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Zelfstandige peuterspeelzalen in 
Heemstede moeten er aan geloven
Heemstede - In de commissie-
vergadering ‘samenleving’ van 
12 maart konden de raadsle-
den zich vinden in het voorstel 
van het college om de peuter-
speelzalen onder te brengen bij 
basisscholen. Daarmee komt er 
een einde aan de zelfstandige 

peuterspeelzalen in Heemste-
de. Ingegeven door de noodzaak 
her en der te snijden in de ge-
meentelijke uitgaven lag onder 
andere ten grondslag aan dit 
nieuwe beleid. De gemeentelij-
ke subsidie op het peuterspeel-
zaalwerk kan worden gehal-

veerd tot net boven de 100.000 
euro per jaar. Onduidelijkheid 
is er nog over hoe Den Haag 
in de komende tijd omgaat 
met scholing en opvang van de 
jeugd. Op de Bosch en Hoven-
basisschool draait al langer een 
peuterspeelzaal in de school die 
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Dag van de Zorg in de 
Heemhaven flink bezocht
Heemstede – Een gezellige 
drukte op de zaterdag in het 
zorgcentrum Heemhaven tij-
dens de open dag van zorg en 
welzijn. In ziekenhuizen en zorg-
centra kon iedereen zomaar bin-
nenlopen en overal rondkijken 
om kennis te maken met de we-
reld van zorg en welzijn en op 
de hoogte te blijven van de laat-
ste ontwikkelingen. Hoe zien de 
kamers er uit. Heb je een eigen 
douche en toilet. Je ziet en hoort 
zulke gekke dingen op TV, van 
twee kamers met één douche en 
toilet. Buurtbewoners waren be-
nieuwd wie er wonen, hoe het 
zorgleven bevalt en hoe de keu-
ken is. De chef kok stond in de 
binnentuin soep op te scheppen, 
van iedereen mocht hij best op-
scheppen over zijn sateetjes! Dat 
belooft wat.
Marjolein ten Dam, de manager 
zorg van de Heemhaven, had het 
vanaf 11.00 uur druk gehad met 
rondleidingen geven en jonge 

mensen te woord staan, die wil-
den kijken hoe er gewerkt wordt 
in een zorgcentrum. Er wonen 
nu 82 mensen die allemaal een 
eenpersoons appartement heb-
ben. Met uitzicht op de mooie 
omgeving. Een oudere heer 
vertelde over zijn uitzicht op de 
weilanden; hoe hij de seizoe-
nen op het land van boer van der 
Hulst elke dag volgt. Dat ik zo-
iets nog mee mag maken, nooit 
enige weet gehad van het boe-
renleven. Trouwens, het zorgle-
ven is in de Heemhaven heer-
lijk zorgeloos. Als in een dorp 
met leuke activiteiten en buurt-
bewoners die wel eens binnen-
lopen voor een kopje koffie of 
om samen mee te eten. Schil-
deren, bingo, rummicub, sjoelen 
en filmavonden, de vrijwilligers 
maken veel mogelijk. Vooral de 
barbecue is ieder jaar weer een 
heerlijk om mee te maken. In het 
winkeltje koop je niet alleen je 
beleg of een broodje, of drankje, 

je maakt er ook een praatje met 
de nieuwe  verkoopster. De zorg 
is echt professioneel en ze staan 
dag en nacht voor je klaar. 

Thuiszorg
De Thuiszorg heeft in de Heem-
haven een kantoor van waaruit 
het buurtteam werkt. In kleine 
teams net als de oude wijkzus-
ter. Prettig Thuis is voor mensen 
die thuis wonen en dat graag zo 
houden. Ook als alles niet meer 
zo soepel loopt, de gezondheid 
wat te wensen over laat en u wat 
hulp kan gebruiken. Bij het dou-
chen bijvoorbeeld of het aan-
kleden, huishouden, koken, de 
boodschappen of begeleiding 
naar een arts.
Hoe het werkt, weten ze u op 
kantoor goed te vertellen. Er is 
veel te beleven in de zorg. In de 
Heemhaven van Zorgbalans aan 
de Von Brücken Focklaan weten 
ze er alles van.
Ton van den Brink

Chefkok in de Heemhaven.

het zonder subsidie prima redt. 
Een zelfde samenwerking is er 
tussen Les Petis en de Beatrix-
school. Wat rest binnen Heem-
stede zijn De Klimappel deze 
speelzaal is nog in onderhan-
deling met basisscholen en ´t 
Meerlnest dat zich aansluit bij 
de Ark en zoekt nog een twee-
de basisschool om mee samen 
te gaan. Casca stopt helemaal 
met het opvangen van peuters 
in een speelzaal. Wat er met de 
medewerkers gaat gebeuren is 

nog niet duidelijk, maar zij kun-
nen mogelijk onderdak vinden 
bij een van de overgebleven 
speelzalen in de basisschool. 
Voor de basisscholen is dit een 
goede ontwikkeling, omdat zij 
kinderen van de speelzaal kun-
nen binden aan hun school. 
De ouders blijven uiteraard zelf 
verantwoordelijk voor de school-
keuze van hun kroost. Dus van 
enige verplichting is dan ook 
geen sprake. 
Eric van Westerloo

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl

Dierenambu 
zoekt 

collectanten
Heemstede – De Dierenambu-
lance NHZ collecteert in deze 
regio in de week van 31 maart 
tot 7 april. Helpt u mee collec-
teren? Bel 023-5491400 of 06-
46702170. De dierenambulance 
is afhankelijk van giften.

Eerste 
wijksteunpunt 
in Heemstede

Heemstede - Op donderdag 21 
maart wordt in de Thorbecke-
buurt (Thorbeckelaan 162) het 
eerste wijksteunpunt in Heem-
stede feestelijk geopend. Voor 
de bewoners van deze buurt een 
mooi moment. Voortaan kun-
nen zij in ‘Ons Trefpunt’, dicht bij 
huis, terecht voor vragen op het 
gebied van wonen, welzijn, zorg, 
leefbaarheid, activiteiten en an-
dere zaken die spelen in hun 
buurt. De opening begint om 
16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 



Wie, Wat, Waar,
Waarom en Wanneer?

Vijf vragen aan… is nieuw in de Heemsteder. In vijf antwoorden 
leest u meer over een (oud-)inwoner die iets te vertellen heeft! 
En eigenlijk heeft iederéén natuurlijk iets te vertellen. In deze af-
levering is het woord aan Jet van Vrede.

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Ik ben Jet van Vrede en ik woon bijna 6 jaar in Heemstede, in een 
groene buurt met veel water. Ik ben opgegroeid in Aerdenhout 
en zat in Haarlem op het Stedelijk Gymnasium. Door de school-
roeiwedstrijden heb ik roeien ontdekt. Tot mijn eindexamen heb 
ik veel op het Spaarne geroeid en aan regio wedstrijden meege-
daan. In mijn studententijd heb ik kort in Wageningen bij Argo 
geroeid en aan de Head of the River in Amsterdam meegedaan. 
Ook ben ik in Oxford tijdens Eights Week voor Wolfson College 
uitgekomen. In 2006 heb ik via mijn werk bij Tata Steel in IJmui-
den sloeproeien ontdekt en inmiddels ben al weer een paar jaar 
voorzitter van de Roeivereniging van Tata Steel, in IJmuiden. Wij 
werken prettig samen met de Sloeproeivereniging Haarlem, die 
met 2 boten op het Spaarne traint. Ik heb zelf ook een tijdje met 
hen getraind. Het is heerlijk om ´s avond of op zaterdag over het 
Spaarne te roeien! 
De Heemsteder is een prettig leesbaar blad met veel informatie. 
Ik hoop dat er lezers op het idee komen om eens bij een van de 
sloeproeiverenigingen te komen proberen of het iets voor hen is. 
Sloeproeien is een prima sport voor mensen die van frisse bui-
tenlucht houden en fi t zijn of willen worden, zonder dat leeftijd 
een grote rol speelt.

Wat voor werk doe?
Ik werk 28 jaar bij Tata Steel Group Information Systems in de IT. 
Ik ben SAP consultant. Dat is super gespecialiseerd technisch 
werk. Mijn specialisatie is Security & Authorizations. Je kunt al-
leen zolang in de IT/achter de computer werken als je ook veel 
beweegt. Voor mij werkt roeien dus heel goed: lekker in de bui-
tenlucht en een teamsport. De ploeg heeft jou nodig, dus je moet 
komen. Ik ben ook rolmodel voor vrouwen in technische beroe-
pen en bezoek scholen. In Nederland staat helemaal onderaan 
in Europa als gaat om het percentage meisjes dat een techni-
sche studie kiest. Er is juist heel veel werk in de techniek. Op ba-
sisscholen praten we met de kinderen over de talenten die je 
moet hebben of ontwikkelen om een technische studie te kunnen 
doen. Op middelbare scholen gaat het er vaak over dat meiden 
niets in de weg staat om een technische studie te kunnen doen. 
Ze vragen wel eens aan mij of mijn beroep ook nadelen heeft 
en dan antwoord ik dat er zoveel werk is dat het nooit ophoudt.  

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
In Heemstede is mijn tuin met vijver een grote hobby. Ik probeer 
er een groen paradijsje van te maken waar veel te zien en bele-
ven is. Door het vele groen en water in de omgeving komen er 
veel vogels, kikkers, padden en salamanders. Daar hebben al fo-
to’s van in de Heemsteder gestaan! Helaas komen er ook veel 
katten en reigers. Verder kan ik in mijn vrije tijd mijn hart ophalen 
met wandelen, fi etsen, kanoen, schaatsen en roeien. Mijn vereni-
ging heeft 2 prachtige roeisloepen en de Haarlemse sloeproei-
vereniging heeft er ook 2. We gaan zo vaak als we willen en kun-
nen het water op. Het is heerlijk om tijdens een training je hoofd 
helemaal leeg te maken. Ik doe aan 6 tot 8 roeiwedstrijden per 

Huize Postlust ligt aan de He-
renweg, tussen Casca de Luifel 
en de Sint Bavo. Al in 1662 was 
er een offi ciële postdienst tus-
sen Den Haag en Amsterdam, 
die gebruik maakte van de Rijks-
straatweg, ook wel de Herenweg 
genoemd, de belangrijkste ver-
keersader van Zuid-Kennemer-
land. Onderweg waren er ‘rela-
ijsplaatsen’, waar de paarden en 
diligences werden gewisseld en 
men even de benen kon strekken 
en wat nuttigen. Het Oude Post-
huis waar dit kon stond op de 
plaats waar nu Casca staat, het is 
later afgebrand en gesloopt.
In 1832 gaf stalhouder Van Kop-
pen de opdracht tot bouw van 
een nieuw logement en posthuis, 
Postlust geheten. Vanwege de 
komst van de spoorwegen kwam 
echter de klad in de postdienst 
en deze werd al in 1854 opgehe-
ven. Postlust werd een woning, 
later broederhuis en ook ge-
bruikt voor onderwijs. Nog veel 

later kreeg het een kantoorfunc-
tie en nu heeft uitvaartonder-
neming Brokking en Bokslag er 
een Afscheidshuis van gemaakt, 
een rouwcentrum. Jammer dat 
hun site geen informatie geeft 
over de geschiedenis van Post-
lust, want dit provinciaal monu-
ment is een heel zeldzaam voor-
beeld van een klein buitenverblijf 
uit het begin van de 19e eeuw.
In het winternummer van 2012 
van HeerlijkHeden publiceer-
den we een artikel met aan-
dacht voor het Oude Posthuis 
en de Oude Posthuisstraat vlak 
bij Postlust. U kunt het vinden 
op www.hv-hb.nl Selecteer Ons 
Tijdschrift HeerlijkHeden > Zoe-
ken en bladeren in HeerlijkHe-
den. U kunt dan 35 jaargangen 
informatie over Heemstede en 
Bennebroek bekijken.
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jaar mee. Vorig jaar op de Vecht, op de Zaan, door Utrecht, Am-
sterdam-Breukelen, Harlingen-Terschelling, de Great River Race 
door London en de Grachtenrace van Amsterdam. De wedstrijd 
zelf duurt 2 tot 4 uur. De rest van de dag ben je met je eigen en an-
dere teams in de weer. We doen dat met veel plezier!

Waarom is Heemstede prettig om te wonen of mag er wel
wat verbeteren?
Heemstede is ruimtelijk en groen en er zijn veel voorzieningen en 
leuke winkels en etablissementen, alles op wandel en fi etsafstand. 
Mijn tuin staat al vol planten, maar toch ga ik een paar keer per 
jaar naar Nijssen, omdat ze zo’n geweldige collectie hebben. Puur 
genieten is na het avondeten een wandeling naar van Dam en 
mensen kijken bij de dorpspomp, om op de terugweg bij de Brons-
teevijver in de schemering vleermuizen te zien overvliegen.
Maar er mag ook wat verbeteren! De trottoirs zijn in zeer slech-
te staat en een niet te nemen hindernis voor mensen die op een 
rolstoel zijn aangewezen. Ik wandelde afgelopen 2 jaar regelma-
tig met een dame in rolstoel uit Spaar en Hout. Je moet sterk en 
fi t zijn om alle hindernissen die je onderweg tegenkomt te kunnen 
nemen en hopen dat er niet net op het moment dat jij naar de rij-
weg bent uitgeweken auto’s langs komen razen. De persoon in de 
rolstoel wordt bovendien fl ink door elkaar geschud. Jonge ouders  
met kinderwagens moeten hetzelfde probleem hebben...

Wanneer ben je het meest in je sas?
Ik hoop dat er een tijd komt dat ik weer in mijn sas kan zijn! Mijn 
partner is in november aan zijn hart geopereerd en 13 dagen la-
ter door een complicatie overleden. De afgelopen maanden wa-
ren heel heftig en druk. Ik heb heel veel steun van mijn familie en 
uit mijn omgeving en heb dingen gedaan waarvan ik niet wist dat 
ik het kon. Iedereen krijgt natuurlijk met verlies te maken, maar 
in mijn geval zijn de omstandigheden beroerd. Ik had nooit ge-
dacht dat mijn doorzettingsvermogen op zo’n manier op de proef 
zou worden gesteld. Het einde is nog lang niet in zicht. Mijn part-
ner was ook bij het roeien betrokken en mijn roeiploeg helpt me 
enorm om vol te houden. Langzamerhand kom ik weer aan dingen 
toe waarvan ik vroeger in mijn sas zou raken, maar het verdriet 
overschaduwt het plezier. Ik mag graag klussen, in huis en de tuin 
en dat kan het hele jaar door. Binnenkort kunnen we weer het wa-
ter op en kan ik daar mijn hoofd leegmaken...

Huize Postlust (foto: Theo Out).
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Stichting Welzijn Ouderen en de 
gemeente begraven (tijdelijk) strijdbijl
Heemstede - Er was onenigheid 
tussen de stichting WOH en het 
gemeentebestuur. Gedwongen 
door de bezuinigingen moet de 
stichting het stellen met minder 
subsidie van de gemeente. In de 
begroting werd rekening gehou-
den met een korting in 2013 van 
33.000 euro en in de toekomst 
verder oplopend. WOH ontplooit 
tal van activiteiten voor ouderen. 
Zo is er een bus beschikbaar die 
ouderen, tegen een geringe ver-
goeding, vervoert naar de kap-
per, tandarts of ziekenhuis. Zij 
helpen met klussen en het in-
vullen van formulieren. Er is een 
arts die keurt bij het verlengen 
van rijbewijzen, samen eten, een 
telefooncirkel en nog veel meer. 
Meer dan 100 vrijwilligers hou-
den samen met een enkele be-
roepskracht de zaak draaien-
de. De dienstverlening voorziet 
in een grote behoefte. De hui-
dige directeur stap dit jaar op 

en de gemeente vond het een 
goed idee het directeurschap in 
te laten vullen door de directeur 
van Casca. In financieel opzicht 
zou dit tegemoet komen aan de 
voorgenomen bezuiniging. De 
achterliggende gedachte daar-
bij was om de twee instanties 
op termijn in elkaar te laten op-
gaan. Ook nu al werken Cas-
ca en WOH veel samen maar 
WOH ziet toch liever een eigen 
leiding. Hiermee tonen zij hun 
onafhankelijkheid en is er geen 
inmenging in de bedrijfsvoe-
ring door een buitenstaander. Bij 
een stichting heeft de gemeente 
geen enkele zeggenschap over 
de besluiten van het bestuur. Het 
enige middel dat de gemeente 
kan inzetten is het verminderen 
of stoppen van subsidie. Het be-
stuur besloot een advertentie te 
plaatsen voor een nieuwe direc-
teur. Dit gegeven schoot bij het 
college in het verkeerde keelgat. 

