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Eric van Westerloo onder-
handelaar collegevorming 
Heemstede - Op voordracht 
van HBB heeft politiek verslag-
gever van de Heemsteder, Eric 
van Westerloo, de opdracht ge-
kregen aanwezig te zijn bij de 
onderhandelingen om te komen 
tot een nieuw college.
Hij leidt de gesprekken tussen 
de partijen en probeert zo de 
verschillen in wat de partijen 
wensen zichtbaar en overbrug-
baar te maken. Intussen heeft al 
een aantal gesprekken plaats-
gevonden. Het is voor Heem-
stede zaak om snel een nieuw 
college te presenteren, zodat er 
kan worden begonnen aan een 
nieuwe periode. Net als in al-
le andere gemeenten worden 
nieuw taken toegevoegd aan 
de toch al omvangrijke werk-
zaamheden. De vanuit de lan-
delijke politiek opgetuigde par-
ticipatiemaatschappij moet bin-
nen de gemeentelijke politiek 
en organisatie verankerd wor-
den. Dit gaat gepaard met een 

flinke reductie van middelen die 
beschikbaar komen. Of en hoe-
veel er bezuinigd moet worden 
en waarop is een uitdaging waar 
de partijen voor staan. 

Hoewel niet erg gebruikelijk, zijn 
er meerdere voorbeelden van 
journalisten die een bijdrage le-
verden aan de totstandkoming 
van een college. Van Westerloo 
laat desgevraagd weten dat hij 
blij is met het in hem geschon-
ken vertrouwen.

Ongeacht de uitkomst zal het 
hem niet weerhouden de Heem-
steedse politiek kritisch te blij-
ven volgen. “Aan tafel zitten be-
trokken politici die het beste 
voor hebben met Heemstede. 
Ieder met eigen accenten, dat is 
waar, maar verschillen zijn er om 
te overbruggen. Ik verwacht dat 
het proces redelijk snel zal ver-
lopen maar zorgvuldigheid staat 
voorop”, aldus Van Westerloo. 

www.brantjeswijn.nl
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Wim Kok vertelt over 
negenennegentig jaar 

Heemstede – Aan de conver-
satietafel van de afdeling Pla-
taan in Bosbeek is het ‘krant-
je’ de Heemsteder iedere week 
weer de motor van de gesprek-
ken. Wim Kok kreeg onlangs van 
zijn buurvrouw Van de Meer, te 
horen dat er best eens een ver-
haal van Wim in mocht ko-
men. “Hij wordt straks hon-
derd en heeft veel te vertellen.” 
Nu zijn het meestal wel de da-
mes die het aan die tafel te ver-
tellen hebben, maar Wim bel-
de toch de krant. Met stukken 
en beetjes kwam het verhaal. 
In het begin van de oorlog was 
hij gelegerd bij Amersfoort, het 
kamp werd gebombardeerd en 
Wim kwam als krijgsgevange-
ne terecht op een motorenfa-
briek in Leipzig. Vliegtuigmoto-
ren maken terwijl hij was opge-
leid als administrateur. Erg fana-
tiek deed hij dat werk niet, Wim 
liet wel eens heel vakkundig een 
tang vallen in moeilijk bereik-
bare plaatsen wat veel vertra-
ging opleverde. Wel link soms, 
dat kon je niet teveel doen. Je 
kan aan hem zien dat hij er nog 
van geniet. Na de oorlog werd 
de Heemstedenaar gevraagd 

om naar Indonesië te gaan want 
daar hadden ze administrateurs 
nodig. Altijd beter dan Leipzig, 
zo dacht hij. Hij bleef er drie jaar. 
Maar soms wilde hij wel eens 
dat kantoor uit. Hij mocht eens 
mee op patrouille, zag met zijn 
niet te beste ogen de vijand, 
waarschuwde de mortierschut-
ter en het werd stil. Ooit moest 
hij een Hoge Piet rondleiden bij 
afwezigheid van de comman-
dant. Bij die Piet zou hij later nog 
solliciteren bij de PEN. Terug in 
Nederland wilde men weten of 
hij nog bekenden had gezien 
in Indonesië. Men had kenne-
lijk geen idee hoe groot dat land 
was. Hij ging solliciteren bij de 
PEN als commies en trof er als 
toekomstige baas de heer Kra-
mer, de Hoge Piet die hij in Ban-
dung had rondgeleid. Het solli-
citatiegesprek was heel gemak-
kelijk. 

RCH
Toch herinnert hij namen als 
Boereé die bij Enschede werk-
te. Voetballen deed hij goed, 
speelde met Loek Biesbrouck 
bij RCH, was er jaren secretaris, 
maakte samen met Co van der 

Horst nog twee doelpunten in 
zijn laatste wedstrijd en  speel-
de er later ook zeer verdienste-
lijk cricket met Ted Powder, Theo 
Kruijt, de destijds vermaard 
bandleider en ging tennistoer-
nooien organiseren voor Bre-
dero. Hij spreekt erover als wa-
ren dat mooie tijden. Zo geniet 
hij van een glossy met Italiaan-
se postzegels, zijn hobby waar-
van zijn vrouw altijd zegt: “wat 
moet jij toch met die postze-
gels?” Maar de redacteur van dit 
tijdschrift, Vincent, is zijn bes-
te vriend. Die begrijpt dat! Hij 
glimt als hij vertelt dat vanmid-
dag zijn dochter van zijn twee-
de vrouw een glaasje witte wijn 
komt drinken in het Glazen Huis, 
het restaurant van Bosbeek. Hij 
heeft de portemonnee al in zijn 
binnenzak zitten. Kan je natuur-
lijk niet elke dag doen, maar als 
zij komt! Met zijn tweede vrouw 
is hij vijftig jaar getrouwd, woon-
de tot twee jaar geleden met 
haar aan de Overijssellaan tot 
het echt niet meer ging. “Bos-
beek is prima hoor, maar daar 
kan ik natuurlijk met mijn foto-
graferen niet meer terecht. Ik 
heb nog wel wat spullen liggen 
over mijn familie uit Spaarndam. 
Mijn opa werd stinkend rijk van 
de paling, en ook weer arm. Pa-
ling blijft een geheime vis. Mijn 
vader was van de arme tak Kok. 
Genealogie is leuk, joh, je komt 
nog eens iemand tegen.” Hij fi-
losofeert verder. Dat ga je doen 
als je tegen de honderd loopt. 
Dat zeggen ze tenminste. Oh ja 
die koninklijke onderscheiding 
kreeg ik van de burgemeester 
toen ik na 25 jaar weg ging bij 
de PEN. Ik ben nu 99 jaar en wil-
de mijn verhaal toch kwijt. Begin 
oktober word ik honderd. Dan 
ken je mijn verhaal vast.” 

Ton van den Brink 

Marenka's Voorjaar
Heemstede - Het voorjaar kent in de natuur vele 
kleuren en tinten. Groen uiteraard maar daarnaast 
zijn geel, wit, paars en roze goed vertegenwoordigd 
in diverse tuinen en gemeenteplantsoenen. De bloe-
sem op de foto die Marenka Groenhuijzen maakte is 
dieproze van kleur. Het is de King Edward VII Ribes. 
Normaal bloeit deze in april, echter met het zachte 
weer is de sierbes in maart al gaan bloeien.
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echter ondertekend te worden 
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Diensten
Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 6 april, aanvang 10:00 
uur, voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Zondag 13 april, aanvang 
10:00 uur, voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Bijzondere Palmzondagviering 
met een muzikale vertelling 
getiteld Het haasje in de maan 
door Xandra Mizée

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (12)

Van Haasteren, nu.Van Haasteren, toen.

