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Iedere dinsdag, woensdag en donderdag een heerlijke 
bistro-klassieker voor slechts € 17,50 op Landgoed Groendaal!
Kijk op Facebook.com/LandgoedGroenendaal welk
gerecht komende week geserveerd wordt!

Iedere dinsdag, woensdag en donderdag een heerlijke 
bistro-klassieker voor slechts € 17,50 op Landgoed Groendaal!

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

KOM KIJKEN VAN
16 T/M 21 MAART 2015

www.infopuntzorg.nl 

Tweemaal kiezen op woensdag 18 maart
Provinciale Staten en waterschappen, 
wat doen zij eigenlijk voor ons?
Heemstede - Op 18 maart mag 
iedere stemgerechtigde in Ne-
derland weer naar de stembus. 
Ditmaal kunnen burgers stem-
men voor de leden van de Pro-
vinciale Staten en, dat is nieuw, 
ook voor de waterschappen. Af-
gezien van de jaarlijkse aan-
slag van het waterschap die op 
de deurmat valt, hoor en zie je 
weinig van deze twee besturen. 
De provincies ontlenen hun be-
staan aan de provinciale wet van 
1850 en later de provinciewet 

van 1962. Op 18 maart worden 
in de twaalf provincies 570 le-
den gekozen. Deze leden kiezen 
vervolgens 75 leden van de Eer-
ste Kamer. Daar zit hem dit keer 
de crux. Het landsbestuur wordt 
uitgeoefend door de Tweede Ka-
mer. De Eerste Kamer heeft een 
controlerende taak en beoor-
deelt wetsvoorstellen op inhoud 
en uitvoerbaarheid. Dat neemt 
niet weg dat zij een politiek or-
gaan is en wetsvoorstellen kan 
afwijzen door ze terug te stu-

ren naar de Tweede Kamer. Het 
is dus gemakkelijk regeren als 
je in de beide kamers een meer-
derheid hebt. Dat is momenteel 
niet het geval en de verwachting 
is dat het na deze verkiezingen 
nog lastiger zal worden.

Lees verder op pagina 6.

5 + 6 april
is het Pasen

Adverteren?
Bel snel: 06-50284402

 

verkoop@heemsteder.nl

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

Peper-
steaks

3 stuks

9.95Tro
Ts 
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eur
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ger

Open dag
Zaterdag 21 maart
11.00-14.00 uur

kinderdagVerBLiJF
e6,00 per uur

Johan Wagenaarlaan 1
Tel. 023-5401140

 

BAMBAM &
PEBBLES
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Regio - Zondag 15 maart is 
er een Joostviering met ds. P. 
Terpstra in Het Trefpunt, Ben-
nebroek aan het Akonieten-
plein 1. Aanvang 10.00 uur. 
Tevens: Kom in de Kring en 
Jeugdviering.
 
Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 15 
maart ‘Bloemenzondag’, Vier-
de zondag Veertigdagentijd. 
Dienst in Oude Kerk, Wilhel-
minapln: ds. A. Molendijk, 
m.m.v. de cantorij. Aanvang 
10.00 uur. Crèche (kinderen 
tot 4 jaar); Kinderkring (kinde-
ren 4 tot 12 jaar).

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 15 maart, aanvang 
10.00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

Zondag 22 maart, aanvang 
10.00 uur. Voorganger me-
vrouw G. van der  Harst-de 
Leeuwe (Aerdenhout)

Zondag 29 maart, Palmzondag, 
aanvang 10:00 uur. Voorgan-
ger Ds. M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Verdwenen Heemstede in kleur (5)

Nog tot eind maart exposeert 
Gabe de Vries (82) uit de Meer 
en Boslaan in het Raadhuis zijn 
zeer gedetailleerde schilderij-
en. Sinds zijn vijftiende schildert 
hij vooral Heemstede en Benne-
broek, zoals het vroeger was. Hij 
maakt van zwart-wit ansichten 
en foto’s dorpsgezichten in kleur. 
Vandaag deel 5 als laatste uit de 
serie over Gabe zijn schilderijen.

Nog eens het Vaartkantje in 
Heemstede. In het voorjaar, met 
de bomen in bloei. De zon schijnt 
over de rode pannendaken en 
over de kleine schots en scheef 
gebouwde schuurtjes en pan-

den. In de verte de brug over de 
Zandvaart. Een stukje Heemste-
de, totaal verdwenen. Misschien 
kent u het nog van vroeger. En 
dacht u toen ook dat dit nooit 
voorbij zou gaan. Helaas. 

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Zondag 15 maart, 10.00 uur 
dhr. Matt Helland uit Amster-
dam ‘God spreekt door men-
sen’.

www.rafael-nehemia.nl

Pim van Liemt overleden
Gewaardeerde 

vrijwilliger in Gambia
Heemstede –  Op 78-jarige 
leeftijd is overleden de heer 
Pim van Liemt. Als cricke-
ter bij Rood & Wit heeft hij 82
wedstrijden in het Eerste
gespeeld en is hij in de jaren
’90 voorzitter geweest. Bij de 
Koninklijke HFC heeft Pim
het tot het tweede elftal
geschopt. Nadat hij gestopt 
was als cricketer heeft hij
tot een half jaar terug nog
getennist bij HLTC.
Vanwege zijn voorzitterschap 
van de jubileumcommissie-
voor het 100-jarig Eeuwfeest-
van HLTC in 1985, was hij tot 
Lid van Verdienste benoemd.
Pieter en Henny Goedhart, 
de initiatiefnemers van ‘Geef 
Gambia Toekomst’ en al ja-
ren in Gambia betrokken bij 
de stichting van scholen,
bibliotheek en scholing voor
grotere kinderen, herinne-
ren zich de grote inzet van 
Pim voor hun bibliotheek/stu-
diecenterproject van de stich-
ting in Gambia. “Pim heeft ons 
voorzien van alle houten mate-
rialen die nodig waren voor de 
boekenstellingen en leestafels. 
Hij heeft ook gedurende 5 jaar 
de salarissen voor de staf van 
de bibliotheek bijeen gebracht. 
Dit succesvolle project heeft 

de stichting mede door de
grote ondersteuning van Pim 
kunnen realiseren. Voor het in 
2007 gebouwde Skills Trainings 
Project heeft Pim weer voor al 
het benodigde hout gezorgd 
voor tafels die nodig waren om 
25 computers te plaatsen voor 
de ICT lessen.
Drie keer hebben wij Pim, een 
zeer sociaal bewogen man met 
humor, mogen verwelkomen
in Gambia en uiteraard on-
derhielden wij het contact 
in Heemstede. Zo zullen wij 
hem herinneren als en fi jn en
betrokken mens!”
Ton van den Brink 

Vermist:
Wollen winterjas, zachtrood. Per ongeluk meegenomen op 19 febru-
ari uit Casca de Luifel na bridgemiddag. Ca 16.30 uur. Mt 38. Hand-
schoenen in zakken. Wie brengt de jas terug naar Casca? Info: 023- 
5293849.

‘En niets dan 
de waarheid’

Regio - Zondag 15 maart is er 
een JOOSTviering in het Trefpunt 
van Bennebroek. Het thema van 
deze bijeenkomst  is ‘…en niets 
dan de waarheid…’ Over gelo-
ven en gelijk hebben. Mensen 
die altijd gelijk willen hebben zijn 
vaak niet de leukste mensen. Dat 
geldt helemaal voor gelovigen 
die gelijk willen hebben. Soms 
bestrijden ze anderen niet alleen 
met woorden maar ook met wa-
pens. Telkens weer worden we 
opgeschrikt door mensen die in 
naam van hun God anderen de 
mond snoeren of het leven ont-
nemen. Is geloof bron van oorlog 
en haat? Joost zet er zijn tanden 
in en  nu met ds. Pieter Terpstra. 
Welkom! Voor de jongeren tot 15 
jaar is er een eigen viering.
Akonietenplein 1 te Bennebroek: 
www.pkntrefpunt.nl.
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Heemstede - Terug naar de 
provincie. De Provincie heeft ta-
ken bij het aanleggen van we-
gen, het openbaar vervoer, aan-
leg van nieuwe natuur, milieu-
wetgeving en controle, bereik-
baarheid, regionaal economisch 
beleid, locaties voor bedrijfster-
reinen, woningbouw en de in-
richting van landelijke gebieden. 
Ook bij de controversiële aanleg 
van windmolenparken speelt de 
provincie een grote rol. De pro-
vincies krijgen 950 miljoen euro 
van het Rijk en nog eens 1,5 mil-
jard via de opcenten op de we-
genbelasting. Apart ontvangen 
ze ‘geoormerkt’ geld voor wegen 
en openbaarvervoer. Zij bezitten 
samen een vermogen van rond 
de 15 miljard euro.

Veel provincies zijn rijk, zo niet 
superrijk. Door de verkoop van 
vooral kabel- en elektriciteitsbe-

drijven stroomden er miljarden in 
de provinciale kassen. Over het 
nut en noodzaak van het heb-
ben van provincies zijn de me-
ningen verdeeld. Sinds kort is er 
een betere controle op het geld 
dat provincies besteden. Door 
de onzichtbaarheid voor het gro-
te publiek blijft er wel eens iets 
ver onder de radar. Recente af-
faires met gedeputeerden geven 
een beeld van de provincies dat 
niet altijd even fraai is. Met de 
grote vermogens in kas ontwik-
kelen en financierden zij nieuw 
beleid. Onder andere in de vorm 
van beter monumentenbeheer of 
nieuwe fietsroutes.

Deze keer mogen burgers ge-
lijktijdig ook een stem uitbren-
gen voor de 23 waterschappen. 
Ook deze organisatie opereert 
in betrekkelijke rust en treedt 
niet vaak naar buiten. Het nutti-
ge werk dat zij doen is het buiten 
ons land houden van het zeewa-

ter, zorgen voor schoon en vei-
lig drinkwater, het beheer van ri-
vieren, kanalen en sloten en ze-
ker niet in de laatste plaats de ri-
oolzuivering. Op de kieslijst voor 
beide besturen staan vooral po-
litici van landelijke partijen. Ook 
doen er steeds meer, op een be-
paalde provincie gerichte, partij-
en mee zoals in Noord-Holland: 
Hart voor Holland. Deze bunde-
ling van meerdere lokale partij-
en kan een factor van betekenis 
worden. De Heemsteedse lokale 
partij HBB heeft zich niet aange-
sloten bij Hart voor Holland.

In 2011 bij de laatste verkiezin-
gen voor de provincie ging 70,2% 
van de Heemstedenaren stem-
men. Voor de gemeenteraad in 
2014 was dit met 64,5 een stuk-
je lager. Toch scoort Heemste-
de bij alle verkiezingen qua op-
komst altijd ruim boven het lan-
delijke gemiddelde. 
Eric van Westerloo

Inwoners Heemstede denken 
massaal mee over inrichting haven
Heemstede - Nog voordat er 
iets op papier staat of er een 
plan is, kunnen inwoners van 
Heemstede hun wensen ken-
baar te maken hoe de haven van 
Heemstede er uit moet komen te 
zien.
Van deze mogelijkheid is al door 
400 inwoners gebruik gemaakt. 
Het is bekend dat er op een 
groot gebied aan de noordkant 
van de haven een appartemen-
tengebouw komt, luxe apparte-
menten, eengezinswoningen en 
terraswoningen. Wat rest is de 
inrichting van de omgeving. Ty-
pe wegverharding, groen, inrich-
ting kademuur en nog veel meer. 
Wethouder Remco Ates was ver-
heugd dat bij de gemeente al zo-

veel suggesties zijn binnengeko-
men. ”Er mag nog veel meer bij”, 
sprak hij de wens uit. Om nog 
meer bekendheid te geven aan 
dit project en de inbreng van de 
bewoners te stimuleren wordt op 
zondag 15 maart een minifestival 
georganiseerd rond de haven. 
Tussen 14.00 en 16.00 uur is er 
muziek vanaf een ponton in de 
haven. Voor de jeugd is van alles 
te doen. Er zijn hapjes en drank-
jes. De Heemsteedse verenigin-
gen die iets met water hebben 
zijn ook uitgenodigd. Zo is het 
werk van de reddingsbrigade te 
zien, roei- en zeilvereniging Het 
Spaarne en de scouting. Er staan 
laptops waarop men terplekke 
suggesties kan invoeren om de 

haven aantrekkelijk te maken. Bij 
de nieuwbouw verdwijnt de hui-
dige scheepshelling. Waterspor-
ters vragen daarom nu al om op 
een andere plaats een nieuwe 
helling aan te leggen. Veel sug-
gesties gaan over het groen. Dat 
zal vrijwel zeker ruim in het pro-
gramma worden opgenomen. 
Dat er een plaats wordt inge-
ruimd voor horeca kwam ook 
veelvuldig voor op de wensen-
lijstjes.
Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om zondagmiddag naar de 
haven te komen, kunt u vanach-
ter de computer thuis uw wen-
sen invoeren. Surf dan naar 
www.heemstede.nl/haven.
Eric van Westerloo

De Vierhoek, het beeld van Frans Hage, staat tegenwoordig in de 
middenberg van de Zandvoortselaan bij het station, nadat het gerui-
me tijd heeft gestaan achter de snackbar op het Roemer Visscherplein. 
Bij deze verplaatsing in 2009 is het werk gerepareerd en opgeknapt.
Het is gemaakt van beton en vingerling keramiek, een vorstbestendig 
keramiek. Het is geleverd in 1993.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Open middag bij scoutinggroep 
St. Paschalis Baylon!
Heemstede - Scoutinggroep 
Sint Paschalis Baylon is een en-
thousiaste scoutinggroep in het 
Groenendaalse bos. Elke vrijdag-
avond en zaterdagmiddag ma-
ken de leden er met elkaar een 
leuke avond of middag van. Hier 
kun je jezelf zijn, plezier maken, 
actief buiten bezig zijn en samen 
werken met elkaar. 
Lijkt het je leuk om een keer mee 
te doen? Zaterdag 21 maart is er 
een open middag bij de groep 
van 7 tot 11 jaar! De groep verza-

melt om 13.15 uur bij de blokhut 
om een leuk spel in het bos te 
gaan doen. Om 16.00 uur zijn de 
kinderen weer op dezelfde plek 
terug en is de middag afgelo-
pen. Voor meer informatie kijk je 
op: www.paschalisbaylon.nl. Hier 
staat ook een routebeschrijving. 
Het leidingteam kan nog verster-
king gebruiken. Lijkt het je leuk 
om spellen te verzinnen, kinde-
ren wat te leren en lekker buiten 
te zijn? Stuur een berichtje via de 
website!

Tweemaal kiezen op woensdag 18 maart
Provinciale Staten en waterschappen, 
wat doen zij eigenlijk voor ons?

Vervolg van  voorpagina
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De vakkennis en het ruime assortiment 
van Tuincentrum Peter C. Nijssen

“Ons tuincentrum wil zich in de 
markt onderscheiden als specia-
list met veel vakkennis over een 
groot assortiment vaste planten, 
klimplanten en klein en groot 
fruit”, vertelt Gert-Pieter Nijs-
sen. “Daarnaast richten wij ons 
op het biologische assortiment, 
zoals biologische zaden, krui-
den en rozen. Dit biologische as-
sortiment wordt steeds groter en 
we proberen dit zoveel mogelijk 
uit te breiden. Je merkt ook dat 
de behoefte naar deze produc-
ten groter wordt. Een milieube-
wuste keuze en het proces rond 
biologische planten is op volle-
dige natuurlijke wijze geschoeid 
en nagebootst zoals in de na-
tuur. Neem bijvoorbeeld de bio-
logische kruiden: de smaak hier-

van is veel voller, dat proef je ge-
woon. Deze week van woens-
dag 11 maart tot en met dins-
dag 17 maart geven wij 10% 
korting op onze biologische ro-
zen. Wij hebben 84 soorten bi-
ologische rozen in het assorti-
ment, te vinden in ons tuincen-
trum en op onze website www.
pcnijssen.nl. Deze rozen worden 
op een winterharde onderstam 
geënt, ‘oculeren’ genoemd. Hier-
door zijn deze rozen winterhard 
en kunnen ze een behoorlijke 
vorst weerstaan, zoals de win-
ter van drie jaar geleden. Er zijn 
duizenden soorten rozen, maar 
niet iedere soort is hiervoor ge-
schikt. Een ander voordeel van 
deze biologische rozen is dat ze 
van zichzelf gezonder zijn om-

Heemstede – Het voorjaar hangt weer in de lucht met aan-
gename temperaturen en het zonnetje lonkt dat het een lie-
ve lust is. Een uitstekende tijd om te tuinieren. Daarvoor kun 
je bij Tuincentrum Peter C. Nijssen terecht, dat al ruim 25 jaar 
in Heemstede een begrip is. Gert-Pieter en Ineke Nijssen run-
nen dit tuincentrum aan de Sportparklaan 25a in Heemstede.

dat er geen synthetische gewas-
beschermingsmiddelen worden 
gebruikt. Op deze rozen huist de 
sluipwesp, de natuurlijke vijand 
van de bladluis. Deze luis wordt 
zo op natuurlijke wijze bestreden 
en zo zijn de rozen gevrijwaard 
van luis. Naast de rozen bieden 
wij ook biologische zaden, bio-
logische meststoffen en biolo-
gische potgrond. Eigenlijk alles, 
zodat onze klanten zelf een mi-
lieubewuste keuze kunnen ma-
ken en het gehele biologische 
proces zelf in de hand kunnen 
houden. Wij geven daarin graag 
een gedegen advies. Naast het 
tuincentrum, voeren wij ook een 
succesvolle postordercatalogus 
met landelijke verzending waarin 
ons ruime assortiment te vinden 
is”, aldus Gert-Pieter.