Zonder dit te kunnen afdwin-
gen, verzocht wethouder Botter 
de stichting de advertentie niet 
te plaatsen. Er volgde overleg en 
tijdens de commissievergadering 
op 12 maart kon de voorzitter 
van WOH, Mevrouw Nera Otsen, 
melden dat er het volgende is af-
gesproken. WOH gaat opzoek 
naar een directeur die een aan-
stelling krijgt voor één jaar met 
de mogelijkheid tot verlenging.
De directeur krijgt nadrukkelijk 
de opdracht mee om te onder-
zoeken en te rapporteren hoe 
WOH en Casca op termijn dich-
ter naar elkaar kunnen toegroei-
en. Uit de reacties van de com-
missieleden viel op te maken 
dat zij zich kunnen vinden in de-
ze oplossing. WOH kan vol goe-
de moed verder waar zij mee be-
zig zijn en voor het komende jaar 
lijkt de strijdbijl voorlopig begra-
ven.
Eric van Westerloo

Wethouder houdt vast 
aan plannen Havendreef
Heemstede - Op donderdag 14 
maart werd de commissie ruim-
te gevraagd in te stemmen met 
het stedenbouwkundig kader, 
de welstandscriteria en de in-
tentieovereenkomst met betrek-
king tot de ontwikkeling rond het 
project Havendreef. De omwo-
nenden bij monde van mevrouw 
Van ’t Hooft maakten opnieuw 
bezwaar tegen de hoogbouw 
aan de zuidzijde van de haven. 
Zij voelde zich bedrogen door de 
gemeente die eerder had toege-
zegd hen op de hoogte te hou-
den, maar dat niet had gedaan. 
Ook de heer Van der Pol van de 
ontwikkelaar had, ondanks zijn 
toezegging, niets van zich la-
ten horen. In eerste instantie zou 
het gebouw niet zo hoog wor-
den. Het werd door wethou-
der Van de Stadt omarmd als 
een mooie overloop van hoog-
bouw aan de Cruquiusweg naar 
de laagbouw in de Verhulstlaan. 
Nu het gebouw hoger wordt cor-
respondeert het plots zo mooi 
bij de hoogbouw aan de andere 
kant van de haven. Van der Have 
(HBB) vond dat er steeds een 
andere reden werd gevonden 
het plan zo mooi te vinden. HBB 
was tegen de hoogbouw en vol-
hardde in dit standpunt. Van der 
Linden (D66) vond dat Heemste-
de achteraf al zo vaak de plank 
had misgeslagen met hoogbouw 
en gaat dat nu weer gebeuren, 
vroeg hij zich af. Hij noemde de 
flat aan de Dreef, en de Scheer-
spiegel nabij het station. Nelis-
sen (PvdA) meende dat de wo-
ningen die worden aangeboden 
niet direct sociale woningen zijn 
met een verkoopprijs van 425.00 

tot 600.000 euro zijn ze niet be-
doeld voor de minst draagkrach-
tige. Groen Links en het CDA 
voorzien problemen met het ver-
keer dat vanuit de wijk veilig op 
de Dreef moet komen. Leenders 
(VVD) vond dat er ook mooie to-
rens bestaan en maakte zich 
slechts zorgen over de haalbaar-
heid. Na de missers bij de be-
graafplaats en het Nova terrein 
kon dit wel eens een nieuwe ze-
perd worden volgens hem. Wet-
houder Van de Stadt vond de 
keuze voor een heel hoog ge-
bouw beter dan meerdere klei-
ne gebouwen. Er komen extra 
parkeerplaatsen op kosten van 
de ontwikkelaar. De commissie 
ging voorbij aan zijn terloopse 
opmerking dat er alleen dagho-
reca in het pand mag komen. Of 
daar behoefte aan is vroeg nie-
mand zich af. De wethouder re-
kende zich rijk met de verkoop 

van 3500 meter gemeentegrond 
á 500 euro per meter. Met da-
lende grondprijzen staat dat al-
lerminst vast. Verkeersoverlast 
voorzag hij niet want onderzoek 
had uitgewezen dat het om 33 
auto’s per uur gaat. Na de inten-
tieovereenkomst volgt nog een 
realisatieovereenkomst wist Van 
de Stadt de commissie nog te 
melden. Op die momenten is op-
nieuw inspraak mogelijk en kan 
de raad nog aanpassingen doen.  
De VVD, GL en de PvdA zijn voor 
HBB, CDA en D66 consulteren 
eerst hun fracties. De voorstem-
mers zijn in de meerderheid dus 
lijkt alles door te gaan zoals het 
nu is gepresenteerd. Mevrouw 
Van ’t Hooft bleef achter met 
twee alternatieve schetsen die zij 
had gemaakt. Kennelijk had nie-
mand nog interesse in de door 
haar voorgestelde varianten. 
Eric van Westerloo

Het woord Somatic komt van het 
woord ‘soma’ dat lijf betekent. 
“Het lichaam speelt bij Somatic 
experiencing  een cruciale rol bij 
traumaverwerking”,  leggen Nan-
da en Saskia uit. “De bestaande  
vormen van traumaverwerking 
beperken zich tot een cognitieve 
benadering :  dat wil zeggen het 
vermogen iets aan te leren van-
uit de menselijke geest. Dit ver-
mogen om iets aan te leren vindt 
plaats in het zogenaamde cor-
texdeel van de hersenen. Soma-
tic experiencing richt zich op de 
traumaverwerking van de zoge-
naamde oerinstincten, het na-
tuurlijke overlevingsmechanis-
me van de mens. Deze oerin-
stincten en primaire behoeften 
van de mens (zoals het hebben 
van honger) bevinden zich in de 
oerhersenen, het zogenaamde 
reptielenbrein.  Daarbij is geke-
ken naar de dierenwereld. Die-
ren gebruiken hun reptielen-
brein, dus hun oerinstincten on-
bewust om te overleven en trau-
ma’s te verwerken. Bij de mens 
domineert echter het cortexge-
deelte van de hersenen, dus het 
vermogen om dingen aan te le-
ren, waardoor de mens de oer-
instincten minder bewust ge-
bruikt en dit een traumaverwer-
king in de weg kan staan. Stel ie-
mand heeft een trauma opgelo-
pen door bijvoorbeeld een auto-
ongeluk,” legt Saskia Beukman 
uit. “Op het moment dat het on-
geluk plaatsvindt, ondergaat de 
persoon een verlammende reac-
tie, de adrenaline gaat omhoog: 
er wordt als het ware aan de rem  
getrokken.  Somatic experien-
cing focust zich juist op de mo-
menten van voor en na het on-
geluk: het zijn de momenten dat 
degene zich nog comfortabel en 
veilig voelt. Door steeds de ge-
voelsfocus te leggen op deze 
veilige momenten in de comfort-
zone en niet steeds terug te gaan 
naar het daadwerkelijke moment 

van het ongeluk, creëer je veilig-
heid en geborgenheid, een pri-
maire behoefte uit het reptielen-
brein. Zo kan de persoon op en 
duur het trauma een plek geven 
in het lichaam en hier beter mee 
omgaan. Ik doel dan ook op het 
hele lichaam: het hele lichaam is 
biologisch opgebouwd uit cel-
len.  Elke cel van het menselijk 
lichaam bevat een geestelijk en 
lichamelijk stukje van jou, ver-
spreid over je hele lijf. Ook onbe-
wuste trauma’s kunnen lichame-
lijke klachten geven die met de-
ze lichaamsgerichte therapie zijn 
op te lossen,” aldus Saskia.
Naast deze therapie biedt prak-
tijk de Lente ook EMDR en de 
methode ‘Fluisterkind’ aan. EM-
DR is een behandelmetho-
de voor mensen die last blijven 
houden van een schokkende er-
varing. “Fluisterkind’ is een me-
thode om als ouder naar je kind 
te luisteren, je kind te leren be-
grijpen en gericht met je kind 
te communiceren,” legt Nan-
da Sharon uit. “Als een ouder 
het contact met zijn kind dreigt 
te verliezen,  word ik als ‘kinder-
tolk’ ingezet, om de gevoelens en 
de problemen die een kind heeft 
te vertalen naar de ouders.  Door 
deze methode leren zij elkaar 
weer te begrijpen en onstaat er 
weer een harmonieuze relatie en 
communicatie tussen ouder en 
kind”, aldus Nanda.
Wilt u meer informatie over trau-
maverwerking op basis van So-
matic experiencing of meer we-
ten over de methode ‘Fluister-
kind’ (kindertolken) en EMDR? 
Praktijk de Lente biedt hiervoor 
een psycholoog en een counse-
ler. Kijk hiervoor op de website 
van praktijk de Lente www.prak-
tijkdelente.nl, of maak een af-
spraak op telefoonnummer 023-
5470950. Een e-mail sturen kan 
ook naar:info@praktijkdelente.
nl.
Bart Jonker

Heemstede - Praktijk de Lente is een specialistische praktijk 
met verschillende vormen van complementaire geneeskun-
de, oftewel de geneeswijzen die aanvullend zijn op de re-
guliere geneeskunde. Met een nieuwe therapie biedt prak-
tijk de Lente  een revolutionaire en bewuste vorm van trau-
maverwerking aan: het zogenaamde Somatic experiencing. 
Trauma’s ondervindt men letterlijk en figuurlijk aan den lijve 
en met deze therapie kan een trauma een geaccepteerde li-
chaamsgerichte plek krijgen die leidt tot het gevoel van vei-
ligheid en geborgenheid. De therapie kan alleen worden ge-
geven in een veilige en geborgen omgeving  die  rust in het 
systeem kan geven. Hoe dit in zijn werk gaat?  Een gesprek 
met Nanda Sharon en Saskia Beukman.

Lichaamsgerichte trauma-
verwerking bij Praktijk de Lente
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Heemstede - Op woensdag13 
maart is de ‘Vierseizoenenbank’ 
op de hoek van de Binnenweg 
en de Julianalaan officieel in 
gebruik genomen door de wet-
houders Botter en Kuiper. 
Heemstede heeft bij grote wer-
ken, zoals de herinrichting 
van de Binnenweg, altijd nog 
een potje waaruit een kunst-
werk wordt bekostigd. Ditmaal 
mocht de burgerij meebeslis-
sen over het ontwerp. Het moest 
een bank worden dat de vier- 
seizoenen moest symboliseren. 
Alle ingezonden ontwerpen, 13 
in totaal, zijn in eerste instan-
tie beoordeeld door de Stich-
ting Cultuurcompagnie Noord-

Holland. In het advies sprak zij 
de voorkeur uit voor de wer-
ken van Monaa Van Vlijmen en  
Sytske Van Gilse. Met als toe-
voeging dat het ontwerp van  
Van Vlijmen artistiek het krach-
tigste was. Uiteindelijk kon er 
gekozen worden uit drie ont-
werpen. Met 1120 stemmen 
ging het winnende ontwerp naar 
de Heemsteedse kunstenares 
Van Gilse. Het ontwerp van Van 
Vlijmen werd met 873 stemmen 
goede tweede en laatste in de rij 
was Arthur Reinders Folmer met 
273 stemmen.
De werktekening is vervolgens 
door de firma Tomaello uit Vlaar-
dingen omgezet in een bank en 

is uitgevoerd in donker beton 
met het zitgedeelte in mozaïek.
Er zat nog 6.500 euro in het potje 
en de totale kosten van dit pro-
ject blijven binnen dit budget.
Het is de bedoeling dat het 
kunstwerk als bank wordt ge-
bruikt en zeker op zomerse da-
gen is het goed toeven op de-
ze zonnige hoek. Met het plan-
ten van twee potjes met narcis-
sen opende de wethouders sa-
men met Sytske van Gilse de 
nieuwe bank. Het is wel te ho-
pen dat het kunstwerk niet ten 
prooi valt aan vandalisme, zoals 
zo vaak het geval is bij straat-
meubilair.
 Eric van Westerloo

Heemstede een kunstwerk rijker

De zaak was ruim twintig jaar 
een gerenommeerd en succes-
vol bedrijf. 
“Eigenlijk groeiden de bomen 
voor iedereen tot in de hemel, 
maar het snoeimoment is aange-
broken. Drie jaar geleden is de 
klad erin gekomen en dat mer-
ken de winkeliers nog dagelijks. 
Wij zijn ook niet voor niks uit de 
Jan van Goyenstraat vertrokken. 
Nog hebben we tussen de 2500 
en 3000 vaste klanten in ons be-
stand, dus met de opening van 
deze winkel zijn zij en de nieu-
we klanten hier weer van harte 
welkom.”
Volgens de modeman is ser-
vice hun sterkste punt. “Klan-
ten kopen kleding die goed ver-
maakt moet worden. Veel colle-
ga’s doen daar niets mee. Ter-
wijl een klant er recht op heeft 
om met perfect zittende kleding 
de deur uit te gaan. Een zoompje 
inkorten, daar blijft het vaak bij, 
maar bij ons wordt ruim negen-
tig procent van de kleding door 
ons zelf in het atelier vermaakt. 
Je koopt namelijk geen maat-
kleding, maar confectie. Wij vin-
den het heel belangrijk dat alles 
klopt.”
Een ander opvallend verschil met 
andere modewinkels is het ont-
breken van merknamen en prijs-
kaartjes. “Ik vind het onzin om 
voor een bepaald merk te shop-
pen. Wij geven graag persoon-
lijk advies als mensen geen fee-
ling hebben voor wat hen staat. 
Soms komen ze met een kleu-
renwaaier binnen waaraan ze 
zich strikt houden. Ik zeg: weg 
ermee. Een mens is net een ka-
meleon, de kleur hangt sterk af 
van je stemming. Natuurlijk heb 
je te maken met modekleuren, 
hoewel dat ook betrekkelijk is, 
want jouw modekleur is die kleur 
die bij je past.”

Geen crisiskleuren meer
“We zitten middenin negatieve 
spiraal, lijkt wel. Het nieuws gaat 
allemaal over de economische 
crisis, de pensioenen, het mis-
bruik in de kerk en ga zo maar 
door. Laten we juist nu iets vro-
lijks aantrekken. Dat is eigenlijk 
tegen het principe van de Ne-
derlandse man of vrouw, zij kie-
zen vaak voor de veilige variant, 
iets waar ze jaren mee kunnen 
doen. En dan kom je uit op bruin 
of zwart. Een Zuid-Europeaan is 
heel anders, die wil iets hebben 
dat hij nu mooi vindt en daarmee 

basta. Met het juiste advies laten 
wij de klant zien hoe goed ze er-
uit kunnen zien. Het is vaak voor 
het eerst dat ze gelukkig de deur 
uitgaan met kleding die flatteert 
en als gegoten zit. Dat hoeft ove-
rigens niet peperduur te zijn. Wij 
hebben al japonnen vanaf 99 
euro, maar de klant kan ook een 
ontwerp kopen van duizend eu-
ro die we laten maken door onze 
coupeuses.”
Over de kledingkeuze van Ne-
derlander is de vakman niet erg 
te spreken. “Iedereen loopt in 
een jack rond en met een broek 
waar de katten tegenaan blazen. 
Natuurlijk zijn er wel degelijk 
vrouwen met aandacht voor hun 
kleding. Over dat soort kleding-
keuzes wil ik de mensen binnen-
kort graag informeren door mid-
del van een column met tips en 
trends in dit weekblad. 
Weet u, vrouwen hebben het 
vaak over Maxima, hoe leuk ze 
eruit ziet. Nou, laten we daar 
eens een voorbeeld aan nemen. 
Je leeft tenslotte maar één keer.”
SEFA, voorheen Kasim,  staat 
klaar met eerlijk advies en een 
unieke afterservice op een 
nieuw adres: Zandvoortselaan 
147, Heemstede. Parkeren voor 
de deur is gratis met een par-
keerschijf.
Mirjam Goossens 

Heemstede –  Sinds SEFA Heren & Damesmode in het pand 
huist van de voormalige golfshop aan de Zandvoortselaan, is 
er weer alle reden tot optimisme voor modebewust Heemste-
de en omgeving. Een nieuwe eigenaar met een bekende fami-
lienaam. Vader Kasim, modevakman van het eerste uur, staat 
zijn zoon en de klanten zo nodig bij met raad en daad. Zoals 
hij het zelf stelt: “Onze winkel was toch het toonaangevende 
adres voor kwaliteitsmode in Heemstede.”

Met SEFA voorheen Kasim
uit de dip 

“Jacks en leggings zouden 
verboden moeten worden”

Mode bij SEFA.

Regio - Wie ontwerpt het bes-
te buitenbankje, in productie 
te nemen met lokaal, Kenne-
merlands hout? 

Stichting Stadshout
Kennemerland
Stichting Stadshout Kennemer-
land (in Haarlem actief onder de 
naam Stadshout Haarlem) zamelt 
gekapte Kennemerlandse bomen 
in, verzaagt en droogt het stam-
hout, en geeft het hout vervol-
gens terug aan de samenleving, 
in de vorm van bijvoorbeeld een 
stads- of parkbankje. Jij kunt er-
toe bijdragen dat die vorm ook 
nog eens heel mooi en praktisch 
wordt.

Criteria waaraan het ontwerp
dient te voldoen 
- het bankje dient deels uit hout 
te bestaan; maar het onderstel 
dient te bestaan uit een mate-
riaal dat op bosgrond geplaatst 
kan worden zonder dat het weg-
rot, of makkelijk in de grond zakt;
- het bankje moet bestand zijn 

tegen buitengebruik, en goed 
zijn te onderhouden (de houten 
onderdelen dienen om de zo-
veel jaar te kunnen worden ver-
vangen);
- de afmetingen van het bank-
je dienen – ongeveer – als volgt 
te zijn: lengte 2000 mm. x diepte 
810 mm. x hoogte zitting 400 mm. 
/ hoogte rugleuning 790 mm.;
- de productie-prijs van het 
bankje moet redelijk zijn; 
- er dient een logische plek te zijn 
voor een schenkingsbordje, ter 
grootte van 200 x 200 mm.;  
- het productieproces dient der-
halve eenvoudig te zijn, dat een 
sociale werkplaats de bankjes 
kan vervaardigen. 

Jury en overdracht
auteursrecht
De jury wijst de winnaar aan. De 
jury wordt voorgezeten door Ei-
bert Draisma, industrieel ont-
werper en kunstenaar, en docent 
aan de Design Academy, en be-
staat voor het overige uit de 3 le-
den van het bestuur van Stich-

ting Stadshout Kennemerland. 
Over de uitslag wordt niet gecor-
respondeerd. De winnaar dient 
bereid te zijn haar/zijn auteurs-
recht over te dragen aan Stich-
ting Stadshout Kennemerland. 
De bankjes die gemaakt zullen 
worden naar het ontwerp van 
de winnaar, zullen het logo van 
de Stichting dragen. En indien 
van toepassing, de naam van de 
schenker. De naam van de ont-
werper zal op de website van de 
Stichting worden vermeld.  
 
Prijs voor de winnaar
De winnaar krijgt van de Stich-
ting een bankje voor eigen tuin 
cadeau, gemaakt naar haar/zijn 
winnende ontwerp. Wil je mee-
doen, stuur jouw ontwerp dan 
voor 15 april as. hardcopy, in 
tweevoud, in naar:  Stichting 
Stadshout Kennemerland, t.a.v. 
Isabelle Wisse, Koediefslaan 12, 
2101 BV Heemstede. Meer in-
fo: Isabelle Wisse: 06 – 148 621 
67 www.stadshout-kennemer-
land.nl.