Bij de aanschaf van een clema-
tis stellen we ons in gedachten al 
voor hoe uitbundig deze bij ons 
zal gaan bloeien.
De praktijk valt vaak tegen: een 
pierige plant met bloemen wel-
iswaar, maar alleen hoog boven-
in en uit het zicht. Tips zoals een 
potscherf of dakpan leggen over 
de voet van de plant vinden gre-
tig aftrek. Zou dat ons de beloof-
de bloemen brengen? Helaas is 
dit een fabeltje, waarvan we echt 
afscheid moeten nemen. Niet 
beschutting is wat de clema-
tis zoekt, maar water. Droogte is 
namelijk funest voor deze plant. 
Nog enige dingen waar u bij de 
aanschaf rekening moet houden 
zijn: 
 *  Het voorjaar is de beste tijd 

is om een clematis bij u in de 
tuin te planten.

 *  Schaf een plant aan met vol-
doende jonge scheuten bo-

ven de grond. Zo heeft u re-
servemateriaal, als een daar-
van zou breken bij vervoer of 
planten.

 *  Verzeker u van witte punten 
aan de uiteinden van de geel-
bruine wortels. 

 *  Plant uw clematis minstens 1 
uur in een emmer met water 
voordat u deze in het plantgat 
zet. Niet in de haast dit over-
slaan, het is erg belangrijk!

 *  De grond die u bij het plan-
ten toevoegt mag een tikkel-
tje zuur zijn, bv een mix van 
potgrond met wat Rhodon-
dendrongrond.

 *  Plaats de clematis in een twee 
keer zo ruim plantgat, en on-
geveer 2 -3 cm onder het ni-
veau van de grond. Daar bo-
venop uw plantaarde. 

 *  Geef de eerste maanden veel 
water, zowel in het voorjaar 
als in de zomer. Dan maakt 

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmati-
ge basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuin-
liefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over 
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u 
een tuinvraag, mail dan naar info@zuidkennemerland.groei.nl.

Voor de tuinliefhebbers…
Rijkbloeiende clematis

hij immers zijn nieuwe gestel 
aan. 

 *  Kiest u een clematis om in 
een boom te groeien, zet de-
ze dan circa 1 meter van de 
boom vandaan en leidt de 
plant er naar toe. Zo krijgt de 
plant voldoende water.

 *  En tot slot een advies dat 
niet iedereen even leuk vindt: 
snoei de clematis direct na 
aankoop in maart of april te-
rug tot op het vierde oog, en 
herhaal dit bij de twee nieu-
we loten die hierna op deze 
plaats zullen ontstaan. Ook 
daar de stengel afknippen 
na 3 knopen. Het eerste jaar 
snoeit u wellicht wat bloemen 
weg, maar daar staat tegen-
over dat u een sterk vertakte 
clematis krijgt, die op diverse 
hoogtes bloemen zal krijgen: 
precies waarnaar u op zoek 
was! 

Groei & Bloei
Zuid-kennemerland

Met dank aan de facebookpagi-
na “Je bent een Heemstedenaar 
als...” ontvangen we steeds meer 
informatie over de winkeltjes die 
er vroeger in de Indische Buurt 
waren. Dit keer Billitonstraat 35. 

Jacques van der Hulst (Plus, Jan 
van Goyenstraat), vertelt ons: 
“Tot 1961 zat Blaas in deze win-
kel, daarna Schijven. In 1965 
nam mijn vader Johan van der 
Hulst de winkel over, tot 1969. 
Toen werd de winkel verkocht 

aan Piet Jonker. Toen deze rond 
1980 een kaas- en notenzaak 
begon aan de Binnenweg, waar 
nu Videoland zit, werd de win-
kel aan de Billitonstraat verkocht 
aan Tineke Minciulescu -Sas.” 
De wat onscherpe foto van toen 
is van 1978.
Lony van Gelder vertelt op face-
book: “Als je binnen kwam, dan 
lagen rechts voor de toonbank 
op het schap de tubes mayonai-
se en ketchup. Bij de mayonaise 
was er een actie, je kreeg er een 

plastic gouden leeuwtje bij. Mijn 
moeder d’r kop gek gezeurd, die 
moest ik hebben, is mijn ster-
renbeeld. Leeuwtje heb ik nog 
steeds”.
Op de foto van nu van Harry 
Opheikens (maart 2014) herin-
nert niets meer aan dit winkeltje 
door alle nieuwbouw. Begin ja-
ren tachtig zijn vrijwel alle pan-
den daar gesloopt en weer op-
gebouwd.

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mailen 
naar de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (web-
master@hv-hb.nl) of foto’s in-
leveren bij het kantoor van De 
Heemsteder, Camplaan 35. Wij 

zorgen er dan voor dat de foto 
gescand wordt, u krijgt het origi-
neel terug. Vertel uw verhaal er-
bij en misschien hebben andere 
lezers wel aanvullingen.
 
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op onze 
website www.hv-hb.nl”Hier kunt 
u ook – als u die heeft – uw vra-
gen stellen.
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Met inleiding over leven en werk componist
Een middag met Anton Bruckner, 
door het Heemsteeds Philharmonisch
Heemstede - Op zondag 6 april 
om 15.00 uur speelt het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest, 

(HPhO) onder leiding van diri-
gent Dick Verhoef een bijzonder 
programma van Anton Bruck-

ner (1824-1896). Hierin wordt 
onder meer de Nulde symfonie 
en de Mars in D van Bruckner 
ten gehore gebracht. Dit con-
cert zal plaatsvinden in de Pro-
testantse Kerk aan de Poststraat 
1 te Zandvoort. Deze middag zal 
beginnen met een inleiding over 
het leven en werk van deze Oos-
tenrijkse componist uit de tijd 
van keizer Franz Josef en keize-
rin Sissi. Daarna speelt het HP-
hO een paar parels uit het om-
vangrijke ouvre van deze bijzon-
dere componist. Al met al belooft 
het een prachtige, muzikale mid-
dag te worden. Entree bedraagt 
9 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de deur of in de voorverkoop 
via de website: www.hpho.nl.

Te zien vanaf 11 april in het Raadhuis
Expositie ‘De kleuren van het leven’
Heemstede - Deze exposi-
tie is georganiseerd door gale-
rie Kunst4iedereen, Stichting Ro-
sinka en Heemsteedse kunste-
naar en acteur Fred Rosenhart 
als voorloper van het kleurrijke 
kunstfestival ‘De kleuren van het 
leven’ die 7 juni in Haarlem plaats 
zal vinden. De expositie wordt 
feestelijk geopend. Kunst4ie-
dereen is een galerie en kunst-
uitleen die met professionele en 
erkende Oost-Europese en Ne-
derlandse kunstenaars samen-
werkt. Kunst4iedereen en Stich-
ting Rosinka delen dezelfde visie 
dat kunst voor iedereen toegan-
kelijk moet zijn en daarom orga-
niseren zij elk jaar meerdere ex-
posities en andere activiteiten, 
zoals: kunstfestivals, workshops 
en schilderscursussen voor ie-
dereen. Bij de opening van de-
ze expositie zal galerie Kunst4ie-
dereen een kleurrijk schilderij 
schenken aan het Spaarne zie-
kenhuis om een gezellige sfeer in 
de kinderafdeling te creëren.

Over de exposanten:
Irina Pavlik Bakkenes
Irina Pavlik Bakkenes is een pro-
fessionele kunstenares wiens 
grootste passie schilderen is.
Irina’s schilderijen zijn een com-
binatie van sensuele en emo-

tionele kleurenstroom van ver-
schillende composities. Zij ex-
perimenteert constant met de 
kleur en vorm. Het stille leven 
van objecten wordt vertegen-
woordigd door bloemen, plan-
ten en alles wat met de natuur 
te maken heeft. Irina wordt ge-
fascineerd door emoties, vormen 
van de natuur en de krachtige 
kleuren. Voor haar is het gevoel 
voor kleur een typisch artistieke 
waarneming. Werkend aan elke 
schilderij, zoekt zij een ritmische 
symfonie van verschillende sil-
houetten en scherp expressieve 
contrasten. Schilderijen van Irina 
zijn te vinden in diverse collec-
ties over de hele wereld.

