
Heemstede - Uit bijna 4.000 
aanmeldingen zijn de straat-
speelavonden gekozen als één 
van de 60 finalisten en  ma-
ken kans op een Oranje Fonds 
Kroonappel. Na twee stemron-
des strijden zij op 18 april om 

de eervolle vermelding Kroonap-
pel én een geldbedrag van maar 
liefst 50.000,=.
Hiermee kunnen de winnaars 
nog meer ontmoetingen tussen 
groepen mensen mogelijk ma-
ken en langgekoesterde wen-

sen in vervulling laten gaan. Op 
donderdag 18 april komen al-
le 60 finalisten bij elkaar bij Fort 
Voordorp in Groenekan, per ca-
tegorie zijn er 20 kandidaten. 
Met deze allerlaatste ronde komt 
er uiteindelijk één winnaar per 
categorie uit de bus. De win-
naars worden aan het eind van 
de middag na het juryberaad be-
kend gemaakt. De officiële prijs-
uitreiking vindt plaats op 16 mei.  
Op de finaledag presenteert el-
ke organisatie zich aan mede-
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Straatspeelavonden Casca door naar 
finale Oranje Fonds Kroonappels
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Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
maakt indruk in Bad Pyrmont
Heemstede - In het paasweek-
end was het voltallige Heem-
steeds Philarmonisch Orkest te 
gast in Bad Pyrmont, de  Duitse 
zusterstad van Heemstede.  Op 
zaterdagavond 30 maart speel-
den zij voor een goed gevul-
de zaal in het Konzerthaus een 
uniek concert van wereldklasse.  
Het HphO opende met de werve-
lende ouverture ‘Slavic Holiday’ 
van Alexandr Glazounov.   Daar-
na kwam saxofonist Johan van 
der Linden het podium op voor 
de wereldpremière van het Con-
cert voor altsaxofoon en orkest 
van Henry Kelder.  Dit concert is 
speciaal voor het HphO en Jo-
han van der Linden geschreven 
met behulp van een subsidie van 
het Fonds voor de Podiumkun-
sten. Het orkest zette in, zo zacht 
dat het nauwelijk hoorbaar was 
en onder het steeds ietsje ster-

ker wordende geluid van de strij-
kers zette ook Johan zijn eerste 
noten in. Het publiek luisterde 
ademloos naar een romantisch 
eerste deel. Daarna kwam een 
swingender gedeelte en hoorde 
men een hele andere kant van 
de saxofoon.  Na een verstild en 
lyrisch middendeel volgde de ca-
dens, een technisch hoogstand-
je van deze solist van wereld-
klasse! Na een swingend eind-
gedeelte ontvingen orkest, solist 
én componist een ovationeel ap-
plaus van het aanwezige publiek.
Na de pauze speelde het HphO 
de wereldberoemde Schilderij-
ententoonstelling van Modest 
Moessorgsky. Het publiek  luis-
terde ademloos naar de zeer ver-
schillende delen, sommige gril-
lig, sommige lyrisch en schitte-
rend gearrangeerd voor orkest 
door Mikhail Tusmalov.  Ook hier 

werd gepassioneerd gespeeld 
door de spelers en zij werden 
beloond met een luid applaus. 
Daarna volgde een bijzonde-
re toegift, samen met Johan van 
der Linden op  sopraansaxofoon, 
die van achter uit de zaal al spe-
lend aan kwam. Steeds meer in-
stumenten begonnen met hem 
mee te spelen tot uiteindelijk het 
hele orkest in een steeds hoger 
wordend tempo meespeelde met 
Ah! Vita Bella. Een knallend ein-
de van een uniek concert!

Voor wie het jammer vindt dit 
gemist te hebben: komende 
zondag trakteert het HphO met 
Johan van der Linden Heemste-
de ook op dit concert! 
Om 20.15 uur in de Bavokerk aan 
de Herenweg. Kaarten á 17,50 
euro verkrijgbaar aan de kassa 
of via www.hpho.nl.

www.heemsteder.nl

Kom Paul feliciteren 
op vrijdag 5 april met zijn 

60e verjaardag 
Er is een leuke verrassing 

voor iedere klant.
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BEZORGERS
Voor meer informatie bel je 

met Martin van Ooijen

Omg. Jan van den Bergstraat

MEt SpOEd GEVRaaGd
werkers en bestuursleden van 
het Oranje Fonds én aan 9 ande-
re finalisten in de eigen catego-
rie. Elke presentatie duurt maxi-
maal 5 minuten: 1 minuut voor 
het filmpje wat vooraf op loca-
tie is opgenomen en daarna nog 
4 minuten voor bijvoorbeeld een 
presentatie, een gedicht, een 
voordracht of iets anders. Uitein-
delijk bepalen een jury bestaan-
deuit het bestuur van het Oran-
je Fonds en externe deskundigen 
de drie winnaars.

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(17 tot en met 28 maart 2013)

Huwelijken:
Geen

Geboorten:
Fleur L.E. Enneman, doch-
ter van S.G.H. Enneman en 
F. Maat

Ligplaatsbeleid schepen aan gemeentelijke
oevers aangenomen door de raad
Heemstede - Het nieuw in te 
voeren beleid aangaande het 
toewijzen van vergunning, om 
een bootje of schip af te meren 
aan gemeentelijk openbaar wa-
ter, had nogal wat voeten in de 
aarde. Liefst vier amendemen-
ten waren er nodig om tot een 
min of meer sluitende regeling 
te komen. Ambtelijke viel er op 
het oorspronkelijke stuk nog al 
wat aan te merken. Zo was on-
duidelijk hoe de toewijzing zou 
plaatsvinden. Raadsleden von-
den het ongewenst is om zeil-
boten te verplichten hun mast te 
strijken. Daarnaast is het onge-
wis of het echt een probleem is 
als lange en zware schepen aan 
de Tooropkade worden afge-
meerd. Zij zouden een probleem 
zijn voor de Roei en Zeilvereni-
ging Het Spaarne. Bezitters van 
boten die een perceel hebben 
dat grenst aan het openbare
water hebben niets te vrezen van 
de nieuwe regeling. Zij kunnen 
hun vaartuig afmeren aan hun 

eigen grond. De overige plaatsen 
aan het openbare water worden 
verdeeld onder de aanvragers. In 
eerste instantie komen de be-
woners uit de naaste omgeving 
(de wijk) aan de beurt. Bij over 
inschrijving wordt er geloot. De 
uitgelote aanvragers komen op 
een wachtlijst. Zeilschepen hoe-
ven hun mast niet te strijken. De 
gemeente houdt een quick scan 
om vast te stellen of de roeiver-
eniging echt last heeft van gro-
te schepen aan de Tooropkade. 
Voorlopig denkt de gemeente
het toezicht op de handhaving 
door de eigen gemeentelijke 
toezichthouders te kunnen uit-
voeren. Er mag op de aange-
meerde boten niet worden ge-
recreëerd, er mag niet geklust 
worden aan de boot of onder-
houd gepleegd, liggend aan de 
gemeentelijke wallenkant. Hoe 
dit alles te handhaven is zal nog 
moeten blijken. Her en der bin-
nen de gemeente zijn stukken 
of stukjes wallenkant aangewe-

zen als ligplaats. Steekt het schip 
meer dan 2 meter uit boven de 
waterlijn en/of is het schip lang 
dan 10 meter dan is er helaas 
geen plaats in Heemstede be-
schikbaar. Er kan misschien 
voor een enkel vaartuig dat lan-
ger is dan 10 meter een onthef-
fi ng worden verleend. In totaal 
zijn er 178 ligplaatsen te verge-
ven. Er wordt tijdelijk een amb-
tenaar in dienst genomen voor 
het verwerken van de aanvra-
gen en het afgeven van de ver-
gunningen. De extra koste van 
deze ambtenaar worden betaald 
uit de opbrengst van het liggeld. 
Totaal investeert de gemeente 
68.000 euro aan voorzieningen 
om schepen af te meren. Afhan-
kelijk van de lengt van het schip 
betalen eigenaren respectieve-
lijk 127, 288, 434 of 588 per jaar 
en 59 euro voor de vergunning. 
Na het verwerken van de amen-
dementen ging de gemeente-
raad unaniem akkoord. 
Eric van Westerloo

Onbekend Heemstede
Groenendaal (1)

Dit jaar is het honderd jaar gele-
den, dat de gemeente Heemste-
de Groenendaal aankocht van de 
familie Van Merlen en openstel-
de als wandelbos. De offi ciële 
opening was op 17 juli 1913. De 
komende weken zullen we in De 
Heemsteder afbeeldingen tonen 
van Groenendaal, hoe het vroe-
ger was. 

De ingang aan de Torenlaan
De buitenplaats Bosbeek met 
het grote huis werd in 1873 aan-
gekocht door Gerrit Visser van 
Hazerswoude, een rijke fabri-
kant uit de Zaanstreek, voor zijn 
dochter Clasina Aleida. Zij was 
getrouwd met jonkheer Jean-
Baptiste van Merlen. Een jaar 
later wordt het ernaast gelegen 
Groenendaal gekocht en met 
Bosbeek verenigd. Van Merlen, 
tot die tijd in het leger, stort zich 
op het herstel van het verwaar-
loosde landgoed. Bomen worden 
vervangen, het huis opgeknapt, 
een vaart gegraven. We moe-

ten ons goed realiseren, dat het 
gehele landgoed volledig afge-
sloten was, privé-eigendom van 
de op dat moment allerrijkste 
Heemstedenaren. Als ‘normale’ 
Heemsteedse burger kwam je er 
niet of nauwelijks. Af en toe zag 
je misschien eens een koets uit 
één van de uitgangen rijden. De 
hekken gingen dan even open, 
en daarna direct weer dicht. Er-
achter lag het kolossale, woes-
te en onbekende bos, dat enkel 
betreden werd door een handvol 
mensen.
Op deze ansichtkaart zien we de 
ingang aan de Torenlaan, aan de 
noordkant van Groenendaal aan 
de Herenweg, vlak bij waar nu de 
Ritzema Boskade is. De ingang is 
de laatste eeuw niet veranderd, 
enkel de woning die er stond is 
verdwenen.
Op 23 mei a.s. publiceert de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek een boek over de 
geschiedenis van Groenendaal. 
In 240 pagina’s vertellen we over  

de geschiedenis van Groenen-
daal, over de aankoop in 1913, 
over Groenendaal als volksbos, 
over de Flora’s en ook over de 
Belvedère, de kinderboerderij, 
de Vrijheidsdreef, natuur en eco-
logie en nog veel meer. Het boek 
bevat tal van illustraties en foto’s 
en veel materiaal dat nog nooit 
getoond is. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl. 
Er is door de gemeente Heem-
stede een speciale website ge-
maakt: wandelbos.heemstede.nl 
(zonder www). Hier kunt u zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina.

Ingang Torenlaan.

Heemsteder 
niet meer 
huis-aan-
huis in 

Bennebroek
Heemstede – De Heemste-
der wordt vanaf deze week, 
woensdag 3 april 2013, niet 
meer huis-aan-huis verspreid 
in Bennebroek. De Heemste-
der wil zich nog meer gaan 
toeleggen op ‘al het nieuws’ 
uit de gemeente Heemste-
de. Berichtgeving over Ben-
nebroek zal dus geen voor-
rang hebben op activiteiten 
die in Heemstede plaatsvin-
den. Dat gold al voor politie-
ke en gemeentelijke bericht-
geving over Bennebroek, dat 
sinds enige tijd onder de ge-
meente Bloemendaal valt. 
In Bennebroek is de Heem-
steder wel verkrijgbaar op een 
tweetal punten. Dat zijn Bru-
na aan de Zwarteweg 24 en 
Tankstation Compaan aan de 
Rijksstraatweg 3.

Knutselen met 
juf Renate

Heemstede - Woensdagmiddag 
is het knutselmiddag, voor meis-
jes én jongens van 5 tot en met 
10 jaar. Knutseljuf Renate be-
denkt prachtige, leuke en mooie 
dingen om te maken. Er wordt 
gewerkt met hout, stof, papier, 
verf, kralen etc. Op woensdag 10 
april gaan de kinderen schilde-
ren. Er wordt een mooi schilde-
rij gemaakt. De Woensdagmid-
dagclub - Knutselen met Rena-
te is elke woensdag van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten per keer 
zijn: 4,00, een kaart voor 10x kost 
35,00. Kinderen graag per keer 
van te tevoren aanmelden: 023-
548 38 28 – kies 1. (op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur). Kinde-
ren die zich van te voren hebben 
aangemeld gaan voor. Meer in-
formatie: www.casca.nl.
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‘Mijn blauwe 
periode’

Heemstede - Zijn onschuldi-
ge studentenlook is bedrieglijk, 
want de man kan keihard uitha-
len om seconden later alweer te 
vertederen. Zulke types komen 
met alles weg. Wij noemen dat 
ook wel eens: onuitstaanbaar. 
Stefan Pop treedt vrijdag 12 april 
op met zijn cabaretvoorstelling 
‘Mijn blauwe periode’.
Wat niet wordt gezien op inter-
net, televisie, foto of telefoon, 
bestaat tegenwoordig niet. Er 
valt ontzettend veel te zien, ter-
wijl juist dat wat je niet ziet, tot 
de verbeelding spreekt. 
In zijn tweede voorstelling zoekt 
Stefan naar het plaatje dat niet 
wordt gezien. 
Of dat lukt? Dat zul je zelf moe-
ten komen zien, anders geloof je 
het toch niet. 