Ontwerp-wedstrijd 

Wie ontwerpt ‘t mooiste buitenbankje?
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Schrobben bij de Hartekamp 
Heemstede - Zes jaar ge-
leden schobden medewer-
kers van Dura Vermeer Bouw 
al de vele bankjes en picknick-
tafels van Landgoed de Harte-
kamp schoon. In het kader van 
NL Doet, pakten ze zaterdag nog 
eens flink aan. De lantaarnpa-
len waren toch altijd groen? Nu 
voorlopig is de aluminiumkleur 
terug, want de schoonmaaktor-
nado van Dura heeft ze flink te 
pakken gehad. Met verfkrab-
bers werd de groene aanslag 
van picknick tafels verwijderd. 
Het zat er hier en daar duimen-

dik op. Het wordt een mooi voor-
jaar voor de cliënten van de Har-
tekamp, een instelling voor men-
sen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking in de re-
gio. De cliënten maken  veel ge-
bruik van de fraaie tuin van het 
Landgoed ,maar op en vieze 
bank zitten, dat wil niemand. Het 
Dura team heeft met hun voor-
man Age Vermeer, de buitenboel 
gesopt en geschrobd.
De Coördinator Vrijetijd en Vrij-
wiligers, Caroline Salomonsz, is 
er blij mee hoe dit familiebedrijf 
met haar medewerkers de bui-

tenboel aangepakt heeft. Daar 
heeft een organisatie als de Har-
tekamp geen geld meer voor. 
Vrijwilligers zijn bijna onmisbaar. 
Wat die mensen in een paar uur 
aan werk verzetten. Niet alleen 
schoonmaken, ook met de cliën-
ten een dagje uitgaan stond op 
het programma van de ambiti-
euze mensen van Dura Vermeer. 
Vrijdag namen ze een aantal 
cliënten mee naar Spaarnwoude. 
Pannenkoeken eten op de Zorg-
boerderij. Daar maak je vrienden 
mee.
Ton van den Brink 

NL Doet klust bij Dorcas Kringloop
Heemstede - Bergen kleding 
lagen klaar, de tafels stonden 
gereed en de koffie pruttelde. 
Zaterdagochtend om 10.00 uur 
meldden zich de eerste NL Doet 
vrijwilligers in de kringloop-
winkel aan de Havenstraat. Zij 
hebben zich via de site van NL 

Doet opgegeven voor de klus. 
25 mensen, waarvan de mees-
ten elkaar niet kenden. Mensen 
die het leuk vinden om een dagje 
iets voor een ander te doen.
Het doel van de dag was om de 
enorme bergen kleding te sorte-
ren in winter- en zomerkleding 

en dames-, heren- en kinderkle-
ding. Door het sorteren kunnen 
de zakken via het hoofdkantoor 
in Andijk naar de juiste landen 
worden gebracht. Het lijkt een 
mega klus, maar al snel bleek 
de groep een geoliede machi-
ne. De kleding is in een razend 
tempo bekeken, gevouwen en 
in de juiste zak gedaan. Vervol-
gens is de zak dichtgenaaid en 
klaar voor transport. Na een lek-
kere gesponsorde lunch door de 
Rabobank blijkt de klus snel-
ler dan gedacht klaar te zijn. Om 
14.00 uur zitten alle broeken, 
truien, jassen en jurken in de 
juiste zak. Een deel van de vrij-
willigers biedt aan om volgen-
de keer weer te willen mee sor-
teren. Kortom een geslaagde NL 
Doet actie!
Meer informatie over de dag is 
te vinden op www.dorcasheem-
stede.nl.

NL Doet bij Stichting Kom 
in Mijn Tuin, een succes!
Heemstede - Op zaterdag 16 maart kwamen 17 vrijwilligers bij 
elkaar om de handen uit de mouwen te steken op het nieuwe 
stuk grond van de Stichting Kom in Mijn Tuin, afgekort KIMT 
(spreek uit: Kiemt). In de nieuwe tuinen, op het nieuwe terrein 
komen kindertuinen en generatie-tuinen, en verhoogde bakken 
voor mindervaliden.
Het landgoed is nu nog een verwaarloosd, overwoekerd stuk 
grond. Ooit was dit de voormalige gemeente kwekerij. 
Met de vrijwilligers hebben we stoeptegels verzameld en op pal-
lets gelegd, picknick-tafels in elkaar gezet, bramenstruiken ge-
snoeid, en de haag gesnoeid. Er werd keihard gewerkt, in een 
goede en gezellige sfeer. Ook de hulp van Wethouder Botter 
werd zeer op prijs gesteld! Het terrein is nu bijna klaar om om-
geploegd te worden, zodat de kinder- en generatietuinen half 
april van start kunnen gaan! Al met al een zeer geslaagde dag.
De kindertuinen zijn nu bijna volgeboekt. Op vrijdagen van 
16.00-17.00 uur kunt u werken in de ‘generatie-tuinen’: lekker 
met je vader, moeder, opa, oma, grote broer, neef, buurman een 
moestuin leren aanleggen en onderhouden. Heerlijk wroeten in 
de aarde met (uiteindelijk) natuurlijk een fijne oogst!
Wilt u zich opgeven? www.kominmijntuin.com.

Bennebroek - Bij ambachtelijke bakkerij TED gevestigd in Ben-
nebroek en Heemstede wordt nog ambachtelijk brood  gemaakt.
Elke dag wordt het brood nog vers en ambachtelijk geprodu-
ceerd  en afgebakken in de vloeroven. Het brood wordt op de 
vloer van de oven gebakken zodat de korst van het brood lekker 
lang vers knapperig blijft.
Vele soorten brood worden elke dag opnieuw op ambachtelijke 
wijze geproduceerd waar nog veel handwerk aan te pas komt. 
Niet zoals vele bakkers  al industrieel doen maar echt nog am-
bachtelijk zodat dat ten goede komt aan de kwaliteit en vers-
heid van het brood.
Ook in het assortiment heeft TED desembroden, puur natuurlijk 
desem  met veel smaak en krokant gebakken.
Het speltbrood is met vele variaties uitgebreid zoals speltpisto-
lets, speltcroissants en nu wegens succes weer de speltstol. De-
ze heerlijke stol heeft TED speciaal voor de paasdagen weer in 
het assortiment.
Wie het nog niet weet: spelt is een zuiver graan dat belangrij-
ke voedingsstoffen bevat. Spelt zorgt voor een goede stofwis-
seling en bevordert de stoelgang. Voor mensen die een tarwe-
allergie hebben is speltbrood een goede smaakvolle vervanger. 
Het bevat vitaminen, mineralen, eiwitten, goede koolhydraten en 
vetten.

Deze week is de speltstol ook in de aanbieding  om alvast voor 
te genieten van een stukje  puur spelt brood met noten, aman-
delen, rozijnen en amandelspijs (zie de advertentie elders in dit 
blad).

Ambachtelijke bakkerij 
TED gaat voor puur
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Heemstede – Haar beelden kennen een strak 
lijnenspel en gladde vlakken. Duidelijk herken-
baar, eigentijds en toch van alle tijden. Vorm-
gegeven in klei en in brons gegoten. Gevoe-
lens zijn herkenbaar door de lichaamstaal die 
spreekt uit ogenschijnlijk simpele lijnen, vaak 
geïnspireerd door de wensen en verhalen van 
haar opdrachtgevers. Om die wensen en verha-
len gaat het bij maken van sculpturen bij een 
graf of urn. In de periodes dat zij sieraden en 
beelden maakte, was luisteren heel belang-
rijk. Inleven in de ander. Wat is belangrijk voor 
de ander in zijn of haar omgeving. Zij laat zich 
graag inspireren door gesprekken met betrok-
kenen. Hoe wil men iemand herinneren. Kan je 
dat uitbeelden op een graf? Wat was er zo be-
langrijk voor oom Karel? Wat was zo belangrijk 
voor hem en voor iedereen die hem kende? Ze 
herinnert zich hoe zij ooit een melkbusje ver-
stopte in een nieuw ontwerp, dat zij maakte van 
de trouwring van een oma. Haar kleindochter 
zag haar altijd lopen met een melkjuk. Maakte 
zij de melkbussen herkenbaar in het kleinood, 
dan was het kitsch. Voor de kleindochter ech-
ter een duidelijke herinnering. Zo maakte ze een 
cadeau voor het personeel van een maatschap-

pij, die betrokken was bij de financiering in ont-
wikkelingslanden. Dan begin je bij een eerste 
levensbehoefte, water. Na twee uur intensief 
luisteren naar werknemers en directie ontwierp 
zij een man met een gieter. Heel simpel, heel 
herkenbaar. Het werd een collectorsitem. 
Een grafsculptuur maken is geen eenvoudige 
zaak. Herinneringen en emoties vechten om de 
ereplaats. Maar Guusje zoekt niet de gemakke-
lijkste opdrachten. Bij het maken van sieraden 
en beelden gaat het veelal om emoties, herin-
neringen. Ze zijn onderdeel van het tot stand 
komen van elk object. Een samenspel van op-
drachtgever en kunstenaar. Zij werkt het liefst 
vanuit haar huis en atelier aan de Valkenbur-
gerlaan 8. Tussen haar beelden in  huis en in de 
tuin kunt u praten met haar. Daar kan zij vragen, 
daar kunt u met haar een beeld vormen dat zij 
gestalte kan geven. Of het een graf of urn be-
treft, ieder gesprek houdt voor Guusje een uit-
daging in die zij graag aangaat. Dat is haar le-
ven! Voor meer informatie over de maakster van 
herinneringen in brons, Guusje Hamelynck, kunt 
u bellen 023 5286683 en kijk vast even op www.
guusjehamelynck.nl.
Ton van den Brink

Beeldhouwster Guusje Hamelynck 
maakt grafsculpturen

Regio - Heeft u geen reisgenoot en wilt u toch graag een mooie 
cruise maken, dan is dit uw kans. The Travel Club biedt u de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan deze groepsreis met leeftijdsge-
noten. U heeft een eigen hut maar gebruikt samen met de groep 
de maaltijden en u kunt elkaar opzoeken voor een gezellige borrel 
en kunt samen deelnemen aan de excursies. 
Wegens het succes van vorig jaar organiseert en begeleidt Anita 
Böhm, Persoonlijk Reisadviseur van The Travel Club, deze cruise 
voor alleengaande 65+ers.  Op 25 september vliegt u naar Bar-
celona alwaar u opstapt op de Costa Luminosa voor een cruise 
naar Mallorca, Corsica, Marseille, Savona en keert op 30 septem-
ber weer terug in Barcelona.  Na een gezamenlijke excursie vliegt 
u weer terug naar Amsterdam. Voorafgaand aan de reis zal er een 
informatie-bijeenkomst worden georganiseerd om kennis te ma-
ken met uw reisgenoten.
Het design, de kostbare en verfijnde materialen, en de verrassen-
de architectuur maken van de Costa Luminosa het charmante, 
geavanceerde en tegelijkertijd innovatieve schip van het licht. Het 
is ontworpen om u te doen duizelen en u onvergetelijke momen-
ten te bezorgen.
Op deze reis hebben wij verschillende hutten ingekocht tegen 
zeer scherpe prijzen.  De toeslag voor een 1p hut hebben wij voor 
u laag kunnen houden.  Mocht u alleen of met een reisgenoot in-
teresse hebben in deze cruise meldt u zich dan snel aan.  Vanaf 
695 euro per persoon op basis van twee personen, 795 euro op 
basis van één persoon in een binnenhut, inclusief vluchten, lucht-
havenbelasting en havengelden. 
Anita Böhm, The Travel Club, telefoon 023-5374041 of 
06-16038164. Anita.Bohm@TheTravelClub.nl.
Zie ook www.TheTravelClub.nl/AnitaBohm.

The Travel Club

Begeleide cruise voor 
alleengaanden 65+

Kon. HFC pakt één punt per wedstrijd
Regio - Op een slecht verlicht 
veld van derdeklasser TOGR in 
Rotterdam haalde de Kon. HFC 
afgelopen woensdagavond 13 
maart één puntje binnen. De 
inhaalwedstrijd tegen Leoni-
das kon niet bij hun worden ge-
speeld, dus werd er uitgewe-
ken naar TOGR. Hagel en natte 
sneeuw maakten het er niet ple-
zieriger op.Leonidas was, zeker 
in de eerste helft oppermachtig. 
Met snel spel en zuivere passes 

zochten zij het doel van HFC. Pas 
na een kwartier voetballen kwam 
HFC voor de eerste maal over de 
middenlijn. Ondanks de druk 
wist Leonidas zich amper kansen 
te verschaffen. Dat het na een 
halfuur 0-1 werd voor HFC was 
een wonder. Spits Tjon-A-Njoek 
pikte een bal op die aan de ver-
dedigers van Leonidas was ont-
snapt en liet zien dat hij het sco-
ren nog niet was verleerd. Nog 

geen minuut later schampte Pa-
trick Stolk een vrije trap met het 
hooft precies in de kruising en 
was de stand weer gelijk.
Niet veel later belandde de bal 
opnieuw via de lat in het doel 
van HFC, maar de scheidsrech-
ter en zijn assistent vonden dat 
de bal de lijn niet was gepas-
seerd. Zelfs de HFC toeschou-
wers achter het doel moest be-
amen dat de bal de lijn wel was 
gepasseerd.

In de tweede helft werd HFC 
sterker maar het net vinden was 
het probleem, zodat de lange te-
rugreis met maar één punt op 
zak kon beginnen.
Zondag 17 maart werd het op de 
laatste plaats staande RKAVV 
bezocht. HFC hield de opgaande 
lijn van de woensdagwedstrijd 
vast en bleek sterker dan RKA-
VV. Tjon-A-Njoek kreeg twee 
dotten van kansen maar schoot 

steeds recht op doelman Jansen. 
Van der Lubbe van RKAVV was 
dicht bij een doelpunt maar in-
valler doelman Mitchel Dijkstra 
redde bekwaam. Aan de andere 
kant bleek ook de RKAVV sluit-
post een moeilijk te nemen hin-
dernis. Een penalty had niet mis-
staan voor HFC na het neer-
halen van Tjon-A-Njoek, maar 
scheidsrechter De Brito Roque 
wuifde het weg. De tweede helft 
bleef rommelig en beide teams 
kregen kansen. Een bal tegen de 
lat van RKAVV had een beter lot 
verdiend.
Na een redding van Dijkstra 
sprong de bal terug in het veld. 
De ingevallen Shemiel Constan-
cia drukte af en RKAVV stond op 
winst 1-0. Op dat moment wa-
ren er al 81 minuten gespeeld. 
HFC trok furieus ten aanval en 
ging achterin een op een spelen 
met centrumverdediger Roy Ver-
kaik als extra spits. Het mocht 
niet lukken alle doelpogingen 
werden door RKAVV geneutra-
liseerd al was het vrouwen en 
kinderen eerst. Ver in blessu-
retijd (minuut 94) moest RKA-
VV alsnog capituleren en werd 
de druk te groot. Met een eigen 
doelpunt van een van de verde-
digers kreeg HFC het verdien-
de punt. RKAVV doet de laatste 
plaats over aan EDO.

Deze week weer een dubbel pro-
gramma aanstaande woensdag-
avond 20 maar ontvangt HFC 
thuis DHC uit Delft en zondag 24 
maart opnieuw thuis en dan te-
gen Quick uit Den Haag. 
Eric van Westerloo
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Vijftien jaar geleden startte Mar-
co Voorham een winkel in sport-
artikelen, onder de formule Hel-
derman sport. “Ondanks de klei-
ne winkel  was bij ons alles ver-
krijgbaar. Zes jaar geleden slo-
ten we ons aan bij de internati-
onale organisatie Sport 2000, zo-
dat we klanten nog meer kon-
den bieden. Maar we hanteren  
nog steeds dezelfde succesvol-
le formule waar we mee begon-
nen: een goed advies, een goe-
de service en een breed assor-
timent sportartikelen”, legt Ma-
co Voorham uit. “Toch groeiden 
we uit ons jasje, mede door de 
toenemende vraag naar hockey-
artikelen. Daarom hebben we in 
oktober 2012 een nieuw en gro-
ter pand betrokken. Niet alleen 
voor de hockeyattributen ove-
rigens: door de nieuwe ruime 
winkel konden we ons nog be-
ter richten op de specifieke wen-
sen van de klant, met natuur-

lijk een nog breder aanbod van 
sportartikelen. De focus ligt op 
voetbal, tennis, hockey, running 
en casual. Met name de toene-
mende vraag naar running, die is 
voortgekomen uit de populariteit 
van het hardlopen om je condi-
tie te verbeteren, is explosief ge-
stegen. Dit komt omdat je run-
ning op ieder tijdstip van de dag 
kunt doen en je altijd dus een 
moment hebt om even te spor-
ten. Bij ons is het complete run-
ningpakket verkrijgbaar. Klanten 
zijn heel blij met onze vernieuw-
de winkel en uitstraling”, vervolgt 
Marco. “Zij moeten bij ons tevre-
den naar buiten gaan en graag 
bij ons terugkomen vanwege ons 
deskundig advies en de goede 
service. Als de klant niet tevre-
den  is willen wij dit ook weten 
en lossen wij dit probleem met 
de klant op. Een tevreden klant 
is voor ons het belangrijkste en 
deze stellen wij altijd voorop!”

Nu de lente begint krijgt ieder-
een weer de kriebels om lekker 
buiten te gaan sporten. “Dus is 
het weer tijd om te gaan kijken 
bij de sportwinkel om de laatste 
sportmode en trends te vinden 
en je deskundig te laten advise-
ren”,  roept Marco enthousiast. 
“Vanaf deze week is de nieuw-
ste tenniscollectie bij ons te be-
wonderen en verkrijgbaar. Vooral 
voor de jeugd is de laatste sport-
mode belangrijk, omdat deze een 
eigen identiteit benadrukt. Daar 
waar sportkleding vroeger louter 
functioneel door de sporter werd 
gebruikt, is zij nu een mode-item 
en trend geworden en niet meer 
uit het huidige straatbeeld weg 
te denken. Wij houden de laat-
ste modetrends nauwlettend  in 
de gaten, zodat wij deze ook aan 
onze klanten kunnen aanbieden. 
Met een assortiment voor jong 
en oud, van klein naar groot,” al-
dus Marco. 