Meer informatie op de websi-
te www.pcnijssen.nl, tel. 023 – 
5280816 of per e-mail: info@pc-
nijssen.nl. 
Bart Jonker
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Heemstede – Supermarkt De Koning en sla-
gerij Van der Werff gaan verbouwen. De twee 
gerenommeerde zaken naast elkaar op de Glip-
perdreef 105 worden de komende tijd aangepakt 
en gaan in de metamorfose.
Gedurende die tijd organiseren beide onderne-
mers een leuke spaaractie voor alle klanten. Om 
het ongemak van het verbouwen een beetje te 
verlichten. U kunt sparen en ‘bouwen’ aan uw 
spaartegoed terwijl er bij De Koning en Van der 
Werff ook gebouwd wordt! Als de actie is afgelo-
pen, 11 april, heeft u geld gespaard en hebben de 
twee winkels inmiddels een nieuwe, supermooie 
uitstraling. Win-winsituatie toch?

Hoe gaat het in zijn werk? Bij besteding van 5,- 
ontvangt u een spaarzegel. Tegen inleveren van 

een volle spaarkaart van 20 zegels krijgt u 2,50 
euro korting op uw aankopen, in te leveren na de 
verbouwing. Dit zijn de voorwaarden: de korting 
wordt verkregen bij een minimale besteding van 
10 euro. De kaart is niet inwisselbaar voor geld 
en service- en tabaksartikelen alsook statiegel-
den zijn uitgesloten. De looptijd van deze actie is 
van 9 maart tot 11 april 2015. 

Wilt u toch nog iets weten over deze leuke spaar-
actie? Informeer gerust bij slagerij Van der Werff 
of supermarkt De Koning! Hoewel sparen bij een 
bank wat discussie oplevert vandaag-de-dag le-
vert sparen echt iets op bij uw favoriete super-
markt en slager!
U blijft van harte welkom bij de twee zaken aan 
de Glipperweg 105.

Spaaractie tijdens verbouwing winkelpanden

Bouw mee met supermarkt De Koning en slagerij Van der Werff!

Stichting Vrienden Podium 
Oude Slot heft zich op
Heemstede - Na uitvoerig be-
raad heeft het bestuur van de 
Stichting Vrienden van Het Podi-
um Oude Slot besloten de stich-
ting aan het eind van dit seizoen 
op te heffen. Een aantal rede-
nen ligt hieraan ten grondslag. 
De doelstellingen bij de de op-
richting van de Stichting – in-
middels 26 jaar geleden – waren 
het in stand houden van de cul-
turele bestemming van Het Ou-
de Slot. Het streven naar zoda-
nige beleidsmatige verbeterin-
gen dat Het Oude Slot zijn rol 
als cultureel centrum optimaal 
kan vervullen was ook gesteld 
doel evenals het stimuleren en 
initiëren van culturele activitei-
ten in Het Oude Slot. En als laat-
ste werd ook een lans gebroken 
voor het creëren van een hech-
te band tussen Het Oude Slot en 
zijn publiek. “Het beleid van de 
gemeente Heemstede heeft er-
toe geleid, dat Het Oude Slot een 
aantal jaren geleden in handen 
is gekomen van een commerci-
ele instelling. Dit opende de mo-
gelijkheid voor de gemeente om 
van de lasten van Het Oude Slot 
af te komen. De Stichting Po-
dia Heemstede (SPH) diende de 
programmering drastisch aan te 
passen met als uiteindelijk resul-
taat dat in het komend seizoen 

2015/2016 geen enkele voorstel-
ling wordt gerealiseerd in Het 
Oude Slot”, aldus het bestuur van 
de ‘Vrienden’ in een brief aan de 
pers. De brief vermeldt verder 
dat de Vrienden van Het Podium 
Oude Slot genoten van bepaalde 
voordelen. Zo was voor velen de 
korting op de toegangsprijs een 
goede reden om Vriend te blijven 
of te worden. “Na de oprichting 
van SPH en de daarmede ge-
paard gaande professionalise-
ring bleek men niet bereid de-
ze voordeelregeling te continue-
ren. De kaartverkoop diende ge-
moderniseerd te worden tenein-
de budgettaire voordelen te be-
halen, maar vele Vrienden lieten 
ons weten deze vorm van kaart-
verkoop niet te kunnen of wil-
len volgen. Resultaat was een 
drastische daling van het aantal 
Vrienden.”

De stichting is van mening dat 
de doelstellingen niet meer re-
alistisch en ook niet realiseer-
baar zijn en dat opheffing van 
de stichting het gevolg moet zijn. 
Op 10 mei zal in Het Oude Slot 
het Osiris-trio optreden waarna 
het bestuur van de stichting af-
scheid neemt van de vrienden en 
Het Oude Slot onder het genot 
van een drankje en een hapje.

Lezing over de zanger van de wrok
Heemstede - Dinsdag 17 maart 
staat bij boekhandel Blokker een 
lezing door Willem Otterspeer, 
over De zanger van de wrok, 
W.F. Hermans, op het program-
ma. Aan de orde is biografie deel 
2 (1953-1995). In De zanger van 
de wrok laat Otterspeer zien hoe 
de rancune zich een weg vreet 
in het persoonlijke leven van 
Hermans. De ene na de ande-
re vriend wordt de deur gewe-
zen, zijn wetenschappelijke car-
rière lijdt schipbreuk en ook zijn 
persoonlijke leven brandt op in 
toenemende eenzaamheid. Zijn 
emigratie naar Frankrijk, zijn ver-

blijf in zijn geliefde Parijs, ver-
ergert die eenzaamheid alleen 
maar. Angst en achterdocht, 
wrok en wraak vormen de de-
finitieve determinanten van zijn 
bestaan. 
In De zanger van de wrok komt 
de levensbeschrijving van een 
van de belangrijkste figuren uit 
de naoorlogse Nederlandse lite-
ratuur tot een even grootse als 
ontluisterende conclusie.

Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede Aanvang: 20.00 
uur. Toegang 5.- euro. Reserve-
ren gewenst: 023-5282472.
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Italië erkent Keurslager Peter van 
der Geest als Parmahamspecialist
Heemstede – Een prosecco  
liet zich dinsdagochtend tegen 
het middaguur heel goed sma-
ken bij de exclusieve Parma-
ham van Keurslager Peter van 
der Geest. Mevrouw Tina Roze-
ma en de heer Jacques van den 
Bend van het Consorzio del Pr-
osciutto di Parma, nodigden  de-
ze week  Keurslager Peter van 
der Geest en negen andere  Ne-
derlandse verswinkels uit om 
Parmaham-specialist te worden. 
Uit een eerste groep van 100 de-
taillisten over de hele wereld. De 
specialisten beschikken over pu-
re vakkennis, passie en enthou-
siasme en de wil om de faam van 
de Parma verder uit te dragen. 

Gegarandeerd Parma
Een prachtige uitdaging, want 
Parmaham is een van de Ita-
lie’s rijkste culinaire tradities. Het 
Consorzio del Prosciutto di Par-
ma beschermt de echtheid met 
het kwaliteitszegel van de Kroon, 
zodat de kwaliteit is gegaran-
deerd. Parmaham is een ham die 
uitsluitend in de Italiaanse pro-
vincie Parma gemaakt mag wor-
den van Italiaanse varkens. Het 

vlees is gezouten met Siciliaans 
zeezout en met het zouten ont-
staat al het eerste verschil tus-
sen parmaham en andere soor-
ten ham. Bij het inwrijven van het 
zout wordt er veel minder zout 
gebruikt dan bij andere ham-
men, waardoor parmaham iets 
zoeter smaakt. Verder  mogen 
er geen conserveringsmiddelen 
of additieven gebruikt worden 
bij de productie; parmaham be-
staat alleen uit vlees en zeezout. 
Veel gezonder. Afgelopen jaar 
werd het Parmaham program-
ma opgezet om de ware specia-
listen te erkennen en te belonen 
voor hun inzet. Vanaf deze week 
is het programma officieel van 
start gegaan en zijn de “Parma-
ham specialisten”, ook voor de 
consument herkenbaar aan een 
speciaal winkellogo. Keurslager 
Peter van der Geest  heeft al ja-
ren een reputatie op het gebied 
van delicatessen en vleeswaren. 
De winkel biedt een groot assor-
timent van internationale lekker-
nijen. De uitgebreide vakken-
nis van parmaham en daarnaast 
de aanwezige vaardigheden hoe 
het te bewerken, te snijden en te 

behandelen, waren voor Consor-
tium de reden om juist Peter van 
der Geest als Specialist te ver-
kiezen. Parmaham is een door 
de EU beschermd streekproduct 
(BBO) uit de regio Parma en is 
gemaakt  van 100 % natuurlij-
ke - en Italiaanse grondstoffen. 
Het proces van drogen resulteert 
in een ham met een laag vet-
percentage, rijk  aan mineralen, 
vitamines, en licht verteerbare 
proteïnen.
Parmaham is minimaal 12 maan-
den gerijpt en herkenbaar aan 
de Kroon. In Italië is parmaham 
een klassiek voorgerecht: ge-
woon enkele dunne plakjes met 
brood en boter geserveerd. Een 
echte delicatesse is: verse vij-
gen en meloen samen met par-
maham. Panino, het Italiaan-
se woord voor broodje, belegd 
met parmaham, mozzarella en 
tomaten is al een heerlijke klei-
ne maaltijd. Eenvoudige rijst of 
pastagerechten krijgen een bij-
zondere culinaire uitstraling en 
smaak als er blokjes parmaham 
toegevoegd worden.
Smakelijk!
Ton van den Brink 

Team Peter en Janine van der Geest.

Voorjaar bij Nencies
Regio –Met de lente voor het 
grijpen ontwaakt modebewust 
Nederland uit zijn winterslaap, 
hoewel de voorbije maanden 
meer iets hadden van een lan-
ge herfst. We gaan zelfs weer 
voorzichtig denken aan bad-
pakken en bikini’s. Dé aange-
wezen persoon om ons bij te 
praten is Nancy ten Brink, ei-
genares van de bekende lin-
gerie- en badmodespecialist 
Nencies. Al bijna vijfentwintig 
jaar biedt Nencies haar klan-
ten de grootste sortering van 
ons land op dit gebied. 

Het pand in de Gierstraat van 
amper 50 vierkante meter is 
gevuld met de allernieuw-
ste collectie van de bekende 
internationale modemerken. 
“Wij zijn geen onderdeel van 
een keten, maar een zelfstan-
dige winkel”, merkt de eigena-
res op. “De inkoop doe ik zelf 
en wij vinden alle setjes die 
hier hangen even bijzonder.” 
Wat is de trend? “Voor dit sei-
zoen zien we veel kleur. Maar 
ook zwartwitte- en chique 
dierenprinten zijn in. Prachtige 
labels als Lise Charmel, Ma-
ryan Mehlhorn, Roidal, Fre-
ya, Shan, Miraclesuit, Je suis, 
Antigel en David en nog veel 
meer zijn binnen.”Niet elke 
vrouw is superslank, dus lopen 

de maten vanaf 36 tot en met 
54. “Datzelfde geldt ook voor 
de bijpassende accessoires. 
Beeldige pareo’s, jurkjes, bad-
jassen en badtassen maken 
het plaatje compleet. Zo kun 
je voor de dag komen op het 
strand of aan het zwembad.” 
Als je zo lang in het vak zit als 
Nancy ten Brink is het niet ver-
wonderlijk dat zij met één blik 
de maat kan bepalen die een 
klant nodig heeft om er ver-
leidelijk uit te zien. Die vak-
kundigheid komt zeker ook 
van pas bij de verkoop van de 
lingerie. Bh’s van merken als 
Antigel, Simone Pérèle en 
Lise Charmel verkrijgbaar tot 
maat G worden veel verkocht. 
Het verkoopteam neemt de 
klant graag het werk uit han-
den. ”De vrouwen die hier bin-
nenkomen, soms al jarenlang, 
hoeven alleen maar te passen 
en te kiezen”, glimlacht Nan-
cy. “Dat is de toegevoegde 
waarde van een speciaalzaak. 
“Verkopen is niet zo’n kunst, 
maar dat ze voor jou uit heel 
Nederland weer terugkomen, 
is dat wel.”
 
Nencies is gevestigd in de 
Gierstraat 77, Haarlem en heeft 
tevens een outlet store in de 
Anegang (voorheen Jolie).
Mirjam Goossens

Onderzoek aankoop appartement wethouder Kuiper loopt
Heemstede - De gemeente 
heeft professor. rr. mr, (forensi-
sche accountancy) Marcel Phe-
ijffer aangezocht om onderzoek 
te doen naar eventuele onregel-
matigheden bij de aankoop van 
een appartement door de wet-
houder. Twee klachten van be-
woners van het Hageveldcom-
plex wezen in de richting van de 
wethouder. De schijn van belan-
genverstrengeling en het schen-
den van de integriteit waren de 
klachten die zij bij de burge-
meester indienden. Om de waar-
heid boven tafel te krijgen, in 

deze voor de wethouder onver-
kwikkelijke zaak, gaat Pheijffer 
het hele traject nog eens langs. 
Pheijffer heeft ervaring met dit 
soort kwesties. Hij deed onder 
andere soortgelijke onderzoeken 
bij de provincie. Hij was ook be-
trokken bij de het parlementaire 
onderzoek naar de bouwsector.
 
Een appartement dat ooit voor 
ruim één miljoen euro in de ver-
koop was gegaan is, na zeven 
jaar van leegstand, door wet-
houder Kuiper voor 4,5 ton ver-
worven. De oorspronkelijke 

vraagprijs was voor die tijd al 
eens gezakt naar 6,5 ton. Wat 
de zaak voor de wethouder be-
lastend maakt, is het feit dat de 
verkopende partij ‘via via’ ban-
den heeft met de politieke partij 
van de wethouder. De voorma-
lige directeur van de ontwikke-
laar vertegenwoordigt momen-
teel zijn ex-werkgever die belan-
gen heeft in het Manpadslaan-
gebied. Hij is tevens de ex-voor-
zitter van het lokale CDA, tevens 
de partij van de wethouder. Be-
sluiten over het Manpadslaan-
gebied moeten nog worden ge-

nomen. De wethouder heeft dat 
nu niet en ook in vorige colle-
ges niet in haar portefeuille. Zij 
maakt wel deel uit van het col-
lege dat besluiten voorlegt aan 
de raad. Kortom, best een in-
gewikkelde zaak. Burgemeester 
Marianne Heeremans liet we-
ten dat zij verwacht dat er de-
ze week een rapport van de 
professor Pheijffer op tafel ligt. 
Vervolgens worden de frac-
tievoorzitters geïnformeerd en 
daarna de pers en via hen inwo-
ners van Heemstede.
Eric van Westerloo

Heemstede – Iemand vond 
ze op de Binnenweg in het 
centrum: dit paar petrolgroe-
ne, wollen wantjes met plas-
tic steentjes als versiering.
Van wie zijn ze? Ze liggen op 
het kantoor van de Heemste-
der. Belt u even als u ze komt 
halen? 023-8200170.

Wanten gevonden
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Verkiezingen, in de tijd van 
Schimmelpenninck

Op 18 maart zijn er provinciale statenverkiezingen. De burgers 
worden zo opnieuw geconfronteerd met de vraag: Op welke par-
tij en politicus zal ik dit keer mijn stem uitbrengen? Het stemrecht 
is immers inmiddels een stemprobleem geworden. Dat komt 
doordat steeds meer sprake is van zwevende partijen en van 
beginselloze, ondeskundige en onbetrouwbare politici.