Info
Deze voorstelling is op vrijdag 12 
april om 20.15 uur in Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kaartverkoop van maandag 
t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aanvang 
aan de kassa van de Luifel.  U 
kunt ook telefonisch reserveren 
via 023 548 38 28 kies 1.

Fotografi e: Joe Meijer.

Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+)
Lezing ‘Andalusië’
Een virtuele klassieke reis 
langs de Moorse moskee-
en en renaissance-kathedra-
len, langs barokke kloosters 
en Mudejar-paleizen van het 
mooie Andalusië. De reis gaat 
door Sevilla, de oude provin-
cie-hoofdstad met een rij-
ke koloniale haven. Weten-
schap en cultuur wedijveren 
in Cordoba en Constantinopel 
en de stad Granada waar als 
laatste islamitisch bolwerk van 
de 13e tot 15e eeuw de Moor-
se cultuur bloeide. Ook de 
vesting van Malaga, het ravijn 
van Ronda, het paleis van Me-
dina az Zahra en de rococo-
kerken van Priego de Cordoba 
zijn in de gevolgde route op-
genomen.
Geert van Boxtel is kunsthisto-
ricus en zal hier boeiend over 
vertellen.
De Trefpunt-Casca-lezing is 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op dins-
dag 9 april om 14.30 uur. De 
entree is 4,00. Telefoon (023) 
548 38 28 kies 1. www.cas-
ca.nl.

Woensdagavondfi lm
Engels drama
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een fi lm in de 
theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 10 april is dat 
een Engels drama, dat speelt 
in de High Society van het 19e 
eeuwse Rusland. Met Keira 
Knightly, Jude Law en Aaron 
Johnson. 
De fi lm begint om 20.00 uur. 
Filmduur: 129 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 lmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel staat alle informatie over de 
fi lms die gepland staan. Kijk 
ook op www.casca.nl of op de 
facebookpagina Casca wel-
zijnsorganisatie.

Themamiddag
Social Media en ouderen
Bij de ‘oude media’ was er één 
zender (letterlijk bv. de televi-
siezender) en een publiek vol 
ontvangers. Bij Social Media is 
de scheiding tussen zender en 
ontvanger niet meer zo zwart-
wit. Gebruikers van Social Me-
dia zorgen samen voor de in-
houd door berichten, foto’s en 
video’s te delen en hierover 
met elkaar in gesprek te gaan. 
Dit kan in kleine (vrienden)
groepen, maar ook in grote-
re zakelijke netwerken. Lu-
do Korteman van Seniorweb 
geeft samen met leerlingen 
van het Nova College infor-
matie over Social Media aan
ouderen. Maak kennis met 
nieuwe manieren van commu-
niceren zoals Facebook, Twit-
ter, Skype, Schoolbank, enz. 
En: wat gebeurt er als ik niet 
meedoe?  
De organisatie van deze the-
mamiddag is in handen van: 
WOH, de Pauwehof en Casca. 
Kaarten reserveren: Welzijn 
Ouderen Heemstede (WOH), 
tel. 023- 528 85 10, de Pauwe-
hof: 023-5286022 en de Luifel: 
023-548 38 28 kies 1.  
De themamiddag is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op dinsdag 16 
april van 14.00 uur tot 16.00 
uur en de entree is 3,50 inclu-
sief een kopje koffi e/thee.

Inloop bij 
Plexat op 
vrijdag

Heemstede - Ga jij je vrij-
dagavond weer relaxed be-
ginnen?  Bij ‘t = Weer Vrij-
dag kunnen jongeren van 11 
jaar en ouder lekker chillen 
en hangen, een potje poo-
len, airhockey spelen of WII-
en op een groot scherm. Vaak 
doen ze ook een cool spel of 
een vette sportieve activiteit. 
Op vrijdag 12 april kun ge-
woon binnenlopen, je bent 
van harte welkom! Heb je een 
goed idee voor een activiteit, 
laat het dan weten! 
Als je wat later wilt komen, 
bijvoorbeeld na het sporten, 
dan is dat ook prima!
‘t=Weer Vrijdag is in Plexat, 
Herenweg 96, Heemstede 
van 20.00-22.00 uur. 
Entree: gratis. Plexat is ook 
te vinden op www.casca.nl 
en volg Plexat op: www.fa-
cebook.com/plexat.casca, 
www.plexat-heemstede.hy-
ves.nl of via twitter@Plexat-
Heemstede.

Lisette van Elk houdt het spannend

“Ik vermoed dat ik een kronkel in 
mijn hoofd heb, die allerlei ver-
rassende plotten bedenkt”, vertelt 
Lisette van Elk. “Mijn man denkt 
dat hij met een soort van Step-
hen King getrouwd is. Je merkt 
wel dat extreme verhaallijnen tot 
de verbeelding spreken van de 
lezers. Het gaat zo: meestal heb 
ik de basis van een verhaal al be-
dacht en dan weet ik halverwe-
ge hoe de personen tot ontwik-
keling komen.”
Met het verhaal ‘Het perfec-
te weekend’ won Lisette van 
Elk een schrijfwedstrijd. Creatief 
is ze altijd geweest en dus was 
haar keuze voor de Kunstacade-
mie een logische. Schilderen en 
beeldhouwen bleken achteraf 
toch niet de grote passie te zijn. 
Lisette van Elk gooide het over 
een andere boeg en ging com-
municatiewetenschappen stu-
deren, ze paste haar creativiteit 
toe op het ontwerpen van websi-
tes. Jarenlang zocht ze haar heil 
in het commerciële zakenleven. 
Tot ze twee jaar geleden kwam 
thuis te zitten met een burn-out. 
Als vorm van therapie hield ze 
een weblog bij die tot haar ver-
bazing door veel mensen werd 
gevolgd. Nog steeds verschijnen 
haar schrijfsels als een dagboek 
(burnoutmama.blogspot.com) op 
het internet, ze gaan veelal over 
de dagelijkse gebeurtenissen. Li-

sette: “Blijkbaar vindt men het 
leuk wat ik schrijf. Het moedigde 
me destijds aan om mee te doen 
met schrijfwedstrijden en eigen-
lijk viel ik al meteen in de prijzen.”
Bezig zijn met taal zat er al vroeg 
in bij de op de Veluwe geboren 
schrijfster. “Ik schreef op school, 
het Marnix College in Ede, regel-
matig gedichten samen met een 
vriendin.” Achterin de klas zetten 
ze hun diepste gedachten op pa-
pier, terwijl voor de klas mees-
ter Jan Siebelink de dames gade 
sloeg. De beroemde auteur wist 
volgens van Elk precies waar ze 
mee bezig waren en liet ze lek-
ker hun gang gaan. Ze waren 
immers in de weer met taal.
Vijf jaar geleden kwam Lisette 
van Elk met haar man in Heem-
stede wonen en hebben ze in-
middels samen een dochtertje. 
Door de publicatie van haar ver-
halen hoopt ze  uiteindelijk de 
weg vrij te maken voor een ro-
man. Het begin is er en een le-
zerspubliek heeft ze al. We gaan 
nog veel horen van de jonge 
schrijfster.
Op zaterdag 6 april om 16.00 uur 
presenteert boekhandel Blokker 
de verhalenbundel ‘niets is wat 
het lijkt’ waarbij enkele van de 
auteurs waaronder Lisette van 
Elk aanwezig zijn om te signe-
ren. De toegang is vrij.
Mirjam Goossens

sette: “Blijkbaar vindt men het 
leuk wat ik schrijf. Het moedigde 
me destijds aan om mee te doen 
met schrijfwedstrijden en eigen-
lijk viel ik al meteen in de prijzen.”
Bezig zijn met taal zat er al vroeg 
in bij de op de Veluwe geboren 
schrijfster. “Ik schreef op school, 
het Marnix College in Ede, regel-
matig gedichten samen met een 
vriendin.” Achterin de klas zetten 

“Ik vermoed dat ik een kronkel in sette: “Blijkbaar vindt men het sette: “Blijkbaar vindt men het 

Heemstede –  Tien verrassende, sommige verbijsterende 
verhalen bevat de verhalenbundel ‘Niets is wat het lijkt’. De 
auteurs van dit verrukkelijke leesvoer  voor de zomervakan-
tie zijn stuk voor stuk veelbelovende, nog onbekende schrijf-
talenten. Een van de geselecteerde verhalen ‘Het perfecte 
weekend’ is van Lisette van Elk (34) uit Heemstede. 

Het verhaal over wat begint als een idyllisch uitje van moe-
der en dochter eindigt met een bizarre twist,. De schrijfster 
schijnt ze moeiteloos uit haar mouw te schudden. Wellicht 
heeft ze inspiratie opgedaan bij haar leraar op het VWO in 
Ede, Jan Siebelink. Hoewel ze hem in die tijd maar een war-
rige professor vond.

Een Midzomernachtsdroom 
op Hageveld
Heemstede - Leerlingen uit de 
onder- en bovenbouw van Col-
lege Hageveld spelen dit jaar 
een komedie van Shakespeare: 
Een Midzomernachtsdroom. Een 
verhaal met vele verwikkelingen 
over liefde, verraad en een po-
ging om goed te doen met een 
vreselijk doch komisch gevolg. 
Zoals altijd speelt schooltoneel 
Hageveld de voorstelling met 
een twist. Het verhaal speelt zich 
dit keer af in de beruchte nacht-
club ‘Athena’ geleid door de lei-
der van de plaatselijke maffi a 
Theseus en Puck sluipt met haar 
liefdesdrankjes door een roken-
de vuilnisplaats. 
Het wordt een fantastische voor-
stelling gevuld met spel, dans en 
muziek, en als u snel bent, kunt 
u het zelfs nog specialer maken. 
Dit jaar zijn er namelijk (voor 
een kleine meerwaarde) specia-

le VIP-plaatsen beschikbaar. Na 
een ontvangst met een hapje en 
een drankje, komt u vooraan te 
zitten aan comfortabele tafels, 
middenin Athena zelf! 
De voorstelling speelt op 10, 11 
en 12 april in de aula van College 
Hageveld, aanvang 20 uur. Een 
VIP-plaats kost 7,50 euro, een 
gewone plaats 5 euro. Kaartjes 
zijn te koop bij de administratie: 
mail naar college@hageveld.nl 
of bel naar 023-5100100.

Maaltijd voor 
een tientje
bij Bosbeek

Heemstede - Voor dinsdag 
23 april verzorgen de koks van 
Bosbeek een heerlijke menu! 
De keuze van de kok is: toma-
tensoep, lasagne bolognaise, 
rauwkostsalade, appelmoes 
met een frisse perzikyoghurt.
Tijdens de maaltijd krijgt u 
twee drankjes en het geheel 
wordt afgesloten met een 
kopje koffi e of thee en dat al-
lemaal voor 10,00 euro. Van-
af 12.30 uur wordt u welkom 
geheten door de gastvrouwen 
van Welzijn Ouderen Heem-
stede. De maaltijdbonnen zijn 
te koop bij de receptie van 
Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, telefoon 023-528 85 10.
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Levend tafelvoetbalspel
en meer op geslaagd Alliance Paastoernooi
Wij kijken terug op wederom een geslaagd C–
Paastoernooi op hockeyclub Alliance. Dit 1ste-
lustrum waren er weer ruim 400 spelers en bege-
leiders en was het een gezellige drukte op de Al-
liance hockeyvelden. Na een Siberisch koude pe-
riode was het Paasweekend fris maar heel zonnig, 
wat het toernooi zeker ten goede kwam!
Teams uit de regio (o.a. Rood Wit, HBS, Hisalis, 
Kikkers, Overbos) maar ook ver daarbuiten (o.a. 
Push Breda, Oranje Zwart Eindhoven, Rotterdam) 
hadden zich ingeschreven.
Naast uiteraard hockeywedstrijden (op de foto Al-
liance JC3 in actie tegen team AthenA Amster-
dam) waren er ook iedere dag spelletjes op het 
fun-veld.
Dit jaar was dat het ‘levend tafelvoetbal-spel’. (Op 
de foto team Hisalis MC1 in actie). Verrassend hoe 
goed-gecoördineerd meisjes dit spelletje oppik-
ken t.o.v. goed voetballende jongens, die stoïcijns 
individuele acties willen laten prevaleren! Wat ui-
teraard niet lukt omdat iedere speler in een tuigje 
zit waarin je alleen maar naar links of rechts kunt 
schuiven!
Ook de verschillende opblaas-spellen waren een 
succes. Er waren ook prijzen te winnen voor leukst 
verklede team. 
Zondagavond was er feest in het clubhuis. Met DJ 
‘WTH’ ging het dak er af. Alhoewel iedereen door 
vermoeidheid blij was dat ook daar een eind aan 
kwam!
Voor het 5de jaar was ook dit toernooi weer heel 
gezellig en geslaagd.
Lianne van Gestel, Alliance.