Nieuwsgierig geworden?  U bent 
van harte welkom bij Sport 2000, 
gevestigd aan de Binnenweg 157 
in Heemstede, Tel. 023-5476077. 
E-mail: info@sport2000heem-
stede.
Bart Jonker

De sportieve benadering van Sport 2000

Zwemfeest Heemsteedse 
Reddingsbrigade

Heemstede - Zaterdag 16 maart 
was het weer tijd voor het jaar-
lijkse zwemfeest van de Heem-
steedse Reddingsbrigade. Buiten 
dat er het hele jaar hard geoe-
fend wordt in zwemmend redden 
wordt er ook hard aan de condi-
tie gewerkt en vinden er elk jaar 
onderlinge wedstrijden plaats in 
de diverse leeftijdscategorieën. 
Best wel zenuwachtig werd er 
door jong en oud naar deze dag 
toegeleefd en met een gezonde 
spanning begonnen de eerste 
wedstrijden voor de jeugd. Ge-
lukkig waren de nieuwe start-
blokken in het zwembad op tijd 
gereed en kon van te voren al 
geoefend worden op een su-
per snelle start. De eerste wed-
strijden waren voor de junioren 
in twee verschillende leeftijds-
categorieën: tot en met 8 jaar 
en van 9 tot en met 11 jaar. Er 
waren verschillende onderdelen 
zoals onderwaterzwemmen ge-
volgd door vrije slag, rugslag en 
schoolslag. Nadat iedereen weer 
even geoefend had op de start 
en gelijk even had ingezwom-
men, konden de wedstrijden be-
ginnen. Er waren veel vrijwilli-
gers aanwezig voor bijvoorbeeld 
de tijdwaarneming, om groepen 
in te delen, alle tijden op te tel-
len en natuurlijk sportlimonade 
tussendoor uit te delen! Iedereen 
deed enorm zijn of haar best en 
iedereen werd ook luid aange-
moedigd, of je nu eerste of laat-
ste was. Nadat er nog een grote 
estafette gezwommen was, wa-
ren alle tijden opgeteld en kon 
de uitslag bekend gemaakt wor-
den door een heus bestuurslid. 
Voor iedereen was er een per-
soonlijke oorkonde met daar-
op de tijden en uitslag vermeld. 
Uiteraard waren er ook medail-
les voor de winnaars en zij wer-
den dan ook gehuldigd op het 
podium. De uitslag van de juni-
oren is:

Uitslag Junioren (t/m 8 jaar)
1e plaats: Vera Jansen 
2e plaats: Wesse Tijl 
3e plaats: Justin de Hart 

Uitslag Junioren (9 t/m 11 
jaar)
1e plaats: Lois Stam 

2e plaats: Yasmijn Deen 
3e plaats: Jalise Hulsbosch

Hierna was het tijd voor de juni-
oren dames en heren 12 tot en 
met 15 jaar en de senioren da-
mes en heren. Buiten dat de-
ze allemaal een grotere afstand 
moesten zwemmen, werd de 
schoolslag gekleed uitgevoerd 
en kwam het onderdeel vrije slag 
er nog bij. De junioren dames 
lieten het in aantal een beetje af-
weten dit jaar, maar bij de ande-
re categorieën werd er weer om 
het hardst gestreden. Het is al-
tijd weer leuk om te zien dat ie-
dereen elk jaar bezig is om zijn 
of haar tijd weer te verbeteren, of 
bij de echte senioren, om het ver-
schil met vorig jaar niet al te veel 
laten op te laten lopen, maar er 
was dit jaar weer veel progressie 
te zien in de tijden: de trainers 
kunnen tevreden zijn. Nadat de 
golven weggeëbd waren van het 
spektakel van de allerlaatste se-
rie 100m vrije slag, waarin bijna 
alle kanonnen vertegenwoordigd 
waren, kon ook hier de einduit-
slag opgemaakt worden.
Deze is als volgt:

Uitslag Junioren (12 t/m 15) - 
Dames
1e plaats:  Yanou Stam 
2e plaats:  Denise Meijering

Uitslag Junioren (12 t/m 15) 
- Heren
1e plaats:  Justin Deen 
2e plaats:  Rick van der Drift 
3e plaats: Nick Melet

Uitslag Senioren Dames
1e plaats:  Susanne Drubbel 
2e plaats:  Kim de Vijlder 
3e plaats:  Sandra Cozijn

Uitslag Senioren Heren
1e plaats:  Daan de Vries 
2e plaats: Boudewijn Possel 
3e plaats:  Job Schrama

Ook hier waren er natuurlijk me-
dailles en het podium waar de 
winnaars nog net de vermoei-
de armen in de lucht konden 
steken. Het was weer een groot 
feest dit jaar en de training voor 
volgend jaar is alweer met groot 
enthousiasme gestart.

Heemstede - Of je nu top- of recratief sporter bent, bij Sport 
2000 ben je voor iedere sport aan het juiste adres met een 
breed assortiment en de laatste sporttrends. Voor elk wat wils, 
voor iedereen een goed passend advies en een goede service 
luidt het devies hier. En nu de lente start, wordt het weer tijd 
voor buiten sporten. Een leuk gesprek met Marco Voorham, 
eigenaar en adviseur van Sport 2000.

Lezersmenu Sanz doorslaand succes
Heemstede – Het lezersmenu van Brasse-
rie Sanz slaat zo goed aan dat er ‘nee’ verkocht 
moet worden aan mensen die deze maand nog 
willen reserveren. “Het is echt ongelooflijk druk”, 
vertelt Ruud Blom van Sanz. ”Maar”, zegt hij 
geruststellend, “lezers van de Heemsteder kun-
nen heel de maand april nog terecht. Zij kunnen 

dan nog reserveren voor het 6-gangen verras-
singsmenu voor 23,50 euro.” Wie belt en een ta-
fel wil bespreken om van het lezersmenu te ge-
nieten, dient dit wel bij de resevering kenbaar 
te maken. Brasserie Sanz vind je aan de Jan 
van Goyenstraat 31, Heemstede. Telefoon: 023-
5291892. Alle dagen geopend.

De vegetarische keuken
Heemstede - In deze keuken is 
heel veel mogelijk om lekker en 
gevarieerd te koken en te eten. 
Soepen, voorgerechten, tussen-

doortjes, salades, hoofd-, bij- en 
nagerechten. En wat dacht u van 
vegetarische moussaka, pizza’s, 
stoofschotels en pannenkoeken. 

De Tjechische keuken en Vege-
tarische keuken zijn bij Casca in 
de professionele leskeuken in 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
van 19.30 tot 22.30 uur. Opge-
ven kan telefonisch op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1 of via www.cas-
ca-cursus.info.
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Dienst 
Spaarne

Regio – Zondag 24 maart om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Voorganger is ds. Pe-
tra Renes. De zang wordt on-
dersteund door het Interker-
kelijk Koor Aalsmeer (avond-
maalviering).

Viering 
Trefpunt 

Bennebroek
Bennebroek - Zondag 24 
maart is er dienst in het Tref-
punt Bennebroek, Akonieten-
plein. Voorganger: ds. A. Mo-
lendijk. Palmpasen. Gezamen-
lijke dienst met Heemstede. 
Aanvang: 10.00 uur.

 Kerkdiensten

Dienst PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Dienst Her-
vormde Gemeente Benne-
broek (PKN), Binnenweg 67 
Bennebroek op zondag 24 
maart 10 uur. Proponent D. ten 
Voorde uit Utrecht.

St. 
Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – Woensdag 20 
mrt. 19.00 uur. Eucharistie, 
past. Verhaegh.
Vrijdag 22 mrt. 9.00 uur. Eu-
charistie, past. Verhaegh.
Zaterdag 23 mrt. 19.00 uur. 
Woord- en comm. viering, 
past. P. Visser, Ned. liederen.
Zondag 24 mrt. 10.30 uur. Eu-
charistie, past. Verhaegh, Cae-
ciliakoor

Parochie 
Onze Lieve 

Vrouw 
Hemelvaart

Heemstede - Zondag 24 
maart begint de Goede Week. 
Om 9.00 uur is de stille mis. 
Om 10.30 uur is de gezongen 
Nederlandse mis en zullen de 
kinderen in optocht met hun 
palmpasenstok door de kerk 
lopen. ‘s avonds is om 19.00 
uur Lof.
Maandagavond is om 19.00 
uur een boeteviering.
In de Goede Week is al-
leen van maandag tot en met 
woensdag de ochtendmis, om 
8.45 uur.

Parochie
H. Bavo

Heemstede - Zaterdag 23  
maart 19.00 uur Eucharistie-
viering. Voorganger R. Ver-
haegh.
Zondag 24 maart (Palmzon-
dag) 10.00 uur Woord en 
Communieviering  m.m.v. koor 
In Between. Voorganger: P. 
Visser.
Kinderen zijn met hun Palm-
paasstok van harte welkom bij 
deze viering.
Maandag 25 maart 19.00 uur 
Boeteviering m.m.v. Het Da-
meskoor. Voorganger P. Visser.
Donderdag 28 maart (Witte 
Donderdag) 19.00 uur Woord 
en Communieviering m.m.v. 
Het Bavokoor. Voorganger P. 
Visser.
Vrijdag 29 maart (Goede vrij-
dag) 15.00 uur De Kruisweg 
m.m.v. Dameskoor. Voorgan-
ger P. Visser.

Vieringen in 
de Goede 

week
Bennebroek - In Het Tref-
punt- Akonietenplein 1- Ben-
nebroek zijn deze week de 
volgende vieringen:
Maandag 25 maart- Vesper- 
19.00 uur.
Dinsdag 26 maart  - Vesper-  
19.00 uur.
Woensdag 27 maart- Vesper- 
19.00 uur.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - (NGK), Limbur-
glaan 3, Heemstede. Zondag 
24 maart, aanvang 10.00 uur.
In deze dienst gaat voor ds. 
Alex Boshuizen. Er is kinder-
opvang voor de kleinsten en 
Bijbelklas voor de kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Meer 
informatie over de Petrakerk 
kunt u vinden op www.petra-
kerkheemstede.nl.

Hoe zal het nieuwe ligplaatsen-
beleid gaan uitpakken?
Heemstede - In navolging van 
andere gemeenten in Neder-
land gaat Heemstede geld in re-
kening brengen voor het aan-
leggen van zeilschepen en an-
der vaartuigen. Tot op heden la-
gen de meeste schepen, vooral 
de kleintjes, gratis. Onder andere 
langs de Tooropkade, de Mozart-
kade en het Heemsteeds kanaal 
komen offi ciële aanlegplaatsen. 
Inwoners van Heemstede heb-
ben voorrang, maar zij moeten 
er wel snel bijzijn als zij op de 
plaats waar zij nu liggen, bijvoor-
beeld voor hun deur, willen blij-
ven liggen. 
Bij meerdere gegadigden voor 
één plekje wordt er geloot. De 
gemeente zorgt voor aanleg-
plaatsen waardoor het schip aan 
de wal verankerd kan worden. Er 
komen bordjes in het gras met 
het nummer van de ligplaats. 
Booteigenaren dienen hun schip 
te voorzien van een sticker met 
daarop het ligplaatsadres en 
nummer. Er is een staffel ont-
worpen waarbij er per lengte 
van het schip moet worden be-
taald. Er zijn nogal wat zienswij-
zen ingediend bij de gemeente. 
Zo wil de Kon. Roei en Zeilver-
eniging Het Spaarne geen last 
hebben van golfslag bij in of uit 
varen van schepen.  De zeever-
kenners langs het Heemsteeds 
kanaal zien liever geen sche-
pen aan de wallenkant tegen-
over hun botenhuis. Om de roei 
en zeil vereniging tegemoet te 
komen worden schepen langer 
dan 10 meter niet toegestaan. Bij 
uitzondering is maximaal 15 me-

ter mogelijk. Ook mag de hoog-
te van een schip niet meer be-
dragen dan twee meter boven de 
waterlijn en zeilschepen moeten 
de mast strijken. Een vergunning 
gaat 59,50 kosten en de ligplaats 
zelf tussen de 127 en 580 euro 
afhankelijk van de lengte van het 
schip. Het college vraag aan de 
raad een krediet van 79.000 eu-
ro. In 2013 bedragen de kosten 
van de vergunningen, stickers, 
bordjes, rente en afschrijving 
ongeveer 20.000. De jaren daar-
na nemen de kosten af.  Daar 
staan de inkomsten aan liggel-
den en vergunningen tegenover 
zodat er aan het einde van de rit 
nog een bedrag in de gemeente-
kas wordt gestort, oplopend tot 
18.000 euro in 2016. Er is nog-
al wat verzet onder de oeverbe-

woners die liever niet zien dat er 
voor hun deur een schip komt te 
liggen. Het vaak mooie uitzicht 
dat zij hebben wordt hen nu ont-
nomen. Ook vrezen zij parkeer-
overlast van eigenaren en be-
zoekers van de vaartuigen. Niet 
zo vreemd als zij een ligplaats 
voor hun deur gaan huren en er 
vervolgens geen boot aanmeren. 
Onder de 200 euro heb je dan 
het vrije uitzicht weer terug.
Er komen in het totaal 178 lig-
plaatsen in Heemstede en mo-
gelijk op termijn nog een aantal 
in de haven, maar gezien de lo-
pende plannen met betrekking 
tot de haven wordt daar nu nog 
van afgezien. De huidige sche-
pen in de haven vallen nog on-
der het oude regime.
Eric van Westerloo

Doopsgezind
Heemstede - KL. Vermaning 
(doopsgezind) Postlaan 16 
geen dienst. Dienst Gr. Verma-
ning Haarlem.

GSV Heemstede turnt fi nale zuid

Vierde divisie.

Heemstede - Zaterdag 16 
maart vond de eerste vervolg-
wedstrijd turnen plaats. Het ging 
om de meisjes van de vierde di-
visie. 
Charlotte de Jonghe en April 
Bouwman startten in de 1e wed-
strijd op de balk, alwaar ze al-
lebei een goede oefening draai-
den. Bij April lukte de salto op 
de vloer niet tijdens het intur-
nen en ook bij de wedstrijd was 
er niet veel hoogte in de salto. 
Charlotte kreeg veel aftrek voor 
haar hoepeltje fl ick fl ack, maar 
verder turnde ze goed. Charlot-
te kwam met een redelijke over-
slag over de pegasus, maar April 
kwam niet goed door de hand-
stand heen. Bij brug hadden 
beide een keurige oefening, al-
leen moeten er onderdelen bij 
voor een hogere score.
Myrthe Joosten kwam in de 2e 
wedstrijd in actie. Ze was erg 
nerveus en onzeker. Ook Myr-
the had op de vloer problemen 
met hoepeltje fl ick fl ack. Maar 
haar brugoefening was mooi en 
strak zoals Myrthe dat kan. Als
laatste toestel de balk, maar hier 
liet zij ook zien dat ze er een 

goede oefening op kan maken.
Mikki Hoofd mocht in de derde 
wedstrijd. Als eerste moest ze 
over de pegasus met een over-
slag, niet haar favoriete onder-
deel. Daarna de brug, hier liet 
ze iets te vroeg los, waardoor 
haar salto erg laag uitkwam. Op 
de balk liet ze wel weer zien wat 

ze waard was en als laatste nog 
even haar favoriete onderdeel; 
de vloer. Deze ging heel goed. 
Om door te stromen moesten 
de meisjes bij de eerste 18 turn-
sters komen, dit heeft Charlotte 
(13de), Myrthe (16de) en Mikki 
(10de) gehaald, zodat zij naar de 
regiokampioenschappen mogen.
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Heemstede - Verfhandel Ree uit Heemstede introduceert dit 
jaar een nieuwe actie. Elke maand staat er één bepaalde buurt 
in Heemstede centraal, in maart is dat de buurt: Schouwbroe-
kerpolder. Alle bewoners (zonder nee-nee sticker op de brie-
venbus) ontvangen een felicitatiekaart, omdat zij in de buurt-
van-de-maand wonen. Tegen inlevering van deze kaart ont-
vangen zij een maand lang 15% korting op het gehele assor-
timent verf, behang en raamdecoratie op de Binnenweg 89. 

Reeds 65 jaar staat Ree garant voor service en kwaliteit met 
een uitgebreide keuze in professionele verfmerken, kalk- en 
krijtverven, Engelse verfmerken, behangcollecties voor jong 
en oud, shutters, gordijnstoffen en andere raamdecoratie. 
Kom langs en laat je inspireren!

Valt uw buurt deze maand niet in de prijzen? Niet getreurd, el-
ke buurt komt een keer aan de beurt!

Buurt-actie bij Ree

Als eerste lichtkoepel op de Nederlandse markt 
heeft de Velux lichtkoepel het KOMO certificaat 
behaald. De Velux lichtkoepels zijn geïntroduceerd 
in 2008 en dienden direct als de nieuwe standaard; 
een goed ontworpen, zeer functionele en energie-
efficiënte lichtkoepel van gerenommeerde Velux 
kwaliteit, die meer gebouwen een goed binnenkli-
maat bezorgt.

In 2004 heeft de Velux Groep besloten om de 
markt voor lichtkoepels te betreden. Op dat mo-
ment werd de lichtkoepelmarkt al enige jaren ver-
weten dat zij geen lichtkoepels konden leveren die 
voldeden aan het BouwBesluit.
De Velux Groep is die uitdaging aangegaan en ont-
wierp een kwaliteitsproduct waarmee ze in 2008 
de markt betraden. Het doel dat de Velux Groep 
zichzelf had gesteld was dat de lichtkoepel ener-
gie-efficiënt en van dezelfde hoge kwaliteit moest 
zijn als de Velux dakramen.

Beoordelingsrichtlijn voor lichtkoepels
Omdat afnemers behoefte hebben aan zekerheid 
over de kwaliteit van geleverde producten vonden 
we het vreemd dat er voor lichtkoepels nog geen
KOMO-attest bestond. Daarom hebben we in 2009 
zelf het initiatief genomen om hiervoor een Beoor-
delingsrichtlijn te ontwikkelen. Eind vorig jaar was
de BRL 0105 voor lichtkoepels, daklichten en licht-
straten eindelijk een feit. De volgende stap was het 
krijgen van het eerste officiële KOMO-attest voor 
lichtkoepels, dat we tijdens de BouwBeurs in con-
cept van SKG hebben ontvangen, vertelt Michel 
Kalis, commercieel directeur van Velux Nederland.