Welke les kan onze geschiedenis ons hierbij bieden? Laat ik één 
voorbeeld geven. Iedereen weet dat in 1806 Lodewijk Napoleon 
door zijn Franse keizerlijke broer is aangesteld als Koning over  
Nederland. Vrijwel niemand weet dat Lodewijk Napoleon voor-
afgegaan is door een Nederlandse ‘tussenkoning’, Rutger Jan 
Schimmelpenninck. Die was ambassadeur in Parijs voor de 
Bataafse republiek en was daar vertrouwd geraakt met 
Napoleon. Hij werd in 1805 door Napoleon aangesteld tot  
raadpensionaris’ – lees: president – over Nederland, met de taak 
– zo schrijft de historicus Simon Schama – ‘om de wensen van 
de keizer zonder morren of aarzeling ten uitvoer te brengen’. 
Schimmelpenninck had, samen met de Fransen, zijn eigen grond-
wet opgesteld waarin onder meer zijn eigen, uiteraard zeer ruime 
bevoegdheden waren vastgelegd. 

Die grondwet werd aan een volksstemming onderworpen. Er 
waren toen 353.322 stemgerechtigden. Daarvan hebben er 
15.039 aan de stemming deelgenomen, en er waren 136 tegen-
stemmen.
Hoe moet deze uitslag worden geïnterpreteerd? Ik denk dat ik dat 
aan eerlijke mensen met gezond verstand niet hoef uit te leggen.

Hoe werd deze uitslag door Schimmelpenninck en de zijnen 
geïnterpreteerd? Ook dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen aan 
eerlijke mensen met gezond verstand: De onthoudingen wer-
den als ‘stilzwijgende instemming’ geteld. En de grondwet van 
Schimmelpenninck werd rechtsgeldig verklaard omdat 353.186 
stemmen vóór zouden zijn uitgebracht.

Die laatste truc wordt nog steeds in Nederland toegepast: “Je 
moet stemmen, want anders …”. Maar nogmaals, eerlijke mensen 
met gezond verstand hebben dat door.

Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede. 

INGEZONDEN

Vluchtelingenhulp vraagt uw hulp 

Help een vluchteling 
aan een Artiskaartje
Heemstede – April en mei zijn 
mooie maanden om Artis te be-
zoeken. Je kunt bij Dekamarkt 
sparen voor zo’n bezoekje, want 
bij aankoop van bepaalde arti-
kelen krijg je tot en met 18 april 
één of meerdere Artiszegels. Een 
volle spaarkaart met 15 zegels 
is goed voor één toegangskaart 
voor een volwassen iemand. Met 
een waarde van 19,95 euro. Voor 
een vluchteling nooit te beta-
len, maar vluchtelingen die al-
les moesten achterlaten en nu 
gescheiden leven van hun ge-
zin, willen er echt wel eens een 
dagje uit.

Uit vroegere acties weet Vluch-
telingehulp inmiddels dat niet al-
le zegeltjes gebruikt worden, ze 
komen vaak achteloos in laatjes 
terecht of blijven in portemon-
nees zitten zonder te gebruiken. 
Ook weten sommige mensen dat 
ze wel de zegeltjes sparen, maar 
liever naar de Efteling gaan. Voor 

een vluchteling helemaal on-
denkbaar en onbereikbaar. Voor 
hem of haar is die ontmoeting 
met een olifant of aapje al een 
hele belevenis. Dat gunt Vluch-
telingenhulp elke vluchteling, 
maar kan dat niet waarmaken. 
Wel met uw hulp! Vluchtelingen-
hulp heeft bij Casca in Heemste-
de twee uur per week een ruim-
te ter beschikking. Voor wat we 
noemen de Vluchtelingengroep. 
Zo staan ze bekend en dat her-
kennen mensen vast wel. Ze 
werken ook in Bennebroek en in 
andere kleine gemeenten.

Nu dus de Deka Artiszegels, 
maar ook prijzen die u wel eens 
wint bij de Postcodeloterij met 
bonnen voor leuke uitjes zijn 
welkom. U kunt uw Artiszegels 
en bonnen kwijt bij Clara Wit-
top-Koning, Strawinskylaan 26, 
2102 CP Heemstede tel nr 023-
5296164.
Ton van den Brink 

INGEZONDEN

Er was heel wat aan de hand woensdag 4 maart in de 
Thorbeckelaan… In de 20 jaar die ik hier woon genoot ik 
altijd weer van deze mooie groene laan waar mijn thuis 
is. Helaas mocht het niet zo blijven en moesten we met 
pijn in het hart afscheid nemen van de bomen die in de 
zomer zo prachtig de straat kleurden. Met deze foto’s wil ik 
laten zien wat een ingreep zoiets op een buurt kan hebben.
Sonja Goed, Heemstede.

Afscheid van bomen,
met pijn in het hart

Winterfoto is nu
bijna lentefoto

Heemstede – Nog een goe-
de week en dan geeft de 
kalender aan dat het lente is. 
Ook het weer werkt al mee en 
de tuinen maken zich op voor 
een nieuw seizoen. Maren-
ka Groenhuijzen richtte haar 
cameralens ditmaal op het 
lenteklokje ‘leucojum vernum’. 
Een inheems bolgewas uit de 

narcissenfamilie. Het lente-
klokje heeft een lantaarnvor-
mige witte bloemenkroon en 
is in het voorjaar een van de 
vroegst bloeiende planten-
soorten. We vinden het lente-
klokje meestal in bossen, maar 
ook bijvoorbeeld bij landgoe-
deren. Dit type klokje lijkt op 
het sneeuwklokje maar dat 
staat eerder in bloei.

Rectificatie
Soms is het moeilijk om te on-
derscheiden welk type plant 
of bloem je ziet in de tuin of 
in het bos. Er zijn soorten 
die precies op een ander lij-
ken. Vandaar dat het kon 
gebeuren dat op de voor-
gaande winterfoto (Heemste-
der van 4 maart) geen prunus 
te zien was maar een vi-
burnum. Om juist te zijn, de 
viburnum bodnantense ‘dawn’.
Bij deze gerectificeerd!

Knutselclub 
maakt vrolijke 
lentedecoratie

Heemstede - Woensdagmid-
dag is bij Casca knutselmiddag, 
leuk voor meisjes en jongens van 
5 tot en met 10 jaar. Op woens-
dag 18 maart maken de kinde-
ren leuke en vrolijke lente-deco-
raties van karton. Dat staat su-
per in de Paasboom of voor het 
raam.
De Knutselclub is van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.
Kosten per keer zijn 5,- euro, een 
kaart voor 10 keer kost 45,- euro.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. Van 
maandag t/m donderdag tussen 
9 en 16 uur en op vrijdag tussen 
9 en 12 uur). Kinderen die zich 
van te voren hebben aangemeld 
gaan voor. Voor meer informatie: 
www.casca.nl.
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Werk van Heemsteedse in Santpoort
Heemstede - Van de in Heem-
stede wonende Anouschka Tja-
den-Hopman is momenteel een 
expositie te zien in het Inloophuis 
Kennemerland in Santpoort-
Noord.  Ze vertelt hierover: “Mijn 
werk is hoe ik het leven voel. 
Het is een uiting van mijn inner-
lijk; vol fantasie, kleur en emo-
tie. Iedereen ziet er weer wat an-
ders in, voelt er weer wat anders 
bij en dat maakt het voor mij zo 
waardevol. Wanneer je een col-
lage maakt kan je hier een deel 
van je levensverhaal in kwijt; het 
kan daardoor zelfs therapeu-

tisch werken. Wat ik voel, zoek 
ik qua beeldend materiaal bij el-
kaar als ware het losse woorden/
zinnen en met verf maak ik het 
tot één geheel; het complete ver-
haal. Ieder mens heeft verschil-
lende verhalen; van hele vrolijke, 
mooie momenten tot hele zwa-
re en verdrietige momenten; alle 
zijn zeer kostbaar, allemaal zor-
gen ze ervoor dat we als mens 
groeien en het leven op waarde 
kunnen schatten.” De locatie is 
te vinden aan de Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord waar zij 
exposeert tot 30 april. 

Voorjaarskledingbeurs Jacobaschool
Heemstede - De lente zit in de lucht. Wordt het 
ook weer tijd om de kasten van uw kinderen na 
te kijken, wat is te klein, wat past nog?  
Op zaterdag 21 maart wordt een voorjaarskle-
dingbeurs gehouden in de Jacobaschool aan de 
Lanckhorstlaan 9 in Heemstede. De verkoop is 
van 11.00 tot 12.30 uur.  
  
Wil je kleding verkopen? Vraag dan via  kleding-
beursjacoba@telfort.nl  een instructiepakketje 
en een letter aan. De kleding moet wel heel én 
schoon én van deze tijd zijn.    
  

U kunt aan de hand van de instructie zelf thuis 
de kleding prijzen en op lijsten inschrijven. Het 
innemen van de te verkopen kleding is op vrijdag 
20 maart van 20.00 tot 21.30 uur.  
  
Zaterdagmiddag tussen 15.30 en 16.00 uur wordt 
de verkochte kleding met u afgerekend en kunt u 
de kleding die niet is verkocht weer ophalen. Van 
de verkoopprijs is 20% voor de kledingbeurs en 
80% voor u. Niet verkochte kleding kunt u na af-
loop van de beurs weer mee terug naar huis ne-
men, maar ook achterlaten voor een goed doel. 

Groepsexpositie trekt veel 
publiek in Bennebroek
Heemstede – Een goede greep 
van de Heemsteedse schilders-
groep om te exposeren in het 
vroegere gemeentehuis van 
Bennebroek. De groep komt we-
kelijks bijeen bij Casca aan de 
Herenweg, waar onder leiding 
van Jacqueline Emmens expres-
sief geschilderd wordt. Althans 
dat is de bedoeling van Jacque-
line en gezien de reacties op de 
expositie is zij daar bij haar cur-
sisten in geslaagd. Donderdag-
avond opende Jacqueline de 
groepsexpositie in Bennebroek 
te midden van heel veel bezoe-
kers. Een grote opkomst en nog 
voor het eerste woord bij de of-
ficiële opening gesproken was, 
had Dineke Drost al een schil-
derij verkocht. Een goed begin! 
Jacqueline legde even uit dat je 
bij expressief schilderen niet di-
rect talent nodig hebt, het gaat 
om het doen, niet om het kun-
nen. Door middel van opdrach-
ten ontwikkel je een eigen stijl. 
Het is een heel proces, voor ie-
dereen anders. Charlotte van As-

sema had  er nooit moeite mee. 
Zij schildert portretten, altijd 
moeilijk, als het even kan graag 
mensen. Dineke Drost wil van al-
les schilderen, huize, landschap-
pen, appeltjes tot abstract toe. 
Saskia Scheer schildert graag 
vanaf vakantiefoto`s of bootjes 
in Franse stijl. An Kuiper houdt 
van kleur en compositie, laat een 
prachtige serie sloepen zien en 
komt dicht bij de favorieten van 
Jacqueline. Marianne de Vries-
Erbrink maakt van elke opdracht 
iets moois, zoals haar visplateau 
en Apocalyps. Na elke vrijdag-
les houden de cursisten een na- 
bespreking, waarbij ze elkaars 
problemen bespreken en zo 
betrokken zijn bij elkaars werk, 
leerzaam en motiverend. Met zo-
veel belangstelling ga je ook op 
een wolkje lopen.
U kunt komen kijken maan-
dag t/m vrijdag van 8.30-12.30, 
woensdagmiddag 13.30-16.30 
uur tot 22 april in het gemeente-
huis in Bennebroek.
Ton van den Brink 

Dineke Drost dankt gemeente voor de gastvrijheid.

In de wondere wereld van bio, eco en oer
Ellen Dikker schoffelt de boel om in de Luifel

Aandacht voor de Himalaya bij Vrouwen van Nu

Heemstede - Ellen Dikker, ‘ty-
petjes-specialist’ bij uitstek, is 
uniek in het huidige cabaret-
landschap en wordt alom ge-
waardeerd om haar kwalita-
tief hoogwaardige programma’s. 
Vrijdag 20 maart duikt zij met het 
programma Groene Vingers in 
de wondere wereld van bio, eco 
en oer.
Ellen Dikker deed de Theater-
school in Eindhoven en won in 
2006 de Persoonlijkheidsprijs op 
het  cabaretfestival Cameretten. 
Tien jaar eerder, toen ze afstu-
deerde aan de Theaterschool, zei 
de directeur in zijn speech dat 
hij een echte cabaretière in haar 
zag. Maar Ellen trok haar eigen 
plan; zij ging voornamelijk ac-
teren. Ze stond in grote en klei-
ne zalen met allerlei producties, 
speelde op festivals als De Para-
de en Boulevard, maakte eigen 
voorstellingen bij productiehui-
zen en werkte met verschillen-
de gezelschappen. Ze speelde 
een aantal rolletjes in televisie- 
en filmproducties, waaronder de 

Oscar-Winning-Movie Antonia.
En toen schreef Ellen zich in bij 
Cameretten, het meest prestigi-
euze cabaretfestival van Neder-
land. En werd ze eindelijk die ca-
baretier die haar theaterdirec-
teur al zoveel eerder in haar zag. 
Het duurde even, maar dan heb 
je ook wat.

Doorgedraaide types
Met Groene Vingers, haar vier-
de voorstelling, schoffelt Ellen 
de boel eens lekker om. Op zoek 
naar vaste grond duikt ze in de 
wondere wereld van bio, eco en 
oer. Een wereld waar de tragi-
komische, hypervrolijke of licht 
doorgedraaide types van El-
len uitstekend tot bloei komen. 
Soms hard als snoeihout, dan 
weer breekbaar als bloesem, 
maar altijd met het gezicht naar 
de zon. Haar vaste schare bezoe-
kers breidt zich telkens uit. Wie 
haar eerder heeft gezien wil dit 
programma ook zien, voor wie 
haar niet heeft gezien wordt het 
hoog tijd eens kennis te maken.
De voorstelling vindt plaats in 
Theater de Luifel en vangt aan 
om 20.15 uur. Kaarten kosten 
17,50 euro en zijn verkrijgbaar 
via www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de voor-
stelling.
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Heemstede - Op woensdagmiddag 18 maart is 
de volgende afdelingsmiddag van Vrouwen van 
Nu. In Casca de Luifel, Herenweg 96 te Heemste-
de begint de middag om 14.00 uur. Te gast is dan 
Robert Eckhardt. Zijn lezing is een verrassen-
de mix van prachtige fotografie, video, geluid en 
sfeervolle muziek en gaat over zijn eigen ervarin-
gen in de Himalaya als bergbeklimmer en foto-

graaf. Neem gerust vrienden of kennissen mee, 
het wordt een schitterende middag. (introducees 
betalen 2,50 euro).
Donderdag 26 maart gaan de vrouwen met el-
kaar eten en woensdagmiddag 1 april staat een 
bezoek aan het Teylermuseum op het program-
ma. Voor inlichtingen www.vrouwenvannu.nl/
Heemstede.

Rijbewijskeuringen bij Stichting 
Dock op woensdag 18 maart
Regio - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan daar-
voor op woensdag 18 maart te-
recht bij Stichting Dock aan de 
Laan van Berlijn 1 te Haarlem. 
De kosten bedragen 30 euro. 

Chauffeurs jonger dan 75 jaar 
met rijbewijs CDE betalen 52,50. 
Vooraf moet wel even een af-
spraak worden gemaakt via 
023-5430633. De volgende keu-
ring zal zijn op woensdag 15 
april.