Vladimir Bakun
Vladimir Bakun werd geboren in 
Zuid-Siberië. Zijn eerste beelden 
werden bepaald door de uitge-
strekte Siberische wouden vol 
dennen, ceders, lariksen en ber-

ken. In de houthakkers kampen 
speelde hij tussen de hoge sta-
pels gekapte bomen en deed 
er zijn liefde voor hout op. In de 
werkplaats van zijn vader, af-
stammeling van een oud meu-
belmakersgeslacht, maakte hij 
kennis met de techniek van het 
verfijnde Russische houtsnij-
werk. Later ontstond de behoefte 
grotere stukken hout te bewer-
ken. Op de oevers van de bergri-
vieren uit het Koeznetskij Al-
tae gebergte, waarin duizenden 
boomstammen drijven, zocht 
en vond hij gestrande exempla-
ren. Sinds 1993 woont hij in Ne-
derland en vestigde zich in de 
havenplaats IJmuiden. Ook in 
IJmuiden, zoveel minder bosrijk 
dan zijn geboortestreek, bleef hij 
op zoek naar hout. Na veel ex-
perimenteren ontwikkelde hij 
een speciale en unieke techniek 
waarbij hij de verborgen kern 
van het hout, vol nerven, kwas-
ten, vezels en groeilagen weet 
bloot te leggen en daarmee het 
hart van het hout toont.
Vladimirs houtobjecten zijn het 
resultaat van een lange zoek-
tocht naar de diepliggende ge-
heimen van hout, begonnen in 
Siberië, gevonden in IJmuiden.
Meer weten?
www.kunst4iedereen.nl.

In Noord-Hollands Archief
Vocaal ensemble Corde Vocali 
zingt ‘Weer eens wat anders’

Regio - Op zondag 6 april 
geeft vocaal ensemble Corde 
Vocali om 20.00 uur een (extra) 
concert in het Noord-Hollands 
Archief Jansstraat 42 in Haar-
lem onder de titel “Weer eens 
wat anders”.
 
Corde Vocali is een ensemble 
van 12 enthousiaste en ervaren 
zangers. In het enthousiasme 
van de groep zit als het ware 
de ambitie verborgen. Enthou-
siasme faciliteert ambitie en vi-
ce versa. Vanaf het begin was 
duidelijk dat Corde Vocali voor-
namelijk a capella muziek ten 
gehore wil brengen. Daarbij 
wordt geen stijl of tijdvak ge-
schuwd, concerten uit de afge-
lopen 5 jaar illustreren dit. De 
meeste concerten zijn voorna-
melijk klassiek, maar het ko-
mende concert worden a ca-

pella  arrangementen gezon-
gen van bekende popsongs en 
close-harmony, van Jim Cro-
ce, Brigitte Kaandorp, Jetse 
bremer, Paul de Leeuw, Kirby 
Shaw, Pepijn Lagerwey,  Randy 
Newman, Ramses Shaffy, van 
Dik Hout, Enya en de Poema’s
 
Tijdens dit concert wordt Cor-
de Vocali gedirigeerd door Pe-
pijn Lagerwey. 
 
Na de aankondiging van het 
middag-concert waren de 
kaarten binnen twee weken 
uitverkocht, daarom geeft Cor-
de Vocali  ’s avonds om 20.00 
uur een extra concert. 
Dirigent is Pepijn Lagerwey. 
Meer informatie en kaarten 
(15,- euro voor volwassenen, 
5,- voor kinderen) via de web-
site www.CordeVocali.nl.

Heerlijk veteranen-
toernooi bij RCH
Heemstede - Zo langzamer-
hand gaan we richting einde 
voetbalseizoen en dan worden 
de maanden april en mei benut 
voor vele toernooien. Als voor-
bode had RCH afgelopen za-
terdag het eerste toernooi van 
2014! Met 9 40+-teams werd 
vooral voor de gezelligheid 7-te-
gen-7 gespeeld. Een zware job, 
vooral voor de minder getrain-
den en de teams zonder wis-
sels. Ook zwaar, omdat op deze 
leeftijd nog weleens blijkt dat de 
benen niet doen wat het hoofd 
wil. Kortom: vaak vlogen de bal-
len ongecontroleerd de verkeer-
de kant op. Waren er winnaars? 
Zeker wel. De deelnemers, die 
onder een heerlijk zonnetje een 
sportief toernooi afwerkten, 

maar ook de organisatie, die dit 
toernooi mogelijk maakte, incl. 
een loterij en eten achteraf. Over 
pijnlijke ledematen werd achter-
af niet gesproken. De gezellig-
heid en het weerzien met (oud) 
voetbalcollega’s bepaalden de 
sfeer.

RCH heeft nog meer toernooi-
en op het programma met op 
24 mei de Ladiescup en het Si-
mon Hazevoet racertjestoernooi. 
Op 25 mei een Seniorentoer-
nooi en het zeer hoog aange-
schreven Thymo Rovers jeugd-
toernooi, dit jaar verdeeld over 
twee dagen op 31 mei en 1 juni. 
U kunt info hierover terugvinden 
op de website van RCH: www.
rch-voetbal.nl.

Heemstede - Woensdag 9 
april, van 15 – 16.30 uur, kun-
nen kinderen vanaf 8 jaar zelf 
een animatie maken in de Bibli-
otheek Heemstede, Julianaplein 
1 te Heemstede.

De toegangsprijs bedraagt voor 
leden 2,50; voor niet-leden 5,-.
Het is niet moeilijk om zelf een 

animatie te maken. Je bedenkt 
een gek verhaal voor Stykz, een 
figuurtje dat vooral uit stokjes 
bestaat.

Dat mannetje kun je alles laten 
doen: dansen, springen, vech-
ten, fietsen, voetballen. En Stykz 
heeft ook allerlei vriendjes. Met 
behulp van frames plaats je 

de figuurtjes achter elkaar en 
blaas je ze leven in. Met muziek 
en geluiden of zelf ingesproken 
tekst maak je de animatie com-
pleet.
Zo heb je een te gekke ani-
matie die je direct op YouTube 
kan zetten. Meer informatie via 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

Zelf een animatie maken in de bibliotheek
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Regio - Stichting Oneindig 
Noord-Holland neemt per direct 
het platform innl.nl over van het 
Nationaal Historisch Museum. 
Deze digitale nalatenschap be-
staat vooral uit beelden en ver-
halen die samen de geschiede-
nis vertellen van alle Nederlan-
ders. Omdat innl.nl niet meer 
werd geactualiseerd, zou het 
platform per 2014 verdwijnen. 
Hierdoor zou een omvangrijke 
en prachtige virtuele collectie 
verloren gaan. Dat gebeurt nu 
dus niet. Sterker nog: samen met 
haar partners ontwikkelt Onein-
dig Noord-Holland het platform 
door tot een nationale erfgoed-
pagina. Het Nederlandse pu-
bliek krijgt hierdoor een comple-
ter beeld van de vaderlandse ge-
schiedenis en van al het moois 
dat er is aan cultuur en erfgoed. 
Het nieuwe platform gaat uiter-
lijk in het derde kwartaal van 
2014 live. Tot die tijd vermeldt de 
website www.onh.nl de content 
van innl.nl. 

Nationale cultuurpagina 
Oneindig Noord-Holland ont-
wikkelt een nieuwe erfgoed 
startpagina die een digitale ver-
binding legt tussen alle lokale en 
regionale portals van Nederland. 
Deze startpagina presenteert de 
Nederlandse geschiedenis en 
haar culturele erfgoed. Daar-
naast slaat het een brug tussen 
het aanbod van erfgoedinstellin-
gen en de vraag van het publiek 
naar ontspanning met inhoud. 