Daglicht en frisse lucht essentieel
Daglicht en frisse lucht zijn essentieel voor ons 
welzijn, maar we brengen 90% van onze tijd bin-
nenshuis door. “Kinderen op kinderdagverblij-
ven en scholen, kantoorpersoneel en patiënten in 
ziekenhuizen hebben juist extra behoefte hebben 
aan daglicht en frisse lucht, terwijl deze gebouwen 
vaak lange gangen hebben die geen toegang bie-
den tot verse lucht of direct daglicht. De taak die 
voor ons ligt is, om in nog duidelijkere bewoor-

dingen aan de bouwindustrie uit te leggen hoe 
belangrijk het is om lichtkoepels in het ontwerp 
mee te nemen als ze nieuwe scholen en kantoor-
gebouwen ontwerpen en bestaande modernise-
ren”, vertelt Kalis.

VELUX ontwikkelde de nieuwe standaard
Het ontwerpconcept van de standaard VELUX 
lichtkoepel heeft een hoge isolatiewaarde door de 
keuze van materialen en de constructie, een hy-
bride opbouw met aan de binnenzijde een glas-
element van hoogrendementsbeglazing en aan de 
buitenzijde een polycarbonaat of acrylaat koepel. 
Hierdoor heeft de Velux lichtkoepel een hogere 
energie-efficiëntie en regengeluidreductie dan de 
meeste andere producten op de markt. Daarnaast 
kwamen zowel de vaste als elektrisch bedienbare 
Velux lichtkoepels als eerste lichtkoepels in aan-
merking voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

De lichtkoepel is verkrijgbaar in verschillende ma-
ten en typen. Er is een te openen model met ver-
borgen motor, aangedreven door een intelligent
besturingssysteem. Daarmee kunnen ruimtes met 
een afstandsbediening worden geventileerd om 
frisse lucht binnen te laten en een beter binnen-
klimaat te genereren. Voor hotels, ziekenhuizen, 
kantoorgebouwen en residentiële gebouwen is 
het belangrijk om mogelijkheden voor rookventi-
latie te hebben en ook dat is eenvoudig te rege-
len met een lichtkoepel. De VELUX rookventilatie 
lichtkoepel heeft goede isolatie-eigenschappen en 
een verborgen motor die de koepel omhoog duwt 
om de rook naar buiten te laten en frisse lucht en 
zuurstof binnen te laten.

VELUX lichtkoepels behalen als eerste 
KOMO certificaat

Zonnepanelen, nu bij Vosse
Heemstede – In deze tijd van besparingen en 
bezuinigingen loont het de moeite om eens na 
te denken over zonnepanelen. Je ziet ze steeds 
vaker op daken. Denkt u ook aan de aanschaf 
van deze panelen, waarmee u al gauw honder-
den euro’s per jaar bespaart? De opbrengst is 
dusdanig dat u hierdoor uw geld beter laat ren-
deren dan dat u het gewoon op de bank laat 
staan. Niet denken maar doen! Uiteraard eerst 
even van tevoren goed kijken op www.zonatlas.
nl. Wanneer u daarna tot aanschaf over gaat, 
krijgt u zeker geen spijt. Een bedrijf dat zon-
nepanelen plaatst  is Vosse. Vosse bestaat al 
82 jaar en biedt slimme en voordelige oplos-
singen die gebruikmaken van duurzame ener-
giebronnen. Zonne-energie kan namelijk prima 
worden omgezet in stroom of warmte voor uw 
woning. Dat geldt voor particuliere woningen 
maar tevens voor bedrijven. Het installeren 
van zonnepanelen is een vorm van duurzaam 
onder- nemen. Mede door de te behalen fis- 
cale voordelen is deze zakelijke investering 
niet alleen milieuvriendelijk maar ook financi-

eel zeer interessant. Informeer ernaar bij Vosse.
Over dat financiële gesproken…  voor zonne-
panelen is subsidie beschikbaar. De subsidie, 
via het elektronisch loket van Agentschap NL 
aan te vragen, geldt alleen voor particulieren. 
Deze bedraagt 15% op de aanschafwaarde van 
de panelen, dus niet op de installatiekosten. 
Bovendien profiteert u nu, tijdelijk, ook nog 
eens van de 15% lagere BTW op arbeidsloon!
Vosse, dus ook voor zonnepanelen inschake-
len. Niet voor niets heet de slogan ‘Alles van 
dak tot kelder in één hand’. Een greep uit de 
installatie-werkzaamheden: centrale verwar-
ming, cv ketels, cv onderhoud , zonneboilers, 
loodgieterswerk, compleet geïnstalleerde bad-
kamers, rioolontstopping, lood- en zinkwerken, 
dakbedekkingen, dakonderhoud , reparaties en 
complete verbouwingen, inclusief onder ande-
re stucadoor, timmerman, elektricien, schilder, 
enz. enz. Vosse regelt alles voor u en is uw aan-
spreekpunt. Als vakwerk vereist is! Bel of mail 
naar Vosse, Kerklaan 9, Heemstede. Telefoon: 
023-5286802. Kijk ook op www.vosse.nl.

Regio - Select Windows / 
Van der Vlugt houdt open 
huis op vrijdag 22 en zater-
dag 23 maart.  Ook u kunt 
dit voorjaar nog van een be-
tere en mooiere woning ge-
nieten.

Met de unieke Hollandse 
Hoek® kunststof kozijnen van 
Select Windows verbetert kan 
de woning op meerdere fron-
ten worden verbeterd. Door 
de constructie en de gebruik-
te materialen wordt de isola-
tiewaarde verhoogd, met als 
grootste voordeel dat de be-
sparing op energiekosten. De 
kozijnen zijn zeer duurzaam en 
onderhoudsarm en men heeft 
er jaren enorm veel plezier 
van. Bovendien blijft het uiter-
lijk van het huis in stijl behou-
den.

Voor elk type woning is name-
lijk het bijpassende kunststof 
kozijn mogelijk. Of het nu gaat 
om een boerderij, jaren dertig 
woning of tussenwoning. Bo-
vendien is er bij Select Win-

dows een keuze uit maar liefst 
125 kleuren folie waarmee 
de kozijnen worden voorzien. 
Daarbij is te kiezen uit glans of 
mat, met of zonder houtnerf en 
zelfs metallic! 

Nieuw is de zogenaamde Hol-
landse dorpel. Deze nieuwe 
kunststof dorpel is net zo mooi 
als de bekende dorpels van 
natuursteen, maar heeft een 
langere levensduur en een ho-
gere isolatiewaarde. Uiteraard 
wordt dit systeem volledig ge-
integreerd in de Hollandse 
Hoek® deurkozijnen.

Maak van goed wonen, beter 
wonen! Bezoek op vrijdag 22 
en zaterdag 23 maart het open 
huis van Select Windows / Van 
der Vlugt en overtuig uzelf van 
de voordelen en mogelijkhe-
den. Uw huis is het waard.

Select Windows / Van der 
Vlugt, Vondelweg 540 in Haar-
lem, telefoonnummer 023-
5382277. Zie ook haarlem.se-
lectwindows.nl.

‘Select Windows zet
de deuren alvast open’
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Godfried Bomans (1913-1971) een eeuw geleden geboren (deel 2)

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

Berkenrode
Nadat mr. Bomans, een 
R.K.propagandist bij uitstek en 
eloquent spreker overigens zon-
der de sprankelende humor 
van zoon Godfried, met zijn ge-
zin naar Berkenrode was ver-
huisd moest hij zich wel aan-
zienlijke offers getroosten alvo-
rens het uitgeleefde pand te be-
trekken, zoals installaties aan-
leggen voor gas, water en elek-
triciteit. Tot overmaat van ramp 
ging zijn tegoed eraan bij de 
bank van Everard na een faillis-
sement Hij moest zelfs zijn kost-
bare postzegelverzameling ver-
kopen, doch dat alles was het 
hem waard om de representa-
tieve villa waarop hij zijn zinnen 
had gezet te kunnen betrekken. 
In het Haarlemsch Dagblad was 
hij al eens “de ongekroonde ko-
ning van Haarlem genoemd” 
en zijn politieke tegenstanders 
duidden hem aan als ‘wethouder 
van bezuinigingen’. Meest be-
kend is hij gebleven, niet in de 
laatste plaats een prachtig ver-
haal van Godfried, als “de man 
met de witte das”.  In de Parklaan 
was hij al een keer betrapt toen 
hij overdag een nog branden-
de (gas)lantaarnpaal was inge-
klommen om hem uit te draaien, 

want hij was tegen verkwisting 
door de overheid. Als goed ka-
tholiek ging vader Bomans met 
het gezin iedere zondag naar 
de hoogmis eerst bij  de paters 
Franciscanen in de Groenmarkt-
kerk, na 1932 in de Heilige Bavo-
kerk, vroeger ook aangeduid met 
Berkenrode. De familie stond en 
zat op de eerste rij stoelen en vol 
trots sprak pastoor Van Mierlo 
in die tijd over “mijn meest voor-
aanstaande parochiaan Bomans”. 
Eenmaal op Berkenrode woon-
achtig werd vader Bomans au-
tomatisch supporter van H.B.C. 
(Heemstede Berkenrode Combi-
natie) toen nog spelend op een 
voetbalterrein tegenover de kerk. 
In 1952 schreef Godfried op ver-
zoek van voetbalclub HBC zijn 
Berkenrode-herinneringen’ op, 
een mengsel van werkelijkheid 
maar vooral fantasie waarin al-
lerlei namen voorkomen die in 
het Heemsteedse algemeen be-
kend zijn, zoals Van Lennep, pas-
toor Van der Tuyn en als lokale 
sportvedettes Kortekaas, Drayer 
, Van der Horst en Arie [= ‘Hout-
je’ Martin].
Na 1 jaar zitten blijven in de vier-
de klas behaalde Godfried op 5 
juli 1933 het diploma van het R.K. 
Lyceum en in september liet hij 

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

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

zich op aandringen van zijn va-
der als student in de rechten in-
schrijven aan de Universiteit van 
Amsterdam, aanvankelijk als 
spoorstudent totdat hij in 1937 
een kamer betrok bij een wedu-
we in de Huidenstraat.   
In 2012 vond voor de 136e keer 
vindt in Heemstede jaarlijkse 
kerkbollenveiling plaats, waar-
bij de opbrengst bestemd is voor 
het onderhoud van de H. Bavo-
kerk. Oud-voorzitter en gemeen-
teraadslid Herman Rücker vroeg 
in 1969 via broer Jan of God-
fried genegen was een aanbe-
veling voor de folder te schrij-
ven. Die deed dat onmiddellijk 
in de kortst mogelijke tijd. Met 
de volgende opwekkende tekst: 
“De jaarlijkse Kerkbollenveiling 
speelde op ‘Berkenrode’ waar wij 
toen woonden, een hele rol, om-
dat mijn vader met ons wedde dat 
de opbrengst weer groter zou zijn 
dan die van vorig jaar. Hij heeft 
die weddenschap ook nooit ver-
loren. Om dit te bereiken bood 
hij ook zelf mee wat geen zui-
vere koffie is. Op die wijze kwa-
men de volgende dag grote par-
tijen bloembollen ons huis binnen, 
waar we eigenlijk géén duidelijke 
bestemming voor hadden. Geluk-
kig liep de tuin van ‘Berkenrode’ 
van de Herenweg tot de Leidse-
vaart door en daar konden we al 
die bollen royaal kwijt. U moet 
daar eens lopen. In de lente ziet 
u er op de meest onverwach-
te plaatsen crocussen en hyacin-
then uit de grond komen en die 
stammen er nog allemaal uit die 
tijd. De veiling zelf was altijd een 
boeiende gebeurtenis en ik sloeg 
er nooit een over, al veroorloof-
de het zakgeld dat ik als jongen 
kreeg mij niet om aan die veldslag 
in edelmoedigheid mee te doen. 
Ik keek naar de opgewonden ge-
zichten, luisterde naar de kre-
ten en hield vooral de pastoor in 
het oog, die, als een bepaald be-
drag overschreden was, langzaam 
een sigaar opstak en zei: ‘Nu kan 
het’, want het was een Havannah. 
Ik hoop dat dat dit prachtig ritu-
eel ook deze keer weer zal wor-
den uitgevoerd. U hebt dat in ei-
gen handen.”  

Een omstreden romancyclus
van vader Bomans
Mr. J.B. Bomans moet literaire 
aspiraties hebben gehad en hij 
schreef in gelinieerde schriftjes 
van kantoorboekhandel-leesbi-
bliotheek R & D.Jonckbloedt aan 
de Binnenweg een tiendelige se-
rie waarvan 5 delen in drie ban-
den zijn verschenen welke van-
wege gedeeltelijke vernietiging 
tegenwoordig zeer zeldzaam 
zijn. In 1933 kwamen bij de We-
reldbibliotheek de eerste vier de-
len uit in twee banden onder de 
titel ‘Jan Herbert MacDonald’ en 

leed een dag later in de vroe-
ge ochtend aan hartstilstand op 
slechts 54-jarige leeftijd. De uit-
vaartplechtigheid had plaats in 
de Bavo-kerk te Heemstede.

Een Berkenrode-legende
De begrafenis geschiedde op 
het Sint Barbarakerkhof in Haar-
lem-Noord. De stoet liep al-
dus bijna 1,5 uur via de Heren-
weg en Grote Houtstraat mid-
den in de  bezettingstijd. Zoon 
Godfried maakte de tekst voor 
zijn zerk: ‘Voor velen heeft hij 
gesproken, mogen zij nu spre-
ken voor hem’. Mr.J.B.Bomans 
deelt het graf met zijn zoontje 
Herman Jan Olaf, die op 9-jari-
ge leeftijd was overleden en met 
zijn echtgenote die in december 
1955 werd bijgezet. Rond Bom-
ans en Berkenrode is het vol-
gende verhaal zeer hardnekkig. 
Aanvankelijk deed zich onder de 
bewoners van Heemstede een 
verhaal de ronde dat zich ach-
ter een gesloten raam rechtsbo-
ven akelige dingen zouden heb-
ben afgespeeld. Niemand zou in 
die kamer mogen komen. Toen 
een vriend van de familie Bom-
ans, mr. Andries de Wolf eens 
aan Godfried vroeg wat er met 
die ruimte aan de hand was ant-
woordde deze met doffe stem: 
“Daar praat ik liever niet over…”.  
Tijdens de begrafenis waren als 
een postuum eerbetoon aan de 
overledene alle luiken van het 

onder het pseudoniem van J.B. 
van Rode.  De letters J.B. slaan 
op zijn voornamen en Rode op 
Berkenrode. Een jaar later volg-
de het vijf deel. 
De Donald-cyclus is een sleu-
telroman en opgedragen aan 
de Nederlandse adel. De hoofd-
persoon is Jan Herbert MacDo-
nald, een katholieke jonge edel-
man van Schotse afkomst, woon-
achtig op een landgoed waar-
mee Berkenrode is gemeend. 
Het werk is op vele punten auto-
biografisch. De gemeentesecre-
taris “in onze schoone woonstede 
is een almachtig man” en wordt 
De Wolff genoemd, wiens echte 
naam in die periode Swolfs was.
De kritieken waren na verschij-
ning niet mals. De recensent van 
‘De Maasbode’ sprak van een 
katholieke Courths-Mahler, sy-
noniem voor vulgaire romans en 
Anton van Duinkerken wist zich 
geen raad met de boeken. Toen 
deel VI werd aangekondigd die 
in het heden zou spelen was voor 
de R.K.Staatspartij de maat vol 
en moest mr. Bomans zijn uitge-
verij dringend verzoeken de uit-
gave te staken. In diezelfde pe-
riode schreef zoon Godfried ten 
dele op Berkenrode zijn ‘Memoi-
res of gedenkschriften van Mr. 
Pieter Bas’. Vader Bomans was 
op 19 maart 1941 nog werkzaam 
op het Provinciehuis als waarne-
mend-commissaris van de Ko-
ningin in Noord-Holland en over-

Berkenrode met rechtsboven het zogenaamde gesloten luik.

Neomist Arnold Bomans wordt in 1941 bij de H,Bavokerk begroet door 
zijn moeder en broer Godried Bans. Op de achtergrond de Henricus-
ulo aan de Herenweg.

Een foto uit augustus 1994 toen de families  Dólleman,  Ogtrop en 
Bouwman, evenals Broeders van De la Salle onderdak vonden in het 
huis Berkenrode. Helemaal rechts geknield is een jonge Mies Bouw-
man.



huis Berkenrode gesloten. Ver-
volgens werd gezegd dat het 
meest rechtse vensterluik op de 
verdieping, zijnde de sterfka-
mer van mr.J.B.Bomans, vanaf 20 
maart 1941 “ten eeuwigen dagen 
gesloten moet blijven”. De wer-
kelijkheid is prozaïscher, immers 
achter dit dichte luik, dat vanwe-
ge de symmetrie is aangebracht, 
bevindt zich een blinde muur…
In het grote huis met afhanke-
lijk van de telling 21 tot 23 ka-
mers en een enorme keuken, 
hadden alle kinderen voor zo-
ver thuiswonend een eigen ka-
mer. De werkkamer van scholier 
Godfried bevond zich achter de 
monumentale trap in de noorde-
lijke uitbouw van het pand. Hier 
schreef hij tot 1937 het toneel-
stuk ‘Bloed en Liefde’, ‘Sprook-
jes’ en delen van ‘Pieter Bas’, 
verder de aanzet tot ‘Erik’.  Zijn 
slaapkamer boven deelde God-
fried met  broer Rex. Moeder Bo-
mans heeft er nog tot de Bevrij-
ding gewoond. In de laatste be-
zettingsjaren hebben hier tijde-
lijk de families Van Ogtrop, Dól-
leman, en Bouwman onderdak 
gevonden, onder wie ook de la-
tere televisiepresentatrice Mies 
Bouwman. Verder is gastvrijheid 
verleend aan zo’n 18 Broeders 
van de Christelijke Scholen van 
J.B. de la Salle. Volgens Jan Bo-
mans is het huis driemaal door 
de Wehrmacht en de Grüne Po-
lizei omsingeld geweest, maar zij 
hebben tijdens hun razzia’s nie-
mand kunnen wegvoeren, om-
dat men zich tijdig in het bos kon 
verstoppen. Wanneer de bel op 
het dak luidde betekende dat ‘al-
les veilig’ was. Na de Bevrijding 
zou mevrouw Bomans naar de 
Koediefslaan verhuizen. Toen zij 
overleed op 2 december 1955 zei 
Godfried enkel “Zij weet het nu”.