INGEZONDEN

Foto: Harry Opheikens.

Heemstede - Het kan haast niet meer misgaan: RCH derde klas-
ser. In het paasweekend heeft RCH heel goede zaken gedaan. 
De vierde klasse D was de afgelopen weken zeer spannend. Zo 
kon je 10de staan, zo kon je tweede staan. In de eerste helft van 
het seizoen had RCH het nog pittig. Net aan tegen de kop,
maar na het eerste periodekampioenschap kwam RCH op dreef. 
Hoewel het niet altijd gepaard ging met fraai voetbal waren de re-
sultaten zodanig, dat RCH zich al een tijdje koploper mag noe-
men. Mede ook door het morsen van punten door de concur-
rentie. 
Afgelopen paasweekend mochten de mannen van Rene Annee-
se 2x aan de bak. Afgelopen zaterdag werd er al gewonnen van 
Spaarnwoude en 2de paasdag moest er echt hard aan getrokken 
worden, maar, in de 95ste minuut, stond toch de 2-1 winst voor 
RCH op het scorebord bij Beverwijk.
Met nog vier wedstrijden te gaan staat RCH maar liefst 15 pun-
ten ‘los’ van DSOV. Die hebben weliswaar 1 wedstrijd minder ge-
speeld, maar kunnen, theoretisch, RCH nog inhalen, maar dan 
mag RCH geen punten meer verliezen.

Komende zondag kan al het kampioenschap gehaald worden 
door uit DVIJ te verslaan.
Bij winst is er na lange tijd weer een kampioenschap bij RCH. 
Wie dit wil meemaken zal er voor naar IJmuiden moeten gaan. 
Om twee uur begint de wedstrijd bij SVIJ.

Voetbal

RCH derde klasser?

Regio - Waar stadsgenoot EDO 
met een uitzonderlijke inhaalrace 
bezig is en op de goede weg is 
de nacompetitie te ontlopen, laat 
de Kon. HFC het helemaal afwe-
ten. Het paasweekend zou een 
ommekeer moeten brengen in 
de tegenvallende prestaties na 
de winterstop. Voor HFC liep het 
uit op een grote deceptie. Op za-
terdag 30 maart moest de ploeg 
van Pieter Mulders zijn meerder 
erkennen in Westlandia. De eer-
ste 15 minuten mocht HFC reke-
nen op een goed resultaat. West-
landia werd vastgezet, zodat de 
ploeg alleen maar achteruit kon 
lopen. Een foute pass van Donny 
Verdam werd onderschept door 
de Westlandia aanval en de 1-0 
was een feit. Doelman Van der 
Werff ging niet vrijuit toen een 
vrije trap door de lange aanval-
lers moeiteloos kon worden inge-
kopt en HFC na een half uur al 
tegen een 2-0 achterstand aan-
keek. Dat het voor de rust nog er-
ger zou worden hing in de lucht. 
HFC was het vertrouwen kwijt, 
waardoor de zorgvuldigheid in de 
opbouw stokte. Nog voor de rust 
tilde Ramon Ritsen de stand naar 
3-0. HFC kreeg de bal achterin 
niet goed weg en plofte voor de 
voeten van Ritsen. Vanaf 23 me-
ter haalde hij uit en liet Van der 
Werff  kansloos. HFC probeerde 
het na de rust nog wel. De op-
dracht om minimaal drie doel-
punten te maken was te veel van 
het goede. Dat een van de West-
landia aanvallers door flink te du-
wen aan de bal bleef leidde het 
vierde doelpunt in. Op de val-
reep redde een combinatie tus-
sen Vincent Volkert en Martijn 
Tjon-A-Njoek de eer voor HFC. 
De grootste nederlaag van het 
seizoen was een feit 4-1. 
Maandag, tweedepaasdag, al-
le kans op herstel voor de zo 
geteisterde ploeg. Het laag ge-

plaatste Argon, dat volgende sei-
zoen naar de zaterdag competi-
tie verhuist, leek een ploeg om te 
verslaan.
Wederom lukte het niet. Met een 
1-0 nederlaag kon HFC weer 
huiswaarts. Spelmaker Jeffrey 
Sam Sin was buiten de ploeg ge-
laten. Al is hij momenteel niet in 
goeden doen ook een minder 
spelende Sam Sin is een steunpi-
laar voor de ploeg. Hij mocht dan 
ook in de tweede helft alsnog zijn 
opwachting maken. HFC begon 
zoals altijd goed aan de wedstrijd 
alleen lag het speltempo veel te 
laag. In buitenspelpositie scoor-
de Tjon-A-Njoek, maar daar-
mee was het kruit nog niet ver-
schoten. Kansen en kansjes voor 
Lomis, Opoku, Verkaik en Tjon-
A- Njoek volgden elkaar op en 
daar stelde Argon weinig tegen-
over. Na de rust waren de kan-
sen vooral voor HFC, een volley 
van Mike van der Ban verdien-
de een beter lot. Een gruwelijke 
fout in de verdediging van HFC 
bracht Argon in de 68 minuut 
de drie punten. Een lage corner 
verdween bij de eerste paal in 
een keer in het doel. Ondanks 
een verdediger tegen de doel-
paal glipte de bal er tussen-
door. Nog nadrukkelijker koos 
HFC voor de aanval. Centrumver- 
dediger Roy Verkaik werd de ex-
tra spits en achterin werd er één 
op één gespeeld. Even konden 
de HFC supporters juichen toen 
uit een onoverzichtelijke situa-
tie de bal de doellijn leek te pas-
seren. Volgens de scheidsrechter 
was dat niet zo en bleef het bij 
1-0. Tijdens het slotoffensief ont-
brak het HFC aan overleg. Voor 
de zoveelste maal dit jaar kan 
HFC een overwicht niet omzet-
ten in punten. Aanstaande zon-
dag 7 april de Haarlemse derby 
EDO-HFC. 
Eric van Westerloo

Kon. HFC twee 
wedstrijden nul punten
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Bridgeclub Bel Air
De winst tijdens de vorige zitting hebben Joke v.d. Lans en Helmie 
v.d. Berg vleugels gegeven. Met een score van 66,67% werden 
zij weer eerste en hebben de eerste plaats in deze serie stevig in 
handen. Op 22% achterstand komen Pim Houtzager en Jan Zwa-
neveld pas op de tweede plaats.  Ondanks een magere 48,96% 
nemen Jan Pieters en Piet v.d. Raad de derde plaats in. Ans Pie-
ters en Jan Warmerdam herstelden zich van het debacle van vori-
ge week, door nu 58,68% te halen. In de strijd om het slemkam-
pioenschap staan zij met 21 punten ruim boven aan. De eerst vol-
gende zijn Tine Posthuma en Irma v.d. Meer met 14 punten. De 
promotie naar de A lijn pakt voor het nieuwe paar Henk Griffioen 
en Gerard v.d. Berk nog niet goed uit. Met slechts 36,46% kregen 
zij de “rode lantaarn”. Ook Riek en Gerard Hageman bungelen on-
deraan. Ilse en Ron Rusman deden het een stuk beter. Zij werden 
vijfde met 54.17%.
De strijd om de winst in de B lijn is spannend. Hannie Koek en 
Yvon Tromp staan op een totaal van 114.58% en Hilda en Henk 
Uittenbroek hebben 144.17%.  Jet en Kees Gilijamse kwamen vo-
rige week niet verder dan 43% en nu pakten zij de eerste plaats 
met 61,67% en klommen in de richting van de top drie. Marijke v. 
Lamoen en Ronald v.d. Holst hebben nu al twee keer achter el-
kaar samen gespeeld en ondanks het feit dat zij zo vaak “vreemd” 
moeten gaan scoorden zij toch nog 53,33%.  Vorige week werden 
Wieck v. Baars en Ria Lengers nog tweede met 59,58% en voor-
laatste met 41,25%. Het kan verkeren. Annie Heemskerk en Henk 
Vledder moeten op hun tellen passen anders gaan zij vanuit de A 
lijn in een keer door naar de C lijn. Ook nu weer bleef het resultaat 
uit. Met 38,75% eindigden zij onderaan.  De laatste plaats in deze 
lijn wordt ingenomen door twee paren, Ella Wijsman met Lies Hu-
neker en Wil v. Dijk met An Touw. 
Irma Meijssen en Leon Couvee doen het goed. Met een score van 
58,33% werd de eerste plaats gepakt. Lucy Doeswijk haar partner 
had op een verkeerde bladzijde zich afgemeld, zodat op het laat-
ste moment een invalster moest worden opgeroepen. Samen met 
Annie Zwetsloot behaalde zij 56,77%. Door een score van 54,17% 
hebben Irmi v.Dam en Anneke v. Vree de eerste plaats in de rang-
schikkin g gepakt. Marrie Mesman mocht met haar man André in 
de B lijn spelen en kreeg als compensatie 50%. Het paar kwam 
niet verder dan 43,33%. De laatste plaats in deze lijn wordt inge-
nomen door Emmy en Jan v. Stijn met een gemiddelde van 42%.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Fietsbollenstreek 3-daagse
Regio - Ook dit jaar organiseert 
de ToerClubVogelenzang met 
ondersteuning van sponsors de 
recreatieve Bollenstreek 3-daag-
se; prachtige fietstochten langs 
de mooie bollenvelden en door 
de duinen en wel op dinsdag 16, 
woensdag 17 en donderdag 18 
april. Er zijn dagelijks twee rou-
tes uitgezet, deels ‘gepijld’, deels 
via knooppunten, van 40 km en 
60 km.
Dag 1 fietst de groep de Wim-
Wijfjestocht, dit ter nagedach-
tenis aan Wim Wijfjes, een actief 
clublid dat in 2012 is overleden. 
Hij is vanaf het begin betrokken 
geweest bij de voorbereiding, or-
ganisatie, deelname en uitvoe-
ring  van de fietstochten gehou-
den tijdens de bloei van de bol-
lenvelden. Deze tocht gaat on-

dermeer door Noordwijkerhout, 
Sassenheim en Lisse. Dag twee 
onder meer door Kennemerduin, 
Vogelenzang, Leyduin en Zand-
voort.
Dag drie voert door Hillegom, 
Lisse, Sassenheim, Voorhout en 
Noordwijk.
De start is elke dag vanuit café-
restaurant De Ruigenhoek, He-
renweg 444, Noordwijkerhout.
Deelname per dag is ook moge-
lijk. 
Deelnamekosten aan de start: 
9,50 euro en een dagkaart 4,00 
euro.
Inschrijven en informatie kan via 
de website: www.fietsenindebol-
lenstreek.nl en/of
via e-mail jokevanbeek@snel-
net.net of Joke van Beek, Hooge 
Werf 12, 2181 ET Hillegom.

Alleen HBB tegen plan Havendreef
Heemstede - D66 gaf tijdens de 
raadsvergadering van 28 maart 
aan dat zij grote moeite hebben 
met de geplande hoogbouw op 
de plaats van het huidige Zil-
verenkruisgebouw aan de haven. 
Toen het op stemmen aankwam 
ging de partij toch om en ging zij 
akkoord met het plan. De overi-
ge partijen hadden in een eerder 
stadium al laten weten het voor-
liggende ontwerp wel te zien 
zitten.
Massaal schaarde men zich ach-
ter het advies van de welstands-
commissie die in eerste instan-
tie een lager gebouw ook prach-
tig vond, maar zich nu confir-
meerde aan de wensen van de 
ontwikkelaar om hoogbouw te 
plegen. Groen Links verklaar-
de “graag zo laag mogelijk” 
maar verbond daar geen con-
clusies aan. HBB zag het nog 
steeds niet zitten. Annelies Van 
der Have (HBB) hekelde de 
gang van zaken. Volgens de lo-

kale partij ligt er een visie “Door-
kijk Heemstede” waaruit blijkt 
dat verdere hoogbouw in Heem-
stede niet gewenst is. Waarom 
er aan dit advies nu wordt voor-
bijgegaan vond HBB een vreem-
de zaak. Ook het gedoe rond de 
planning van het project kon de 
goedkeuring van HBB niet weg-
dragen. Wel of geen bibliotheek, 
de soort horeca, een pad wel of 
niet langs de Zandvaart, wel of 
geen gracht door het gebeid en 
al dan niet sociaal bouwen. Vol-
gens Van der Have bleek eerder 
een lage toren zo mooi te pas-
sen in de omgeving. Nu wat la-
ter in het project blijkt juist een 
hoge toren meer passend. “Wij 
doen de verkiezingsbelofte aan 
onze kiezers gestand, dus geen 
hoogbouw meer in Heemstede” 
verklaarde zij. Alles passeerde 
de revue, maar uiteindelijk komt 
er op zich een aantrekkelijke 
woonwijk met aan de waterkant 
een door alle partijen ongewens-

te hoogbouw. Zonder hoogbouw 
echter geen nieuwe woonwijk 
en dat wilde men nu ook weer 
niet. Wethouder Van de Stadt 
gaf als antwoord dat de “Door-
kijk 2025” slechts een enquête 
is waar niemand zich aan hoeft 
te houden. Ook denkt hij dat er 
bij het verstrekken van de bouw-
vergunningen en het inrichtings-
plan er nog mogelijkheden zijn 
om in te spreken. Groen Links 
ziet nog kansen om in het ver-
volgtraject te kunnen bijsturen 
als dat nodig is. In een stemver-
klaring liet D66 weten dat hun 
ommezwaai was te verklaren uit 
het feit dat zij Heemstede een 
mooie nieuwbouwwijk niet wil-
len onthouden. Met de uitspraak 
van de raad is het plan zo goed 
als definitief en kan er alleen op 
details nog iets worden gewij-
zigd. Met alleen de fractie van 
HBB als tegenstemmer werd het 
plan aangenomen. 
Eric van Westerloo

HPhO speelt première van 
uniek saxofoonconcert
Heemstede - Op zondag 7 
april om 20.15 uur speelt het 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest de Nederlandse pre-
mière van het Concert voor 
altsaxofoon en orkest van 
Henry Kelder in de Bavokerk. 
Solist is topsaxofonist Johan 
van der Linden (o.a. NBE, Au-
reliakwartet).