Inzetten voor ouderen 
via WOH

Heemstede - Wilt u zich inzetten voor ouderen die behoefte 
hebben aan contact? Wilt u wel eens met iemand een praatje 
maken of een spelletje doen of met iemand een stukje wandelen 
of een boodschap doen?
Neem dan contact op met Welzijn Ouderen Heemstede (WOH). 
Zij zijn op zoek naar vrijwilligers zoals u. Telefoon: 023-528 
85 10 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of e-mail: 
info@welzijnouderenheemstede.nl.
Kijk ook op: www.welzijnouderenheemstede.nl.
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Schijver L.H. Wiener op dreef 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op zondagmid-
dag 8 maart, de eerste lentedag 
in Heemstede, was de schrij-
ver L.H. Wiener te gast bij Arno 
Koek van boekhandel Blokker. 
Flip Hammann interviewde hem 
bij gelegenheid van zijn 70ste 
verjaardag over zijn onlangs ver-
schenen boek: In zee gaat niets 
verloren en een verzamelbun-
del met De verhalen, honderd 
stuks, een boek van 1100 pagi-
na’s, door de schrijver zelf “de 
baksteen” genoemd.
Tijdens het gesprek vertelde de 
schrijver hoe het hem vijftig jaar 
geleden als jong debutant ver-
ging. Schijven was zwoegen, 
omdat Wiener naast het schrij-
verschap aanvankelijk zijn zwa-
re studie Engels moest voltooi-
en, waarna hij als docent in het 
voortgezet onderwijs ging wer-
ken, een volle dagtaak vol voor-
bereiding, lessen en nakijkwerk. 
Misschien was dat wel de reden 
dat hij bij uitstek een schrijver 
van korte verhalen werd.
Pas in 2001 kreeg hij grotere be-
kendheid toen zijn eerste “dik-

ke” boek verscheen, Nestor. Het 
boek kreeg de F. Bordewijkprijs. 
Misschien is het boek in essen-
tie ook wel een verhalenbundel, 
aangezien drie verhalen door-
een lopen, zorgvuldig en vernuf-
tig gecomponeerd. Zijn daarop-
volgende boeken zijn op dezelf-
de manier geschreven.
Het idee voor In zee gaat niets 
verloren ontstond toen Wiener 
tot zijn verbijstering op een foto-
tentoonstelling een foto van zijn 
tante Louise zag hangen. Dat 
was reden om net als in ande-
re boeken in het verleden te dui-
ken, maar nu met hulp van ar-
chieftijgers. Er kwam een grote 
hoeveelheid veelal verbijsteren-
de zaken boven water met be-
trekking tot de joodse achter-
grond van zijn familie.
Enkele voorgelezen fragmenten 
maakten duidelijk dat het een 
prachtig boek geworden is. En-
kele jaren geleden schreef Lode-
wijk Wiener de tekst bij een map 
linogravures, in 2010 gemaakt 
door de Heemsteedse kunste-
naar Willem Snitker die eer-

der bibliofiele uitgaven maak-
te met de schrijvers P.F. Tho-
mése en A.L. Snijders. Na af-
loop signeerde de schrijver met 
zichtbaar plezier een flink aan-
tal boeken. Maar pas nadat hem 
als dank een fraaie fles was aan-
geboden. Eerder kreeg Wiener 
een boek, LHW 70: een liber voor 
een libertijn van vrienden aan-
geboden als verjaardag verras-
sing, Een liber voor een liber-
tijn is een uitgave in eigen be-
heer. Een vriendenboek voor L.H. 
Wiener: met bijdragen van Pieter 
Waterdrinker, Geerten Meijsing, 
Nop Maas, P.F. Thomése, Merijn 
de Boer, Lilian Blom, Bubb Kuij-
per, Thomas Verbogt, Arjan Pe-
ters en vele anderen; gebonden 
met stofomslag.. Men kan  het 
per mail bestellen bij de voorzit-
ter van het L.H. Wienergenoot-
schap, de heer R.Huizinga, hui-
zingarob@gmail.com. Het kost 
euro 35,- en wordt in de buurt 
van Haarlem en Heemstede kos-
teloos thuis bezorgd.
Ton van den Brink 

Links Flip Hammann, rechts Lodewijk Wiener

Lourdesreizen per bus, trein of vliegtuig
Regio - Lourdes – waar de he-
mel de aarde raakt. Ga dan mee 
met de Lourdesgroep Bisdom 
Haarlem-Amsterdam die de rei-
zen organiseert in samenwer-
king met de Stichting Organisa-
tie Limburgse Bedevaarten. Er 
zijn bus-, trein- en vliegreizen.
Natuurlijk is het een bedevaart, 
maar er is voldoende tijd voor 
ontspanning.
De busreis wordt georganiseerd 
van 1 tot en met 9 juni. Het ver-
trek is vanuit Haarlem. Op de 
heenweg wordt tweemaal over-
nacht en op de terugweg een 
keer.
De 1e dag bezoekt de groep de 
kathedraal in Reims en op dag 2 
wordt Nevers aangedaan.  Ber-

nadette is 13 jaar in het klooster 
St. Gildard geweest en ligt hier 
in de kapel in een schrijn. Op de 
terugweg staat een bezoek aan 
het plaatsje Rocamadour op het 
programma.
De treinreis vindt plaats van 31 
augustus tot en met 7 septem-
ber. Het vertrek gebeurt vanuit 
Maastricht. Deze reizigers gaan 
met een touringcar uit Haarlem 
naar Maastricht. Met de trein- 
en vliegreis kunnen ook mensen 
mee die hulp nodig hebben bij 
het dragen van de koffers en het 
duwen van een rolstoel in Lour-
des.
De pelgrims die met het vliegtuig 
gaan kunnen in Lourdes in het-
zelfde hotel logeren als de bus- 

en treinreizigers. Het vliegtuig 
vertrekt vanaf vliegveld Eindho-
ven. De vliegreis van 3 t/m 8 juni 
is reeds volgeboekt.
Mensen die veel zorg nodig heb-
ben, kunnen verzorgd worden in 
het accueil door vrijwilligers.
De reizen zijn inclusief: Volpen-
sion, reis- en annuleringsverze-
kering, pelgrimsboekje, insigne 
en hulp van de medewerkers van 
de Lourdesgroep.

Meer informatie:
Linda Walsweer (075-6177605), 
Diaken Philip Weijers (023-
5246978) en Joke Hoekman (013 
- 5216701/ 06-42347729). Kijkt 
u ook op:www.lourdesgroepbis-
domhaarlemamsterdam.nl.

Lentefeest op Orangerie: 
Thirties – 3 Year Anniversary
Regio - Vier op zaterdag 21 
maart samen met Thirties de len-
te én het 3-jarig bestaan van dit 
exclusieve feest voor dertigers 
op landgoed Elswout in Over-
veen! Op 3 maart 2012 werd de 
kick-off van Thirties gevierd op 
landgoed Elswout en wat is dan 
een betere plek om het drie jarig 
bestaan te vieren? In de schit-
terende Orangerie Elswout in 
Overveen kunnen dertigers ge-
nieten van muziek van toen tot 
nu, heerlijke cocktails en diver-
se extra’s. Zo zal er een levende 

jukebox aanwezig zijn én treedt 
muzikaal duo Late Night Serena-
de live op. Het feest begint om 
21.00 uur en duurt tot 2.00 uur.
Kom vast in de stemming met 
de Thirties teaser https://vimeo.
com/119944465 met beelden 
van het twee-jarig bestaan of 
met de speciale Thirties mix van 
DJ DaVinci: http://www.house-
mixes.com/profile/dj-davinci/
play/thirties-80s-90s-compilati-
on-davinci. De toegang bedraagt 
20,- via bit.ly/1Jpf6Ix. Kijk ook op 
Facebook/thirties.

Maak zondag kennis 
Suppen vanuit de haven 
van Heemstede
Heemstede - Tuday Sports uit 
Heemstede start dit voorjaar en 
zomer met de verhuur van sup-
boards vanuit de haven van 
Heemstede. Tevens is het de be-
doeling dat Tuday Sports ook cli-
nics gaan organiseren op het 
supboard. Suppen staat voor 
‘stand up paddling’ en is naast 
longboarden een van de snelst 
groeiende watersporten. Sup-
pen doe je op een brede surf-
plank en een peddel, het is een 
super body workout en je bent 
heerlijk actief bezig op het wa-
ter. Zondag 15 maart is er een 

open huis rondom de herinrich-
ting van de haven en daar zul-
len enkele suppers namens Tu-
day Sports aanwezig zijn. Meer 
informatie vind je op de website 
www.tudaysports.nl.
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Ivan Wolffers over lifestyl en gezondheid

Leerzamer lezing van WOH, 
Pauwehof en Casca   
Heemstede - Een serieuze le-
zing van een betrokken arts over 
een gezonde lifestyl gedoseerd 
met de beste medicijn: humor. 
Woensdagmiddag in een volle 
zaal van Cacsa sprak Ivan Wolf-
fers, arts en schrijver, emeritus 
hoogleraar Gezondheid en Cul-
tuur, gepromoveerd in de me-
dische antropologie. Twaalf jaar 
geleden kreeg hij de diagnose 
prostaatkanker en het antwoord 
van de dokter was:” kan vijftien 
maanden zijn of vijftien jaren”. 
Hij houdt het op jaren. Hij heeft 
er inmiddels twaalf van op en re-
lativeert steeds meer. Vrouwen 
hebben nu een levensverwach-
ting van 86 jaar en mannen van 
82 jaar en is in de jaren, al sinds 
150 jaren, toegenomen. Meisjes 
nu geboren, gaan door tot over 
de 100 jaar.
Beren op de weg zijn, hij noemt 
er vijf. Te beginnen met bewe-
gen. Zes uur naar een scherm 
kijken en in de avonduren span-
nende Scandinavische trillers 
naast iedere week een mara-
thon? Beiden zijn niet zo best. 
We mailen nu in plaats van naar 
de Post lopen. Hij werkte in Afri-
ka waar mensen eerst voor het 
ontbijt water moesten halen en 
hout sprokkelen. Onze arbeid 
is de knop van de koffiemachi-
ne  aanzetten. Als hij zijn moe-
der bezoekt, eens per week min-
stens dan neemt hij liever de vier 
trappen dan de lift. Simpel en 
dat werkt! Zolang het beweegt, 
leeft het, is een oud Frans ge-
zegde. Een welvaartsziekte is 
diabetes. Weliswaar niet over-
draagbaar tussen welvaartzit-
ters, maar in hoeverre beïnvloe-
den ze elkaar. Ja, werkelijk, soms 
kan verhuizen, leiden tot an-
der gedrag en zo heilzaam wer-
ken. Hij heeft tijdens zijn studie 

nooit iets gehoord over ADHD, 
nu een ziekte, hij vraagt zich 
dat af. Dan is het acceptabe-
ler, toch. Roken, heeft zoveel in-
vloed op het lichaam, dat mag 
inmiddels overduidelijk bekend 
zijn. Alcohol, het wordt altijd la-
ger ingeschat door mensen. 
Nederland loopt wel voorop met 
comazuipen door kinderen.  Er is 
niks mis met een glaasje, maar 
buitensporig drinken is zeer ge-
vaarlijk. Ontspanning Vrouwen 
hebben dubbele stress, het ge-
zin en de baan, mannen alleen 
de baan.  De 24 uurs economie 
vraagt veel. Een simpel advies 
is al de telefoon uitschakelen tij-
dens het avondeten en mag nog 
even langer! Maak van het eten 
elke dag een familiefeestje. Zijn 
lesje over voeding heeft hij tot 
het laatst bewaard en daar ko-
men ook de vragen. Over olie. 
Olijfolie of zonnebloem, Ivan 
heeft een lichte voorkeur voor 
de olijf ,maar sterk verhit, krijgt 
die ook hard vet, dat is niet best. 
Frituren? Mag best, maar over-
drijf niet. De percentages dik-
ke mensen worden steeds hoger 
en vliegen je om de oren. Is kof-
fie zo verkeerd of zelfs goed voor 
je hart? Ook hier zijn de mani-
pulaties van de fabrikanten die 
de mensen kunnen beïnvloeden, 
net als bij vlees en groente. Melk 
moest, want we waren proef- 
gebied van de zuivelindustrie. 
Hij is er nog mee opgegroeid. 
Havermout, eten want dat is 
goed voor je hart, de vezels 
werken goed in je darmen. Hij 
hamert op het eten van groen-
ten. Gaat de discussie van 200 
naar 400 gram? Zijn conclusie: 
maak je minder druk om bijvoor-
beeld je cholesterol, dan over of 
je je goed voelt. Leerzaam voor 
het voornamelijk zeventig jarig 

publiek, een must voor veerti-
gers. Een lezing, gegeven door 
een arts met en grote antro- 
posofische achtergrond en 
nuchtere instelling.  Ivan Wolffers 
signeerde na afloop zijn boek 
“Het gezonde Lifestyleboek” 
over waarom we massaal onge-
zond leven en hoe we tien jaar 
aan ons leven kunnen toevoe-
gen. 
Ton van den Brink 

Ivan Wolffers signeert zijn boek Lifestyle en gezondheid.

Maandag 16 maart kick-off 
Nationale week van Zorg en 

Welzijn van 16 tot en met 21 maart

Het is de gelegenheid om te zien 
hoe het er in een verzorgings-
huis precies aan toe gaat, welke 
geavanceerde technieken er in 
een ziekenhuis worden gebruikt 
en hoe leuk, uitdagend en voor-
al belangrijk het werk in de zorg 
en welzijn is. Het kan allemaal tij-
dens deze week, die dit jaar als 
thema heeft ‘Zo werkt zorg’. Vorig 
jaar brachten maar liefst 750.000 
mensen een bezoek aan zo’n 
2.000 locaties. De verwachting 
voor dit jaar is dat er meer be-
zoekers zullen zijn. Het Neder-
landse publiek is van harte wel-
kom tijdens deze week bij alle 
aangemelde zorg- en welzijnslo-
caties. Op maandagochtend 16 
maart zullen vele bekende Ne-
derlanders samen met scholie-

ren de week starten door een be-
zoek te brengen aan een zorg- of 
welzijnsorganisatie in hun buurt. 
Met Klaas van Kruistum, Tanga-
rine, Djumbo, de Spangas-ster-
ren Lennart Timmerman, Raymi 
Sambo, Stijn Fransen en Hassan 
Slaby, Koert-Jan de Bruijn, Brace, 
Mirella van Markus, Sebastiaan 
Labrie, Hans van Breukelen, Fop-
pe de Haan, Henny Huisman, en 
vele anderen begint op 16 maart 
de week met zorg en welzijn. Elke 
zorg- en welzijnsorganisatie kan 
zich voor deelname aan deze ac-
tie aanmelden bij haar regionale 
werkgeversorganisatie.
 
Dagelijks bij SBS6
Tijdens de Week van Zorg en 
Welzijn zendt SBS6 van maan-

dag tot en met vrijdag het tele-
visieprogramma ‘Heel Holland 
Zorgt’ uit, rond 16.00 uur. In dit 
programma wordt getoond hoe 
Nederlandse sterren hun handen 
uit de mouwen steken in de zorg. 
Samen met de zorgverleners la-
ten zij de kijker kennis maken 
met het werk in deze sector en 
alles wat daarbij komt kijken.
 
Infopunt Zorg
De zorg is volop in beweging en 
heeft in de toekomst goede, ge-
motiveerde medewerkers no-
dig om op een moderne, eigen-
tijdse manier kwaliteit te leve-
ren aan steeds meer klanten. Het 
blijft daarom belangrijk jongeren 
te motiveren om een opleiding of 
baan in de in de zorg te kiezen. 
Infopunt Zorg geeft informatie 
over werken en leren in de zorg 
in deze regio. Ga voor een over-
zicht van alle deelnemende regi-
onale organisaties aan de Week 
van Zorg en Welzijn naar www.
infopuntzorg.nl 

Regio - Van 16 tot en met 21 maart vindt voor de derde keer de 
Nationale Week van Zorg en Welzijn plaats. Ruim tweeduizend 
zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen deze 
week hun deuren voor het grote publiek. Zo kan iedereen met 
eigen ogen zien wat voor fantastisch werk er in de zorg- en 
welzijnssector wordt gedaan.

Minder vrije-sector 
huurwoningen regio Haarlem

Regio - Het aantal verhuurde 
vrije sector woningen, zonder re-
kening te houden met de huur-
transacties van de woningbouw-
corporaties, is sinds 1 maart 
2014 met ruim 10% gedaald. De 
daling van het aantal transacties 
is grotendeels te verklaren door-
dat de zittende huurder langer 
blijft wonen alsmede de aantrek-
kende koopmarkt. Tevens wor-
den er minder woningen ver-
huurd via de leegstandswet. Het 
dalen van het vrije sector huur-
aanbod heeft tot gevolg dat er 
een verschuiving plaatsvindt. De 
‘huurdersmarkt’ wordt langzaam 
weer een ‘verhuurdersmarkt’ 
waarbij er voor een huurder min-
der onderhandelingsruimte is.
De verhuurtransacties laten zien 
dat er ook een verschuiving in 
de keuze van het type makelaar 
heeft plaats gevonden. Verhuur-
ders kiezen momenteel eerder 
voor een gespecialiseerd ver-
huurkantoor dan voor een tra-

ditioneel NVM kantoor. Meer-
dere NVM makelaarskantoren 
richten zich, wellicht begrijpelijk, 
weer volledig op de financieel 
aantrekkelijkere koopwoningen-
markt en laten de verhuurmarkt 
links liggen.
De huurprijs van een gemid-
deld woonhuis met ca. 115 m2 
vloeroppervlakte is sinds oktober 
2014 gestegen van 1.367,- naar 
1.436,- per maand. Deze stijging 
van 5% wordt mede veroorzaakt 
door het krappere huuraanbod 
van woonhuizen in de regio tot 
1.800,- per maand. De kale huur-
prijs van appartementen, gemid-
deld 85m2 groot, is stabiel ge-
bleven en ligt rond de 1.090 per 
maand.
De prijs van appartementen 
in het centrum van Haarlem is 
gestegen. Een goed geprijs-
de huurwoning in een gewilde 
woonwijk is in de huidige krap-
pe markt vaak binnen één week 
verhuurd.    