Pater Bomans
Kort na het overlijden van va-
der Bomans in 1941 heeft zoon 
Arnold Jan Bomans (pater Jo-
hannes Baptist van de order 
der Trappisten) als neomist in 
de St. Bavokerk van Berkenro-
de zijn eerste heilige mis opge-
dragen. Hij werd door zijn moe-
der mw. Bomans-Reynart en 
broer Godfried opgewacht. Zijn 
zuster Wally, kloosternaam zus-
ter Borromée, kreeg geen toe-
stemming de kerkelijke plechtig-
heid bij te wonen. Dat had niets 
met de oorlogsperiode ta ma-
ken, maar zo waren toen nu een-
maal de orderegels. Het televi-
siegesprek ‘Bomans in triplo’, in 
1970 uitgezonden door de NCRV 
is nadien nog verscheidene ma-
len herhaald. In het boek ‘Van 
dichtbij gezien’ (1970) schreef 
Godfried ter begeleiding van 
de op schrift gestelde televisie-
gesprekken: “Nog meer dan dit 
[= strenge ascese, gevormd in 
een enorme ruimte van de kloos-
ters]  was het de vastbesloten af-
gewendheid van de dingen dezer 
aarde, het reikhalzend verlangen 
naar een hogere orde van zijn, 
die ik terstond herkende. Het was 
als het ruisen van de bomen op 
‘Berkenrode’ en de wind van het 
eeuwenoude huis.” 
Hans Krol                   Slot volgt.

Concert & verhalen in Russische sferen
Heemstede - In 2013 besteden 
Nederland en Rusland aandacht 
aan de bijzondere relatie tussen 
de twee landen met een breed 

programma op maatschappelijk 
en cultureel gebied. In de Oude 
Kerk op het Wilhelminaplein zal 
een bijzonder concert plaatsvin-

den met Dmitri Ferschtman, cel-
lo, Mila Baslawskaja, piano met 
medewerking van Peter d ‘Ha-
mecourt, publicist en Rusland-
kenner. 

Programma
Nikolay Mjaskovsky, Sonate nr 2 
in a kl.t. opus 81
Sergei Rachmaninov, 5 Roman-
ces
Peter Iljitsj Tsjaikovsky, 4 Roman-
ces
Eextra: Verhalen over Rusland en 
zijn bewoners door Peter d ‘Ha-
mecourt.
Waar en wanneer?
Datum: woensdag 20 maart. 
Aanvang: 19.30 uur!
Locatie: De Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Toegang: 
24,-/ 22,-  
Reserveren: www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626.

Zangeres Niki Jacobs in 
Het Rouwcafé

Heemstede - De volgende editie van Het Rouwcafé vindt plaats op 
zaterdag 23 maart a.s. van 10.00 tot 12.00 uur in Foyer De Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. Eregast deze morgen is Niki Jacobs. Niki is 
zangeres en oprichtster van de band Nikitov en wordt gezien als be-
langrijke vertolkster van Joodse muziek in Nederland. Niki heeft over 
de hele wereld op prachtige podia gestaan. Belangstellenden voor 
Het Rouwcafé kunnen zich aanmelden via info@hetrouwcafe.nl. De 
intentie van de Stichting is om de bijeenkomsten van Het Rouwcafé 
op bijzondere en mooie plekken te doen plaatsvinden. Zo vond bij-
voorbeeld de vorige editie plaats in het fraai gelegen Atheneum Col-
lege Hageveld te Heemstede.  Op www.hetrouwcafe.nl is vermeld 
waar en wanneer Het Rouwcafé locatie houdt. Meer informatie: bel 
Ria van Kleef, 06-52306969 of mail naar info@hetrouwcafe.nl.

Heemstede - Zowel kinderen 
als volwassenen kunnen ken-
nis maken met Hakim’s versie 
van Roodkapje. En zoals altijd 
laat Hakim hierbij zijn fantasie 
op volle toeren draaien. Je weet 
van tevoren nooit wat je te zien 
krijgt, want de Algerijnse verha-
lenverteller zet zijn publiek graag 
op het verkeerde been.
Speelt Roodkapje eigenlijk nog 
wel een rol dit nieuwe verhaal? 
En is de wolf echt zo slecht als 
we denken? Doet grootmoeder 

Gewijzigde voorstelling 

Roodkapje in de Luifel
nog wel mee? Eén ding is be-
kend: Hakim speelt zijn voor-
stellingen nooit alleen. En dus 
zijn er ook in Roodkapje volop 
mogelijkheden voor de acteer-
prestaties van vaders, moeders, 
opa’s, oma’s en vooral kinderen. 
Daarom is elke voorstelling an-
ders. Een voorstelling voor ieder-
een van 4 jaar en ouder. (Deze 
zondagmiddag zou Hakim ‘Cir-
cus Hakim’ spelen, maar is ge-
wijzigd in ‘Roodkapje’.) De voor-
stelling is op zondag 24 maart 
om 14.30 uur in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aanvang 
aan de kassa van de Luifel.  U 
kunt ook reserveren via 023 548 
38 28 kies 1.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(1 tot en met 13 maart 2013)

Huwelijken:
Soerdjono L. Sjak-Shie & 
Nienke Gerestein
Danièl Kap & Samantha 
Wijkstra 

Taxatiedagen munten, 
penningen en bankbiljetten
Regio - Heeft u thuis nog ergens munten in een potje zitten 
en bent u altijd al nieuwsgierig naar de waarde ervan?
Op drie verschillende plaatsen in de regio zullen komend 
weekend kosteloze taxatiedagen van munten, penningen en 
bankbiljetten worden gehouden. De vraag: ‘Wat zijn uw mun-
ten waard?’ kan dan beantwoord worden.

De experts zijn Karel de Geus muntveilingen B.V. uit Veld-
hoven, telefoon 040-2123455, Romunt B.V. Numismatiek uit 
Roermond, telefoon 0475-316010 en Mevius Numisbooks Int. 
B.V. uit Vriezenveen, telefoon 0546-561 322, samen goed voor 
meer dan 100 jaar aan kennis en ervaring. Zij taxeren koste-
loos de door bezoekers meegebrachte munten, penningen en 
bankbiljetten op basis van de huidige marktwaarde.
Men kan daarvoor terecht op zaterdag 23 maart in Hotel 
Volendam, Wagenweg 1 in Katwoude, op zondag 24 maart 
in Partycentrum Concordia, Koemarkt 45 in Purmerend en 
maandag 25 maart in Hotel Haarlem-Zuid, Toekanweg 2 in 
Haarlem, telkens van 13.00 tot 17.00 uur.

Men kan zich tijdens deze dagen ook vrijblijvend laten in-
formeren over inlevering voor internationale muntenveilingen 
of eventuele verkoop. Alle dagen is de entree gratis. Zie ook 
www.munttaxatie.nl.

Verantwoord hardlopen 
kun je leren!

Heemstede - Bewegen of 
sporten heeft een positieve 
invloed op zowel lichaam als 
geest.
Het Instituut voor Fysiothera-
pie Heemstede gaat binnen-
kort weer van start met  hard-
loopgroepvoor de beginnen-
de hardloper. Er is nog plek 
op de dinsdagmiddag 2 april 
van 16.30 uur tot 17.45 uur. Het 
doel is om in acht weken tijd 
te komen tot 30 minuten aan-
eengesloten hardlopen. On-
der deskundige begeleiding 
van fysiotherapeuten werk je 
aan de conditie, het voorko-
men van blessures, jezelf fitter 
voelen en een betere balans 

tussen inspanning en ont-
spanning. 
De cursus is specifiek opgezet 
voor de beginnende hardloper, 
die graag op een laagdrem-
pelige manier aan de conditie 
wilt werken.
Kortom: haalbare doelen, klei-
ne groepjes, persoonlijke 
begeleiding, lichamelijke sig-
nalen en grenzen herkennen, 
blessurepreventie, sporten 
oppakken, ritme, buitenlucht.

Meer info of aanmelden bij 
Royce Kortekaas/ Jessica van 
Eendenburg,
info@fysio-heemstede.nl,
tel: 023 – 5282914 / 5281906.
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Afreageren
Hij stond me op te wachten 
met een baksteen. Het was 
zondagochtend 8 uur. Ik begon 
mijn dienst in een kliniek voor 
Ter Beschikking van de Rege-
ring Gestelden; een kliniek voor 
zware jongens, die na hun ge-
vangenisstraf psychiatrisch be-
handeld worden. Hij was 28 en 
ik kende hem als erg onbere-
kenbaar. Ik zag dat hij brie-
send was. Waarover wist ik 
niet. “Denk jij”, zei hij woedend, 
“dat ik deze steen niet door dat 
raam durf te gooien?“ Een gla-
zen schuifpui, die de hele ach-
terwand van de ruimte be-
sloeg. Dat zal me een knal ge-
ven, dacht ik in een flits. Maar ik 
dacht ook: hij is er toe in staat. 
Op zo’n moment weet je dat 
een verkeerd antwoord zorgt, 
dat die baksteen er inderdaad 
dwars doorheen gaat. En ik zei: 
“Ik denk dat jij dat zeker zou 
durven.” Dat bleek een goed 
antwoord te zijn, want met zijn 
gespierde lichaam gooide hij 
die zware baksteen keihard op 
de grond vlak voor mijn voeten, 
waarmee hij – leek het - zijn 
grootste agressie liet afvloeien 
in de grond. Er zat hem iets niet 
lekker en hij dacht: dat moet ik 
even laten merken. Goedemor-
gen.

Opvallend is hoe wij met ons-
zelf omgaan als ons iets niet 
lekker zit of wanneer we niet 
lekker in ons vel zitten. Vaak 
moeten anderen het op een of 
andere manier ontgelden voor 
iets waar ze geen weet van 
hebben en waar ze niet verant-
woordelijk voor zijn. We hebben 
teveel gedronken en een ander 
krijgt een sneer. We hebben iets 
verkeerd aangepakt en anderen 
krijgen de schuld. We hebben 
er zelf een puinhoop van ge-
maakt en anderen moeten er 
voor boeten. Het is voor men-
sen erg moeilijk om toe te ge-
ven dat ze in gebreke zijn ge-
bleven of het verkeerd hebben 

gedaan. Zij willen voorkomen 
dat hun zwakke kanten zicht-
baar worden. Ze kunnen moei-
lijk toegeven dat ze niet per-
fect zijn in plaats van bij zich-
zelf te rade te gaan. Want het 
alternatief is je bij voorbeeld 
af te vragen: welke gevoelens 
zijn dat precies? Ben je kwaad, 
verdrietig, machteloos, teleur-
gesteld? En wanneer kreeg je 
die? Welke gedachten en voor-
onderstellingen heb je erbij en 
zijn die reëel? En vooral: wat is 
je eigen aandeel? Want we zijn 
kwaad op een ander, maar in de 
kern zijn we vooral ook kwaad 
op onszelf.

Hoe zit dat bij jou? Pak je ook 
een baksteen, ben je misschien 
niet te genieten of laat je een 
ander raden wat er aan de hand 
is? Of zeg je tegen jezelf: dat 
heb ik niet goed gedaan; daar 
neem ik zelf mijn verantwoor-
delijkheid voor; daar wil ik een 
ander niet mee lastig vallen; dat 
ga ik anders aanpakken. Want 
een ander de schuld geven 
hoort bij een looser. Jezelf her-
nemen maakt je tot persoon-
lijkheid.

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl

Auto’s de Meerlanden rijden op bananenschillen
Zaterdag 23 maart: Landelijke Compostdag!

Voor het ontvangen van gra-
tis zakken compost – het aantal 
gratis zakken verschilt per ge-
meente - is het tonen van legiti-
matie verplicht! Wees er snel bij 
want OP = OP!
Aan de Landelijke Compostdag 
op doet ook de gemeente Heem-
stede mee: (ook voor inwoners 
Bennebroek). U bent welkom op 
de Milieustraat, Cruquiusweg 47, 
Heemstede tussen 9.00 – 16.00 
uur.

De Meerlanden laat auto’s 
op bananenschillen rijden
Woont u in Aalsmeer, Amstel-
veen, Bloemendaal, Diemen, 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, 
Heemstede, Hillegom, Katwijk, 

Lisse, Noordwijk, Noordwijker-
hout, Ouder-Amstel of Teylin-
gen? Dan rijdt De Meerlanden 
op uw afval!
Hoe dat werkt? Bij De Meer-
landen wordt groente-, fruit- en 
tuinafval verwerkt. Door een pro-
ces van vergisten en composte-
ren worden van het gft-afval uit 
de genoemde gemeenten vijf 
nuttige producten gemaakt; ver-
gisting levert groengas en CO2, 
composteren levert compost, 
warmte en water. Meer informa-
tie over de toepassing van deze 
producten is te vinden op www.
meerlanden.nl.
 
Natuurlijke balans 
Compost is perfect voor gebruik 
in de tuin. De natuurlijke bodem-

Heemstede – Bewoners van vijftien gemeenten in de regio 
kunnen op zaterdag 23 maart, tijdens de Landelijke Compost-
dag, weer gratis compost ophalen bij de milieustraat of ge-
meentewerf in hun woonplaats of gemeente. Deze actie is 
jaarlijks terugkerend en heeft als doel bewoners te belonen 
voor hun inspanningen om organisch en gft-afval gescheiden 
aan te leveren en zo een positieve bijdrage te leveren aan het 
milieu. De Meerlanden in Rijsenhout verwerkt het organisch 
afval onder andere tot compost en bewoners krijgen hun inge-
zamelde afval nu dus terug in de vorm van compost!

verbeteraar stimuleert de groei 
van bloemen en planten op een 
milieuvriendelijke wijze, het re-
guleert de waterhuishouding en 
zorgt voor een
natuurlijke balans in de bodem. 
Gemengd met tuinaarde is com-
post geschikt voor alle tuinplan-
ten. (Kijk voor het gebruiksvoor-
schrift van De Meerlanden-com-
post op: www.meerlanden.nl).

Heemstede - Zondag 24 maart 
is Kinderboerderij ’t Molentje op 
zijn Paasbest. Er zijn diverse leu-
ke activiteiten tussen 11.00 en 
15.00 uur. Zo kun je meedoen 
aan een speurtocht. Bij het juist 
invullen van de diverse opdrach-

ten ontvangen de kinderen een 
kleine paasattentie. Ook kunnen 
de kleintjes flink knutselen. Ei-
erdopjes met lepeltjes versieren 
zodat met Pasen het ei er op de 
tafel kleurig bij staat.
Op het plein van de kinderboer-

derij zal het een gezellige drukte 
zijn met diverse kraampjes.
Imker Pim Lemmers verkoopt 
unieke bijenhotels en natuurlijk 
honingproducten. De bijenhotels 
zijn gemaakt door medewerkers 
van ‘de Boei’ uit Vlaardingen, 
waar mensen met een verstan-
delijke beperking werken. Ze 
kosten 18,00 euro per hotelletje 
en bieden onderdak aan ruim 30 
zogeheten metselsbijtjes.
Pannenkoekenhuis De Konijnen-
berg is ook nu weer van de partij.
Verder kom je een wolspinster 
tegen en kun je weer ‘eendjes 
vangen’ (altijd prijs) en ‘Eigen-
wijz’ staat er met een kraampje 
met allerlei leuke geschenkjes.
Bij het kippencafé van ‘De Vrien-
den’ zijn naast koffie, thee en 
frisdrank ook tosti’s, snacks, 
soep en diverse broodjes te 
koop. Uiteraard ontbreken de bi-
ologische eieren en geitenkaas 
niet, maar pas op …op = op!
Het geheel wordt ook nu weer 
muzikaal omlijst door de huisac-
cordeonist Henk.
De toegang is gratis, de netto-
opbrengsten komen ten goede 
van De Kinderboerderij.
Je kunt je ook al inschrijven voor 
De Vossenjacht van 26 mei in het 
Groenendaalse Bos.
‘De Vrienden’ zijn nog op zoek 
naar nieuwe donateurs, de in-
schrijfformulieren zijn verkrijg-
baar bij het kippencafé.
Kinderboerderij ’t Molentje be-
vindt zich in het Groenendaalse 
Bos, Van Rappardlaan 1 Heem-
stede. Allen welkom!

 Een gezellige drukte zal het zijn op 
het plein van de kinderboerderij

Inloop bij 
Plexat

Heemstede - Ga jij je vrijdag-
avond weer relaxed beginnen? 
Bij ‘t = Weer Vrijdag kunnen jon-
geren van 11 jaar en ouder lek-
ker chillen en hangen, een potje 
poolen, airhockey spelen of WII-
en op een groot scherm. Vaak 
doen ze ook een cool spel of een 
vette sportieve activiteit.
Op vrijdag 29 maart kun ge-
woon binnenlopen, je bent van 
harte welkom! Heb je een goed 
idee voor een activiteit, laat 
het dan weten!  Als je wat la-
ter wilt komen, bijvoorbeeld na 
het sporten, dan is dat ook pri-
ma! ‘t=Weer Vrijdag is in Plexat, 
Herenweg 96, Heemstede van 
20.00-22.00 uur. Entree: gratis. 

Kaarten maken 
met Photoshop 

(55+)
Heemstede - Een persoonlijke 
kaart kan je heel goed met de 
computer maken. In twee les-
sen leer je om foto’s en teksten 
op een leuke manier te combi-
neren. Het is noodzakelijk dat je 
goed met Windows overweg kan. 
Neem voor de eerste les in elk 
geval een geheugenstick mee. 
De twee lessen Kaarten ma-
ken met Photoshop (55+) starten 
op dinsdag 9 april van 13.30 tot 
15.30 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur: tel. 
023-548 38 28 kies 1 of via www.
casca-cursus.info.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Donderdag 21 maart 
t/m eind april
• Reizende expositie Fien is 
te zien in de publiekshal van 
het Raadhuis in Heemstede, 
op de Internationale dag te-
gen racisme en discriminatie. 
Tevens serie tekeningen van 
leerllngen Hageveld. Met de 
expositie, bestaande uit zeven 
tekeningen en een toelichting, 
vraagt Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland (BD) op 
een positieve, luchtige manier 
aandacht voor discriminatie. 