Dit unieke project kwam mede 
tot stand dankzij ondersteuning 
van het Fonds Podiumkunsten. 
Het Fonds honoreerde in 2012 
een aanvraag van het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest. 
Dit is bijzonder want slechts zel-
den wordt een aanvraag door 
een amateurgezelschap geho-
noreerd door het Fonds Podium-
kunsten.

Het idee een concert te laten 
schrijven ontstond eind 2011 bij 
dirigent Dick Verhoef en saxofo-
nist Johan van der Linden. Het 
HPhO wilde graag een concert 
voor saxofoon en orkest spe-
len met Van der Linden als so-
list, maar vrijwel geen van de be-
staande werken voor deze com-
binatie zijn speelbaar voor ama-
teursymfonie-orkest. De enige 
optie was een concert te laten 
schrijven. Omdat een dergelijke 
opdracht zonder financiële steun 
van fondsen of sponsoren niet 
haalbaar is voor een amateurge-
zelschap werd een aanvraag ge-
daan bij het Fonds Podiumkun-
sten. De beoordelingscommissie 
honoreerde de aanvraag op de 
volgende gronden: zij was zeer 
positief over de match tussen 

Heemstede - Op het weiland bij de Glip waar ooievaars broe-
den én waar de hele winter al vier paardjes staan is op vrijdag-
nacht onverwacht een pony geboren.Het gaat om het natuur-
gebied tussen de Fazantenlaan en de ringvaart. De man die het 
broedgebied verzorgt en bewaakt is Peter den Elzen (‘de ooie-
vaarman’) is maar wat trots! John Bakker maakte de foto.

Blije geboorte

het HphO, de componist en het 
programma waarin het werk zijn 
première zal beleven. Het pro-
gramma bevat een combinatie 
met werken van Alexandr Gla-
zoenov (Slavic Holiday op. 26) en 
Modest Moessorgski (De Schil-
derijententoonstelling in het ar-
rangement van Mikhail Tusma-
lov).
Ook was de commissie het eens 
met de aanvragers dat er maar 
weinig repertoire is voor altsaxo-
foon en orkest omdat de saxo-
foon een relatief nieuw instru-
ment is. Zij verwacht dat dit 
nieuwe concert een mooie bij-
drage zal leveren aan de diversi-
teit van het repertoire voor deze 
bezetting in Nederland.

Componist Henry Kelder (1973) 
kreeg de compositie-opdracht 
en begin januari 2013 is het 
Heemsteeds Philharmonisch Or-
kest gestart met de repetities. 
Het orkest is laaiend enthousi-
ast over het werk. Het werk is 
goed speelbaar voor een gevor-
derd amateursymfonieorkest en 
is een echte uitdaging voor de 
solist. 

Henry Kelder: “Het is een stuk 
geworden met een sterke link 
naar het Russische romanti-
sche repertoire, de grote solo-
concerten, film- en popmuziek 
en komt het beste overeen met 
bijvoorbeeld het bezoeken van 
een tentoonstelling van bijvoor-
beeld Pop Art kunstenaars. Je 
waant je in een wereld waar je 
de ene hoek dat ziet en de ande-
re hoek dat. Maar elke keer net 
als bij Moessorgski door de ga-
lerij loopt. En daarnaast zijn de 
delen met z´n motieven sterk met 
elkaar verbonden.”

Het werk heeft 4 delen: 1. Intro-
duction - Moderato -2. Introduc-
tion - Andante -3. Cadenza -4. 
Finale: Presto.

Kaarten via www.hpho.nl
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Jesu Joy of Man’s Desire en meer op 
programma blaasorkesten
Heemstede - Het  Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede 
(SBH) en het Haarlems Symfo-
nisch Blaasorkest (HASBO), ge-
ven op zaterdag 13 april  een 
gezamenlijk concert in de Pin-
sterkerk aan de Camplaan in 
Heemstede. Op het programma 
staan onder andere het beken-

de Jesu Joy of Man’s Desire van 
J.S. Bach, de Unvollendete van 
Schubert, maar ook de fi lmmu-
ziek van Out of Africa, Een On-
aangenaam Mens in de Haar-
lemmerhout van Dick van Heu-
vel en het opgewekte Banda Su-
cre van Orsomando.  Het sym-
fonisch Blaasorkest Heemste-

de staat onder leiding van Leon 
Bosch en het Haarlems Symfo-
nisch Blaasorkest onder leiding 
van Harold Versteege. Het con-
cert begint om 20.15 uur .Voor 
nadere bijzonderheden kunt u 
kijken op de websites van de or-
kesten (www.sbo-heemstede.nl  
en www.hasbo.nl)

Gemeente leent geld aan 
starters op de woningmarkt
Heemstede - Een oorspronkelijk 
voorstel van de PvdA fractie aan 
de gemeenteraad was eerder 
aangehouden. Tijdens de raads-
vergadering van 28 maart werd 
het voorstel door de PvdA sa-
men met D66 en Groen Links op-
nieuw in discussie gebracht. Het 
plan behelst om starters op de 
woningmarkt een lening te ver-
strekken bovenop de hypotheek 
bij een reguliere bank. Er zijn 
wel een aantal spelregels en het 
heeft ontegenzeggelijk voordelen 
voor aspirant huizenkopers. Een 
en ander valt samen met de Na-
tionale Hypotheek Garantie rege-
ling een huis mag daarom niet 
duurder zijn dan 290.000 euro ( 
per juli 2013). Binnen deze prijs-
klasse staan momenteel 160 wo-
ningen in Heemstede te koop. 
Op het moment van de aanvraag 
moet de aanvrager in Heemste-
de wonen of in het verleden hier 
hebben gewoond. Zij moeten, al 
dan niet zelfstandig, minimaal 
een jaar in Heemstede een huur-

woning hebben of hebben ge-
had. Maximaal kan 30.000 eu-
ro via de gemeente worden ge-
leend. De hypotheek en de star-
terslening moeten vallen onder 
de Nationale Hypotheek Garan-
tie. Er is 675.000 euro beschik-
baar gesteld. De starters hoeven 
de eerste drie jaar niets af te los-
sen en geen rente te betalen. De 
totale looptijd van de lening is 30 
jaar en de rente staat 15 jaar vast. 
Na drie jaar wordt er, en vervol-
gens om de drie jaar, door de uit-
voerder van de regeling het Sti-
muleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVN) 
de inkomenssituatie van de star-
ter bezien en wordt er begonnen 
met de afl ossingen en rentebe-
taling. Ontvangen rente en af-
lossing vloeit terug in de kas van 
de gemeente. Het terugbetaalde 
geld kan dan weer worden inge-
zet om nieuwe leningen te ver-
strekken. Doordat de gemeente 
zelf het geld voor een lager ren-
tepercentage leent dan dat zij het 

weer uitleent kan er zelfs na ver-
loop van tijd door de gemeen-
te aan de regeling worden ver-
diend. Allen de VVD en de HBB 
fracties stelden kritische vragen 
bij het voornemen van de ge-
meente om als bank op te tre-
den. Zij hadden ook moeite met 
het feit dat de eerste drie jaar de 
rentebetaling over de lening die 
de gemeente moet aangaan ten 
laste komt van de reserves. Uit-
eindelijk haalde het voorstel, met 
alleen de VVD fractie als tegen-
stemmer, de eindstreep. De ini-
tiatiefnemers verwachten dat er 
jaarlijks een klein aantal aanvra-
gen wordt ingediend.
Het maximum budget van 
675.000 euro geeft ongeveer 22 
starters de mogelijkheid een be-
roep te doen op deze regeling. 
In ongeveer 75% van de Neder-
landse gemeenten zijn dergelijke 
regelingen al ingevoerd. Intussen 
hebben er al 20.000 starters een 
beroep op gedaan.  
Eric van Westerloo

Leamingtonians bezoeken Heemstede
Heemstedenaren reizen naar Bad Pyrmont
Heemstede – Van 18 tot 22 april 
zal een delegatie uit partnerstad 
Royal Leamington Spa in Heem-
stede te gast zijn. Daarbij staan 
o.a. bezoeken aan Lisse en het 
Huis te Manpad op het program-
ma. In het weekend van 29 tot 31 
maart concerteerde het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 
met 80 personen in het ‘Konzert-
haus’ van Bad Pyrmont.

Van 31 mei tot 3 juni zijn le-
den van de Heemsteedse Kring 
voor Internationale Vriendschap 
(HKIV) welkom in de Duitse bad-
plaats. Daar vindt een expositie 
plaats in de Oranjerie met werk 
van kunstenaars uit Bad Pyrmont 
en de zustersteden Bad Freien-
walde, Heemstede en Anzio (Ita-
lië). Verder staat een boottocht 
op de Weser op het programma 

en wordt een overzichtstentoon-
stelling van de Weense archi-
tect en grafi cus Hundertwasser 
in het nabijgelegen Hameln be-
zocht. Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met de secre-
taris van de HKIV, telefoon 06 
29 512 103. Het e-mail adres is: 
hkiv@gmail.com.
Voor meer informatie zie: 
www.ilibrariana.wordpress.com. 

Lezing over roman 
Zeevonk bij Blokker

Heemstede - Zeevonk is een roman waarin de geschiedenis van 
het passagiersschip Willem Ruys verweven raakt met het levens-
verhaal van een jonge vrouw die samen met haar moeder gevan-
gen werd genomen in een Japans interneringskamp. Josha
Zwaan is onder meer bekend van haar roman Parnassia.
Lezing door Josha Zwaan op donderdag 11 april. Aanvang 20.00 
uur.  Toegang 5,=.  Reserveren gewenst:
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede,023 - 5282472.

Viering 
Cruqiushoeve 
Regio – SEIN organiseert op 
zondag 7 april een viering om 
15.00 uur met ds Hetty van Ga-
len.  
Locatie: gebouw de Rank, 
Spieringweg 801 te Cruquius.

 Kerkdiensten

Vieringen 
parochie 
O.L.V. 

Hemelvaart
Heemstede - Maandag tot en 
met zaterdag is aan het Val-
kenburgerplein om 08.45 uur 
Eucharistieviering met daar-
voor rozenkransgebed.
Zondag 7 april is het Barm-
hartigheidszondag: 09.00 uur 
stille mis en om 10.30 uur is 
er tijdens de Nederlands ge-
zongen mis, voor de kinderen 
crèche (0 tot 6 jaar) en kin-
derwoorddienst (7 tot 12 jaar). 
Na de mis van half elf wordt 
u koffi e en thee aangeboden. 
’s Avonds is om 19.00 uur Lof.
Maandag 8 april wordt Maria 
Boodschap gevierd in de H. 
Mis om 08.45 uur.
Pastoor Hendriks gaat in alle 
vieringen voor.  

Dienst 
Spaarne

Regio - Zondag 7 april om 
10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. 
Voorganger is pastor Alie 
Hoekman. De zang wordt on-
dersteund door de cantores 
Loes en Theo Braak-Pedro-
li en organist Ab Loof. (avond-
maalviering)

Protestantse 
Gemeente 
Heemstede

 
Heemstede – Op zondag 7 
april houdt de Protestantse 
gemeente Heemstede dienst 
in de 
Pinksterkerk met ds. O. Son-
dorp. Aanvang: 10u. 

St. 
Jozefparochie 
Bennebroek

Woensdag 3 april, 19.00 uur 
Eucharistie, past. Verhaegh.

Vrijdag 5 april, 10.00 uur 
Eucharistie, past. Verhaegh, 
Seniorenviering.

Zaterdag 6 april, 19.00 uur, Eu-
charistie, past. Verhaegh, Li-
turgiegroep.

Zondag  7 april, 10.00 uur, Eu-
charistie, past. Verhaegh, Cae-
ciliakoor.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek 
Bennebroek - PKN, Binnen-
weg 67 Bennebroek houdt 
haar dienst op zondag 7 april 
om 10.00 uur met R. Werrie uit 
Beusichem – Zoelmond.

