterscenes voor de leerlingen. De 
theaterscenes gingen bijvoorbeeld over jongeren 
die andere jongeren beïnvloeden om mee te 
drinken of over een meisje dat betrokken is bij een 
verkeersongeluk. De leerlingen van Hageveld waren 
zichtbaar onder de indruk. Vervolgens gingen de 
acteurs met de leerlingen in gesprek. 
 
Voor vragen over het omgaan met alcohol kunnen 
ouders en jongeren terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede. 

Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede
tel. (023) 529 19 14
cjg@heemstede.nl, www.cjgheemstede.nl

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag tussen 9 en 12 uur
Woensdag tussen 14 en 17 uur

In het centrum van Heemstede wordt namens de 
gemeente Heemstede deze karakteristieke, vrijstaande 
woning met garage en diepe achtertuin te koop 
aangeboden. De woning ligt op circa 350m² eigen 
grond en moet gemoderniseerd worden. Kijk voor 
meer informatie op www.pieterdelsman.nl.

Wilt u in 2013 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 
jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert 
u een activiteit gericht op de ontwikkeling van 
topsporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in 
aanmerking voor een subsidie van de gemeente 
Heemstede. In totaal is hiervoor in 2013 een 
subsidiebudget beschikbaar van € 27.500. Uw 
subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2013 worden 
ingediend. 

Kijk voor meer informatie en de subsidievoorwaarden 
op www.heemstede.nl/over-heemstede/subsidies.  

Of neem contact op met de heer Koen Siegrest van  
de afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 79, of 
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

Vergaderingen 
Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 maart 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur  bezwaar tegen de terugvordering van 

een uitkering WWB - niet openbaar -
20.30 uur   bezwaar tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor het kappen 
van een conifeer - openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van 
een omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van gevelreclame - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.  
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie contact 
op met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07.

Commissie Ruimte (Rectificatie)
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 14 maart 2013 om 
20.30 uur (en niet zoals eerder gemeld 20.00 uur),  
in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De volledige 
agenda vindt u op www.heemstede.nl.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluit vaststelling bodemagenda 2011-2016 

Verordeningen Winkeltijden Heemstede 

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Havenstraat 49B verzoek ontheffing voor een 

tijdelijke sportschool en het plaatsen van brandtrap, 
wabonummer 3777, ontvangen 27 februari 2013. 
Reguliere procedure

-  Bachlaan 26 het doorbreken van een muur 
en uitbreiden woonhuis, wabonummer 3780, 
ontvangen 27 februari 2013. Reguliere procedure

-  naast Sportparklaan 14 het kappen van 2 berken en 1 
els, wabonummer 3781, ontvangen 27 februari 2013. 
Reguliere procedure

-  Strawinskylaan 53 het kappen van 1 eik, 
wabonummer 3782, ontvangen 27 februari 2013. 
Reguliere procedure 

-  Bronsteevaart het plaatsen van een nieuwe houten 
voetgangersbrug, wabonummer 3791, ontvangen 26 
februari 2013. Reguliere procedure

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 144 het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 3792, ontvangen 27 
februari 2013. Reguliere procedure

-  Linge 75 het kappen van 1 berk, wabonummer 3815, 
ontvangen 28 februari 2013. Reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Heemstede is voornemens een 
bodemagenda vast te stellen. Hiertoe heeft zij een 
ontwerp opgesteld.

De bodemagenda geeft de bodemproblematiek weer 
en de veranderende aanpak van het bodembeleid. 
Het biedt de gemeente ambities te formuleren waar 
de bodem en ook de bodemproblematiek overige 
initiatieven raakt, zoals de ruimtelijke ontwikkeling 
en inrichting, natuurbeheer, waterbeheer, klimaat 
en energie. De bodemagenda biedt de gebruikers 

Deelgebied ‘Winkelcentrum Binnenweg/
Raadhuisstraat’
Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten de zon- en 
feestdagen:
- Maandag 1 april 2013 (tweede paasdag)
- Donderdag 9 mei 2013 (hemelvaartsdag)
- Maandag 20 mei 2013 (tweede pinksterdag)
- Zondag 26 mei 2013 
- Zondagen 10, 17 en 24 november 2013 
- Zondagen 1, 8, 15, 22 en 29 december 2013
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het 
publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Binnenweg/
Raadhuisstraat’ open mogen zijn. 

-  Johan Wagenaarlaan 72 het kappen van 9 bomen, 
wabonummer 3815, ontvangen 27 februari 2013. 
Reguliere procedure

-  Rhododendronplein 2 het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 3817, ontvangen 1 maart 
2013. Reguliere procedure

Verdagen beslistermijn omgevingsver-
gunning 
-  Glipperweg 32 het plaatsen van een erfafscheiding, 

wabonummer 3587, ontvangen 12 februari 2013. 
Reguliere procedure. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan 
-  Glipperweg 32 het plaatsen van een erfafscheiding, 

wabonummer 3587, ontvangen 12 februari 2013. 
Reguliere procedure

de kapstok aan de hand waarvan deze ambities 
kunnen worden vertaald in de praktische uitvoering 
voorzien van een planning. De bodemagenda geeft 
daarmee op zowel strategisch als tactisch niveau de 
uitgangspunten voor het lokale bodembeleid voor de 
komende jaren.