Werk van Corrie Kessen.

Tot en met 30 maart 
• Expositie Het Kunstbe-
drijf van de volgende kun-
stenaars: beeldhouwers in 
steen: Jacgues v Wester-
op , Corrie Keessen, Yvon-
ne Raveli, Mien Tyssen, Co-
rien Baars, Truus Pot,
en Huub Jutjens. Aan de 
wanden schilderijen en foto’s 
van Henny van Dijk en Joke 
Janssen Yvonne Ravelli.
Open van woensdag t/m za-
terdag van 13.00 - 17.30 uur. 
Voor meer info www.hetkunst-
bedrijf.nl.

T/m 31 maart
• Schilderijen Jan Bok in 
zorgcentrum Bosbeek, Glip-
perdreef 209, Heemstede.

Agenda
Cultuur

Werk van Co Hoogendijk.

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

Tot en met 29 april
• Tentoonstelling werk van 
Ineke Bervoets (o.a. uit-
heemse en etnische portret-
ten) en Co Hoogendijk (o.a. 
Stadsgezichten Haarlem) in 
voormalige gemeentehuis 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5.

Tot en met 3 mei
• Erzsebet Hatvari expo-
seert in Bibliotheek Heem-
stede. Titel: Voorraad verraad. 
Beeldjes en sculptuurtjes 
van klei, brons, en zilver. Ju-
lianaplein 1 te Heemstede.
Erzsebet Hatvari (1958) groei-
de op in de regio. Ze houdt 
zich bezig met fotograferen, 
boetseren, acteren, dansen en 
teksten schrijven. In haar werk 
staan thema’s als verlangen, 
natuur en perceptie centraal. 
De beeldjes van klei werden 
in 15 minuten gemaakt. Die 
van brons en zilver verbeel-
den voornamelijk wiskundige 
knopen.
Toegang: gratis.
Info op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

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

Kinderactiviteiten
Zaterdag 23 maart
• Schoolvoetbaltoernooi 
voor basisscholen. Vanaf 

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

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

• Paasactiviteiten van 11.00 
tot 15.00 uur op de Kin-
derboerderij ’t Molentje te 
Heemstede. Speurtocht, knut-
selen, kraampjes. Mmv Imker 
Pim Lemmers, Pannenkoeken-
huis De Konijnenberg en Ei-
genwijz. Muzikaal omlijst door 
huisaccordeonist Henk.
De toegang is gratis, de netto 
opbrengsten komen ten goe-
de van De Kinderboerderij.

Lezingen
Donderdag 21 maart
• Lezing bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 over Ver-
loren grond door Murat 
Isik. Verloren grond is een fa-
miliegeschiedenis die zich in  
Turkije afspeelt. Interviewer: 
Nilgun Yerli. Aanvang: 20.00 
uur. Toegang 5,=. Reserveren 
gewenst: 023- 5282472.
 
Zondag 24 maart
• Lezing bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, door Jan 
Brokken over De vergel-
ding, een dorp in tijden van 
oorlog. Aanvang: 14.00 uur. 
Toegang 7,50 euro. Reserveren 
gewenst: 023 –5282472.

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

Dinsdag 26 maart
• Trefpunt-Casca-lezing bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 14.30 
uur. Entree: 4,-. Telefoon (023) 
548 38 28 kies 1. www.casca.
nl.

Vrijdag 5 april 
• Trefpuntcafé Bennebroek 
over Malle Babbe met Flo-
ris Mulder van het Dolhuys. 
 Het schilderij Malle Bab-
be van Frans Hals is het be-
kendste portret van een Ne-
derlandse ‘gek’.  Het schilde-
rij stond lang bekend onder de 
titel ‘De heks van Haarlem’. 
Akonietenplein 1, vanaf 20.00 
uur. Toegang vrij. Zie ook 
www.trefpuntcafe.nl.

Dinsdag 16 april
• Literatuur Arthur Japin, 
Maar buiten is het feest, 
aanvang 20.15 uur. Het Ou-
de Slot, ingang Ringvaartlaan, 
Heemstede. Info: www.podi-
umoudeslot.nl.

Muziek
Woensdag 20 maart
• Concert Dmitri Ferscht-
man en Mila Baslawska-
ja, mmv Peter d’Hamecourt, 
publicist en Ruslandken-
ner. Aanvang 19.30 uur. Oude 
Kerk, Wilhelminaplein, Heem-
stede. Toegang: 24,-/ 22,-. Re-
serveren: www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626.

Woensdag 3 april 
• Kamermuziek Ragazze 
Quartet, Santiago de Ra-
gazze - Hemelse klanken, 
aanvang 20:15 uur. Het Ou-
de Slot, ingang Ringvaartlaan, 
Heemstede. Info: www.podi-
umoudeslot.nl.

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

Woensdag 10 april
• Uitvoering Oratoriumkoor 
met promenadeorkest in 
de Jozefkerk, Kerlaan 9 Ben-
nebroek. Aanvang: 20.15 uur, 
zaal open: 19.45u. Kaarten via 
de site: www.oratoriumkoor-
bennebroek.nl, en bij leden 
van het koor.

Zondag 14 april
• Kamermuziek Laurea-
ten Prinses Christina Con-
cours: Thomas Triesschijn 
blokfluit, Aljosja Mietus klave-
cimbel en Tuur Segers, gitaar, 
aanvang 12.00 uur, ontvangst 
11.15 uur. Het Oude Slot, In-
gang Ringvaartlaan, Heem-
stede. Info: www.podiumou-
deslot.nl.

Theater
Dinsdag 26 maart
• Toneelvoorstelling van Ur-
sul de Geer, ‘Bekentenis-
sen’, aanvang 20.15 uur, in Het 
Oude Slot, Ingang Ringvaart-
laan, Heemstede.
Info: www.podiumoudeslot.nl.

Dinsdag 9 april
• Kleinkunst Fay Lovsky en 
Lourens Joensen, De Be-
zemkast-reprise. Aanvang 
20.15 uur, Het Oude Slot, in-
gang Ringvaartlaan, Heem-
stede. Info: www.podiumou-
deslot.nl.

Donderdag 11 april
• Open Podium met talent-
scout Dennis Kivit in de 
Luifel, Casca. Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20u. 
Entree: 5,-. Neem de kans om 

echt in het theater te staan 
met een korte performance 
(10 min.)  Deelname is gratis. 
Inschrijven t/m 27 maart. Info: 
023-5483828 / mtol@casca.nl.

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

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

• Lente-opening Café de 
1ste Aanleg. Speciaal voor 
de gelegenheid wacht er een 
geurige verrassing voor de 
eerste 30 dames die in rok of 
jurk gekleed een bezoekje ko-
men brengen aan dit café op 
de hoek van de Kerklaan en 
de Raadhuisstraat. Een scala 
aan geurige wijnen maken het 
lentefeest compleet.

• Opening wijksteunpunt 
‘Ons Trefpunt’ Heemstede, 
Thorbeckelaan 162, Heem-
stede, tussen 16.00-18.00 uur. 
Initiatief: Elan Wonen.

Vrijdag 22 maart
• Kledingbeurs, Franciscus-
school Bennebroek, Kerklaan 
6. Van 19.00-20.30u. Verdere 
informatie kunt u krijgen bij 
Judith Verhoeve tel. 06 – 28 36 
02 65.

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

• Modeshow The Vintage 
Store. Start: 14.00 uur. Urban 
2013 zomercollectie met een 
vleugje vintage. Met hapje 
en drankje. Cruquiusweg 37a. 
www.thevintagestore.eu.



Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 52306969. Www.het-
dolhuys.nl.

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

Werk van Rob Clous.

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

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

Tot en met 7 juli
• Het museum Het Dolhuys 
heeft in het Noord-Hollands 
Archief een aantal onbekende 
documenten ontdekt die een 
nieuw licht werpen op de wa-
re identiteit van Malle Babbe, 
onderwerp van een van Frans 
Hals’ bekendste schilderijen. 

De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ geeft een beeld van de tijd 
waarin mensen nog ver buiten 
de stadswallen werden ‘opge-
borgen’. Hoe dacht men toen 
over ‘anders dan anderen’ 
en hoe werd met ze omge-
gaan? Tijdens de rondleiding 
wordt ingegaan op deze vra-
gen. Of je nou als heks, dolle 
of zot werd gezien, als leproze 
door het leven moest of door 
je familie uitgestoten, verban-
nen of vergeten werd: het le-
ven aan de rafelrand in de ze-
ventiende eeuw was voor ve-
len geen pretje.
Schotersingel 2, Haarlem. In-
fo: 023-5410688. Www.het-
dolhuys.nl.

                                             
Lezingen

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

Vrijdag 22 maart
• Lezing over Bachs Mat-
thäus, bibliotheek Haarlem 
Centrum. Van 20.00 – 22.00 
uur, door Wout Strootman. 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
De toegangsprijs voor leden 
7,50; niet-leden betalen 10,- 
euro. Kijk voor meer informa-
tie op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl. Reserveren 
is mogelijk via 023 - 511 53 00.

Zondag 24 maart
• Open dag Tennisvereni-
ging Bennebroek. Ieder kan 
vrijblijvend een balletje slaan 
tussen 11.00 en 15.00 uur op 
tennispark ‘ Het Binnenhof’ 
aan de Binnenweg 63.
Meer informatie op de website 
www.tvbennebroek.nl.

• Treiball wedstrijd honden-
school Duet. Vanaf 11.00 uur 
op terrein van de Hartekamp, 
Herenweg Heemstede.

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

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

Vrijdag 12 en
zaterdag 13 april
• Kledingbeurs Jacoba-
school, Lanckhorstlaan, 
Heemstede, inbrengen vrijdag 
tussen 20-22u. Verkoop: zater-
dag 13 april van 11.00 -12.30 
uur. Info: kledingbeursjaco-
ba@telfort.nl.

Zaterdag 20 april
• Autoshow Heemstede op 
Raadhuisstraat & Binnenweg. 
Informatie: info@vulpenspeci-
aalzaak.nl

Regio
Exposities

Tot en met 24 maart
• Reizen als inspiratiebron 
voor Waag-expositie. Spaar-
ne 30, Haarlem. Coby Kluit-
man (schilderijen en foto’s) en 
Ruud Zweypfenning (beelden) 
stellen: impressies van men-
sen, landschappen en dieren. 
(Openingstijden: 13.00 – 17.00 
uur) Op zondag 10 maart om 
15.00 uur vindt de feestelijke 
opening van deze tentoonstel-
ling plaats (www.kzod.nl).

26 maart t/m 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys.
Kunst van Alexander Lobanov, 

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

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

• Oratorium ‘The Crucifixi-
on’ van John Stainer - Euro-
pean Cathedral Singers in-
cl.the choir of the Anglican 
Church, Haarlem o.l.v. Mar-
tin van Bleek. Aanvang: 15.00 
uur. St.Joseph kerk Jansstraat, 
Haarlem.

• In de Adelbertuskerk 
Haarlem treedt het groot-
ste koor van Kennemer-
land, The Voice Company, 
op. Het koor geeft een uit-
voering van ‘The Armed Man’, 
van Karl Jenkins. Toegang 10,-. 
Mmv het Frysk Fanfare Orkest 
en diverse koorsolisten. Rijks-
straatweg 26, Haarlem, aan-
vang 16.00 uur. Kaarten reser-
veren via 0320-244202, rbp-
music@xs4all.nl of aan de zaal.

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

Theater
Vrijdag 22 en
zaterdag 23 maart
• Voorstelling van Project 

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

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

Donderdag 4 april
• Open rondleiding bij Pas-
werk bedrijven Cruquius. 
Vanaf 13.00  tot 15.00 uur. Er 
zijn géén kosten aan verbon-
den. In verband met organi-
satie en veiligheidsrichtlijnen 
is het wel noodzakelijk om 
je even aan te melden uiter-
lijk donderdag 28 maart via 
de website www.paswerk.nl/
rondleiding of via e-mail bij 
wendy.wijnberg@paswerk.nl.

Zaterdag 13 april
• Feest in de Lichtfa-
briek in Haarlem voor 
het Jeugdsport en Cultuur-
fonds Haarlem.Toegangs-
kaarten zijn 25,00 euro per 
kaart. Tijd: 20.30 uur - 01.00 
uur. Met de Hermes House-
band en dj Flexy Frank. Met 
een casino, happen, drankjes 
en een chillhoek.
Thema: Kings en Queens.
De Lichtfabriek Minckelers-
weg 2, 2013 EM Haarlem 
(0)23 540028.
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Kunstweekend Creatief Centrum Bennebroek
Heemstede – Frans Hals, de be-
roemde Haarlemse kunstschil-
der uit de 17e eeuw, zal hoogst 
persoonlijk zaterdag 23 maart 
om 11.00 uur het Kunstweekend 
in de Oude Meelfabriek openen. 
Een aantal cursisten van het Cre-
atief Centrum Bennebroek expo-
seren in het weekend van 23 en 
24 maart hun creaties. Zij heb-
ben het seizoen leuk gewerkt aan 
hun aquarel of pastel en geschil-
derd met acryl. De beelden en 
objecten die zij boetseren, wor-
den in de eigen oven gebakken. 
Geen gesjouw en het scheelt 
fl ink in de kosten. Vanuit het kin-
deratelier zijn er ook inzendin-
gen van tekeningen, schilderij-
en en boetseerwerk. In groepen 
van 6 tot 12 cursisten waren  dit 
jaar 108 deelnemers in drie dag-
delen aan het werk met hun hob-
by in de meelfabriek. Dat je daar 
ver in kunt komen, wordt duide-
lijk als je hun resultaten ziet. De 
oude meester uit Haarlem heeft 
al een voorproefje gezien en was 
verrukt van het niveau. Van de 
werken van beginners en van 
gevorderden. Het Creatief Cen-

trum Bennebroek bestaat al 28 
jaar en er zijn cursisten van het 
eerste uur. In 1984 is men begon-
nen in een vroeger grafi sch be-
drijf aan de Reek in Bennebroek 
als puur Bennebroeks initiatief. 
Via lokalen in de Hartekamp , de 
Luciaschool en  het oude Post-
kantoor, nu met cursisten uit heel 
Zuid Kennemerland in de Oude 
Meelfabriek naast de molen van 
Höcker aan de Glipperweg 94 in 
Heemstede. Men werkt nu in een 
grote ruimte met elke maandag 
een open atelier, waar ieder zijn 
hobby kan invullen.

Bijzondere technieken 
Verder kunt u kennismaken met 
een aantal bijzondere technie-
ken zoals gelli plate printing, 
klei-reliëfs, emailleren en glas-
fusing, en ontdekt u de schitte-
rende wereld van het glas ver-
smelten. Heeft u interesse dan 
kunt deelnemen aan de work-
shops door u ter plaatse in te 
schrijven. Voor deze workshops 
en voor de workshop ‘beschilde-
ren van borden met glazuurverf’ 
wordt een kleine vergoeding ge-

vraagd. De kosten voor de work-
shop ‘Glasfusing’ zijn 10,- euro. 
waarvoor u zelf een leuk schaal-
tje maakt. Kinderen kunnen naar 
hartenlust keien beschilderen 
met plakkaatverf. Ook voor kin-
deren is er een wedstrijd, wie 
maakt de mooiste kleurplaat. Het 
hele weekend door kunt u een 
leuke foto in portretstijl van u en 
uw gezin laten maken. Op zater-
dagmiddag is er een wijnproe-
verij. De opbrengst hiervan zal 
ten goede komen aan de Stich-
ting SHERP.NL. Koffi e en thee 
wordt u de hele dag gratis aan-
geboden. . Op beide dagen kunt 
u hier vrij binnenlopen van 10.30 
tot 16.00u. Dankzij een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds kan het 
Creatief Centrum Bennebroek 
dit weekend organiseren. De 
stichting heeft zonder subsidie 
gewerkt, zij krijgt de laatste twee 
jaar wel een kleine ondersteu-
ning van de gemeente Bloemen-
daal om de hoge huur te com-
penseren. De website van het 
Creatief  Centrum Bennebroek 
is: www.creatiefcentrum.nl.
Ton van den Brink

Heemstede - De Wereldwinkel 
aan de Raadhuisstraat is volop 
in voorjaarssfeer. Kleurige, fl eu-
rige producten bepalen daar 
het beeld. Daar word je op slag 
vrolijk van! Uiteraard zijn er ook 
paasartikelen, afkomstig uit vele 
landen. Handbeschilderde eie-
ren voor in uw paastakken. Aan-
doenlijke keramiek kippen die 
uw gekookte eieren een plaats-
je geven. Kortom, allerlei artike-
len die pasen en de paastafel net 
even dat speciale tintje geven.
En, niet te vergeten, de mini-ei-
erdoosjes met paaseieren van 
Tony’s Chocoloney en de overige 
heerlijke chocolade-eitjes.

Nog meer kleur;
kleurwedstrijd
Kinderen kunnen in de Wereld-
winkel een kleurplaat afhalen en 
deze, na inkleuring, tot en met 
27 maart inleveren bij de winkel. 
Op zaterdag 30 maart worden 
de winnaars bekendgemaakt en 
ontvangen zij om 13.00 uur in de 
winkel hun prijs.

Er zijn twee leeftijdscategorieën: 
van 4 tot 7 jaar en 7+.

Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29, Heemstede.
Kijk ook op:
www.wereldwinkelheemstede.nl.

Pasen in de Wereldwinkel!
Wie verlangt er niet naar de lente?

Kinderen kunnen in de Wereld-
winkel een kleurplaat afhalen en 
deze, na inkleuring, tot en met 
27 maart inleveren bij de winkel. 
Op zaterdag 30 maart worden 
de winnaars bekendgemaakt en 
ontvangen zij om 13.00 uur in de 

Er zijn twee leeftijdscategorieën: 

Wereldwinkel Heemstede, Raad-

www.wereldwinkelheemstede.nl.