Petrakerk 
Heemstede

 
Heemstede – Dienst NGK, 
Limburglaan 3, Heemstede.
Zondag 7 april, aanvang 10.00 
uur.
In deze dienst gaat voor ds. 
Alex Boshuizen en wordt het 
Heilig Avondmaal gevierd. Er 
is kinderopvang voor de klein-
sten en Bijbelklas voor de kin-
deren in de basisschoolleef-
tijd. 
Meer informatie over de Pe-
trakerk kunt u vinden op
www.petrakerkheemstede.nl.

Viering 
Trefpunt 

Bennebroek
Bennebroek – Aan het Ako-
nietenplein 1 Bennebroek 
houdt Trefpunt zondag  7 april 
    een dienst met dr. A. Wes-
sels (Amstelveen). De aan-
vang is 10.00 uur.
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Heemstede - In de dierenspe-
ciaalzaak aan de Kanaalweg 7 
in Heemstede heeft de fi rma 
Heems een ruime afdeling ge-
maakt voor de hengelsportarti-
kelen. Het assortiment is geheel 
gericht op de recreatievisser en 
op de jeugd in Heemstede. Nu 
moet men voor een portie ma-
den of een haakje naar Benne-
broek of Haarlem maar vanaf de-
ze week is het ook te verkrijgen 
in Heemstede!

Terug van weggeweest!
Heems heeft jarenlange erva-
ring met de verkoop van hengel-
sportartikelen. 10 jaar geleden 
is de hengelsport uit het assor-
timent verdwenen omdat de be-
langstelling voor het vissen sterk 
terugliep. De hengelsport is een 
van de meest beoefende hobby’s 
in Nederland. In Heemstede is er 
veel en goed viswater beschik-
baar wat deze hobby zeker ten 
goede komt.

Vissen is cool! 
Wat is er dan ook spannen-
der dan buiten in de natuur een 
hengeltje uit te gooien? Uit on-
derzoeken blijkt dat steeds meer 
kinderen het vissen als hobby 
ontdekken en achter de compu-
ter vandaan komen om te gaan 
vissen.
Het afgelopen jaar steeg het 
aantal vissende jongeren zelfs 

Heemstede - In de dierenspe-

Heemstede – Op de kleurplaat 
staat een mand vol eieren op de 
rug van de Paashaas. Kleur die 
maar even mooi in. Een kleur-
wedstrijd van de Wereldwinkel 
om kinderen wat wegwijs te ma-
ken in de winkel die spullen ver-
koopt uit  een andere wereld, 
waar veel kinderen in armoe-
de leven. Nimue van 5 jaar had 
de plaat het mooiste gekleurd 
en mocht uit de grabbelmand 
een keus maken. Dat is nog niet 
eenvoudig want er zitten vreem-
de pakjes in. Niet herkenbaar. 
Wel is het potlood duidelijk een 
wat grof stukje hout, dat er uit-
ziet als een potlood en ook nog 
mooi schrijft. Fair Trade Quali-
ty! Eerlijke handel of `fair trade`, 
bevordert de duurzame ontwik-
keling in de internationale han-
del, vooral bij de export van arme 
landen naar rijke Westerse lan-
den. De 2e prijs won Daan van 
6 met prachtige kleuren en het 
meisje Noa van 6 jaar had mooi 
tussen de lijntjes gekleurd. Waar 
de jury wel niet op let! Eervolle 
vermeldingen kregen vijf kinde-
ren, Thijme, Thijmen en Job bij 
de jongens en Bloemen en In-
dy bij de meisjes mochten even 
grabbelen in de mand en kre-
gen ook dat houten potloden 
en Tony`s Chocollonely repen. 

De kinderen verwachtten gro-
te prijzen maar Anja Ahling van 
de Wereldwinkel had ze voor-
af al verteld dat de Wereldwin-
kel geen grote en dure prijzen 
kan uitreiken aan kinderen die 
het goed hebben. De opbrengst 
van de Wereldwinkel  is bedoeld 
voor mensen in arme landen.  

Dan kan je niet groot uitpakken. 
Dat begrepen alle kinderen heel 
goed. Een ballon vinden ze altijd 
leuk! Nog leuker is met zijn al-
len op de foto voor de krant, de 
Heemsteder en die kennen ze 
wel!.Net zo goed als ze nu ook 
de Wereldwinkel kennen.  
Ton van den Brink

Kleurwedstrijd Wereldwinkel maakt 
kinderen bekend met een andere wereld

Paashazen zoeken, ondanks de 
kou een geweldige opkomst!

Traditiegetrouw organiseert GSV 
Heemstede met BATO voor haar 
jeugdleden een Paashazen-
zoekwedstrijd. Terwijl in de och-
tend de sneeuw rustig neerdaalt, 
wordt het in de middag toch wat 
droger en zien we zelfs af en toe 
een zonnetje.  Om 13.00 uur staat 
er zelfs een rij wachtende kinde-
ren met ouders voor de inschrijf-
tafel.  Op dat moment zijn de
hazen al bezig hun plekje in orde 
te maken. Om een beetje ruimte 
te maken besluit boswachter Jos 
de eerste groepen maar weg te 
sturen. Gewapend met kaart gaat 

de eerste groep op zoek naar de 
eerste haas. Dat waren dit maal 
Mea en Marjan. Zij lieten de kin-
deren met een ei op een lepel een 
parcours lopen. Als je dat goed 
gedaan had kreeg je een surpri-
se-ei van K3. Op naar de volgen-
de.  Dat was Toon met zijn doch-
ter Nelleke. Toon had zijn dochter 
in het pak gehesen en hield zelf 
het overzicht. Nelleke liet de kin-
deren gekookte eieren beschil-
deren welke ze mochten mee-
nemen of opeten. De derde haas 
stond er alleen voor, maar dat was 
ze wel gewend als gymjuf Mariel-
le. De kinderen mochten een par-
cours lopen en kregen een heer-
lijk wit of bruin broodje. Op num-
mer 4 stond Daniel, ook een op-
volger voor de oude garde! Hij 
had een hoepelcircuit uitgezet. 
Buiten een suiker-eitje kreeg ook 
iedereen een ballon. De laatste 
haas was juf Monique, deze had 
het zo verschrikkelijk druk dat
zij een assistent goed kon gebrui-
ken. “Even niet kijken kinderen” 
en weg was Vera om de 30 eieren 
te verstoppen. Dit deed zij zeer 
snel, de kinderen hadden er best 
moeite mee. Na maximaal vijf
minuten werd de zoekactie ge-
staakt en mocht de volgende 
groep de “moeilijkste”  eitjes te-
rugvinden.
De eerste groep was met één
uur en 15 minuten terug. Het ge-
middelde lag rond de anderhalf 
uur, en de laatste kwam na 2 uur 
binnen en dat is toch een fl inke 
wandeling voor kinderen waarvan 
sommige maar net 5 jaar zijn.
Boswachter Jos    

INGEZONDENHengelsport bij Heems

tot boven de zevenhonderddui-
zend.
Vissen is niet zo’n dure hob-
by, voor een paar tientjes heb 
je een hele visuitrusting waar-
mee je vele jaren plezier van kan 
hebben. Dit gewone assortiment 
vindt u bij de fi rma Heems, geen 
vistenten of vliegvis-uitrustin-
gen maar gewone werphengels 
met molens en zelfs de ouder-
wetse bamboe hengel zit nog in 
het assortiment. Door de samen-
werking met de Haarlemse Hen-
gelsportvereniging kan men hier 
ook terecht de ‘Vispas’. Voor de 
jeugd is er een speciale ‘Jeugd-
vispas’ of een ‘Jeugdvergunning’ 
te koop. Met deze jeugdvergun-

ning mag je in de Heemsteedse 
wateren vissen. Zorg dat je pa-
pieren in orde zijn want er wordt 
sterk gecontroleerd.

Viswedstrijd voor jeugd
Voor de Heemsteedse jeugd 
wordt er, in samenwerking met 
de Hengelsportvereniging, in de 
maand mei een viswedstrijd ge-
houden in de Heemsteedse Ha-
ven.  Hier kan de jeugd meteen 
met alle vragen over het vissen 
terecht bij de begeleiders van de 
Hengelsportvereniging.
Natuurlijk kan dat ook in de win-
kel van Heems sinds 1822 aan 
de Kanaalweg 7, aan de haven in 
Heemstede.
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Voorjaarsmode van Reyngoud vrolijkt op

Heemstede – Reyn-
goud eigenares Mea 

Klay zei het al bij de start van de nieuwe voor-
jaarsmodeshow:  we lopen al een tijdje mee met 
onze shows, maar zo koud hebben we het nog 
niet gehad in het begin van de lente. Zelfs de vo-
gels willen van schrik weer rechtsomkeer maken. 
De kou staat misschien symboliek voor het kille 
klimaat van de economie. De hoogste tijd om het 
roer rigoureus om te gooien en de vrolijkheid bin-
nen te laten. Reyngoud gaf het voorbeeld, want 
de kleuren spetterden letterlijk van de catwalk.                                                                             
“Verschillende momenten en stemmingen vra-
gen om passende kleding. Het is de kunst om 
te mixen en te matchen. Dat wil zeggen: stoer 
met elegant, kort en lang en grof en fijn. Laat 
de extremen maar hun werk doen”, vertelde Mea 
ons. De mannequins Veronique, Paula, Anita en 
Aty showden de modellen geroutineerd en vlot. 
Als binnenkomer presenteerden zij sluike pan-
talons in alle modetinten als geel, roze en blauw 
en groen, uitgesproken kleuren en zelfs hier 
en daar wat oranje met een knipoog naar onze 

scheidende vorstin die 
dit jaar natuurlijk extra 
in de belangstelling staat. Mooie jasjes die het 
beeld met de pantalon complimenteren. Vervang 
de broek met een rokje en je bent gekleed voor 
een receptie of zakenlunch. Grappig effect geeft 
ook de combinatie met de schoenen en (zomer)
laarsjes van het Brabants Schoenenhuis: draag 
er een elegante pump bij en het is gekleed, met 
een sneaker ziet het er lekker sportief uit. Vol-
op jurkjes sloten de modeshow af, jurkjes waarin 
de modebewuste vrouw altijd het meest tot haar 
recht komt.
De merken: Sao Paulo, Expresso en Comma, 
Oui, Taifun, Gerry Weber, Olsen, Rozu, Bando-
lera , Tramontana, Semper Lei, Brax en het gla-
moureuze Dutch Diva passeerden de revue.                                                                                                               
Reyngoud Mode tracht ieder seizoen met haar 
modeshow de internationale modetrends te ver-
talen in hun collectie, die draagbaar en betaal-
baar  is voor vrouwen van alle leeftijden. Dat lukt 
ze toch ieder jaar weer.                                              
Mirjam Goossens
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Regio - De Zwart Interieur is al 
ruim 50 jaar een begrip in Heem-
stede, Santpoort en omgeving. 
Verschillende generaties hebben 
in die tijd de weg naar de win-
kels weten te vinden. Maar ook 
veel nieuwe klanten kennen De 
Zwart Interieur, met name door 
mond-tot-mondreclame. 
Als je vier kernwoorden zou mo-
gen gebruiken om De Zwart In-
terieur te beschrijven dan is dat: 
betrokken, kwaliteit, kennis en 
service.
De Zwart Interieur heeft een uit-
gebreid en innovatief assorti-
ment aan producten maar juist 
omdat zij betrokken zijn bij de 
klant kunnen zij samen met hen 
ontdekken welke producten het 
beste bij de klant en diens leef-
stijl passen.

Zij kunnen een hoge kwaliteit 
leveren doordat zij werken met 
kwaliteitsproducten en omdat de 
stoffeerders ervoor zorgen dat 
de gekozen producten op hoog 
niveau in huis of bedrijf worden 
geplaatst. 
De adviseurs hebben door hun 
liefde voor het vak in de jaren dat 
zij werkzaam zijn bij De Zwart 
Interieur een up-to-date kennis 
opgebouwd van het assortiment 
en denken met de klant mee, 
maar schuwen het niet om hen 
juist volkomen ‘out of the box’ te 
laten denken.
De Zwart Interieur bestaat uit  
een team van bevlogen vakmen-
sen, die blij zijn met elke klant en 
dat willen zij u ook graag laten 
weten en zien. Zo komen zij ge-
heel vrijblijvend en gratis bij de 

klanten thuis om te meten en om  
hen aansluitend snel te voorzien 
van een offerte. 

Klanten die moeilijk ter been zijn  
kunnen worden opgehaald en 
terug gebracht zodat zij toch in 
de winkel het ruime assortiment 
kunnen bekijken, al dan niet on-
der het genot van een kop koffie 
of thee. Maar ook is het moge-
lijk thuis een adviseur te ontvan-
gen, deze neemt dan stalen mee.  
Het team van De Zwart Interi-
eur is pas echt tevreden als de 
klant tevreden is en dat is voor 
hen heel gewoon. De Zwart In-
terieur, Narcissenstraat 2, Sant-
poort-Noord, 023-5373315 en 
Kerklaan 113b in Heemstede, 
023-5288232.
Zie ook www.de-zwart.nl.