Beleving en het bieden van een 
context staan daarbij centraal. 
De nalatenschap van het Nati-
onaal Historisch Museum en de 
erfgoedcollecties die worden 
ontsloten via Digitale Collectie – 
een samenwerkingsverband tus-
sen de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed, het Nationaal Ar-
chief, Digitaal Erfgoed Neder-
land en de Koninklijke Biblio-
theek onder penvoerderschap 
van het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid – vormen 
de basis van het vernieuwde in-
nl.nl. Ook de platforms ‘Het ver-
haal van Groningen’ en ‘Zeeuw-
se Ankers’ zijn founding part-
ners. Dankzij deze krachtenbun-
deling met lokale en regiona-
le platforms maakt de nationa-
le erfgoedpagina de geschiede-
nis van Nederland en het cultu-
reel erfgoed digitaal toeganke-
lijk. Stichting Oneindig Noord-
Holland nodigt andere regio’s en 
vergelijkbare publieke initiatie-
ven van harte uit om deel te ne-
men aan de ontwikkeling van de 
nationale cultuurpagina. 

“Ik ben erg blij dat Oneindig 
Noord-Holland de vele goede 
digitale producten van het Na-
tionaal Historisch Museum gaat 
beheren en ontsluiten. Na de 
enorme investeringen is het van 
groot belang dat deze informatie 
beschikbaar blijft voor iedereen. 
Oneindig Noord-Holland heeft 
de kennis en de ambitie om dit 
te doen”, reageert Erik Schilp, 

voormalig directeur van het Na-
tionaal Historisch Museum. 

Samenwerking stimuleren 
Het is het streven alle beschik-
bare digitale informatie over-
zichtelijk en toegankelijk aan te 
bieden. Nederland kent tiental-
len lokale en regionale initiatie-
ven om het culturele erfgoed van 
ons land levend te houden. Veel 
van die digitale informatie wordt 
nu nog zeer versnipperd aan-
geboden aan het publiek. Cul-
tuur stopt namelijk niet bij een 
gemeente- of provinciegrens. 
“Doel van dit initiatief is om sa-
menwerking tussen lokale en re-
gionale initiatieven te stimuleren, 
gebruik te maken van bestaande 
landelijke infrastructuur en ver-
snippering tegen te gaan”, vertelt 
Sarah Thurlings-Heijse, directeur 
van Stichting Oneindig Noord-
Holland. 
Stichting Oneindig Noord-Hol-
land promoot cultureel erfgoed 
en werkt hiervoor samen met 
bijna 100 culturele instellingen, 
zoals musea, archieven, biblio-
theken, historische verenigingen 
en gemeenten. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op www.onh.
nl. Daar vindt u meer dan 11.000 
verhalen, routes en activiteiten. 
De beeldbank ontsluit 1.000.000 
afbeeldingen van erfgoedcol-
lecties. Oneindig Noord-Holland 
werd in 2011 ontwikkeld door de 
provincie Noord-Holland, maar 
begin 2013 verzelfstandigd tot 
een stichting.

Nalatenschap Nationaal Historisch Museum blijft behouden 

Doorstart digitaal cultureel 
erfgoedplatform innl.nl

Palmpasen OLVH Kerk
Heemstede - Op zondag 13 
april is het Palmpasen, de dag 
waarop wordt gedacht aan de 
intocht van Jezus in Jeruzalem. 
Jezus werd als een held ontvan-
gen en met palmtakken toege-
zwaaid. 

De werkgroep kinderwoord-
dienst van de parochie Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaart Heemste-

de besteedt hier aandacht aan 
door op zondag 6 april palm-
pasenstokken te gaan versie-
ren. Aanvang: 10.30 uur. Kinde-
ren van harte welkom, voor krui-
zen en decoratie wordt gezorgd.
Op zondag 13 april zal de Palm-
paasoptocht gehouden worden 
in de kerk. De kinderen zijn, dan 
mét hun versierde stokken, wel-
kom in de viering van 10.30 uur.

Heemstede - Zaterdag 29 
maart vonden in Wervershoof 
de regiokampioenschappen tur-
nen plaats. Meisjes van de 5de 
divisie en de dames D2, die het 
hoogst geëindigd waren in de 
voorrondes, turnden om een 
plaats in de districtsfinale
Bij de instappers turnde voor 
GSV Heemstede Kathleen Jan-
sen. In een deelnemersveld van 
56 meisjes was een plaats bij de 
beste 28 noodzakelijk om door te 
kunnen stromen naar de finales.
Op de brug turnde ze een hele 
mooie oefening, met een 13.25 
ook een hele mooie score. He-
laas kwam ze op de evenwichts-
balk twee keer ten val, waardoor 
doorstroming moeilijk zou wor-
den.
In de tweede wedstrijd kwamen 
de jeugdturnsters van GSV in ac-
tie. Rianne en Kyra streden bij de 
jongste deelneemsters met ver-
plichte oefenstof. Rianne turn-
de een mooie brugoefening, met 
een 14.15 de 3de score van al-
le turnsters. Op de balk was Kyra 
stabieler, waardoor ze op de balk 
bleef staan. Helaas kwam Rian-
ne 0.075 punten te kort om door 
te stromen.
Bij de keuze oefenstof meisjes 
was er meer geluk. Waar Chris-
ta op de balk stabieler was, haal-
de Mirre bij de vloer met haar 
strakke bewegingen meer pun-
ten. Met een iets hogere score 

dan Christa, 0.125 punten meer, 
kwam Mirre net iets hoger uit en 
doorstroming naar de districtsfi-
nale is voor beiden een feit.
Bij de junioren bleef het lang 
spannend. Vera turnde op alle 
toestellen haar moeilijkste on-
derdelen. Na wekenlang hard 
oefenen, durfde ze de uitda-
ging aan om het meest haal-
bare uit haar oefening te halen. 
Op de vloer turnde ze een ara-
bier streksalto met halve draai 
en salto uitstap met loopover-
slag. Haar brugoefening bevat-
te 3 kipbewegingen en allemaal 
gingen ze goed.
De grootste verrassing kwam 
bij de senioren. Marlijn Kroezen 
turnt al 12 jaar bij GSV Heem-
stede, heeft al vele wedstrijden 
geturnd, maar is nog nooit re-
giokampioene geworden. Het 
was vandaag dan ook niet haar 
doel. Des te verrassender was 
het dat het vandaag wel luk-
te. Op de evenwichtsbalk ver-
baasde ze zichzelf. Door te blij-
ven staan na het bruggetje viel 
een grote spanning van haar af 
en turnde ze een prachtige oe-
fening. Op de vloer turnde ze na 
een hoge overslag salto en sal-
to uitstap arabier flick flack en 
over de pegasus een super half 
in half uit. Het leverde haar een 
welverdiende 1e plaats op en de 
bijbehorende prijs kan haar prij-
zenkast in.

Regiokampioene turnen 
bij gsV Heemstede

Echt een lentefoto!
Heemstede – Aad van Koningshoven maakte deze foto van een stel 
ooievaars bij wandelbos Groenendaal. Echt een lentefoto!

Dans je verhaal aan zee
Regio - Zondag 13 april van 
15.00 tot 17.00 geeft Ineke Meek 
i.s.m. met verhalenvertelster 
Maya Plas een speciale Vital-
Danza workshop aan zee, geïn-
spireerd op een verhaal van Kha-
led Hoesseini (de vliegeraar). Het 

verhaal, de  muziek en de dan-
sen zijn met elkaar verweven. Lo-
catie: strandpaviljoen www.on-
spaviljoen.nl in Zandvoort aan 
Zee. Meer informatie en aan-
melding tel nr 023-5575020, 06-
52587561.