Kledingbeurs Bennebroek
Bennebroek - Op de St. Fran-
ciscusschool te Bennebroek 
(Kerklaan 6) wordt weer een kin-
derkleding- en speelgoedbeurs 
georganiseerd. Wegens groot 
succes zal de beurs wederom op 
vrijdagavond gehouden worden. 
De datum is 22 maart van 19.00 
tot 20.30  uur. Iedereen die spul-
len wil komen inbrengen kan 
langskomen op de donderdag-
avond voor de beurs, 21 maart 
van 19.00 uur tot 20.30 uur. Er 
wordt een maximum gehanteerd 
van 30 stuks kleding en 30 stuks 
speelgoed (max. 5 knuffels) per 
inbrenger. Het is een voorjaars-
beurs, dus kunt u alleen zomer-
kleding inbrengen. 
De prijs van de spullen wordt 
in overleg bepaald. Van de op-

brengst is 30% bestemd voor de 
Franciscusschool, 70% is voor de 
inbrenger. Het geld van de ver-
kochte spullen kan zaterdag 23 
maart tussen 12.00 uur en 12.30 
uur worden opgehaald. 
Iedere keer is de inbreng weer 
groter dan de keer ervoor, met 
als resultaat een zeer uitgebreid 
assortiment kinderkleding, baby-
artikelen en speelgoed voor een 
prikkie. 
Heel handig is het systeem met 
de uitleentassen. Elke bezoeker 
krijgt bij de ingang een shop-
per te leen, wat het snuffelen ge-
makkelijk maakt. U bent van har-
te welkom.
Verdere informatie kunt u krijgen 
bij Judith Verhoeve tel. 06 – 28 
36 02 65.

Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+)
Het Teylers Museum
en het Fundatiehuis
Wie de deur van het Tey-
lers Museum aan het Spaar-
ne opent ziet in één oogop-
slag wat mensen – al 225 jaar 
lang – zo enthousiast maakt. 
Het ademt de authentieke 
sfeer van de 18e en 19e eeuw, 
de tijd van de Verlichting, toen 
men volop bezig was kennis te 
verzamelen over de wereld. 
Pieter Teyler (1702-1778) was 
een rijke zijdefabrikant en 
bankier die geloofde dat ken-
nis de mensheid kon verrij-
ken. In zijn testament bepaal-
de hij dat zijn vermogen moest 
worden gebruikt om kunst en
wetenschap te bevorderen. 
Achter zijn huis in de Dam-
straat in Haarlem, het Fun-
datiehuis, werd een ‘boek en 
konstzael’ gebouwd: de Ova-
len Zaal die in 1784 werd 
opengesteld en sinds die tijd 
vrijwel onveranderd is geble-
ven. Teylers Museum: het 1ste 
van Nederland waar voorwer-
pen van kunst en wetenschap 
verenigd werden en vaak be-
zocht door geleerden uit de 
hele wereld!

De Trefpunt-Casca-lezing is 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op dins-
dag 26 maart om 14.30 uur. 
De entree is 4,00. Telefoon 
(023) 548 38 28 kies 1.
www.casca.nl.

Woensdagavondfi lm
Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een fi lm 
in de theaterzaal op het grote 
doek. Op woensdag 27 maart 
is dat een romantische kome-
die. Het is een heerlijk liefdes-
verhaal met Trine Dyrholm en 
Pierce Brosnan in de hoofdrol-
len. Regisseur is Susanne Bier 
(After the wedding). 
De fi lm begint om 20.00 uur. 
Filmduur: 116 minuten. De en-
tree is 5,00. 
Bel Casca voor meer info over 
deze fi lm óf om te reserveren 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale fi lmprogram-
ma dat voor u klaar ligt bij de
Luifel staat alle informatie over 
de fi lms die gepland staan.
Kijk ook op www.casca.nl of
op de facebookpagina Casca 
welzijnsorganisatie.

Teylers Museum.

Het Fundatiehuis.



Gezocht: Coördinator 
Duurzaamheid

In deze uitgave:
-  23 maart compostdag

-  Insectentuin voor  
kinderboerderij

-  Hondenpoepzakjes- 
automaat

Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 20 maart 2013

Kunstbank ‘Vierseizoenen’ officieel in gebruik 

Is uw dak geschikt voor zonnepanelen? 

Paasfeest op kinderboerderij ’t Molentje

Op woensdag 13 maart namen wethouders 
Jur Botter en Christa Kuiper de nieuwe 
‘Vierseizoenenbank’ op de hoek Binnenweg-
Julianalaan in Heemstede officieel in gebruik. 
Deze kunstbank is het resultaat van een 
ontwerpwedstrijd die het college van B&W 
begin 2012 heeft uitgeschreven.

De Heemsteedse kunstenares Sytske van Gilse heeft 
met haar ontwerp ‘Vierseizoenenbank’ uiteindelijk 
gewonnen. Haar creatie is door het bedrijf Tomaello uit 
Vlaardingen verwerkt in een zitbank.

Inwoners en bedrijven kunnen voortaan via de 
website www.zonatlas.nl/heemstede in één 
oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het 
plaatsen van zonnepanelen en het opwekken 
van zonne-energie. Doordat de Zonatlas 
gebruikmaakt van kadastrale gegevens, 
luchtfoto’s, hoogte- en klimaatinformatie en 
historische weergegevens, wordt nauwkeurig 
geschat hoeveel zon er op een specifiek dak valt. 

De Zonatlas houdt rekening met de hoogte van 
gebouwen, bomen, schoorstenen, oppervlakte van 
het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon.  
Ook kunnen inwoners verschillende berekeningen 

Op zondag 24 maart neemt Kinderboerderij  
’t Molentje alvast een voorschot op het paasfeest. 
Van 11.00 tot 15.00 uur is de boerderij op zijn 
paasbest ingericht. Op het plein vindt u een 
markt met verschillende producten. 

De Vrienden van Kinderboerderij Heemstede 
verkopen biologische eieren en geitenkaas en 
houden een donateursactie. In het kippencafé zijn 
hapjes en drankjes verkrijgbaar. Ook zijn dit jaar 
Pannenkoekenhuis De Konijnenberg, imker Pim 
Lemmers en cadeauwinkel Eigenwijz weer van de partij. 
De markt wordt muzikaal omlijst door huisaccordeonist 
Henk.

Voor de kinderen is een speurtocht uitgezet. Bij het juist 
invullen van de opdrachten ontvangen zij een kleine 
paasattentie. Ook kunnen ze eierdopjes met lepeltjes 
versieren zodat met Pasen het 
ei kleurig op tafel komt te staan. 
Inschrijven voor de vossenjacht 
die op zondag 26 mei plaats-
vindt in het jubilerende 
Wandelbos Groenendaal kan 
ook al!
De toegang tot het paasfeest is 
gratis. Alle opbrengsten van de 
verkoop komen ten goede aan  
de kinderboerderij.

Wethouders Christa Kuiper, Jur Botter en kunstenares  
Sytske van Gilse planten de eerste bloemen in de kunstbank.

uitvoeren over bijvoorbeeld de terugverdientijd van de 
investering. De rekenhulp geeft automatisch aan voor 
welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt 
zijn.

Koop nu zonnepanelen!
De gemeente wil ook het collectief inkopen van 
zonnepanelen stimuleren. Daardoor dalen de 
prijzen en schakelen steeds meer mensen over naar 
duurzame stroom van hun eigen dak. Heemstede wil 
met dit initiatief inwoners en bedrijven helpen met 
energiebesparing en energieopwekking. Met de lente 
in aantocht, de btw-verlaging van 21 naar 6 procent per 
1 maart op arbeidsloon en omdat dit jaar het laatste 
jaar is van de landelijke subsidie op de aanschaf van 
zonnepanelen, is het nu het moment om zonnepanelen 
te kopen. 

Meer weten?
Kijk op www.zonatlas.nl/heemstede. Wilt u op de 
hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen 
en subsidies voor zonnepanelen, meld u dan aan bij 
gemeente@heemstede.nl. 

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

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

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

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

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



Heeft u net als de gemeente Heemstede 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan? 
Bent u ondernemend en werkt u graag 
samen? Vindt u het een uitdaging om de 
uitvoering van de duurzaamheidsnota in 
goede banen te leiden? Bent u flexibel en 
op korte termijn beschikbaar?

Wellicht bent u dan de juiste persoon om een deel 
van de projecten uit de nota Duurzaamheid uit te 
voeren. Een aantrekkelijke én uitdagende tijdelijke 
klus voor gemiddeld ongeveer 8 uur per week tot 
en met 2015.

Meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op met  
Alan Borg, afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid:  
(023) 548 57 48.

Solliciteren?
Reageren kan via www.werkenbijheemstede.nl.  
Hier vindt u ook meer informatie over deze 
vacature en de reactietermijn.

Duurzaamheidscoördinator  ± 8 uur p.w. (tijdelijk tot 2016)

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

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

Insectentuin voor 
Kinderboerderij

Expositie ‘Fien is…’ 21 maart in Heemstede 

Zaterdag 23 maart 2013:  
Landelijke Compostdag
Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval 

Op zaterdag 16 maart hebben vrijwilligers een 
insectentuin aangelegd bij kinderboerderij ’t Molentje 
in het kader van de landelijke actie NL Doet. 

Op 21 maart 2013, de Internationale dag tegen racisme en 
discriminatie, is de expositie ‘Fien is...’ in de publiekshal van het 
raadhuis van de gemeente Heemstede te bekijken. Deze reizende 
expositie hangt nog tot en met april in het raadhuis. 

De expositie bestaat uit 7 tekeningen waarop figuurtje Fien te zien is; zij is gemaakt 
door kunstenaar Marjolein van Haaften uit Haarlem. Elke tekening beeldt een 
gemoedstoestand uit die ervaren kan worden als gevolg van discriminatie en/of 
ongelijke behandeling, een onderwerp dat soms moeilijk bespreekbaar is. Hiermee 
vraagt Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) op een positieve, luchtige 
manier aandacht voor discriminatie. 

Op zaterdag 23 maart 2013 kunnen inwoners 
van de gemeente Heemstede op vertoon 
van hun legitimatie gratis vier zakken 
compost ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47.
 
Wethouder Jur Botter reikt om 09.00 uur de eerste 
zakken compost uit. De milieustraat is op zaterdag 
geopend van 09.00-16.00 uur. Kom op tijd, want
op=op! 
Kijk voor meer informatie op www.compostdag.nl. 

Hondenpoepzakjes- 
automaat in  
Wandelbos
Groenendaal 

De Vereniging Vrienden van het Wandelbos  
Groenendaal heeft twee hondenpoepzakjes-
automaten geplaatst bij de parkeerplaatsen aan 
de Sparrenlaan en Burgemeester Van Rappardlaan. 
Met dit initiatief wil de vereniging het opruimen van 
hondenpoep stimuleren.

Loket Heemstede is er 
voor u!



De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 28 maart a.s. 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
-  Vaststellen agenda raadsvergadering 28 maart 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten
-  Verordening openbaar water Heemstede,  

inclusief ligplaatsenbeleid

-  Gemeenschappelijke regeling werkvoorzienings-
schap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

-  Havendreef: vaststellen stedebouwkundig kader, 
welstandscriteria en intentieovereenkomst

- Initiatiefvoorstel PvdA: Starterslening
-  Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken 

Noordoost’

Hamerpunten 
-  Verordening sociaal medisch geïndiceerde 

kinderopvang gemeente Heemstede
- Brandveiligheidscontroles 2013

Overige punten
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt

Omgevingsvergunningen (reguliere procedures)

Drank- en horecavergunning

Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 

Handhavingsactie personenauto Kerklaan

Vaartuig Houtvaart

Aanvragen omgevingsvergunning 
-  Heemsteedse Dreef 277 het kappen van een  

cypres/conifeer wabonummer 3930, ontvangen  
7 maart 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
-  Johannes Verhulstlaan 36 het verbouwen van de 

garage naar een woonbestemming en vergroten van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 2012.343, 
verzonden 12 maart 2013

-  Matthijs Vermeulenlaan 2 t/m 30 het bouwen van 15 

Op 13 maart 2013 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een drank- 
en horecavergunning voor het uitoefenen van het 

horecabedrijf te verlenen aan Grieks Restaurant 
Atmosphera, Raadhuisstraat 58 A.

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

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de raad de 
nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. 
De Verordening treedt met ingang van 28 maart 
2013 in werking. De huidige Algemene Plaatselijke 
Verordening komt per die datum te vervallen.
De meest opvallende wijzigingen in de Verordening 
houden verband met de Lex Silencio Positivo. De Lex 

Silencio Positivo (hierna: LSP) houdt in de regel in dat 
een positief besluit tot stand komt, als niet tijdig wordt 
besloten. Voor iedere vergunning of ontheffing is een 
afweging gemaakt over het wel of niet toepassen van 
de LSP. Voor vergunningen en ontheffingen die vallen 
onder de reikwijdte van de Europese Dienstenrichtlijn 
was dat in 2009 al gedaan. 

De Verordening ligt tot en met 12 juni 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis en zijn ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.

Een Citroën Berlingo, kleur blauw, met Engels 
kenteken: WR04 YNT ter hoogte van Kerklaan 61 is 
in opdracht van het college van B&W van de weg 
verwijderd.

 

De personenauto wordt tot en met 19 juni 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn personenauto met toebehoren ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien de 
personenauto niet wordt opgehaald, zal het college  
 

de personenauto met toebehoren (waaronder 2 
ladders) openbaar verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen.
Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een sloep 
aangetroffen met zwarte kap in de Houtvaart ter 
hoogte van P.C. Hooftkade 9, die is vastgemaakt aan 

een gemeentelijke boom. Dit is NIET toegestaan.
De eigenaar van het vaartuig wordt verzocht per 
direct het touw rondom de gemeentelijke boom te 
verwijderen. 

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

eengezinswoningen met bergingen, wabonummer 
3303, verzonden 15 maart 2013

-  Zandvoortselaan 99 het uitbreiden van een 
woonhuis, 2013.006, verzonden 15 maart 2013 

-  Van der Horstlaan 54 het vergroten van een trapgat + 
doorbraak in constructiewand, wabonummer 3563, 
verzonden 15 maart 2013

-  Zandvoorter Allee 1 constructieve wijziging 
draagstructuur gedeeltelijk van dragende 
binnenwanden naar stalen liggers en kolommen, 
wabonummer 3659, verzonden 15 maart 2013

-  Linge 75 het kappen van een berk, wabonummer 
3793, verzonden 15 maart 2013

-  Johan Wagenaarlaan 72 het kappen van 9 bomen, 
wabonummer 3815, verzonden 15 maart 2013

Verleende omgevingsvergunning 
-  Zandvaartkade 11 het kappen van een boom, 

wabonummer 3595, verzonden 15 maart 2013

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering gemeenteraad

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 
ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
tel. (023) 548 56 46 of e-mail:  
raadsgriffier@heemstede.nl.



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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

Palmpasenstokken versieren
Heemstede - Op zondag 24 
maart is het Palmpasen, de dag 
waarop de intocht van Jezus in 
Jeruzalem wordt herdacht. Je-
zus werd als een held ontvangen 
en met palmtakken toegezwaaid. 

Om hier bij stil te staan gaat de 
werkgroep kinderwoorddienst 
van de parochie Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart aan het Val-
kenburgerplein in Heemstede op 
zondag 17 maart, tijdens de vie-

ring van 10.30 uur, samen met de 
kinderen Palmpasenstokken ver-
sieren. Kinderen vanaf 4 jaar zijn 
van harte welkom. De parochie 
zorgt voor kruizen en decoratie. 
Tijdens de hoogmis van Palmpa-
sen (24 maart) lopen de kinde-
ren met hun Palmpasenstokken 
in optocht door de kerk.

Aanmelden uiterlijk 28 maart
Open rondleiding bij Paswerk

Regio - Sociale onderneming 
Paswerk organiseert op don-
derdagmiddag 4 april een Open 
rondleiding. Bij Paswerk werken 
1.000 mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Met bege-
leiding en ondersteuning werkt 
een groeiend aantal medewer-
kers via Paswerk bij werkge-
vers in de regio. Andere mede-
werkers werken in de eigen Pas-
werk bedrijven. Deze bedrijven 
werken voor allerlei opdracht- 
gevers in de regio en zelfs ver 
daar buiten. Een deel van de-
ze bedrijven is gevestigd in het 
Paswerk bedrijvencomplex in 
Cruquius, zoals Verpakken, As-
semblage, Grafisch, Wielwerk en 
Textiel.
Paswerk hoort vaak dat men-
sen uit de regio frequent langs 
het pand rijden, maar geen idee 
hebben wie daar werken en wat 
daar gebeurt. Er wordt bij al die 
verschillende bedrijven onder 
één dak veel werk verzet. En er 

wordt voor heel veel opdracht-
gevers werk in Cruquius uitge-
voerd. Daarom wordt een Open 
rondleiding georganiseerd voor 
iedereen die (serieuze) belang-
stelling heeft. Op donderdag 4 
april van 13.00 tot 15.00 uur is 
het mogelijk om te zien waar de 
Paswerk mensen in Cruquius zo-
al mee bezig zijn.

Het programma van de Open 
rondleiding is compact:
•   13.00 uur: ontvangst
•   13.30 uur: rondleiding (een 

uur)
•   14.30 uur: even napraten
•   15.00 uur: afscheid.

Er zijn géén kosten aan verbon-
den. In verband met organisa-
tie en veiligheidsrichtlijnen is 
het wel noodzakelijk om je even 
aan te melden uiterlijk donderdag 
28 maart via www.paswerk.
nl/rondleiding of via e-mail bij 
wendy.wijnberg@paswerk.nl.

Paswerk Verpakken is een van 
de vele Paswerk bedrijven die tij-
dens de Open rondleiding be-
zocht wordt.

Oratoriumkoor Bennebroek 
met promenadeorkest

Bennebroek – Woensdag 10 april treedt het Oratoriumkoor Ben-
nebroek op in de Jozefkerk aan de Kerklaan 9 in Bennebroek. Me-
dewerking verleent het promenadeorkest. De aanvang is 20.15 uur.
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