De Zwart Interieur: ‘Wij maken 
het binnen buitengewoon mooi’

Biologische groentezaak 
de Kreek 40 jaar gezond

Heemstede – De winst bij bio-
logische groenten zit hem niet 
in een paar vitamientjes meer, 
maar eerder in het een paar 
kunstmiddelen minder. Ruud 
de Kreek heeft nu zijn groen-
tezaak die hem altijd voor ogen 
stond toen hij jaren geleden 
in Zaandam een groente-krui-
denierswinkel begon. Dat luk-
te voor acht jaar, maar het wijk-
je in Zaandam werd steeds klei-
ner en moest Ruud een andere 
list verzinnen. Het wed de Zand-
voortselaan 73  in Heemstede. 
Alleen groenten in topkwaliteit 
en al gauw stond Ruud de Kreek 
tussen zijn collega`s als een kri-
tische koper bekend op de vei-
ling, waar hij altijd voor het bes-
te ging. Sinds enkele jaren al-
leen nog biologisch. Zoals hij ei-
genlijk altijd voor ogen had. Pu-
re groente verkopen. Dat is op-
gemerkt door veel klanten uit 
de buurt , opvallend veel jonge 
mensen. Lachend vertelt Atie, 
zijn vrouw die haar mannetje 
tussen het groen staat en ook 
nog even de boekhouding doet: 
“het lijkt zaterdagochtend soms 
wel de grachtengordel met al die 
bakfietsen met jonge ouders die 
groenten willen zoals groenten 
hoort te smaken”. Die zijn ken-
nelijk het smullen bij oma niet 
vergeten. Jongelui proberen ook 
graag de oude groenten als de 
oerbieten, pastinaak en chioggia 
bieten, peultjes, zoete aardap-
pelen en de `moderne `groenten 

als broccoli, venkel, groene as-
perges en haricot verts, courget-
tes  en paprika`s. de peultjes zijn 
inderdaad uit oma`s tijd, maar nu 
zijn ze al gemakkelijk schoonge-
maakt en liggen ze zo mooi in 
het bakje. Honing trostomaten, 
de lekkerste tomaat van Neder-
land, ze liggen bij de Kreek bij de 
pruimtomaten en de trosmini`s. 
Bij elkaar heeft de Kreek wel 
tweehonderd verse producten. 
Toen hij veertig jaar geleden be-
gon, had hij er misschien amper 
vijftig. Als gemakkelijke maaltij-
den heeft de Kreek quiches van 
Ay-Pie, deze  zijn gemakkelijk 
even in de oven op te warmen. 
Spinazie-feta-ricotta. Spinazie-
champignons. Zalm-spinazie. 
Rucola-geroosterde paprika en/
of tomaat-geitenkaas. Jongelui 
zijn er gek op. Cakes, fruittaar-
ten met  citroen, limoen, sinaas-
appel, grapefruit, zoete taarten, 
cake(jes), koekjes, hartige taar-
ten, de meeste kunnen goed in-
gevroren worden; veel quiches 
zijn ingevroren leverbaar, in de 
winkel staat een kleine vriezer. 

Beide Kreeken zijn nu net in de 
zestig en willen nog enkele jaren 
doorgaan nu het zo leuk loopt. 
Tevreden mensen! Het kan dus 
wel met biologische groenten, 
als je maar vasthoudt aan je goe-
de pakket groenten en fruit, puur 
biologisch. Bij de Kreek aan de 
Zandvoortselaan 73.
Ton van den Brink  

Op de foto (van links naar rechts) een medewerkerster van Global 
Garden, de enige en echte paashaas, Fleur Steenbergen en haar 
nichtje Tessa Paap.

Fleur is weer in actie gekomen 
voor Bollenstreek for Life

Fleur Steenbergen heeft tijdens de Paasdagen met een niet af-
latende inzet met al haar hulptroepen het geweldige bedrag van 
431,05 euro bij elkaar gebracht voor Bollenstreek for Life.
Dankzij tuincentrum Global Garden en het Tuin Café uit Zwaans-
hoek en patisserie Tummers uit Heemstede en de inzet van een 
echte paashaas een schitterend resultaat. Kinderen konden zich 
laten schminken en de paashaas deelde heerlijke paaseitjes uit. 
Alle bezoekers heel hartelijk bedankt voor alle donaties. Dank-
zij u is het mogelijk nog meer onderzoek naar kanker te doen.

INGEZONDEN
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Werk van Co Hoogendijk.

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 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. 

Tot en met 3 mei
• Erzsebet Hatvari expo-
seert in Bibliotheek Heem-
stede. Titel: Voorraad verraad. 
Beeldjes en sculptuurtjes 
van klei, brons, en zilver. 
Julianaplein 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 

Agenda
Cultuur

staan thema’s als verlangen, 
natuur en perceptie centraal. 
De beeldjes van klei werden 
in 15 minuten gemaakt. Die 
van brons en zilver verbeelden 
voornamelijk wiskundige kno-
pen. Toegang: gratis.
Info op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Excursies

Donderdag 4 april 
• IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert een avondwan-
deling in wandelbos Groe-
nendaal. Aanvang: 18.30 uur, 
duur: 1,5 uur. Verzamelen:  in-
formatiebord parkeerplaats bij 
restaurant Groenendaal. Geen 
kosten en aanmelden vooraf 
is niet nodig. Meer informatie 
over het IVN en haar activitei-
ten vindt u op http://ivn.nl/af-
deling/zuid-kennemerland.

Foto: Henk van Bruggen.

Vrijdag 5 april
• Met boswachter Ron Dam 
op excursie bij Bennebroek, 
buitenplaats de Overplaats. 
Van 10.00-11.30 uur.
Het voorjaar komt er tergend 
langzaam aan. Door de kou 
bloeit het sneeuwklokje veel 
langer dan gebruikelijk. In-
middels staan sommige plan-
ten al bijna twee maanden in 
bloei! Verzamelen bij de in-
gang van speeltuin Linnaeus-
hof aan de Glipperweg 4c op 
de grens van Heemstede/
Bennebroek.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.gaatumee.nl U 
kunt bellen met 088-0064455 
voor meer bijzonderheden (tij-
dens kantooruren). De kosten
bedragen 6,50, Beschermers 
betalen 3,50. Kinderen tot 12 
jaar mogen gratis mee.

Dinsdag 16 april
• Excursie met de Histori-
sche Vereniging Heemste-
de Bennebroek naar ka-
thedrale Basiliek Sint bavo 
in Haarlem. Leidsevaart 146, 
Haarlem. Verzamelen: 10.30 
uur. in de tuin van de pasto-
rie aan het Emmaplein. Kos-
ten: 3,-. Aanmelden: evene-
menten@hv-hb.nl

Lezingen

Kick Bras.

Donderdag 4 april
• Kick Bras vertelt over zijn 
boek Mystiek Leven, een 
lezing van vele christelijke 
mystieke teksten uit heden en 
verleden.
Bras is predikant in de Protes-
tantse gemeente van Gorin-
chem en voorzitter van Vacare, 
platform voor meditatief leven. 
Aanvang: 20.00 uur, Pauwe-
hof nabij de Wilhelminakerk, 
Heemstede.

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 9 april
• Lezing over Andalusië 
door Trefpunt bij Casca De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Aanvang: 14.30 uur. De 
entree is 4,00. Telefoon (023) 
548 38 28 kies 1. www.cas-
ca.nl.

Donderdag 11 april
• Lezing door Josha Zwaan 
over Zeevonk, een ro-
man waarin de geschiedenis 
van het passagierschip Wil-
lem Ruys verweven raakt met 
het levensverhaal van een 
jonge vrouw die samen met 
haar moeder gevangen werd 
genomen in een Japans in-
terneringskamp. Aanvang: 
20.00 uur. Toegang: 5,-. Loca-
tie: Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138. Reserveren: 023-
5282472.

=

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

Muziek

Saxofonist Johan van der Lin-
den.

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

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

Zaterdag 13 april
• Voorjaarsconcert door het 
Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede en het Haar-
lems Symfonisch Blaasor-
kest met werken van o.a. Pu-
cini, Bach, Grieg, Schubert, 
Barry, Orsomamando en  No-
wak.
Aanvang 20.15 uur. Toegang 
12,- / 5,-. Pinksterkerk, Cam-
plaan 18, Heemstede.

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 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.

Woensdag 10, donderdag
11 en vrijdag 12 april
• Komedie ‘Midzomer-
nachtsdroom’ in de aula van 
college Hageveld. Aanvang: 
20u. Kaarten 5 of 7,50 euro, te 
koop via college@hageveld.nl 
of tel 023-5100100.

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.

Vrijdag 12 april
• Cabaret ‘mijn blauwe pe-
riode’ door Stefan Pop in 
theater de luifel, 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.

Zondag 21 april
• Reinaert de Vos door 
Theater Klapstuk. Dieren-
verhaal waarin diens sluwe 
streken worden beschreven, 
hij dient zich voor zijn mis- 
daden te verantwoorden 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 4 april
• Film in De Luifel. Neder-
lands drama. Een portret van 
enkele families wereldwijd en 



Regio
Exposities

Petra Meskers.

Tot en met 13 april
• Kunst uit de IJmond aan 
het Spaarne. Negen leden 
van het Kunstenaars Collec-
tief Velsen (KCV) tonen hun 
schilderijen en ruimtelijk werk 
in de sfeervolle expositiezaal 
op de 1e verdieping van Ga-
lerie De Waag aan het Spaar-
ne 30 te Haarlem. Openingstij-
den: van 13.00 tot 17.00 uur. zie 
ook: www.kunstenaarscollec-
tiefvelsen.nl  en www.kzod.nl.
De feestelijke opening vindt 
plaats op 1e Paasdag: zondag 
31 maart a.s. om 16.00 uur.

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.

Figuurstudie van de Heem-
steedse kunstenaar Hans  
Elsas.

Tot en met 1 juni
• Kunstenaarsvereniging 
KNH houdt een nieuwe ten-
toonstelling. U kunt stadsge-
zichten, aquarellen en figuur-
studies bekijken.
Onderwerp “De Kunst 
Bloeit Weer Op”. Open: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.
Gedempte Herensingel nr 4, 
naast de Amsterdamse Poort.

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.

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

Muziek
Zaterdag 13 april
• Frans-Duits programma 
Noord-Hollands Promena-
de-orkest met soliste Mo-
niek Schippers in Wilhelmina-
kerk, Gedempte Oude Gracht 
61, Haarlem. Entree: 10 eu-
ro. Kinderen tot 12 jaar 5 euro. 
Aanvang: 20.15 uur.

Diversen
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 

de gevolgen van de instorting 
van de economie. Entree: 5,-. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Zaterdag 6 april
• Boekpresentatie Niets is 
wat het lijkt bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Info: 023-5282472
www.boekhandelblokker.nl In 
de zomer van 2012 organi-
seerde uitgeverij Fenikso een 
schrijfwedstrijd met als thema 
‘Niet is wat het lijkt’.
Een van de geselecteerde ver-
halen is van Lisette van Elk, 
woonachtig in Heemstede. 
Haar inzending ‘Het perfec-
te weekend’ vertelt het ver-
haal van een moeder en haar 
inmiddels volwassen dochter. 
Wij vieren het verschijnen van 
deze mooie bundel!
Aanvang: 16.00 uur. Toegang 
vrij.

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.

Woensdag 10 april
• Film (Engels drama) in De 
Luifel, aanvang: 20u. De en-
tree is 5,00. 
Bel Casca voor meer info over 
deze film óf om te reserveren 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12 .00 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1. 

Vrijdag 12 en
zaterdag 13 april
• Kledingbeurs Jacoba-
school, Lanckhorstlaan, 
Heemstede, inbrengen vrij-
dag tussen 20.00-22.00 uur. 
Verkoop: zaterdag 13 april van 
11.00 -12.30 uur.
Info: kledingbeursjacoba@tel-
fort.nl.

Dinsdag 16 april
• Themabijeenkomst So-
cial media en ouderen. Van 
14.00-16.00 uur in Casca de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. De organisatie is in 
handen van Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede (WOH), 
De Pauwehof en Casca.
Entree: 3,50 (inclusief koffie/
thee). Reserveren bij WOH, 
telefoon 528 85 10, De Pauwe-
hof, telefoon 528 60 22 of Cas-
ca, telefoon 548 38 28.

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

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.

• Parkinsoncafe in Haarlem 
in de ontmoetingsruimte van 
de Verlosserkerk, Prof. Eijk-
manlaan 48 te Haarlem. Aan-
vang: 14.00 uur, tot 16.00 uur. 
Onderwerp: het servicepas-
poort.
Nadere inlichtingen Wil de Rij-
ke, telnr. 023 – 52 709 27.

Zondag 7 april
• Open dag Dierentehuis 
Kennemerland. Iedereen 
is van harte welkom om tus-
sen 11 en 15 uur  om een kijk-
je achter de schermen te ko-
men nemen. Div. Activiteiten 
zoals demonstratie diensthon-
den van politie. Kramen met 
o.a brocante. Kinderschmink, 
ballonnenclown en loterij. 
Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5, 2041 XA  
Zandvoort.