Succesvolle NK Schoolbowlen
Regio - Afgelopen zaterdag 
speelden 20 teams de finale van 
het NK Schoolbowlen bij Claus 
Bowling.

Er werd enthousiast en fana-
tiek gespeeld, sommige leer-
lingen hadden hun eigen bow-
lingballen meegenomen. Team 
Yolo van basisschool De Klim-
boom uit Boerakker is kampioen 
geworden. Team Bloody Piggy’s 
van OBS Dik Trom uit Hoofddorp 
is als derde geëindigd.

Recordaantal teams 
Dit jaar deden een recordaantal 
teams mee aan de voorrondes 
van het NK Schoolbowlen;
bijna 500 teams met ruim 1.500 
basisschoolleerlingen uit de 
groepen 7 en 8.

Afgelopen zaterdagochtend 
speelden 60 teams verdeeld 
over drie series de eerste twee 
halve finale games, waarna de 
beste 20 teams ‘s middags de 
grote finale speelden.
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Bowie, Hazes en Sting, maar dan in het Frans
Heemstede - De Vlaamse zan-
geres Micheline van Hautem 
brengt samen met haar spar-
ringpartner gitarist Erwin van 
Ligten mooie Franse versies van 
bekende Nederlandse en Engel-
se liederen. Dat gebeurt zater-
dagavond 14 maart in de Oude 
Kerk in Heemstede.

Micheline van Hautem brengt 
dit seizoen een liedjesprogram-
ma met een titel die meteen ver-
trouwd aandoet: Crème de la 
Crème DeLuxe. De eerste versie 
ervan (zonder de toevoeging De-
Luxe) was half Nederlands/half 
Frans, maar nu gaat de rode lo-
per uit voor een geheel Fransta-
lig liedjesprogramma.

Topselectie
Het programma herbergt de 
mooiste Franse versies van Ne-
derlandse liederen en Engel-
se songs. Een prachtige collec-
tie vertalingen van repertoire 
van artiesten zoals Boudewijn de 
Groot, Frank Boeijen en zelfs An-
dré Hazes, maar ook van David 
Bowie, Audrey Hepburn, Nina Si-
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mone en Sting. Nog nooit Fragi-
le in het Frans gehoord? Dan is 
een bezoek aan de Oude Kerk 
een mooie kans.
Samen met haar sparring part-
ner, meestergitarist Erwin van 
Ligten, heeft ze onlangs een top-
selectie van deze vertalingen 
vastgelegd voor de CD Crème 
de la Crème, en dat materiaal is 
tevens de basis voor dit nieuwe, 
wervelende theaterprogramma.

Zesde programma
Na Songs of Jacques Brel, Cho-
colat, Nostalgia, La Musique, 
Crème de la Crème en L’esprit de 

Koninginnedrama rond Abraham Kuyper 
en koningin Wilhelmina

Heemstede - De bekende to-
neelschrijver Ton Vorstenbosch 
schreef een intrigerend stuk over 
de verhouding tussen de gere-
formeerde minister-president 
Abraham Kuyper en zijn ‘bazin’ 
koningin Wilhelmina. In Thea-
ter de Luifel aan de Herenweg 
96 wordt het zaterdag 14 maart 
gespeeld door Helmert Wouden-
berg, Merel Baldé en Sarah Ma-
rie Eweg.

Eind negentiende eeuw krijgt 
Nederland zijn eerste regeren-
de koningin: Wilhelmina, moeder 
van koningin Juliana, grootmoe-
der van koningin Beatrix.
De eerste audiëntie van Abra-
ham Kuyper, als beoogd minis-

ter-president, bij de jonge vor-
stin verloopt vlekkeloos. Al-
thans ogenschijnlijk. In feite be-
schouwt de streng gereformeer-
de politicus een vrouw op de 
troon als onnatuurlijk en tegen 
Gods wil. Op haar beurt vindt 
Wilhelmina (Merel Baldé) hem 
een bedrieger, gevaarlijke dema-
goog, ijdel, heerszuchtig en een 
leugenaar. Toch zijn het mooie 
en wilskrachtige koninginne-
tje en de door de wol geverfde 
volksmenner gedwongen met el-
kaar samen te werken.
Ondanks het grote verschil in 
leeftijd en positie ontdekken zij 
tijdens het duel veel meer met 
elkaar gemeen te hebben dan 
gedacht. Daarnaast dient zich, 

onverwacht en tot hun beider 
verrassing, plotseling een ande-
re factor aan in de persoon van 
de gewiekste, op geld belus-
te Mathilde Westmeijer (Sarah 
Marie Eweg). Deze jongedame 
speelt in op het eeuwige verlan-
gen van de mens naar seks en 
liefde en draagt zo haar steentje 
bij aan de voor Wilhelmina wel-
kome maar voor Kuyper fatale 
afloop.
Het toneelstuk begint om 20.15 
uur; entree: 19,50.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Jacques is dit het zesde avond-
vullende programma van deze 
chanteuse, die als levensmotto 
Lighten up life with music han-
teert. In dagblad Trouw lichtte zij 
onlangs toe: “De spreuk komt uit 
de tijd dat ik in New York, waar 
ik acht jaar woonde, een soort 
boeddhistische business class 
volgde. Ik werd geconfronteerd 
met de vraag wat voor zangeres 
ik wilde worden. Toen kwam ik 
erop: ik wil mijn publiek met een 
beter gevoel laten weggaan dan 
waar het mee binnenkwam. Ik 
doe dat door grapjes te  maken 
op het podium, maar ook door 
liedjes te zingen die de mensen 
verlichten in de zin van ontspan-
nen.”

De voorstelling in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein Heem-
stede vangt aan om 20.15 uur. 
Entree: 19,- euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of aan 
de kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Winnaar Leids Cabaret festival 
Van de Meeberg in de Luifel
Heemstede - De grote car-
rièrestart van ‘De Nieuwe Wim 
Helsen’ of ‘De Nieuwe Najib Am-
hali’ meemaken? Dat zou zo-
maar kunnen op vrijdag 13 maart 
in Theater de Luifel. Daar treedt 
dan Thijs van de Meeberg op die 
onlangs het Leids Cabaret Festi-
val won. Ook acte de présence 
geven de runners-up Tim Hartog 
en Nabil Aoulad Ayad.
Wie het Leids Cabaret Festival 
dit jaar heeft meegemaakt zal 
het opgevallen zijn dat een be-
langrijk terugkerend thema in 
zo goed als alle voorstellingen 
‘jeugd’ was; vaak keerden de 
makers terug naar hun jeugd-
jaren en werden herinneringen 
opgehaald aan de toekomstdro-
men van toen. Dat gold zeker ook 
voor de voorstelling van  win-
naar Thijs van de Meeberg die 
zich afvraagt hoe je ervoor kunt 
zorgen dat je zelf de regie over 
het leven houdt en geen muren 
bouwt die je jeugddromen voor-
goed onmogelijk maken. Van de 
Meeberg, door de jury geprezen 
om zijn geweldige improvisatie-
talent, maakt soepel van het he-
le podium gebruik en zet daarbij 
heel fraai zijn nogal slungelige li-
chaam in.
Nabil Aoulad Ayad is een veel-
zijdige theatermaker. Hoewel hij 
zich vooral als een geoefende 
stand-upper laat zien, is hij meer 
dan dat: een bekwaam pianist, 
een verbluffend goede zanger 

en een knap imitator. Hij wisselt 
in zijn voorstelling gevatte grap-
pen af met een flink aantal seri-
euzere momenten, waarin hij op 
zichzelf en zijn volwassenwor-
ding reflecteert.
Typerend voor Tim Hartogs stijl 
is de opmerking waarmee hij 
zijn optreden begint: dat hij 
hoopt dat het niet ongemakkelijk 
wordt. Als een echte stand-up-
per creëert hij een intense inter-
actie met het publiek, dat hij ver-
gast op een spervuur van grap-
pen. Het draait bij hem om ge-
zelligheid en hoe we die in on-
gemakkelijke situaties in stand 
kunnen houden.

Het programma in de Luifel be-
gint om 20.15 uur; entree: 17,50.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Fotograaf Martin Oudshoorn.

‘Anders dan bij Bach, wordt verhaal verteld door een vrouw’
De Naardense Marcus Passie in de Oude Kerk
Heemstede - In de serie Thee-
concerten in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein is er op zon-
dag 15 maart om 15.00 uur een 
uitvoering van de Naardense 
Marcus Passie.
Het gelegenheidskoor Vieux 
Temps (Oude Tijd) zingt onder 
leiding van Martine des Tombes 
deze bijzondere, Nederlandstali-
ge uitvoering. Er zijn twee solis-
ten en het  geheel wordt bege-
leid op de piano. De Naarden-
se bijbel is de leidraad voor de-
ze compositie en is geschreven 
door Peter van Dorp. Ook de-
ze Passie voegt zich geheel in 
de traditie van Bach. Het  muzi-
kaal idioom is heel herkenbaar 
en vertrouwd, maar is toch ori-
gineel.  Geheel anders dan bij 
Bach, wordt het verhaal verteld 
door een vrouw. Deze vrouw is 
zonder reserve geheel op Jezus’ 
hand: Wie aan Hem komt, komt 
ook aan mij! Maar uiteindelijk  
moet zij haar geliefde Jezus toch 
ten grave dragen.

Vieux Temps ( opgericht in 1999) 
bracht aanvankelijk  werken uit 
de Renaissanceperiode, maar 
de laatste jaren de eigentijdse 
werken van Peter van Dorp. De-
ze uitvoeringen krijgen lovende 
kritieken in de dagbladen.

Deze Marcus Passie duurt vijf 
kwartier. Mocht u gebruik ma-
ken van een rollator of rolstoel, 
wilt u dan wat eerder komen? 
Er wordt dan gezorgd voor een 
goede plaats. Na afloop is er 
de gebruikelijke deurcollecte, 
waarvan de opbrengst de kos-
ten moet dekken, wat overblijft 
is voor het Restauratiefonds 
Oude Kerk. En natuurlijk is er 
na afloop Thee, koffie en zelfge-
maakt gebak in de naastgelegen 
Pauwehof.

Vieux Temps.

Rouwrevue
Heemstede -  Donderdag 19 maart wordt ‘de Rouwrevue’ ge-
presenteerd in De Luifel te Heemstede. Het is een voorstelling 
met Mylou Frencken en Pieter Tiddens. Bijzondere afwisseling 
van meezingers, tere liedjes, komieke sketches, stijldans en intie-
me verhalen van achterblijvers.
De Luifel vindt u aan de Herenweg 96 te Heemstede. De Rouw-
revue is een productie in samenwerking met Het Rouwcafé en 
Brokking & Bokslag, Uitvaartbegeleiding. De voorstelling begint 
om 20.15 uur en de entree is 15 euro. Kaarten reserveren? Bel. 
(023) 548 38 28 kies 1 (op werkdagen tussen 9 en 12 uur).

Nieuwe Casca Nieuws komt uit
Heemstede - Deze week valt de ‘Casca Nieuws’ weer in uw brie-
venbus.In deze krant staan niet alleen nieuwtjes, interviews en leu-
ke weetjes, maar ook een overzicht van alle cursussen en activitei-
ten die vanaf januari van start gaan. Heeft u de Casca Nieuws-krant 
gemist? U kunt ‘m van maandag t/m donderdag tussen 9 en 16 uur 
en vrijdag tussen 9 en 12 uur ophalen bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede of het cursusaanbod bekijken op www.casca.nl.
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HBC G1 - Only Friends G3    3-6,
Soms is hard werken net niet genoeg...

Vandaag traden de spelers met frisse moed aan 
tegen een oude bekende: Only  Friends. Met een 
paar aanpassingen in het elftal, vanwege een paar 
blessures en afmelding, trok HBC ten strijde. Maar 
de bal werd niet onder controle gekregen en de  
passes kwamen niet aan. Er werd hard gewerkt 
door Thomas, Liban en Denzel, maar de Amster-
dammers kwamen door goed positie spel iedere 
keer in de buurt van doelman Sebastiaan. Dit leid-
de al heel snel tot de 0-1 en de 0-2. 

Na enkele wissels ging het iets beter. HBC stroop-
te de mouwen nog eens op maar de passes ble-
ven onnauwkeurig. Een snelle uitbraak bracht Only 
Friends op de 0-3. Onder leiding van Arjen en Tho-
mas ging men weer de aanval zoeken en dat leid-
de al voor de rust tot de 1-3 door Arjen.

Na de thee, waarin de puntjes nog eens op de 
I waren gezet, bleef enige tijd het spel heen en 
weer gaan, maar door een paar defensieve foutjes 
bracht men Only Friends in scoring posities, ge-
volg: 1-6. In het laatste gedeelte  van de wedstrijd 
kwam HBC beter in het spel en via een mooie 
kopbal van Arjen en een mooie combinatie tus-
sen Davy en ARJEN werd de 3-6 stand bereikt. 
Dat deze stand ook de eindstand werd was mede 
te danken aan goede werk van doelman Sebasti-
aan, die nog een paar mooie reddingen verrichtte.

Kortom: Hard gewerkt, maar net niet lang genoeg 
om punten te pakken.

Jan Kerver

INGEZONDEN

Op donderdag 12 maart krijgen 
leerlingen van groep 6 ‘Over de 
Tong!’ voorgeschoteld. Al proe-
vend ontdekken ze de vijf ba-
sissmaken zoals zout en zuur 
en sluiten hun onderzoek af met 
het maken van een verfrissen-
de smoothie. In ‘Testlab’ voor 
groep 7 leren de kinderen van 
alles over de voedingstoffen in 
producten. Zo testen ze als heu-
se professoren in welk sap de 
meeste vitamine C zit: appel-, si-
naasappel- of grapefruitsap. Op 
donderdag 26 maart zetten leer-
lingen van groep 8 hun tanden 
in een ‘KlasseLunch’. De ‘Klasse-
Lunch’ laat leerlingen van groep 
8 op een originele manier erva-
ren dat gezond eten niet alleen 
lekker, maar ook leuk en makke-
lijk kan zijn.
“Met de winkel wil ik graag be-
trokken zijn bij de buurt. We 
voorzien de scholen dan ook met 
veel plezier van de boodschap-
penpakketten die bij de lespro-
gramma’s van Ik eet het beter 
horen”, aldus supermarktma-
nager Bregje Maes van Albert 
Heijn Heemstede.

Ik eet het beter
Basisschoolleerlingen van groep 
6 t/m 8 kunnen zowel in het na-
jaar als in het voorjaar meedoen 
aan de verschillende lespro-
gramma’s van Ik eet het beter. 
Ook kan de docent met behulp 
van het digiboard elke dag in de 
klas kort stil staan bij het onder-
werp gezondheid.

De lesmaterialen zijn ontwik-
keld in samenwerking met ex-
terne onderwijsspecialisten en 
met advies van het Voedingcen-
trum. Dit voorjaar nemen ruim 
259.000 kinderen van in totaal 
3.500 scholen in heel Nederland 
deel aan de Ik eet het beter-les-
programma’s.

Ik eet het beter maakt
gezonde dingen leuk!
Albert Heijn vindt het belangrijk 
om een goede en gezonde leef-
stijl voor kinderen leuk te maken. 

Ik eet het beter is het grootste 
landelijke programma om kinde-
ren op een leuke manier te leren 
om gezond te eten.

Heemstede – Albert Heijn vindt – vooral voor kinderen - ge-
zond eten belangrijk en biedt daarom Nicolaas Beetsschool, 
Voorwegschool, Bosch en Hovenschool en de Evenaar het ‘Ik 
eet het beter-programma’ aan. Hieronder vallen verschillen-
de initiatieven die gezonde voeding en bewegen op een inter-
actieve manier onder de aandacht van de leerlingen brengt.