Regio - HC Bloemendaal kijkt 
met veel vertrouwen naar de 
toekomst. Met de terugkeer van 
Matthew Swann naar ‘t Kopje en 
de verlenging van de contracten 
van verschillende spelers uit het 
huidige team, heeft Bloemendaal 
de selectie voor komend seizoen 
praktisch rond. Pepijn Post, (aan-
staand) bestuurslid tophockey: 
‘Het team heeft een fantastische 
opbouw in leeftijd en ervaring. 
Met onze zeer ervaren interna-
tionals, zowel van Nederland als 
van België, en de jongens die het 
succesvolle Jong Oranje-team 
op het WK in India hebben ge-
dragen, gaan we ook de komen-
de seizoenen mee doen om de 
prijzen. Daarbij hebben we jonge 
jongens als Floris Molenaar, Do-
minic Aarts en Maurits Visser die 
de komende jaren alle kans krij-
gen zich te ontwikkelen tot top-
spelers.’ Bloemendaal beschikt 
ook over een sterk JA1. Talen-
ten uit dat team, evenals uit He-
ren 1, wordt de gelegenheid ge-
boden om ervaring op het hoog-
ste niveau op te doen. Eby Kes-
sing en Nick Meijer hebben aan-
gegeven na dit seizoen te stop-
pen met tophockey.

HC Bloemendaal
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Heemstede - Op zaterdag 22 
maart was bij de Heemsteedse 
Reddingsbrigade het jaarlijkse 
zwemfeest. 
Op die dag streden al onze le-
den tegen elkaar in verschillen-
de zwemslagen. Behalve de ge-
zonde spanning van de wedstrijd 
is het vooral heel gezellig.  Aan 
het einde van de middag wor-
den de wedstijden van de kin-
deren afgesloten met een gro-
te estafette waarna de junioren 
en senioren aan de beurt zijn. Ie-
dereen die mee doet is die dag 
een winnaar en krijgt een oor-
konde met daarop zijn of haar 
persoonlijke tijden. Voor de snel-
ste drie (per leeftijdsgroep) is er 
ook nog een medaille. Het was 
weer een geslaagde middag en 
iedereen kan weer gaan trainen 

voor volgend jaar. Voor wie van 
zwemmen houd, in verenigings-
verband, iets wil leren om jezelf 
en een ander te redden, zonder 
al te veel kosten en vooral voor 
de lol en voor de beweging, kijk 
dan op www.heemsteedsered-
dingsbrigade.nl.

Zwemfeest Heemsteedse 
Reddingsbrigade!

Maandag 14 april houdt 
Manu Keirse een lezing over 
het omgaan met verlies, ver-
driet en rouw. 
Wij hebben Manu Keirse, kli-
nisch psycholoog en dé spe-
cialist op dit gebied,  uitgeno-
digd hierover te vertellen. Met 
deze thema’s houdt hij zich al 
jaren bezig. Zijn ervaring in 
de praktijk maken dat hij veel 
praktische voorbeelden kan 
geven. Beeldend vertelt hij 
wat verdriet is en het werkt. 
En ook hoe de omgeving met 
verlies kan helpen. Want…. 
Hoe doe je dat? Wat doe wel, 
wat doe je niet?
Wat is verdriet eigenlijk? Gaat 
het ooit over? Heelt de tijd 
alle wonden? Manu Keirse 
meent van niet. Een wond van 
verdriet geneest niet vanzelf. 
Als niemand er naar omkijkt 
wordt het erger en erger. 
Verlies is er niet alleen bij 
overlijden van een naaste. Er 
is ook sprake van verlies bij 
een scheiding, verlies van 
je baan of bij het horen van 
de diagnose: u bent onge-
neeslijk ziek. Manu Keirse 
bespreekt vragen als: Wat 
kun je doen, wat kun je zeg-
gen als naaste? Als buurman 
of vriendin? Zijn voornaam-
ste boodschap is: vergeet 
de vraag: wat kan ik zeggen 
tegen iemand die verdriet 

heeft. De vraag is wel: wat 
zou die persoon met verdriet 
aan mij te zeggen hebben? Je 
moet naar die persoon gaan 
om ernaar te luisteren. De 
belangrijkste woorden die je 
moet onthouden zijn: ‘Vertel 
eens….’ Dat betekent dat je 
tijd maakt voor die persoon 
met verdriet.
Beeldend vertelt hij wat er 
gebeurt als je kinderen wilt 
beschermen voor verdriet, als 
je ze op afstand houdt. Wat 
is wijsheid? Hoe doe je het 
goed?
Manu Keirse zal u meenemen 
op de wegen die zich voor 
kunnen doen bij verlies, rouw 
en verdriet.

Na de lezing kunt u zijn boe-
ken kopen, die hij signeert. 
De toegang is gratis.
Maandag 14 april. Aanvang 
19.30 uur. Plaats: Sociëteit 
Vereeniging, Zijlweg 1 te 
Haarlem. 

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Omgaan met verlies en
verdriet

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

Heemstede - Koninklijk NVVH-
Vrouwennetwerk afd. Heemste-
de heeft op 25 maart jl. een werk-
bezoek gebracht aan het Euro-
pese Parlement te Brussel, waar 
zij werden ontvangen door Eu-
roparlementariër Esther de Lan-
ge (CDA). Juist met de a.s. Euro-
pese verkiezingen in het vooruit-
zicht was dit zeker een leerzaam 

werkbezoek, zo stelde voorzitter 
Elisabeth Grolman van ’t Net. Er 
werden vele kritische vragen ge-
steld en de vrouwen kregen dui-
delijke antwoorden. Het was in-
teressant om eens van nabij te 
kunnen waarnemen hoe 754 eu-
roparlementariërs hun aandacht 
besteden aan belangrijke zaken. 
Ook werd een bezoek gebracht 

aan het Parlamentarium, het 
nieuwe bezoekerscentrum waar 
men een virtuele eis door Eu-
ropa maakt. Na dit werkbezoek 
zal ik op 22 mei  zeker welover-
wogen gaan stemmen, zo stelde 
Edmé Bruijn, één van de 50 deel-
nemers. Voor meer inlichtingen 
over deze actieve 55+ vrouwen-
vereniging, tel. 023-5477486.

Heemsteedse Vrouwen naar het 
Europese Parlement

Heemstede - Na ruim een jaar 
bouwen is complex De Dirigent 
in Heemstede onlangs opgele-
verd. De eerste bewoners heb-
ben hun sleutel gekregen. Wat 
zijn meneer en mevrouw Nag-
tegaal trots op hun splinter-
nieuwe woning. Ze hebben al-
tijd in nieuwbouwwoningen ge-
woond en waren ook nu weer op 
zoek naar een mooi, nieuw ap-
partement. Ze hebben meer-
dere nieuwbouwprojecten be-
zocht. De woning in De Dirigent 
voldeed aan al hun wensen: de 
locatie aan de rand van Heem-
stede, het prachtige uitzicht, een 
grote woonkamer en twee ruime 
slaapkamers en een inpandige 
garage. Meneer Nagtegaal: “De-

ze woning klopt helemaal met 
onze wensen top 5!”
 
In de jaren ‘70 werd Zuster-
flat Diaconessenhuis gebouwd. 
De zusters die in het nabijge-
legen Diaconessenhuis werk-
ten, woonden in deze flat. Begin 
2009 is de flat gesloopt. In op-
dracht van Ymere heeft architect 
Peter Defesche van architecten-
bureau OD205 het ontwerp ge-
maakt voor 28 markthuurwonin-
gen. De woningen zijn ruim op-
gezet en hebben allemaal een 
mooie buitenruimte op het Zui-
den met prachtig uitzicht op de 
groene omgeving. Bij elke wo-
ning hoort een parkeerplek in de 
onderliggende garage.

Bewoners krijgen sleutels 
van woning De Dirigent

Woonmakelaar Rutger de Jager 
overhandigt de sleutel aan me-
neer en mevrouw Nagtegaal.