• Spaarnekunstroute en 
Slow Food organiseert in 
dit kader een Eat-In in de 
galerie. U bent welkom om 
tussen 13.00 en 15.00 uur aan 
te schuiven, om geïnspireerd 
door kunst, met andere gas-
ten te genieten van meege-
brachte spijzen en dranken. 
Het hoeft niet veel of duur te 
zijn; iedereen kan naar draag-
kracht meedoen. 
www.galerieknh.nl; 
ww.facebook.com/pages/Ga-
lerie-KNH/282240425122766; 
galerieknh@gmail.com.

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.

Dinsdag 16, woensdag 17 
en donderdag 18 april
• Fietsbollenstreek 3-daag-
se van ToerClubVogelen-
zang. Drie dagen fietsen door 
de bollenstreek en Kenne-
merduin.De start is elke dag 
vanuit café-restaurant De 
Ruigenhoek, Herenweg 444, 
Noordwijkerhout. Deelname 
per dag is ook mogelijk. 
Deelname: 9,50 euro en een 
dagkaart 4,00 euro.
Inschrijven en informatie kan 
via de website: www.fietsenin-
debollenstreek.nl en/of
via e-mail jokevanbeek@snel-
net.net of Joke van Beek, Hoo-
ge Werf 12, 2181 ET Hillegom.

Gaat u mee naar de 
weidevogels van Spaarnwoude?
Regio - Het is inmiddels een 
succesnummer: Fietsen met de 
boswachter Peter de Jong van 
Landschap Noord-Holland in het 
deelgebied Dijkland van het Re-
creatieschap Spaarnwoude. Dit 
keer op zaterdag 13 april van 
09.00-11.30 uur. U hoort onder-
weg van alles over weidevogels 
en bijzondere landschap.
Inmiddels is de broedtijd van de 
weidevogels weer begonnen. In 
het gebied waar we rondfietsen 
zien we soorten als grutto, ture-
luur, scholekster en kievit. Ne-
derland heeft een reputatie op 
het gebied van deze vogelsoor-
ten. Ze houden van het open 
landschap dat tot voor kort over-
al was te vinden. Door de sterke 
toename van de bebouwing en 
intensieve landbouw loopt het 
aantal jammer genoeg terug.  

Behalve de vogels letten we on-
derweg ook op bijzonderheden 
in het landschap. De forten van 
de Stelling van Amsterdam trek-
ken de aandacht. Op veel plek-
ken zien we sporen uit de Mid-
deleeuwen. Die zijn van onze 
voorvaderen die dit woeste ge-
bied als eersten binnentrokken. 
De route is met bosjes, rietge-
bieden en weilanden heel aan-
trekkelijk.
U bent welkom om mee te fiet-
sen. Wij verwachten u met uw ei-
gen fiets en raden u aan een ver-
rekijker mee te nemen.  We ver-
zamelen bij restaurant De Zoete 
Inval, Haarlemmerstraatweg 183, 
2065 AE Haarlemmerliede. Aan-
melden is noodzakelijk en kan 
via www.gaatumee.nl. Kosten 
6,50, Beschermers 3,50. Kinde-
ren tot 12 jaar mogen gratis mee.
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Sportkamp in de natuur:
goed voor je ontwikkeling!

Sportkampen zijn niet alleen 
hartstikke leuk, maar ook erg 
belangrijk voor de ontwikke-
ling van een kind. Uit onderzoek 
is gebleken dat kinderen die op 
kamp gaan, ongeacht de leef-
tijd, zich eigenschappen aanle-
ren om sneller vriendschappen 
te sluiten. De deelnemers van de 
sportkampen sporten veel in de 
gezonde buitenlucht, wat hun li-
chamelijke ontwikkeling en ge-
zondheid ten goede komt. Kin-
deren leren omgaan met de na-
tuur en leren risico’s nemen. Ook 
blijken de kinderen later onaf-

hankelijker en tonen meer lei-
derschapskwaliteiten. Dankzij 
het samen spelen, sporten en 
dingen ondernemen met ande-
re kinderen ontwikkelen de so-
ciale vaardigheden van kinderen 
zich sterk. Door de sportieve en 
positieve manier van competitie 
op sportkamp, stellen deze kam-
pen de kinderen in staat zich te 
ontwikkelen op het gebied van 
zorgzaamheid, samenwerking en 
persoonlijke ontwikkeling.
Sportkampen van Sportivun or-
ganiseert zijn sportkampen altijd 
in een natuurlijke, bosrijke om-

geving met genoeg ruimte om te 
spelen. Hierdoor leren kinderen 
beter met de natuur om te gaan 
en zijn ze eerder geneigd nieu-
we dingen te ontdekken. Bezig 
zijn met andere kinderen in een 
natuurlijke omgeving vermindert 
stress en stimuleert de capaci-
teiten van het kind. Kinderen le-
ren omgaan met het nemen van 
risico’s en komen erachter dat 
het nemen van risico’s niet perse 
negatief hoeft te zijn. Kinderen 
die positieve risico’s durven ne-
men, blijven doorgaans weg van 
negatieve risico’s.

Sportkampen van Sportivun 
biedt sportkampen in veel ver-
schillende specifieke sporten, 
voor verschillende leeftijden. Zo 
zijn er kampen voor kinderen 
van 4 t/m 6, 7 t/m 10, 10 t/m 13 
en 13 t/m 16 jaar. Zonder of met 
overnachting. Voor meer infor-
matie, ga naar www.sportkam-
penvansportivun.nl of bel 035 30 
30 035.

Ambulance over het 
hoofd gezien

Heemstede - Een vrouw is don-
derdagmiddag met haar per-
sonenwagen tegen een ambu-
lance gebotst. Het ongeval ge-
beurde omstreeks een uur toen 
de vrouw vanaf het Roemer Vis-
scherplein met haar auto de 
Zandvoortselaan over wilde ste-
ken en de ambulance vermoe-
delijke over het hoofd zag. Hulp-

diensten kwamen ter plaatse om 
assistentie te verlenen. De be-
stuurster is in een tweede ambu-
lance nagekeken maar is geluk-
kig met de schrik vrijgekomen. 
Haar wagen liep wel forse scha-
de op. Door het ongeval was de 
Zandvoortselaan deels gestremd. 
Verkeer vanuit Zandvoort onder-
vond daardoor veel hinder. 

Vanuit de lucht gezocht 
naar boeven

Heemstede - Een woonblok in 
Heemstede is maandagmiddag 
afgezet door de politie nadat er 
inbrekers waren overlopen. Het 
gebied rond de Herenweg, en de 
Van Merlenlaan was omsingeld 
door agenten terwijl vanuit de 
lucht een politiehelikopter mee-
zocht naar de boeven. InEén in-

breker is gepakt, naar de tweede 
werd nog volop gezocht waarbij 
ook een politiehond meezocht. 
Door het geluid van de helikopter 
en de afzettingen op onder an-
dere de Herenweg kwamen veel 
buurtbewoners naar buiten. Het 
is nog onduidelijk of de tweede 
inbreker ook is gepakt.

Regio - Sportkampen in de natuur blijken een positief effect 
te hebben op deelnemers. Doordat ze in een groep actief be-
zig zijn met sporten in de natuur, doen de deelnemers natuur-
ervaring én sociale ervaring op. Dit stimuleert ontwikkeling en 
deelnemers leren duidelijke normen en waarden. Kinderen die 
op sportkamp gaan in de natuur nemen hun ervaringen mee in 
hun opleiding- en beroepskeuze, in hun levensstijl en zelfs in 
de opvoeding van hun eigen kinderen. Dat blijkt uit onderzoek 
dat de Wetenschapswinkel van Wageningen UR samen met 
onderzoeksinstituut Alterra deed in opdracht van Woesteland.
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nRomke de Waard Memorialday in 
Draaiorgelmuseum Haarlem
Regio - Het Draaiorgelmuseum 
Haarlem herdenkt op zondag-
middag 7 april het feit dat de gro-
te pleitbezorger van de Neder-
landse draaiorgelcultuur, Romke 
de Waard (5-4-1919 – 4-9-2003), 
tien jaar geleden overleed.
Romke de Waard heeft geduren-
de zijn zeer bedrijvig leven naast 
zijn hoge functies in de rechter-

lijke macht een enorme energie 
aan de dag gelegd om de Neder-
landse draaiorgelcultuur op een 
positieve en inspirerende manier 
onder de aandacht te brengen. 
Hij deed dat in bestuurlijke zin 
door vele jaren voorzitter te zijn 
van de Kring van Draaiorgel-
vrienden, door vele optredens in 
de media en door lobbywerk bij 

lokale overheden en bij de Rijks-
overheid, juist in een tijd dat er 
een teloorgang dreigde van de 
zo typisch Nederlandse draaior-
gelcultuur. 
Romke de Waard was ook één 
van de oprichters van Muse-
um Speelklok in Utrecht en hij 
was de oprichter van een stich-
ting die tot doel heeft financiële 
steun te verlenen bij het veilig-
stellen en het behouden van his-
torisch waardevolle draaiorgels 
voor Nederland; het Nationaal 
Fonds Draaiorgelbehoud.
Zelfs als particulier sprong Rom-
ke de Waard in financiële zin bij 
als er weer een belangrijk draai-
orgel dreigde te worden ver-
kocht naar het buitenland. Naast 
zijn passie voor draaiorgels was 
hij een verdienstelijk beiaardier 
en was hij actief in diverse an-
dere maatschappelijke functies. 
Romke de Waard groeide op in 
Groningen waar zijn vader jurist 
was. Hij had in zijn kindertijd al 
grote belangstelling voor draai-
orgel- en beiaardmuziek en als 

tiener bespeelde hij al de bei-
aard van de Martinitoren.
Op 20-jarige leeftijd arrangeer-
de hij zijn eerste muziekboe-
ken voor draaiorgels en er zou-
den nog zeer vele  arrangemen-
ten en composities volgen. Veel 
werk van Romke de Waard is 
te beluisteren op het draaiorgel 
‘de Arabier’ dat op deze specia-
le dag in het Draaiorgelmuseum 
Haarlem als gastorgel optreedt 
tezamen met het draaiorgel ‘de 
Lekkerkerker’, het orgel dat door 
persoonlijke bemoeienis van 
Romke de Waard voor Neder-
land behouden bleef en, evenals 
‘de Arabier’ en het ‘Kunkelsorgel’ 
in het Haarlemse orgelmuseum, 
een beschermde status van het 
Ministerie van OCW heeft.
De speciale middag in het Draai-
orgelmuseum Haarlem begint 

om 14:00 uur met o.a. toespra-
ken van de voorzitters van de 
Kring van Draaiorgelvrienden en 
het Nationaal Fonds Draaiorgel-
behoud en van de directeur van 
Museum Speelklok te Utrecht.
Ter gelegenheid van deze dag is 
een CD gemaakt met een fraaie 
selectie van Romke de Waard 
notaties, en een interview met 
hem in het radioprogramma ‘On-
bewoond’ uit 1963. De CD zal 
deze middag worden gepresen-
teerd. Vervolgens wordt de mid-
dag gevuld met het spelen van 
de composities en arrangemen-
ten van Romke de Waard op de 
diverse aanwezige orgels.
Zondagmiddag 7 april in het 
Draaiorgelmuseum Haarlem aan 
de Küppersweg 3. 
Openingstijden van 12 tot 18 uur. 
Vrij entree.

Fo
to

: M
ic

he
l v

an
 B

er
ge

n



Zon op Heemstede: 
zonne-energie via 

‘gemeentelijke’ daken

In deze uitgave:
-  Lezing ‘Praten met pubers’

-  Commissievergaderingen

-  Omgevingsvergunningen

-  Oproep begraafplaats

Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 3 april 2013

Nieuw ligplaatsenbeleid

Vraag een vergunning aan voor uw boot

Project Zon op Heemstede:
Informatieavond over aanschaf zonnepanelen 

De gemeenteraad van Heemstede heeft op 
28 maart de nieuwe regels voor boten in 
de Heemsteedse wateren vastgesteld. (Het 
ligplaatsenbeleid is onderdeel van de nieuwe 
‘Verordening openbaar water Heemstede’, zie 
de publicaties onder Lokale Regelgeving). Een 
belangrijke wijziging is dat u voor een boot 
die aan de openbare grond ligt voortaan een 
vergunning moet aanvragen. Verder is nieuw 
dat er liggeld betaald moet worden.
 
Aanvragen ligplaatsvergunning
Het aanleggen van een boot aan eigen grond is 
vergunningvrij. Voor een boot aan de openbare 
grond kunnen inwoners van Heemstede vanaf nu 
een ligplaatsvergunning aanvragen (€ 59,50). Heeft 
u op dit moment een boot aan de openbare grond? 
Vraagt u de vergunning dan aan vóór 23 mei 2013 
zodat de gemeente uw aanvraag mee kan nemen in 
de toewijzing van een ligplaats. Toewijzing gebeurt 
na het verstrijken van de inschrijftermijn. Is het aantal 
aanvragen voor een bepaalde plaats hoger dan het 
aantal beschikbare ligplaatsen, dan krijgen bewoners 
van de betreffende wijk voorrang. Als het aantal 
aanvragen dan nog steeds hoger is dan het aantal 

Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? 
Dan is er nu een oplossing: u kunt 
zonnepanelen plaatsen op daken van de 
gemeente Heemstede. Zo kunt u toch 
profiteren van de opbrengsten van  
zonne-energie en bijdragen aan duurzame Vervolg op pag. 2

energieopwekking. Op donderdag 11 april 
kunt u vanaf 19.00 uur in het raadhuis meer 
informatie krijgen over de mogelijkheden. 
Bovendien start dan de voorinschrijving.

beschikbare ligplaatsen wordt er geloot door een 
notaris. De loting bepaalt ook de volgorde van de 
wachtlijst voor aanvragers die geen ligplaats hebben 
gekregen.
Per adres wordt voor maximaal één vaartuig een 
vergunning verleend. U kunt via de website het 
aanvraagformulier downloaden of afhalen bij de 
receptie van het raadhuis. 