Zienswijzen
Tot 25 april 2013 kunnen zienswijzen schriftelijk of 
mondeling worden ingediend bij het college van B&W 
van de gemeente Heemstede.

Deelgebied ‘Industrieterrein Cruquius-
weg’
Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 24 maart 
2013, aan te wijzen als dag waarop de winkels 
voor het publiek in het deelgebied ‘Industrieterrein 
Cruquiusweg’ open mogen zijn. 

Deelgebied ‘Winkelcentrum Glip’
Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten de zon- en 
feestdagen:
- maandag 1 april 2013 (tweede paasdag)
- zondagen 7, 14 en 21 april 2013 

Verleende omgevingsvergunning 
-  Hendrik de Keyserlaan 18 het kappen van 1 

appelboom, wabonummer 3661, verzonden 7 maart 
2013

-  Willem Denijslaan 27 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 3606, 
verzonden 7 maart 2013

-  Broeder Josephlaan 12 het verbouwen van het 
woonhuis, wijzigen gevels en wijzigen carport naar 
een garage, wabonummer 3602, verzonden 7 maart 
2013

-  Drieherenlaan 13 het optrekken van de voorgevel, 
wabonummer 3269, verzonden 7 maart 2013

-  Leidsevaartweg 83 het uitbreiden van een woonhuis 
en plaatsen veranda, 2012.336, verzonden 7 maart 
2013

-  Leidsevaart ter hoogte van de Geleerdenwijk het 
wijzigen van de Geniebrug over de Leidsevaart 
wabonummer 2012.318, verzonden 11 maart 2013. 
Reguliere procedure 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzage
Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking 
hebbende stukken ligt van 14 maart tot 25 april 
2013 ter inzage in de hal van het raadhuis en bij 
Milieudienst IJmond.

Bezoek- en postadres Milieudienst IJmond: 
Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 
1940 AH te Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63.  
Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl. 

- donderdag 9 mei 2013 (hemelvaartsdag)
- zondag 12 mei 2013 
- zondagen 1, 8, 15, 22 en 29 december 2013.
aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het 
publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Glip’ open 
mogen zijn. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.



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

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. 

Ook 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.

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

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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Casca doet mee aan de zoektocht 
naar de Oranje Fonds Kroonappels
Heemstede - Ter gelegenheid 
van de aankomende inhuldiging 
organiseert het Oranje Fonds de 
zoektocht naar de Kroonappels. 
Er zijn drie categorieën: Jeugd, 
Buurt en Helpende Hand. Casca 
doet mee aan deze grote lande-
lijke actie in de categorie buurt. 
Vanaf nu is deze voordracht te 

bekijken op www.kroonappels.nl 
onder gemeente Heemstede. 
In het stemweekend van 15, 16 
en 17 maart kunt u op het initia-
tief van uw keuze stemmen. 
De Prins van Oranje en Prinses 
Máxima zijn al sinds de oprich-
ting het beschermpaar van het 
Oranje Fonds. Ze zijn heel ac-

tief. Naast de jaarlijkse uitreiking 
van de Appeltjes van Oranje be-
zoeken ze regelmatig bijzonde-
re initiatieven die door het Oran-
je Fonds gesteund worden. Door 
te stemmen wijst u de weg aan 
het beschermpaar naar de mooi-
ste sociale initiatieven. De initia-
tieven met de meeste stemmen 

in de gemeente gaan door naar 
de volgende ronde. Het Oranje 
Fonds reikt ieder jaar de Appel-
tjes van Oranje uit en bekroont 
daarmee succesvolle sociale ini-
tiatieven. Ter gelegenheid van de 
inhuldiging van het bescherm-
paar van het Fonds wordt een 
speciale editie georganiseerd. 
In het gehele koninkrijk kunnen 
maatschappelijke organisaties 
bestaande initiatieven voordra-
gen in één van de drie categorie-
en. De drie uiteindelijk winnen-
de organisaties krijgen het predi-

kaat Oranje Fonds Kroonappel en 
winnen elk 50.000,= en een bron-
zen beeldje, uitgereikt op Paleis 
Noordeinde door de nieuwe Ko-
ning en Koningin. In de catego-
rie Buurt heeft Casca 2 initiatie-
ven aangemeld voor de Kroon-
appels: dat zijn de straatspeel-
avonden en Kijk in de Wijk. Stem-
men kan op vrijdag 15, zaterdag 
16 en zondag 17 maart op www.
kroonappels.nl. Ga naar gemeen-
te Heemstede (menu rechts) en 
klik op categorie BUURT (boven 
de foto’s). 
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