Heemstede – Op zondag 6 
april, 10.00 uur, treedt het dak-
lozenkoor ‘De Straatklinkers’ op 
in de oude kerk aan het Wilhel-
minaplein. 
De Straatklinkers zullen verschil-
lende liederen zingen- naast be-
kende gospels hebben ze ook 
onvervalste zeemansliederen 

op het repertoire staan. Alle-
maal liedjes van verlangen, zou 
je kunnen zeggen. Thema van 
de dienst is dan ook: veilig thuis. 
Een thema dat op zijn minst vra-
gen oproept natuurlijk... Van har-
te welkom! Het spreekt voor zich 
dat in deze dienst wordt ingeza-
meld voor het ‘Straatpastoraat’.

Daklozenkoor ‘De Straatklinkers’

Heemstede - Afgelopen zon-
dag klonken heerlijke kinder-
stemmen door de grote zaal van 
theater de Luifel Casca in Heem-
stede. Yvon Agterhof had het 
theater afgehuurd om haar leer-
lingen, van zangschool Amuze 
uit Santpoort Zuid,  een prach-
tig podium te bieden. “Ik wil-
de mijn lustrum niet ongemerkt 
voorbij laten gaan, mede omdat 
mijn leerlingen mij ondanks ve-
le verhuizingen de afgelopen ja-
ren trouw zijn gebleven.”  Zij ver-
dienen eens op een echt podium 
te staan. Een dertigtal leerlingen 
traden op voor Kika, kinderen 
kankervrij! Er werd gezongen, er 
was een speciale Kika markt en 
er werd een fantastische loterij 
gehouden met als hoofdprijs een 

reischeque van 200 euro, aange-
boden door Personal touch tra-
vel in Santpoort Zuid. De cheque 
werd tot grote hilariteit van het 
140-koppig publiek gewonnen 
door een leerling van Amuze!
Een van de zeer getalenteerde 
leerlingen aan het woord “Lexie 
de Bats, 9 jaar uit Bennebroek: 
“Ik heb het liedje ‘somewhere 
only we know’ van Lilly Allen met 
Yvon ingestudeerd. Ik vond het 
erg leuk dat een andere leerling 
mij met de tweede stem onder-
steunde, zo werd het een pro-
fessionele uitvoering. Ik heb ook 
alle lege flessen van de afgelo-
pen weken opgespaard en langs 
deuren opgehaald. Ik heb wel 7 
euro bijelkaar en die geef ik ook 
aan Kika!”

 
Ymere hoopt met deze wonin-
gen de doorstroom van huur-
ders in Heemstede te verbete-
ren. Er zijn nog een aantal wo-
ningen te huur. Neem een kijk-
je op de website www.ymere.nl/
dedirigent voor meer informa-
tie. Een persoonlijke bezichtiging 
kan natuurlijk ook!

Optredens voor het 
goede doel in de Luifel

Een hartverwarmend idee tijdens 
deze hartverwarmende voorstel-
ling die onder het mom van sa-
men ondersteund werd door 15 
vrijwilligers en 10 sponsors! De 
Kika cheque die aan het eind van 
de middag overhandigd werd 
bedroeg dan ook het fantastisch 
bedrag van 1000 euro!
Fotograaf: Peter Wijers
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Trefpunt-Casca
Culturele Middag (55+)
Lezing ‘Napoleon’s barre
tocht naar Moskou’
In 1812 begon Napoleon zijn 
militaire operatie naar Rusland. 
De verschrikkelijke mislukking 
betekende het begin van het 
einde van de keizer.
In zijn lezing plaatst Flip Ham-
mann het verhaal van de tocht 
naar Moskou centraal, maar hij 
laat de geschiedenis die eraan 
voorafging eveneens tot leven 
komen. Flip Hammann, docent 
aan het Mendelcollege, is al ja-
renlang een gefascineerd be-
langstellende in de geniale en 
duistere kanten van de kleine 
keizer. Hij raakte in de ban van 
Napoleon na een bezoek aan 
Corsica. Sedertdien is hij een 
hartstochtelijk verzamelaar van 
boeken, documenten en me-
morabilia rond Napoleon. Tij-
dens zijn lezing zal hij via een 
beamer-presentatie vele bij-
zondere illustraties uit zijn col-
lectie laten zien.
De Trefpunt-Casca-lezing is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op dinsdag 

8 april om 14.30 uur. De entree 
is 4,00 euro. Telefoon (023) 548 
38 28 kies 1. www.casca.nl

Literaire lezing
Theoloog Carel ter Linden -
‘Wat doe ik hier in 
godsnaam?’             
Carel ter Linden zal in zijn bij-
zondere lezing op een helde-
re manier uitleg geven aan wat 
hij zelf gelooft en welke die-
pe wijsheid in de Bijbelver-
halen te ontdekken valt. Hij 
schetst in zijn boek Wat doe 
ik hier in godsnaam een nieu-
we tijd waar in zijn ogen ‘God’ 
een geestelijke werkelijkheid 
is, wiens stem oproept tot hu-
maniteit. Het lezen van ter Lin-
dens boek is meer dan de 
moeite waard door de  verras-
sende uitleg die hij aan bijbel-
teksten geeft en door de es-
sentiële vragen die hij stelt zo-
als: “Hoe vrij is de mens”. De 
titel van het boek kun je op 
twee manieren lezen: Wat 
doe ik hier in GODSNAAM? 
En: Wat DOE IK hier in Gods 
naam? Deze lezing is georga-
niseerd door Boekhandel Blok-
ker en Casca. De literaire le-
zing van Carel ter Linden is op 
woensdag 9 april om 20.00 uur 
bij Casca in de Luifel, Heren-

Crayenester en de strijd 
tegen kinderkanker
Heemstede - Op 16 december 
jl. overleed Christine de Jong-
he (7 jaar) van de Crayenester-
basisschool aan Neuroblastoom 
na een een heftige strijd van drie 
jaar tegen deze vreselijke vorm 
van kanker. Tijn en Mai Lin, boe-
zemvrienden van eerste uur, uit 
groep 4 (zie foto) van de Cray-
nesterbasisschool zijn vastbera-
den heel veel geld op te halen 
voor onderzoek, zodat er naar 
hun zeggen ‘’nooit meer kindjes 
dood gaan aan kanker’’. In sa-
menwerking met ouders en le-
raren hebben zij een schoolbre-
de actie voor Alpe d’Huzes en 
een Kika-actie voor groep 4 (de 
groep van het overleden meis-

je) en groep 8 (de klas van haar 
grote zus Louise) opgezet. In-
middels doet de hele school en-
thouisiast mee. 
Voor de Aple d’Huzes actie gaan 
de kinderen langs deuren in 
Heemstede om lege statiegeld-
flessen op te halen. Er is inmid-
dels een enorme competitie on-
der de 15 klassen dan de Craay 
ontstaan want het is de bedoe-
ling dat er zoveel mogelijk lege 
statiegeldflessen worden opge-
haald. Middels posters met ther-
mometers die u ziet hangen op 
het schoolplein, zal de stand per 
klas de komende weken bijge-
houden worden. Als er kinderen 
aan de deur komen, rekenen wij 

natuurlijk op uw royale bijdrage. 
Komt er nou niemand bij u aan 
de deur, maar wilt u wel steu-
nen, brengt u dan de statiegeld-
flessen even langs op de Cray-
enestersingel nummer 37 of op 
de dependance op Overboslaan 
nummer 32. Voor Kika wordt er 
een CrayenesterKikaRun in het 
Sorghbos in Heemstede geor-
ganiseerd op 8 april om 9u. Het 
is de bedoeling dat de kinde-
ren zoveel mogelijk rondjes lo-
pen. Sponsoring kan per rondje 
of voor een vast bedrag. De kin-
deren hebben tijdens het opha-
len van de lege flessen ook de 
sponsorkaarten bij zich. Hier-
op kunt u aangeven hoe u uw 

steentje wilt bijdragen aan deze 
unieke actie. Iedereen die wil ko-
men om aan te moedigen is van 
harte welkom. Alleen sponsoren 
mag natuurlijk ook, hiervoor kunt 
u mailen naar info@crayenester.
nl De opbrengst van de flessen-

actie gaat volledig naar Team 
Chris, dat de Alpe d’Huzes gaat 
rijden en lopen op 4 & 5 juni a.s. 
Hierin rijdt en rent ook de moe-
der van Christine mee. De op-
brengst van de CrayenesterKika-
Run gaat volledig naar Kika. 