Liggeld
Wanneer de boot in water ligt dat eigendom is van 
de gemeente Heemstede, moet u daarnaast liggeld 
(precario) betalen. Het liggeldbedrag is afhankelijk van 
de lengte van de boot. 

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

Meer informatie
U vindt specifieke informatie over het gewijzigde 
ligplaatsenbeleid op www.heemstede.nl, zoals over de 
kosten van het liggeld en tijdelijke aanmeerlocaties.

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



Lezing over praten met pubers door  
Marina van der Wal

Lokale regelingen

Op dinsdag 23 april van 20.00 tot 22.00 uur 
organiseren het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Heemstede en Bloemendaal samen 
een lezing over praten met pubers. Deze 
lezing vindt plaats op het Kennemer lyceum, 
Adriaan Stoopplein 7 in Overveen.

De lezing wordt gegeven door Marina van der Wal, 
zelf moeder van 2 pubers en coauteur van ‘Het Enige 
Echte Eerlijke Puberopvoedboek over het opvoeden 
van pubers’. Van der Wal bespreekt op humoristische 
wijze de spagaat waarin ouders en pubers zitten. 
Aan de ene kant hebben pubers ruimte en vrijheid 
nodig en moeten ouders leren dat ze een stapje 

Nieuwe Verordening openbaar water 
Heemstede
Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad 
de Verordening openbaar water Heemstede 
vastgesteld. In deze Verordening is onder andere 
het ligplaatsenbeleid opgenomen (zie ook het 
nieuwsbericht hierover). In Heemstede is het aan 
gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk is 
(openbare grond) toegestaan een ligplaats in te 
nemen met een pleziervaartuig. Dit mag alleen als 
men beschikt over een vergunning. Bij voorbaat zijn 
een aantal locaties uitgezonderd.
Tegelijkertijd heeft de raad de Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren 
ingetrokken. De Verordening openbaar water 
Heemstede treedt met ingang van 11 april 2013 in 
werking. 

Wijziging Verordening heffing en  
invordering van leges 2013
Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad de 
Verordening heffing en invordering van leges 
2013 gewijzigd. Dit betreft de wijziging van het 
tarief voor de spoedprocedure rijbewijzen (1.8.4 
tarieventabel) en de invoering van een tarief voor 
een ligplaatsvergunning (1.13.8 tarieventabel). Deze 
wijzigingen treden met ingang van 11 april 2013 in 
werking. 

terug moeten doen in het leven van hun kinderen. 
Aan de andere kant zie je dat pubers - mede door de 
ontwikkeling van hun brein - juist duidelijke sturing 
nodig hebben. Van der Wal: “Nee is soms het meest 
liefdevolle antwoord dat je je puber kunt geven.” 
Daarnaast kunnen ouders hun voordeel doen met 
hoe het puberbrein werkt, waaronder het geheim van 
dopamine.

Ouders die interesse hebben voor deze lezing kunnen 
zich aanmelden via e-mail: cjg@bloemendaal.nl o.v.v. 
‘lezing praten met pubers’. Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. De zaal is geopend vanaf 19.30 
uur. Aan deze bijeenkomst zijn voor u geen kosten 
verbonden.

Wijziging Verordening heffing en  
invordering van precariobelasting 2013
Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad 
de Verordening heffing en invordering van 
precariobelasting 2013 gewijzigd. Deze wijziging 
betreft de invoering van de liggelden voor 
pleziervaartuigen aan openbare grond (6.2a 
tarieventabel), een wijziging van 6.2 van de 
tarieventabel en het vervallen van artikel 4 sub j. Deze 
wijzigingen treden met ingang van 11 april 2013 in 
werking. 

Nieuwe Verordening sociaal medisch 
geïndiceerde kinderopvang
Bij besluit van 28 maart 2013 heeft de raad de 
Verordening sociaal medisch geïndiceerde 
kinderopvang Heemstede 2013 vastgesteld. De 
Verordening treedt met ingang van 1 april 2013 met 
terugwerkende kracht in werking. Per die datum 
vervalt de Verordening tegemoetkoming kosten 
kinderopvang 2012 gemeente Heemstede.

De (gewijzigde) Verordeningen liggen tot en met 26 
juni 2013 ter inzage op het gemeentehuis en zijn ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Vervolg van pag. 1

Is uw dak niet geschikt? ‘Zon op 
Heemstede’ is de oplossing
Niet ieder huis is geschikt voor het plaatsen 
van zonnepanelen. Huurhuizen, flats, teveel 
schaduw, beschermd dorpsgezicht. Op daken van 
gemeentelijke gebouwen is voldoende ruimte 
zodat u kunt meedoen met meerdere panelen. De 
gemeente Heemstede heeft afspraken gemaakt met 
de coöperatie Zon op Nederland, die hiervoor een 
formule heeft ontwikkeld. Op dit moment wordt 
onderzocht welke daken in aanmerking komen voor 
‘Zon op Heemstede’.  

Informatiebijeenkomst donderdag  
11 april van 19.00 - 21.00 uur
Op www.zonatlas.nl/heemstede kunt u nagaan of 
uw eigen dak geschikt is voor panelen. Is dat niet 
het geval? Kom dan naar de informatiebijeenkomst 
op donderdag 11 april van 19.00 tot 21.00 uur in het 
raadhuis. Mensen van Zon op Nederland informeren 
u daar over de mogelijkheden, de kosten en de 
opbrengsten. Die avond start ook de voorinschrijving, 
dat geeft u recht maar geen  verplichting tot aankoop. 
Eind mei start de officiële verkoop. Iedereen met 
een voorinschrijving heeft voorrang op de andere 
geïnteresseerden! Vanaf 11 april kunt u zich ook 
digitaal voorinschrijven: 
www.heemstede.zonopnederland.nl 

Zonne-energie en duurzaamheid
De gemeenteraad heeft in februari het nieuwe 
duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Wethouder 
duurzaamheid Jur Botter: “De ambitieuze 
doelstellingen om de gemeente duurzamer te maken 
kan de gemeente alleen samen met de inwoners en 
bedrijven bereiken. Gezamenlijk investeren in zonne-
energie is daarom een prima manier. De gemeente 
zorgt ervoor dat de panelen tenminste 25 jaar op het 
dak kunnen blijven staan. Op die manier werken we 
samen aan een duurzamer Heemstede en het levert 
de deelnemers een mooi financieel voordeel op.” 

Zon op Nederland is daarnaast op zoek naar inwoners 
die mee willen werken aan de voorbereiding. Is dat 
iets voor u, meldt u zich dan aan bij Geert Jan Stolk via 
e-mailadres: geertjan@zonopnederland.nl.  

Is uw dak wel geschikt?
Kijk dan op www.routedusoleil.nl over het samen 
inkopen van panelen.

De Algemene Begraafplaats is op zoek  
naar rechthebbenden van graven 
De Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in 
Heemstede is op zoek naar rechthebbenden van  
graven waarvan de huur en/of onderhoudsrecht  
is verlopen. Een overzicht van de betreffende 
overledenen en rechthebbenden vindt u op  
www.heemstede.nl onder ‘Over Heemstede’ > 
Begraafplaats (http://www.heemstede.nl/ 
over-heemstede/begraafplaats). U vindt de lijst ook  

op de informatiepanelen op de begraafplaats.  
Tevens hangt bij de betreffende graven een melding.
Wij verzoeken de rechthebbenden en/of familieleden 
zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de 
begraafplaats. Het serviceloket Begraafplaats is 
van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 16.00 uur 
bereikbaar via telefoonnummer (023) 528 03 76 of  
per e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.



Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende perso(o)n(en) met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  M.M.E. Raats-Wolf, geboren 07-02-1947, Heemsteedse 
Dreef 119, per 28 maart 2013.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie 
hierop reageren door contact op te nemen met de 

afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede 
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon14023).

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

-  C. Raats, geboren 18-09-1945, Heemsteedse Dreef 
119, per 11 maart 2013.

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

Verkeersbesluit(en)
-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 

woning Dr. J.R. Thorbeckelaan 59 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner.  
(verzonden: 29 maart 2013).

 
Het besluit ligt vanaf 4 april 2013 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
U kunt hiertegen bezwaar maken. 
Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan 
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een 
voorlopige voorziening vragen aan de president van 

de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald.

Omgevingsvergunningen

Agenda’s

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
-  Kerklaan 101 het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 4137, ontvangen 20 maart 2013. 
-  Jozef Israelsplëin 1 het kappen van 1 kersenboom en 

1 rode meidoorn, wabonummer 4123, ontvangen 20 
maart 2013. 

-  Leidsevaartweg / Boekenroodeweg het aanleggen 
van een ontsluitingsweg, wabonummer 4122, 
ontvangen 18 maart 2013. 

-  t.h.v. Constantijn Huygenslaan gedeeltelijk dempen 
sloten i.v.m. aanleg nieuwe ontsluitingsweg en 

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 09 april 2013 om  
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

9 april 2013
- Spreekrecht burgers
-  Vaststelling basistarieven hulp bij het huishouden 

(Wmo) (A-stuk)
-  Vaststellen Verordening incidentele subsidies 

buurtactiviteiten 2013 (A-stuk)
-  Aanpak implementatie decentralisaties (C-stuk o.v.v. 

VVD en PvdA)
-  Verslag werkgroep burgerbijeenkomst bibliotheek 

Heemstede
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk

aanleg nieuwe watergang, wabonummer 4059, 
ontvangen 18 maart 2013. Reguliere procedure

-  t.h.v. Constantijn Huygenslaan het aanleggen 
van een nieuwe watergang, wabonummer 4055, 
ontvangen 18 maart 2013. 

-  t.h.v. Brederolaan het kappen van 5 esdoorns, 
wabonummer 4054, ontvangen 18 maart 2013. 

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen
De vergadering van de commissie Middelen komt in 
april te vervallen.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 11 april 2013 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

11 april 2013
-  Toelichting op het gezamenlijk onderzoek van zes 

rekenkamers naar ‘De Meerlanden’
- Spreekrecht burgers
-  Vaststelling Milieujaarverslag 2012 (A-stuk)

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
-  Torenlaan 10 het vergroten van een dakkapel op 

het voor- en zijgeveldakvlak en het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 3608, verzonden 29 maart. 

-  Maaslaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding, 
2013.004, verzonden 29 maart 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

-  Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ 
(B-stuk)

-  Parkeer- en verkeersonderzoek Vomar supermarkt 
o.v.v. HBB en D66 (C-stuk)

-  Overeenkomst met Stichting E-laad.nl o.v.v. HBB 
(C-stuk)

- Overzicht Bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

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



Handhavingsactie gezonken vaartuigen Zandvaart

Rectificatie Vaartuig Houtvaart en Zandvaart

De volgende gezonken vaartuigen zijn in opdracht 
van het college gelicht:
-  Gezonken vaartuig met witte bovenzijde in de 

Zandvaart ter hoogte van Zandvaartkade 15;
-  Zinkend vaartuig in de Zandvaart ter hoogte van 

Zandvaartkade 13.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben de 
volgende vaartuigen los gemaakt van gemeentelijke 
eigendommen, en voor zover nodig vastgelegd aan 
een geslagen paal:

De vaartuigen worden tot en met 8 mei 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 

-  een sloep met zwarte kap in de Houtvaart ter hoogte 
van P.C. Hooftkade 9, die was vastgemaakt aan een 
gemeentelijke boom;

-  een vaartuig kleur rood/oranje met witte binnenzijde, 
ter hoogte van Esdoornkade 28, die was vastgemaakt 
aan een boom.

opgehaald, zal het college het vaartuig vernietigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Tijdelijke wegafsluiting Crayenestersingel

Standplaatsvergunning

Op 28 maart 2013 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan 
de Crayenesterbasisschool voor het houden van 
Koningsspelen op vrijdag 26 april 2013 op en rondom 
het schoolplein aan de Crayenestersingel.

Op 27 maart 2013 heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten, op grond van artikel 5:18 
van de Algemene Plaatselijke Verordening, een 

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Crayenestersingel aan beide zijden tussen de Adriaan 

standplaatsvergunning te verlenen aan de firma F.P. 
Korving te Cruquius voor de verkoop van visproducten 
op het Roemer Visscherplein op de dinsdagen.

Pauwlaan en de Lanckhorstlaan voor alle verkeer af  
te sluiten van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
de afdeling Algemene & Juridische Zaken,  
tel. (023) 548 56 07.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
de afdeling Algemene & Juridische Zaken,  
tel. (023) 548 56 07.

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

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

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

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

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

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

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