‘Ik eet het beter’

Heemsteedse kunstenaar Ger Daniëls 
in MAS Museum Antwerpen
Heemstede - Het MAS muse-
um in Antwerpen heeft zijn ‘Zil-
verpaviljoen’ onlangs uitgebreid. 
Ter gelegenheid daarvan is de 
tentoonstelling ingericht: etni-
sche juwelen.  De etnisch Ma-
rokkaanse zilveren juwelen die 
het Zilverpaviljoen presenteert, 
zijn vooral toe te schrijven aan 
afstammelingen van hispano-
joodse families en judeo-berbers 
– twee bevolkingsgroepen die 
zich al eeuwen geleden in Ma-
rokko vestigden.  Voor de ten-
toonstelling zijn etnografische 
tekeningen van de Heemsteed-
se kunstenaar Ger Daniëls ge-

bruikt in de museumfolder. Ook 
in Heemstede zijn deze tekenin-
gen te zien: Elke week op don-
derdag ochtend en vrijdag mid-
dag op zijn atelier aan de Voor-
weg 49A te Heemstede.

Bovendien is de Heemsteedse 
kunstenaar Ger Daniëls ook in 
Amsterdam te bewonderen.  In 
gallerie Wies Willemsen aan de 
Ruysdaalkade 25 (vlak naast het 
Rijksmuseum) tot 19 april.  Open 
‘s middags do t/m zo.  De nadruk 
van deze tentoonstelling ligt op 
aquarellen uit verschillende pe-
riodes.

In Heemstede: bijenkasten maken of helpen in het bos
NLdoet: Samen aan de slag op 20 en 21 maart!
Heemstede - Het Oranje Fonds 
organiseert op 20 en 21 maart, 
samen met duizenden organi-
saties in het land, NL DOET, de 
grootste vrijwilligersactie van Ne-
derland. NL DOET zet de vrijwil-
lige inzet in de spotlights en acti-
veert iedereen om een dag(deel) 
de handen uit de mouwen te ste-
ken. Ook Heemsteedse organisa-
ties doen mee! Een dag waarop 
verenigingen en bedrijven, clubs 
of gewoon vrienden hun krach-
ten bundelen en zich samen in-
zetten voor hun omgeving.

Vrijwilligers zijn het kloppend 
hart van vele sociale initiatie-
ven. Het Oranje Fonds laat daar-
om met NLdoet zien hoe belang-
rijk actieve burgers voor de sa-
menleving zijn. Daarnaast draagt 
NLdoet bij aan een goed ima-
go van het vrijwilligerswerk. Ook 
laat NLdoet zien hoe leuk vrijwil-
ligerswerk kan zijn.
 
Klussen in Heemstede
Neem een kijkje bij een van de 
onderstaande klussen en doe 
mee! Een hele dag hoeft niet! 

Kijk voor meer info over onder-
staande klussen in Heemstede 
op www.nldoet.nl en meldt u aan:
- Bijenkasten maken bij Kom In 
Mijn Tuin, zaterdag 21 maart, 
tussen 10.00 en 15.00 uur
- Voorjaar-klaarmaken van Na-
tuurspeelbos Meermond, Stich-
ting MEERGroen, vrijdag 20 en 
zaterdag 21 maart, tussen 10.00 
en 16.00 uur.
- Gezellig samen aan de gang in 
het Groenendaalse bos, zaterdag 
21 maart van 9.00 tot 12.00 uur, 
Vereniging Vrienden Wandelbos 
Groenendaal.
- Vervanging balustrade balkon 
en opruimen van het terrein, NJV 
De Haven, zaterdag 21 maart 
tussen 9.00 en 17.00 uur.
- Konijnenparadijs, Kinderboer-
derij ‘t Molentje, zaterdag 21 
maart, hier zijn al voldoende vrij-
willigers die de klus gaan klaren.
 
Ondersteuning of vrijwilligers 
nodig voor een klus? Vrijwilli-
gerspunt Heemstede, José van 
Duin, jvanduin@casca.nl

Zaterdagmiddag
bridge van Bridgeclub Bel Air
Op zaterdagmiddag, 7 maart 2015 kwamen er weer 148 bridgers 
naar het GSV gebouw te Heemstede om te strijden om het kam-
pioenschap van Kennemerland. Deze door de bridgeclub Bel Air 
ui Hillegom georganiseerde wedstrijd is zeer in trek in deze regio.  
Door ziekte moesten de koplopers (Dessa Ramic en Wim Wonink 
verstek laten laat en daar werd goed gebruik van gemaakt door de 
achtervolgers.  Dessa en Wim hebben een gemiddelde van 55,73%  
en Hedy Stegge en John Missaar zijn hun op één honderste gena-
ders ( 55,72%)  Liesbeth Groenewegen en Gré Sellmeijer lieten een 
paar steekjes vallen en met hun 48,96% staan zij nu met 55% ge-
middeld op plaats drie.  Ook plaats vier en vijf, George Cerneüs met 
Jan Kleijn en Theresia v.d. Horst met Miep v.d. Raad zijn nog niet 
kansloos voor de titel. An Vink en Lenie v. Rixel behaalden 70,42% 
en maakten een behoorlijke sprong in de rangschikking, maar zij 
zijn uitgeschakeld  voor de titel.  Onderaan ziet het erg beroerd uit 
voor Bamy Bossink en Henriëtte Heijdendaal. Met een gemidelde 
van 41,47% is de B groep hun lot.  Nellie Klashorst en Mimi Jans-
zen hadden een slechte dag. Hun score van 40,42% was er verant-
woordelijk voor dat zij op de wip zitten.
In de B groep staan Carla en Hans Verdonkschot ruim aan kop. Zij 
speelde nu in de A groep (44.58%) maar kregen hun gemiddelde. 
Willy Grootendorst met Tineke v.d. Linden deden met 60,70% goe-
de zaken. Met een gemiddelde van 57,50% kan er bijna niets ge-
beuren om hun promotie in gevaar te brengen. Ook Miep de Jong 
en Tonny Ferini staan met 55,54% op een been in de A groep. Een 
paar paren staan onderling met een of twee procenten van elkaar 
te dringen voor een plaatsje in de A.  Jos en Alex Zethof staan u 
nog op acht met een gemiddelde van 53,07% en moeten een half 
procent goedmaken op Marja en Hans v.Meeteren. Marja speel-
de met een invaller (Herman v.d. Peet) en hun score van 58,05% 
werd gecorrigeerd naar 55%.  In de C lijn ging de winst naar Anne-
liek Waaier en Ton Bruseker met en score van 67,86%. Voor Anne-
liek was dat leuk maar de score  werd ook hier gecorrigeerd naar 
55% omdat Ton geen lid is van de zaterdagmiddaggroep. Wilma 
Koek en Marten Hoogenterp hebben eindelijk weer eens goed ge-
scoord. Met 62,50% speelden ze zich voor de slotmiddag in de B 
groep. Carla Langeveld en Cockie de Bruin werden eerste in de D 
lijn met een score van 64,17%. Ook hier een paar dat het einde-
lijk weer eens goed deed. Joke Hasenbosch en Ria Groen behaal-
den 62,50% maar dat was nog niet voldoende voor promotie naar 
de grote zaal.
Piet van den Raad

INGEZONDEN
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Trainers Luisa García Montoya, Ed Dekker en Denise van der Linden 
en tijdwaarnemers Linda Bregman, Ard van Munster, Patricia van der 
Linden, Jos van Moorsel en Peter de Vries.

Eerste ‘Tijd-Training’ HPC Heemstede
Heemstede - Zwemvereni-
ging HPC Heemstede heeft iets 
nieuws in het leven geroepen 
voor de wedstrijdzwemmers van 
de vereniging, de zogenaamde 
‘Tijd-Training’. Er wordt regelma-
tig op maandag tussen 18.00 en 
19.00 uur een officiële wedstrijd-
situatie gecreëerd waarbij in 
hoog tempo alle vier de zwem-
slagen (vlinder-, rug-, school- en 
vrijeslag) worden gezwommen. 
Trainers en tijdwaarnemers let-
ten scherp op de relevante tech-
nische onderdelen zoals de start, 
de keerpunten en de finish. Iede-
re zwemmer krijgt gelijk na zijn 
of haar race feedback over hoe 
ze de race hebben gezwommen 
en wat er de volgende keer nog 
beter kan. Alle trainingstijden 
worden genoteerd in een com-
puterbestand dat de zwemmers 
terug kunnen vinden op de web-
site. De eerste training vond op 2 
maart plaats en het bleek gelijk 
al dat deze speciale trainingen 
een welkome aanvulling zijn op 
het reguliere trainingsaanbod. 

Met de individuele en enthou-
siaste aandacht van trainers en 
tijdwaarnemers, worden de ide-
ale randvoorwaarden gescha-
pen om de HPC-wedstrijdzwem-

mers hun techniek en daardoor 
ook hun tijden sterk te laten ver-
beteren. De eerstvolgende Tijd-
Training vindt plaats op maan-
dag 23 maart.

School volleybal toernooi
GSV Heemstede groot succes
Heemstede - De sectie Volley-
bal van GSV Heemstede orga-
niseerde afgelopen zondag 8 
maart in de sporthal Groenen-
daal voor de zesde maal het 
schoolvolleybaltoernooi voor de 
basisscholen uit Heemstede en 
omgeving. Dit jaar voor het eerst 
ook een vertegenwoordiging van 
de Bennebroeker scholen, die in 
januari een aantal proeflessen 
(clinics) hebben gekregen van 
onze trainer Hans van den Elst.

Totaal namen zo’n 100 jeugdige 
aspirant volleyballers deel aan 
het toernooi. Er werd gespeeld 
volgens de regels van het zo-
genaamde Cool Moves Volley-
bal (CMV) op 3 verschillende ni-
veaus. De niveaus worden be-
paald door de geldende leef-
tijdsgrenzen en hebben een op-
lopende moeilijkheidsgraad.
Cool Moves Volleybal is speciaal 
ontworpen om de jongste jeugd 
op een eenvoudige en speelse 

Winnaars niveau 4: Bosch en Hovenschool 2.

De jongsten speelden op niveau 2 om de felbegeerde beker. Na veel 
strijd trokken uiteindelijk de ‘Bad Boys’ van de Icarusschool aan het 
langste eind.

Bij niveau 3 en 4 kwamen de teams van de Bosch en Hovenschool als 
winnaars uit de bus. Winnaars niveau 3: Bosch en Hovenschool.

manier de techniek en de regels 
van het volleybal aan te leren. 
Bij GSV Heemstede bestaat die 
mogelijkheid al vele jaren. On-
der deskundige leiding van de 
jeugdtrainers kan op dinsdag-
middag vanaf 16.00 tot 18.30 uur 
in Sporthal Groenendaal geoe-
fend worden.
Met veel enthousiasme wierpen 
de diverse teams zich in de strijd 
om een goed resultaat neer te 
zetten. Aangemoedigd door ve-
le aanwezige ouders en groot-
ouders werd om elk punt gestre-
den.
 
Daarnaast was er een demon-
stratie van ‘Smash Volleybal’, een 
nieuwe vorm van jeugdvolleybal 
om met name het volleybal voor 
de jongens aantrekkelijk te ma-
ken.
 

Na een uitbundig toegejuich-
te prijsuitreiking en met dank 
aan de vele vrijwilligers in het 
bijzonder aan organisator Hans 
van den Elst en de inbreng van 
Sportservice Heemstede, sloot 
voorzitter Gert van Kalsbeek om 
17 uur het zeer geslaagde eve-
nement af.

Turnsters
GSV Heemstede 

klaar voor de 
finale Zuid

Heemstede - Zaterdag 14 
maart turnen 6 meisjes van 
de wedstrijdgroep van GSV 
Heemstede de finale zuid in 
Beverwijk. Om 9.00 uur star-
ten Damitha en Irene, in de 
tweede wedstrijd turnen 
Ires en Hanna. Vanaf 15.00 
uur komt Cindy in actie en 
om 17.00 uur sluit Marlijn de 
wedstrijddag af.

Alle meiden hebben goe-
de kansen om door te stro-
men naar de regiofinale, die 
een paar weken later plaats-
vindt.

De wedstrijden worden ge-
houden in sporthal De Wal-
vis Van Loenenlaan 1, 1945 
TB Beverwijk.

VEW is uur niet bij de les
Heemstede - Het eerste voetbalelftal van VEW heeft afgelopen 
zaterdag een uur lang niet thuis gegeven tegen SCW. Daardoor 
kwam de ploeg uit Heemstede aan het einde van de wedstrijd 
net te kort tegen SCW; 2-1. 
In de eerste helft van de uitwedstrijd in Rijsenhout gaf VEW niet 
thuis. VEW begon slap, zonder geloof en beleving aan de wed-
strijd. Wie weet lag het aan de hoge temperaturen van afge-
lopen zaterdag. Hoewel SCW ook niet echt aandrong had de-
ze houding van VEW nog beperkte gevolgen. Toch kwam VEW 
nog voor rust op achterstand. De tegen treffer viel op een knul-
lige manier. Via een ingooi stuiterde de bal via de grond tegen 
een hand van één van de VEW-verdedigers. De scheidsrechter 
was genoodzaakt een penalty geven;1-0. VEW-trainer Hamann 
probeerde in de rust de koppies er weer bij te krijgen maar nog 
geen minuut na rust viel de 2-0. Pas na ruim 60 minuten werd 
VEW wakker. VEW ging beter voetballen en dit resulteerde in 
mooi kop-doelpunt van David Straetemans bij de tweede paal. 
Door het betere spel van VEW moest SCW alle zeilen bij zet-
ten. De noodrem was één van die zeilen. De betreffende speler 
van SCW moest inrukken. VEW-er Ties Chistjans kwam 1 op 1 
met de keeper van SCW maar werd teruggefloten wegens bui-
tenspel.  
Niels Dekker kwam ook in die positie maar kon het net niet vin-
den. Verder kwam VEW niet. VEW was dus te laat wakker ge-
worden. Een gemiste kans om de broodnodige punten te pak-
ken tegen degradatie. Het is te hopen dat de spelers over twee 
weken VEW wel bij de les zijn. Dan is de wedstrijd tegen TABA, 
dat momenteel als laatste in de poule een makkelijke prooi lijkt.
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Woensdag 11 maart
t/m 20 maart
Expositie cursisten van do-
centen Jeannette de Bruin 
en Ietje Rijnsburger. Teke-
nen en schilderen. Molen-
werfslaan 11, tijdens ope-
ningsuren 9.00-12.00 uur en 
13.00-17.00 uur doordeweeks).

Woensdag 11 maart
t/m 27 maart
Nieuwe expositie KZOD. 
Zeven kunstenaars(echt)pa-
ren tonen werk in de Kloos-
tergangen van het Stadhuis 
te Haarlem. Openingstijden 
op werkdagen: vanaf 8.00 tot 
17.00 uur.
Opening op vrijdag 20 febru-
ari,16.00 uur, met onder meer 
Haarlems bekende saxofonist 
Fred Leefl ang.
Zie: www.kzod.nl.

Expositie Cubaans kunste-
naar Carlos Casas in de 
burgerzaal van het raad-
huis van Heemstede. Kunst-
werken met een ecologisch 
concept, kleurrijk, surrea-
listisch, eclectisch en met 
veel symboliek. Kijk ook op:
www.galleryodyssey.com.

Woensdag 11 maart
t/m 29 maart

Expositie galerie Ateljee 
2 in De Zilk met werk van 
2 cursisten Piet Halma en 
Martien Weijers. Opening: 
vrijdagmiddag 6 maart om 
17.00 uur door burgemees-
ter van Noordwijkerhout,
Gerrit Goedhart.
Openingstijden: alle weeken-
den in maart van 12.00-17.00 
uur (of op afspraak). P.J. War-
merdamstraat 38, De Zilk.
www.ateljee2.nl.

Woensdag 11 maart
t/m 31 maart
Expositie fi jnschilder Ga-
be de Vries. Historische tafe-
relen van Heemstede en Ben-
nebroek. Locatie Raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemste-
de. Vrije toegang.

Woensdag 11 maart
t/m 2 april
Fototentoonstelling Edith 
Lambermon bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Tijdens openingstijden. 
Zie: www.edithlambermon.nl.

Woensdag 11 maart
t/m 6 april
Portretten in zwartwit 
van Jan Roozen, gebo-
ren Heemstedenaar in de
Bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingsuren, gratis 
toegang. Info: 023-5115300. 

Woensdag 11 maart, 
12 en 13 maart
Muziekavonden Coornhert 
Lyceum. Toegang: 2,50 euro. 
Kaarten via: Coornhert Lyce-
um via telefoonnummer 023-
5121616 of via info@coorn-
hert.nl. Aanvang alle avonden 
19.30 uur. Coornhert Lyceum, 
Lyceumlaan 1, Haarlem.

Woensdag 11 maart 
t/m woensdag 22 april

De Appelpluksters.