Afscheid raadsleden veel 
toespraken en bloemen

Heemstede - Heemstede 
maakt werk van het uitzwaaien 
van de raadsleden die vertrek-
ken uit de raad. De een moet 
weg omdat hij of zij niet meer 
is gekozen, de anderen om-
dat zij het zelf tijd vinden op 
te stappen. Hoogtepunt waren 
de Koninklijke onderscheiding 
die Els van de Weijer (CDA) en 
Heleen Hooij (VVD) ten deel 
vielen. Beide dames vertegen-
woordigden 12 jaar lang de in-
woners als raadslid. De burge-
meester mevrouw Heeremans 
memoreerde de vele verande-
ringen die in die twaalf jaar in 
het besturen van een gemeen-
te plaatsvonden. Zoals het du-
alisme dat werd ingevoerd en 
de raadsstukken zijn alleen 
nog digitaal te raadplegen. 
Ondanks tegenstellingen bleef 
de sfeer in de raad altijd vrien-
delijk en correct. Het aan-
tal vertrekkende raadsleden 
was groot. Liefst tien van de 
21 raadsleden nam afscheid. 
Voor een ieder had de burge-
meester een passend woord. 
Met de nodige humor noemde 
zij Joke Ruitenberg (PvdA) “de 
Rode moeder” en vroeg zich af 
wat Olaf Roelofs precies be-
doelde als hij een vraag stel-
de. Hij ging wel tot het gaat-
je bij het krijgen van antwoor-
den al moest hij zijn vraag nog 
wel eens toelichten. Co Leu-
ven (GL) kreeg de compli-
menten voor de wijze waar-
op hij zich zo snel had inge-
werkt toen hij tussentijds in 
de raad kwam. Heleen Hooij 
(VVD ) kreeg de kwalifica-
tie “power vrouw“ mee. Het 
overleden raadslid Huub Pe-
perkoorn werd kort herdacht. 
Joke Brouwers (VVD) gaf de 
burgemeester soms de indruk 

dan weer de linkervleugel dan 
weer de rechtervleugel van de 
VVD te bedienen. Michel Radix 
(VVD) was nog lang niet klaar 
met zijn werk. Hij, het rustigste 
raadslid, kon wel terugkijken 
op resultaten, zoals de over-
steek bij de Postlaan. Els van 
de Weijer (CDA) was zeer be-
trokken bij alles wat er in de 
raad aan onderwerpen voor-
bij kwam. Zij maakte deel uit 
van verschillende commissies, 
werkte aan het SMART indie-
nen en behandelen van stuk-
ken. Als de burgemeester zelf 
het woord moest voeren nam 
zij, tijdens de vergaderingen, 
het voorzitterschap over. An-
nelie Brummer moet nog even 
wachten op een onderschei-
ding. Zij is nog Statenlid in de 
Provincie Noord Holland en in 
2015 krijgt ook zij een present-
je van de Koning. Vervolgen 
was het de beurt aan de frac-
tievoorzitters hun scheiden-
de raadsleden toe te spreken. 
Ook zij die vertrokken kregen 
allemaal de gelegenheid met 
passende teksten de toehoor-
ders te boeien. Naast de vele 
bloemen was er voor de heren 
een set manchetknopen en 
voor de dames een speld met 
daarop de “Merletten” uit het 
wapen van Heemstede. On-
der grote publieke belangstel-
ling werd de avond afgeslo-
ten met de installatie van tien 
nieuwe raadsleden. Zij legden 
de eed of de belofte af. Vanaf 
nu zijn zij het hoogste orgaan 
binnen de gemeente. Als de 
nieuwe raadsleden net zo be-
trokken blijven als zij die ver-
trokken komt het wel goed met 
Heemstede. 

Eric van Westerloo.

weg 96, Heemstede. De en-
tree is 5,00 euro. Reserveren 
is noodzakelijk en kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1. 

Donderdagavond: 
Filmavond
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal. Op donderdag 
10 april  is dat een Neder-
landse bestseller. Aanvang: 
20.00 uur – entree 6,00 euro. 
Duur van de film: 88 minuten. 
Voor meer informatie over de 
titel en/of het onderwerp van 
de film of om te reserveren 
kunt u bellen op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1.

Eethuis de Luifel:
Themamaaltijd Lente
Van maandag t/m donder-
dag wordt in Eethuis de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
een heerlijke maaltijd geser-
veerd, vers bereid door on-
ze koks. De eerste maandag 
van de maand is er een the-
ma-driegangendiner met op 
maandag 7 april het thema: 
Lente. 

Op het menu staat dan 
o.a. Feuillette met gerook-
te zalm en roomkaas, gevul-
de eieromelet in tomatensaus 
(stukjes schouderkarbonade, 
champignons, ui en kruiden) 
en een heerlijke appelcar-
ré met ijs en slagroom toe. U 
kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.30 uur. Reserveren kan te-
lefonisch op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur, tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf. Bel: 
tel. 023-548 38 28 kies 1. 

De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. Het themadiner 
kost 9,75 euro.
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Ouderbetrokkenheid op 
Basisschool Icarus
Heemstede - Onder het mot-
to ‘ontmoeten is de sleutel’ was 
er afgelopen dinsdagavond een 
bomvolle aula gevuld met ouders 
van basisschool Icarus, Kerklaan 
90-92 te Heemstede.
Er werd volop gediscussieerd 
over de bevlogenheid van de 
school en de inspiratiebron, het 
Manifest van de school. Ont-
moeten is een kernbegrip. 
Wat missen de ouders nog als 
we het hebben over ouderpar-
ticipatie op Icarus? Bij wijze van 

grap werd er die avond een sug-
gestie gedaan om de ouders da-
gelijks te ontvangen met een 
lekker kopje koffie.
“Kan er niet een leuk espres-
sobarretje komen, als we onze 
kinderen op school hebben ge-
bracht? Een heerlijk begin van 
de werkdag.”
De Medezeggenschapsraad 
nam de suggestie zeer serieus 
en afgelopen vrijdag ochtend 
kon iedereen genieten van een 
heerlijke espresso!

Supermarkt aan de 
Cruqiusweg zou zegen zijn

Naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer Van ’t Hoff 
het volgende.
Wij wonen in de Indische buurt. Daar is sinds jaren geen enkele 
voorziening meer. Er is nog een slager. De rest van de winkels zijn 
de een na de ander verdwenen. Als het slecht weer is moeten wij 
ploeteren naar de Binnenweg. Het zou een uitkomst zijn voor veel 
mensen in deze buurt. Ook voor de bewoners van over de brug in 
de Cruqius zou het zeer welkom zijn.
De Binnenweg heeft met de vernieuwde Dekamarkt  al een prima 
publiekstrekker als het om een supermarkt gaat. En de heer Van 
’t Hoff begrijp ik wel. De nieuwe Vomar komt niet bij hem in de 
achtertuin. Wel bijna naast zijn winkel. Dus gewoon eigenbelang. 
Ik hoop dat de gekozen leden van HBB  voet bij stuk houden. 
En de Vomar op de binnenweg tegenhouden. Het zou voor de In-
dische wijk een zegen zijn!
Mevrouw G.A.M. Winius,
bewoonster Indische wijk Heemstede.