Groepsexpositie in het vm. 
gemeentehuis van Benne-
broek. Al enige jaren schil-
dert een groep mensen op 
vrijdagochtend bij de CASCA 
in Heemstede, onder leiding 
van schilderdocente Jacqueli-
ne Emmens.
Deze groep exposeert. Loc: 
Bennebroekerlaan 5. Open: 
ma t/m vrij: 8.30 – 12.30 uur 
en woensdagmiddag: 13.30 -  
16.30 uur.

Woensdag 11 maart
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Foto-
vakschool Amsterdam in 
Janskerk Haarlem ‘Profec-
tus’. Onder meer werk van 
Heemsteedse Juliette Vroom. 
Jansstraat 40, Haarlem. Di 
t/m vrij en elke 3 zaterdag 
v/d maand. 9.00-17.00 uur. Zie 
ook: www.profectus2015.nl.

Schilderijen van de Heem-
steedse kunstenares 
Anouschka Tjaden-Hop-
man te zien in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord.

AgendA Donderdag 12 maart
t/m 29 maart
Nieuwe tentoonstelling 
door KZOD in Galerie De 
Waag, Spaarne 30 Haarlem. 
Werk van kunstenaar Leo 
van Velzen, geïnspireerd 
door New York. Openingstij-
den: 13.00 tot 17.00 uur. Meer 
info: www.kzod.nl.

Vrijdag 13 maart
Winnaar Leids Cabaretfes-
tival Thijs van de Meeberg 
met runners-up Tim Hartog 
en Nabil Aoulad Ayad. Aan-
vang 20.15 uur.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur of 
voorafgaand aan de voorstel-
ling. Entree: 17,50 euro.

Fototentoonstelling Ar-
jan Bronkhorst in Huis Ley-
duin. Bewoners van de mooi-
ste grachtenpanden van Am-
sterdam werden in hun eigen 
interieur door de fotograaf af-
gebeeld.
De foto’s tonen het unieke ka-
rakter van elke geportretteer-
de in zijn of haar eigen omge-
ving. Huis Leyduin is geopend 
op werkdagen van 11.00-15.00 
uur. Entree: 2,50.

Zaterdag 14 maart
Toneelschrijver Ton Vorsten-
bosch schreef een intrigerend 
stuk over de verhouding tus-
sen de gereformeerde minis-
ter-president Abraham Kuy-
per en zijn ‘bazin’ koningin 
Wilhelmina.
In Theater de Luifel aan de 
Herenweg 96 wordt het Ko-
ninginnedrama gespeeld 
door Helmert Woudenberg, 
Merel Baldé en Sarah Ma-
rie Eweg.
Aanvang 20.15 uur. Kaarten 
via www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 
900 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Open dag Koorschool St. 
Bavo voor ouders van kin-
deren van groep 4. 
Vanaf 13.30 uur, Westergracht 
61, Haarlem. Miniconcert om 
15.00 uur. Kijk ook op:
www.koorschoolhaarlem.nl. 

De Vlaamse zangeres Mi-
cheline van Hautem brengt 
samen met haar sparring-
partner gitarist Erwin van 
Ligten mooie Franse ver-

sies van bekende Neder-
landse en Engelse liederen 
in de Oude Kerk in Heem-
stede. 20.15 uur.
Entree: 19,- euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 
9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Rouwcafé in de foyer van De 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, van 10.00-12.00 uur. 
Speciale gast is Wim Lohy, 
klassiek gitarist. Met ‘West-
friese troôstkoekies’.
Entree is gratis. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden 
via info@hetrouwcafe.nl of 
bellen naar Ria van Kleef 06-
52306969.

Zondag 15 maart 
Theeconcert Oude Kerk 
Heemstede, Wihelminaplein 
om 15.00 uur.
Ditmaal de Naardense Mar-
cus Passie. Onder leiding van 
Martine des Tombe zingt het 
koor Vieux Temps deze Ne-
derlandstalige uitvoering. Toe-
gang Gratis, met deurcollecte. 
Na afl oop Thee, koffi e en ge-
bak in de Pauwehof.

Concertkoor Haarlem 
brengt mooi samengesteld 
programma van Franse
Requiems: Durufl é ‘Re-
quiem’, Desenclos ‘Messe 
de Requiem’ en Leenders

‘Intentions’. Aanvang 14.30 
uur, Philharmonie Haarlem. 
Entree: 27,50 euro  incl. Kaar-
ten via e- mail: info@concert-
koorhaarlem.nl of bij Mineke 
Bun, 023-5262293 en bij de 
kassa van de Philharmonie: 
023-5121212.

Dinsdag 17 maart
Lezing door Willem Otter-
speer, over De zanger van 
de wrok, W.F. Hermans, op 
het programma.
Aan de orde is biografi e deel 2 
(1953-1995). Binnenweg 138, 
Heemstede Aanvang: 20.00 
uur.
Toegang 5.- euro. Reserveren 
gewenst: 023-5282472.

Woensdag 18 maart
Filmavond bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Ditmaal een project over een 
periode van 12 jaar met de-
zelfde acteurs.
Aanvang 19.15 uur. Entree: 
6,50. Titel vragen en reserve-
ren via 023-5483828/www.
casca.nl.

Vrouwen van Nu houden 
bijeenkomst in Casca de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede met gast Robert Eck-
hardt. Hij vertelt over zijn er-
varingen als bergbeklimmer 
en fotograaf in de Himalaya. 
Entree: 2,50 voor niet-leden. 
Aanvang 14.00 uur.
Info: www.vrouwenvannu.nl/
Heemstede.

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38

FINALISTEN LEIDS CABARET FESTIVAL
Winnaar Thijs van de Meeberg
plus runners-up Nabil Aoulad Ayad en Tim Hartog

ELLEN DIKKER
Groene Vingers: hard als snoeihout,
maar ook breekbaar

TANGERINE
In Stereo: verhaal van een broederschap

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 17,50

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 17,50 

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,50

MUZIEK

TONEEL

CABARET

MUZIEK

Theater de Luifel: Herenweg 96 ∙ Pinksterkerk: Camplaan 
Oude Slot: Ringvaartlaan ∙ Oude Kerk: Wilhelminaplein

13 MAART
VRIJDAG 

14 MAART
ZATERDAG

14 MAART
ZATERDAG

20 MAART
VRIJDAG

29 MAART 
ZONDAG

CABARET

MICHELINE VAN HAUTEM
& ERWIN VAN LIGTEN
Crème de la Crème DeLuxe
OUDE KERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,00

HELMERT WOUDENBERG,
MEREL BALDÉ & SARAH MARIE EWEG
Kuyper & Wilhelmina
THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,50 



 

Donderdag 19 maart
‘De Rouwrevue’ met Mylou 
Frencken en Pieter Tiddens. 
Afwisseling van meezingers, 
tere liedjes, komieke sketches, 
stijldans en intieme verhalen 
van achterblijvers.
Deze voorstelling in de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem-
stede, vindt plaats in samen-
werking met Het Rouwcafé en 
Brokking & Bokslag, Uitvaart-
begeleiding. Aanvang 20.15 
uur, entree: 15,- euro. Kaar-
ten: tel. (023) 548 38 28 kies 1 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur.

Film- en lunchprogramma 
senioren met een roadmo-
vie (drama). Na de film een 
lunch. Aanv. 10.30 uur. Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Kosten incl lunch: 
12,50. Reserveren uiterlijk 
dinsdag 17/3: (023) 548 38 28.

Vrijdag 20 maart
Voorstelling cabaretière El-
len Dikker in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Over eco, bio en oer. 
Aanv. 20.15 uur. Kaarten à 
17,50 via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van De 
Luifel.

Zaterdag 21 maart
Thirties – 3 Year Anniversa-
ry, Orangerie Elswout – Els-
woutslaan 22 Overveen.
21.00-02.00 uur. Line up: 
Disco/80s/90s pop zaal: La-
te Night Serenade & jukebox 
DJ Strijkplank. House & dance 
zaal: DJ Flexy Frank, Radikal 
Roy & DaVinci. Tickets: 20,- 
via bit.ly/1Jpf6Ix.
www.facebook.com/thirties.

Voorjaarskledingbeurs in 
de Jacobaschool, Lanck-
horstlaan 9 Heemstede. verk.: 

Ank Radder blij met Unicef beeldje Moeder en Kind.

Ank Radder vijftig jaar bij Unicef Heemstede
Heemstede –  Op het Unicef lo-
go, een wereldbol, staat een af-
beelding van moeder en kind. 
Unicef, in 1946 opgericht om 
hulp te bieden aan slachtoffer-
tjes van de Tweede Wereldoor-
log. In 1965 ging Ank Radder sa-
men met een vriendin kaarten 
van Unicef vanuit huis in Heem-
stede verkopen. De organisatie 
stelde niet veel voor, een bank-
directeur was penningmeester, 
hij had er verstand van, een net-
werk werd langzamerhand op-
gebouwd. De basis van Unicef 
zijn de vrijwilligers, in RCU Ken-
nemerland ongeveer 30. On-
ze vrijwilligers houden zich be-
zig met de verkoop van UNICEF 
artikelen, organiseren en helpen 
bij sponsorlopen en het geven 
van gastlessen op basisscho-
len over bijvoorbeeld de Rech-
ten van het Kind. Het bijzonde-
re is natuurlijk dat er altijd weer 
vrijwilligers zijn die zich willen 
inzetten voor kinderen! Kenne-
merland heeft een fijn Coördi-
natieteam en een fantastische 
scholengroep. Unicef is nu de 
grootste ontwikkelingsorgani-
satie voor kinderen ter wereld. 
Go to fullsize image Unicef heeft 
ook geholpen met de totstand-
koming van het Verdrag voor de 
Rechten van het Kind. Dit ver-
drag is sinds 1989 door bijna alle 
landen ter wereld ondertekend. 
Zij beloven zich eraan te hou-
den. Unicef houdt dit in de ga-

ten en spreekt regeringen er-
op aan als ze dat niet doen. 
Unicef helpt miljoenen kinde-
ren in 158 landen over de hele 
wereld. Unicef geeft noodhulp, 
maar zorgt ook voor blijvende 
verbeteringen voor kinderen zo-
als voldoende eten, schoon wa-
ter, hulp bij ziekte en goed on-
derwijs. Nog steeds voelt Ank 
zich thuis in de wereld van Uni-
cef. In haar woonkamer  zie je de 
borden en beeldjes van Unicef, 
in vijftig jaren bij elkaar verza-
meld. Een wereld van kerstkaar-
ten en kerstcadeautjes verkopen 
en bridgedrives organiseren, tot 

dit wat terugliep en er andere lis-
ten verzonnen werden. Zoals de 
statiegeldbakken bij supermark-
ten. Voorlichting geven op scho-
len en in de maatschappij.

Vrijdagmiddag ontving Ank Rad-
der uit handen van Ada Justman, 
voorzitter Unicef Kennemerland, 
samen met opvolgster Margreet 
Oosten, een beeldje als uit het 
logo, moeder en kind in brons. 
Ank had al gauw een mooi 
plaatsje voor dat mooie beeldje 
en zei uit volle overtuiging: Uni-
cef, wat een mooie wereld! 
Ton van den Brink 

Gewichtsconsulente Betsie du Plessis:

“Van mij mag alles, maar wel met mate”
Heemstede – Dat een gezond 
en evenwichtig voedingspatroon 
bijdraagt tot een gezond gewicht 
verbaast niemand. Toch groeit 
het aantal mensen met een over-
wicht gestaag in Nederland en 
dat is best een verontrustende 
ontwikkeling. Gewichtsconsu-
lente Betsie du Plessis, van oor-
sprong Zuid-Afrikaanse, beaamt 
dit: “Ik was altijd al geïnteres-
seerd in gezonde voeding en in 
nieuwe diëten. Ik ben zelf nooit 
echt slank geweest. Ik probeerde 
ook ieder nieuw dieet, maar dat 
veroorzaakte een jojo-effect. Zes 
jaar kwam ik vanuit Pretoria naar 
Nederland. Ik leerde Nederlands 
en deed hiervoor staatexamen. 
Zo kon ik hier aan de slag en 
verder studeren. Ik haalde mijn 
opleiding tot visagiste. Maar dit 
betreft alleen het uiterlijk. Ik wil-
de daar iets aan toevoegen. Zo 
ben ik de opleiding gewichts-
consulente gaan doen, waarvoor 
ik nu gediplomeerd ben. Ik heb 
me aangesloten bij de Beroeps-
vereniging Gewichtsconsulenten 
Nederland (BGN). Gewichtscon-
sulenten mogen alleen gezon-
de mensen een beter voedings-
patroon aanleren. Ik vind dit vak 
geweldig, mede hierdoor kwam 
ik erachter dat ikzelf ook geen 
gezond voedingspatroon volgde. 
Deze inzichten helpen je om de 

juiste keuzes in voeding te ma-
ken. Mensen met overgewicht 
vinden het in de regel moeilijk 
om af te vallen en willen het ad-
vies van een gewichtsconsulente 
als een stok achter de deur. Het 
is veelal je gezonde verstand ge-
bruiken. De een heeft meer aan-
leg voor overgewicht dan de an-
der. Uit onderzoek is gebleken 
dat dit niet alleen aan het voe-
dingspatroon ligt, maar dit ook 
genetisch bepaald is. Natuurlijk 
is naast een gebalanceerd voe-
dingspatroon veel bewegen min-
stens zo belangrijk. De combina-
tie hiervan doet je gewoon fit-
ter voelen. Snel afvallen is ech-
ter nooit gezond: dus geloof niet 
in shakes of afvalpillen. Afval-

len doe je geleidelijk aan: het li-
chaam moet eraan wennen. Een 
gebalanceerd voedingspatroon 
is gebaseerd op de zogenaamde 
schijf van vijf. (Groente en fruit; 
aardappelen, brood, rijst en pas-
ta; zuivel, vlees en vis; vetten en 
oliën; water.)  Ik maak voor mijn 
cliënten de voedingspatronen 
die voor hen van toepassing zijn. 
Dit hangt mede af van de Body 
Mass Index (BMI), dus gewicht,  
lengte, man of vrouw, etc. De cli-
enten houden op basis hiervan 
een dagboek bij. Van mij mag al-
les, maar wel met mate. Dus het 
is niet erg als je een keertje zon-
digt.  Ik begeleid ook mensen 
met het probleem ‘emotie-eten’: 
grijpen naar eten door stress en 
mensen die juist helemaal niets 
eten. Je moet wel dagelijks het 
juiste aantal kilocalorieën naar 
binnen krijgen. Of vrouwen 
die zwangerschapskilo’s willen 
kwijtraken. Van maart tot en met 
30 april heb ik een speciale aan-
bieding: het intakegesprek van 
90 minuten kost dan 40 euro in 
plaats van 60 euro. Een sessie 
kan desgewenst in het Engels en 
ik bied ook een volledig thuis-
consult tegen een laag tarief”, 
aldus Betsie du Plessis. Voor 
informatie: tel. 06-34058631 of 
e-mail: bduplessis@ziggo.nl.
Bart Jonker

11.00-12.30 uur. Kleding in-
brengen info via kleding-
beursjacoba@telfort.nl Inna-
me: vrijd. 20/3: 20.00-21.30 
uur. Afrekenen/afhalen niet 
verkochte kleding: zat 21/3: 
15.30-16.00 uur.

Zondag 22 maart 

Grote vlooienmarkt met 
ruim 125 kramen in sport-
centrum Groenendaal aan 
de Sportparklaan 16. Kleding, 
speelgoed, antiek en curiosa. 
9.30 - 16.00 uur.
Entree: 2,50. Kinderen t/m 11 
jaar en onder begeleiding gra-
tis toegang. Info: organisa-
tieburo Mikki, 0229-244739 / 
www.mikki.nl.

Dinsdag 24 maart
Culturele middag Cas-
ca, Herenweg 96, Heemstede 
met lezing door Hillebrand de 
Lange (HVHB) met thema 
‘Heemstede breidt uit: 1881 
(uit de Heemsteedse Canon). 
Aanvang 14.00 uur. Einde: 
16.00 uur. Reserveringen: 023-
5483828. 

Lezing over The Beatles bij 
Casca de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanvang 14.00 
uur. Entree 4,- euro.
Reserveren is aan te raden en 
kan van maandag tot en met 
donderdag tussen 9.00 en 
16.00 uur en op vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 uur: tel. (023)548 
38 28 kies 1.

Ontroerende koormuziek in 
een gedurfd programma
Regio - Op zondag 15 maart 
geeft Concertkoor Haarlem een 
bijzonder concert.
Het is een mooi samengesteld 
programma van Franse Re-
quiems die in een lange tradi-
tie staan. De muziek loopt door 
naar onze tijd. Op het program-
ma: Duruflé ‘Requiem’, Desen-
clos ‘Messe de Requiem’ en 
Leenders ‘Intentions’. Het con-
cert start om 14.30 uur en vindt 
plaats in de Philharmonie Haar-
lem. Als dirigent treedt op Ger 
Vos. Sopraan is Maria Fiselier, 
bariton: Robbert Muus. Het orgel 
wordt bespeeld door Gonny van 
der Maten. Er is een gratis inlei-
ding om 13.45 uur voorafgaand 
aan het concert door musicoloog 
Willem Jan Cevaal. Voor meer in-
formatie kijkt u op www.concert-
koorhaarlem.nl.

De ‘Messe de Requiem’ van Al-
fred Desenclos ademt in grote 

lijnen dezelfde sfeer als het ‘Re-
quiem’ van Duruflé; zeker als u 
beide composities beluistert in 
de uitvoering voor koor en or-
gel. Het stuk ‘Intentions’ van 
Hans Leenders past bijzonder 
goed bij deze Franse muziek en 
bij het Cavaillé Coll orgel van de 
Philharmonie. Dit werk kan al-
leen op 3 andere orgels in Ne-
derland gespeeld worden. Daar-
naast is de uitvoering van het 
stuk van Leenders een première 
voor Haarlem en is Concertkoor 
Haarlem pas het 2e koor in Ne-
derland dat het uitvoert.
De toegangsprijs is 27,50 eu-
ro incl. pauzedrankje, garderobe 
en programmaboekje. Kaarten 
voor dit concert kunnen besteld 
worden via een e mail aan info@
concertkoorhaarlem.nl of bij Mi-
neke Bun op telefoonnummer 
023-5262293. Natuurlijk kunt u 
ook terecht bij de kassa van de 
Philharmonie: 023-5121212.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 maart 2015

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Verkiezingen 
op 18 maart

In deze uitgave:
- Vacatures vrijwilligerswerk
- Rookmelders redden levens
- Word ook BN’er

Hondenpoepzakjes 
verkrijgbaar in het 
raadhuis
Vanaf vandaag zijn in Heemstede 
hondenpoepzakjes gratis af te halen in de 
publiekshal van het raadhuis. Met de speciale 
zakjes kunnen hondenbezitters de poep van hun 
huisdier snel en hygiënisch verwijderen. De zakjes 
kunnen na gebruik gewoon in één van de openbare 
afvalbakken of thuis bij restafval worden gedaan.

Positief Opvoeden Ouderbijeenkomst 
‘Samen eten’
Op vrijdag 27 maart van 10.00 tot 11.30 uur 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
een positief opvoeden ouderbijeenkomst 
over ‘Samen eten’. De workshop is voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede.

Samen eten kan erg gezellig en sociaal zijn. Maar 
eten met kinderen kan ook lastig en stressvol zijn. 
Jonge kinderen vinden het vaak moeilijk om lang 
aan de tafel te zitten. Ook willen ze regelmatig niet 
eten en/of spelen ze met hun eten. Tijdens deze 
ouderbijeenkomst gaat u in een klein groepje aan 
de slag en krijgt u tips en adviezen hoe u kunt 
zorgen dat het eetmoment met uw kind leuk 
wordt. Er kunnen 5 ouders deelnemen aan deze 
bijeenkomst. Heeft u interesse voor deze workshop? 
Schrijf u in via www.cjgheemstede.nl. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop. 
Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden kijk op www.positiefopvoeden.nl.

Groot deel van onderhoud groen naar 
Paswerk
Heemstede staat bekend om zijn groene uitstraling. 
Het onderhoud van het gemeentelijke groen wordt 
uitgevoerd door gemeentelijke medewerkers en 

externe groenaannemers. Een groot deel van het 
groenonderhoud wordt dit jaar uitgevoerd door 
Paswerk. Op 3 maart 2015 heeft het college van 
B&W besloten dit werk, via een zogenoemde quasi 
inbesteding, aan Paswerk te gunnen.
Voorlopig gaat het hierbij om een periode van 
1 jaar. Deze overeenkomst kan drie keer met één jaar 
worden verlengd.  Paswerk is ‘mensontwikkelbedrijf ’ 
en re-integratiebedrijf voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Onder andere bij het 
onderdeel ‘Groen’ werken gekwalificeerde hoveniers 
die worden opgeleid en begeleid bij het (opnieuw) 
vinden van een reguliere baan.

De medewerkers van Paswerk gaan onder 
andere de plantsoenen schoffelen en de heesters 
onderhouden. Het maaien van gazons en 
(bloemen)bermen, bomenonderhoud en het 
groenonderhoud in het centrum is uitbesteed aan 
andere groenaannemers en/of eigen personeel.



Rookmelders zijn onmisbaar 
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het 
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U 
wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat 
de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel 
in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen 
enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van 
levensbelang. 

Wist u dat...
- rookmelders jaarlijks honderden levens redden? 
- u een rookmelder eenvoudig zelf kunt installeren? 
- een rookmelder al vanaf € 5 te koop is? 
- u de rookmelder regelmatig stofvrij moet maken?
Kijk voor meer informatie en tips op 
www.heemstede.nl bij nieuwsberichten.

Ruim 2100 Burgernetdeelnemers maken Heemstede veiliger
Stel u voor. U ziet twee mannen met bivakmuts 
bij de achterburen uit een raam klimmen. U belt 
de politie om de inbraak te melden. Ondertussen 
ziet u de mannen in een blauwe bestelbus met 
hoge snelheid de straat uit rijden. Gelukkig kunt u 
een goed signalement van de mannen en de auto 
geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start 
een Burgernetactie.

Wat is Burgernet?
Burgernet is een unieke samenwerking tussen 
burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving  te vergroten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven. 

Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar 
is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, 
vermissingen of doorrijden na een ongeval.  

Doe ook mee en wordt BN’er!
Inmiddels zijn er ongeveer 1,5 miljoen 
Burgernetdeelnemers in Nederland. Heemstede 
telt op dit moment 2.179 deelnemers. Hoe meer 
mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter de 
kans dat de politie snel een verdacht of vermist 
persoon opspoort. Eén op de tien Burgernetacties 
wordt opgelost dankzij tips van deelnemers. Dit 
aantal kan nog succesvoller worden. Help ook mee 
en wordt vandaag nog Burgernetdeelnemer. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 145, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 20548, 
 ontvangen 20 februari 2015.
- Hageveld 1, het kappen van 11 bomen, 

wabonummer 20568, 
 ontvangen 20 februari 2015
- Adriaan Pauwlaan 19, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 20573, 
 ontvangen 23 februari 2015.
- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een 

tuinkist en erfafscheiding, wabonummer 20688, 
ontvangen 20 februari 2015.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 24, het plaatsen van een 

rookkanaal, wabonummer 18835, ontvangen 
 11 januari 2015. 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.

- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een 
tuinkist en erfafscheiding, wabonummer 20688, 
ontvangen 20 februari 2015. 

 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 166, het verwijderen van een 

draagmuur, wabonummer 19740, 
 verzonden 6 maart 2015.
- Beethovenlaan 29, het kandelaberen van 
 1 esdoorn, wabonummer 19233, 
 verzonden 6 maart 2015.
- Hageveld 1, het kappen van 1 iep, 5 elzen en 
 5 wilgen, wabonummer 20568, 
 verzonden 6 maart 2015.
- Cloosterweg 8, het wijzigen van de bestemming 

bedrijfsruimte naar wonen, wabonummer 18239, 
verzonden 6 maart 2015.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

1. Baktalent
 Heel Holland Bakt, ook Heemstede. Vroeger werd 

er iedere vrijdag voor het weekend gebakken. 
Helpt u ook mee om de bewoners te laten 
genieten van de geur en gezelligheid rondom 
het bakproces?

 
2. Centralist
 Als centralist verzorgt u de ritplanning voor 

de chauffeurs en maakt afspraken met de 

Vacature Top 3 vrijwilligerswerk
klanten die rolstoel gebonden zijn. U bent 
klantgerichtheid, zorgvuldig en kunt goed met 
de computer omgaan.

 
3. Vrijwilliger Techniek
 Samen met kinderen tussen 7 en 12 jaar van de 

buitenschoolse opvang activiteiten bedenken 
en uitvoeren. Zoals het maken van een bel, iets 
elektronisch in elkaar zetten. Alles kan en mag!

Meer weten over het 
vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 uur
telefoon:  023-5483824
website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl

Verkiezingen 18 maart
Vervangende stempas
Als u uw stempas bent kwijtgeraakt, kunt u tot 
uiterlijk 17 maart 2015, 12.00 uur, bij de afdeling 

Publiekszaken een vervangende stempas 
aanvragen. Na dit tijdstip is de aanvraag niet meer 
mogelijk. In dat geval kunt u niet stemmen. 

Vergeet bij het stemmen niet uw stempas en uw 
identiteitsbewijs mee te nemen! Zonder stempas 
én identiteitsbewijs, dat maximaal vijf jaar verlopen 
mag zijn, kunt u niet stemmen.

Ga naar www.burgernet.nl en meld u aan. 
Deelname aan Burgernet is gratis.



Evenementen
Voorjaarsmarkt Binnenweg/Raadhuisstraat
Op 5 maart 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen aan de Winkeliersvereniging 
“Winkelcentrum Heemstede” voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat op zondag 31 mei 2015 van 11.00 
uur tot 17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven het weggedeelte van de 
kruising Raadhuisstraat/Provinciënlaan tot de 
kruising Bronsteeweg/Koediefslaan ten behoeve 
van de voorjaarsmarkt af te sluiten van 06.00 uur tot 
19.00 uur.

Jan van Goyenstraat
Op 6 maart 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging “Jan van Goyen” voor 
het organiseren van:
- Een kunstmarkt op zondag 7 juni 2015
- Een brocantemarkt op zondag 6 september 2015
- Sint op het dak op zaterdag 21 november 2015 

Ten behoeve van het bovenstaande is 
tevens, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven voor:
- het afsluiten van de Jan van Goyenstraat op de 

zondagen 7 juni en 6 september 2015 van 07.00 
uur tot 19.00 uur

- het afsluiten van één rijrichting van de Jan van 
Goyenstraat vanaf 16.30 uur en de gehele Jan 
van Goyenstraat van 17.00 uur tot 18.00 uur op 
zaterdag 21 november 2015.

De Jan van Goyenstraat zal tijdens deze data 
worden afgesloten tussen de Lucas van Leydenlaan 
en het Adriaan van Ostadeplein.

Promotieactie
Op 10 maart 2015 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
voor het houden van een promotieactie voor het 
invullen van een enquête met betrekking tot het 
havengebied op zondag 15 maart 2015 van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Tijdens deze actie zal o.a. live, 
onversterkte muziek ten gehore worden gebracht 
vanaf een ponton in de Heemsteedse haven.

In verband met het bovenstaande mag, op zondag 
15 maart 2015, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
de ventweg van de Heemsteedse Dreef (tussen Van 
den Eijndekade en Havenstraat) van 11.00 uur tot 
17.00 uur worden afgesloten voor het autoverkeer.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Drank- en horecavergunning
Op 2 maart 2015 heeft de burgemeester besloten 
een drank- en horecavergunning voor het 
uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan 

Red Orchids Modern Asian Cuisine, Zandvoortselaan 
145.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
tel. 023-5485607.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 maart 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen het toekennen van een 
  gereserveerde gehandicapten-
  parkeerplaats nabij appartement 
  Bartoklaan 63 (niet openbaar)
20.30 uur   bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het 

  bouwen en afwijken van het 
  bestemmingsplan voor het vergroten van 
  een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
  het verhogen van de daknok van de 
  zijaanbouw op het perceel Von Brucken 
  Focklaan 15 (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een besluit met 
  betrekking tot handhavingsverzoek 
  avondopenstelling lunchroom gelegen 

  aan de Jan van Goyenstraat 2 (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 afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Nieuwe Regelgeving bijdrage vervoer Jeugd-GGZ
Nieuwe regelgeving: Criteria voor het behandelen 
van een verzoek om (een bijdrage in de kosten van 
het eigen) vervoer van en naar instellingen voor 
hulp in het kader van de Jeugd-GGZ

Op 17 februari 2015 heeft het college de criteria 
voor het behandelen van een verzoek om (een 
bijdrage in de kosten van het eigen) vervoer van 
en naar instellingen voor hulp in het kader van 

de Jeugd-GGZ vastgesteld. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verwijdering fiets hoek Binnenweg - Cloosterlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fiets in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte damesfiets, merk Azor , met 

lekke voorband, zonder verlichting en defect 
voorspatbord, ter hoogte van de hoek 
Binnenweg- Cloosterlaan. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 

voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fiets krijgt tot en 
met 14 dagen na de datum van deze publicatie de 
gelegenheid zijn fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in goede 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 

of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Jeffrey van de Wakker kanshebber 
Nederlands Kampioen Bowlen
Heemstede – Een en al spekta-
kel bij Knijn Bowling in Amster-
dam waar het Lotto NK A-klasse 
2015 op 7 maart van start is ge-
gaan. De eerste 22 deelnemers 
zijn in actie gekomen en heb-
ben 8 games gespeeld, waar-
onder de Heemstedenaar Jef-
frey van de Wakker. Bij het Sin-
gles event heren schopte Jeffrey 
het tot de tweede plaats met een 
score van 1726 en een gemiddel-
de van 215,8. Ruim genoeg om 

zich te plaatsen voor de finales 
aanstaande zondag.

Jeffrey is duidelijk in vorm. Na 
deze eerste serie ging Maikel 
van den Born aan de leiding in 
het Singles event bij de heren. 
Hij kwam tot een score van 1732 
(gem. 216,5. Bij de eerste serie 
kwamen slechts twee dames in 
actie. Simone Boonstra kwam tot 
een score van 1502 (gem. 187,8), 
haar Doubles partner Bea Muller 

- Palada kwam tot een score van 
1442 (gem. 180,3). 
Bij de Doubles heren staat het 
duo Jeffrey van de Wakker en 
Dave Bais bovenaan. De Heem-
steder is zondag aanwezig bij 
de finales van het Nederlands 
Kampioenschap Bowlen om de 
prestaties van kanshebber Jef-
frey van de Wakker te volgen en 
wenst hem veel succes! Wordt 
dus vervolgd.
Bart Jonker

Jeffrey gooit een van zijn vele strikes en nog wel op baan 13.
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Heemstede - Marianne Wever uit Heemstede maakte 
deze foto zondagmorgen op de Vrijheidsdreef.Het blauw 
in het water weerschijnt de blauwe heldere lucht waarin 
het de kracht van voorjaar al te zien is. De schotse hoog-
lander is bijna in zijn geheel in het water te zien!

Mooi beeld

‘U krijgt er blije gezichten voor terug’

KO-Bus zoekt chauffeurs
Heemstede - Zet u zich graag 
in voor ouderen in Heemstede 
en bent u in het bezit van rijbe-
wijs B? Durft u te rijden in een 
busje met maximaal 8 passa-
giers? Neem dan contact op met 
Welzijn Ouderen Heemstede. De 
organisatie is op zoek naar vrij-
willigers.

KO-Bus
De KO-Bus haalt ‘s morgens 
bezoekers aan bij het dagcen-
trum in de Lieven de Keylaan 
en brengt ze ’s middags weer 
thuis. Ook worden op dinsdag- 

en woensdagmiddag tochtjes 
met de KO-Bus georganiseerd 
langs mooie plekjes in Noord- 
en Zuid-Holland. Het is een vrij-
willige functie maar u krijgt er 
blije gezichten voor terug.

Wilt u meer informatie of u aan-
melden als chauffeur voor de 
KO-Bus? Neem dan contact 
op met telefoon 023-528 85 10 
(maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 17.00 uur) of e-mail:     info@
welzijnouderenheemstede.nl.
Kijk ook op: www.welzijnoude-
renheemstede.nl.

Heemstede - Wat doe je met een broodrooster die niet meer werkt of met een scheerappa-
raat dat een raar geluid maakt? Weggooien? Echt niet! Lever ze in bij het Repair Café van 
The Vintage Store aan de Cruquiusweg 37a.

Dat kan iedere woensdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur bij het Repair Café in het 
kringloopbedrijf The Vintage Store. De hier hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan in het 
testen en repareren van dit soort apparaten, die al sinds de start van The Vintage Store zijn ingeza-
meld. Deze ervaring wordt nu ook beter benut.

Nieuw bij The Vintage Store: Repair Café

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 te 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 te 
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 beroepsschrift 
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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