INGEZONDEN

Christine 
zoekt 

Christine

HbC g1 – Hellas Sport g1-7-3
De man van de wedstrijd
Heemstede - Het hele leven 
lijkt soms wel uit alleen maar 
wedstrijden te bestaan. Op te-
levisie kunnen ze het niet zo 
gek verzinnen of er kan wel 
een programma van gemaakt 
worden. Het ene kookpro-
gramma volgt het andere op. 
Zangwedstrijden zijn er te over 
en sterren dansen of sprin-
gen bij welke omroep dan ook. 
Het publiek speelt daarbij een 
belangrijke factor. Zij mogen 
door te stemmen op hun fa-
voriet bepalen wie de winnaar 
wordt. 

Het voetbal is natuurlijk al een 
wedstrijd op zich. Maar ook 
daar worden nog weer wed-
strijdjes in verweven. Spe-
ler van het jaar, topscorer, ta-
lent van het jaar, beste keeper, 
beste club, man of the match 
en ga zo maar door. In de wed-
strijd tegen Hellas Sport kwa-
men er meerdere spelers van 
HBC in aanmerking voor de ti-
tel van “man van de wedstrijd”. 
Zoveel eigenlijk dat de hulp 
van het publiek nodig is. 

De genomineerden zijn:
Sebastiaan: al direct in de 1e 
minuut voorkwam hij met een 
katachtige redding de voor-
sprong van Hellas Sport. Ook 
in de 2e helft hield hij HBC in 
de race door zowel een hard 
schot van dichtbij te keren als 
ook de rebound. Grote klasse.
Liban: met de rust die hij uit-
straalt is hij een zege voor het 
team. Een vaste waarde als lin-
ker verdediger die een prach-
tige pass met buitenkant links 
kan versturen.
Martijn: vandaag een linie te-
ruggehaald. Heeft een onuit-
puttelijke energie. Staat aan 
het begin van menig aanval en 
pakte ook nu weer zijn doel-
puntje mee.

Ashwin: lijkt wat op Haarlem-
merolie. Net waar de coach 
hem denkt nodig te hebben 
kan hij spelen. Is een bijtertje. 
Hij hoorde bij een duel wel iets 
knakken in zijn enkel, maar 
speelde daarna op karakter de 
wedstrijd toch uit.
Gert-Jan: zoekt altijd de kort-
ste weg naar de goal. Heeft 
daarbij wel oog voor de me-
despelers, want als die er be-
ter voor staan dan gunt hij die 
hun doelpunt. Zo kwam de 7e 
tot stand. 
Frank: weer terug op zijn ver-
trouwde stek, centraal op het 
middenveld. Daar kan hij het 
spel naar zich toe trekken. 
Luid schreeuwend aangeven 
waar hij de bal wil hebben. 
Sterk aan de bal. Goed in de 
passing en vaak dichtbij een 
doelpunt.
Jeroen: een mooi weer voet-
baller, maar dan wel in de goe-
de betekenis van het woord. 
Bij het stijgen van de tempera-
tuur stijgen ook zijn prestaties. 
Corners waren zijn specialiteit 
vandaag. Haast werd er 1 een 
direct doelpunt.
Davy: getergd om te laten 
zien dat hij DE spits is van het 
team. Was vrijwel in zijn eentje 
verantwoordelijk voor de com-
plete productie van vandaag. 6 
keer raak in 1 wedstrijd is al-
leen voor hele grote wegge-
legd. 

Rick, Denzel en Thomas kon-
den vandaag om diverse rede-
nen hun kwaliteiten niet aan 
het grote publiek tonen.

Jammer maar daar kan dus 
niet op gestemd worden. Voor 
alle anderen: breng uw stem 
snel uit. De lijnen zijn nog 
maar even open...........

Leo Holdorp

Een kijkje achter de schermen

Westerveld houdt 
‘historische’ open dag
Driehuis - Begraafplaats & Cre-
matorium Westerveld houdt op 
zondag 6 april een ‘historische’ 
open dag. Tussen 11.00 en 16.00 
uur is iedereen van harte wel-
kom om te zien wat de moge-
lijkheden rondom een plechtig-
heid zijn. Een bijzondere open 
dag, want in april is het ook 100 
jaar geleden dat de eerste cre-
matie plaatsvond in Crematori-
um Westerveld, het eerste cre-
matorium van Nederland.
Tijdens de open dag zijn al-
le ruimtes geopend. U kunt een 
kijkje nemen in de aula’s, de 
condoleanceruimtes en de cre-
matieruimte, maar ook een wan-
deling maken door het uitge-
strekte gedenkpark. Medewer-
kers van Westerveld beantwoor-
den alle vragen. U ervaart het 
Westerveld van vroeger en nu, 
waar op ludieke wijze aandacht 
aan wordt besteed. Ook kinde-
ren zijn van harte welkom.
In april 1914 – 100 jaar geleden 

– vond in Crematorium Wester-
veld de crematie van arts C.J. 
Vaillant plaats. Het was de eer-
ste crematie in Nederland. Er 
is in de afgelopen 100 jaar op 
het gebied van dienstverlening 
en mogelijkheden rondom een 
plechtigheid veel veranderd. 
Om dat te laten zien organiseert 
Westerveld op 6 april deze open 
dag.
Westerveld is een van de oud-
ste particuliere begraafplaatsen 
van ons land (1888) én het eer-
ste crematorium van Nederland 
(1913). Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld - een Rijks-
monument - maakt deel uit van 
’de Facultatieve Groep’. De kern-
activiteiten van de Groep (sinds 
1874) zijn dienstverlening en 
techniek. Met activiteiten over 
de hele wereld en eigen vesti-
gingen in tien landen is ‘de Fa-
cultatieve Groep’ op tal van ter-
reinen actief. Sinds 1913 exploi-
teert de Groep diverse cremato-

ria en begraafplaatsen. Het mot-
to van de Groep is ‘Eenheid in 
verscheidenheid’. Optimale sa-
menwerking met opdrachtge-
vers en als partners streven 
naar de hoogste kwaliteit. Dát 
is waar ‘de Facultatieve Groep’ 
voor staat!

Heemstede - Ze is bij-
zonder trots op haar eigen 
Christine bier wat onlangs 
de titel ‘lekkerste huisbier 
van Nederland’ veroverde.

Nu is Christine op zoek 
naar haar naamgenoten 
om er samen van te ge-
nieten.

Heet jij Christine en lijkt 
het je wel eens lekker gek 
om in een gezellig café 
met veel van je naamge-
noten een mooi glas Chris-
tine bier te drinken? Meld 
je dan aan via christine@
cafede1steaanleg.nl of via 
Facebook van Café de 1ste 
Aanleg in Heemstede.

Op een nog nader te bepa-
len datum zullen allen aan-
gemelde Christine’s uitge-
nodigd worden voor de-
ze gezellige borrel met een 
heerlijk glas Christine als 
spraakmakende overeen-
komst.

ABBA-dag bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Afgelopen week 
verscheen bij Uitgeverij Lui-
tingh-Sijthoff het eerste officië-
le fotoboek over ABBA waar de 
bandleden hun medewerking 
aan verlenen. Het boek heeft 
het formaat van een LP en telt 
400 pagina’s en bevat ruim 600 
foto’s uit de privécollecties van 
de bandleden Agnetha, Benny, 
Björn en Anni-Frid. Boekhandel 
Blokker organiseert op zaterdag 
5 april een muzikale ABBA-dag. 
Er is de hele dag muziek van 
ABBA te beluisteren en de sfeer 
in de winkel is helemaal ‘ABBA’.
Alle medewerkers zijn gehuld 
in ABBA outfit, er zijn Zweedse 
balletjes en om 15.00 uur wordt 
de Eerste Heemsteedse ABBA-
boekhandel Blokker-quiz ge-

houden. De winnaar wint een 
exemplaar van het nieuwe AB-
BA-boek. Zorg dat u op tijd in de 
boekhandel bent voor deze quiz.
Er is een DJ en er zijn filmpjes 
va ABBA te zien. en wie weet is 
er een heuse ABBA-look-a-like-
band! Boekhandel Blokker vindt 
u aan de Binnenweg 138.
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Nathalie Baartman: grillig, 
verfrissend en mét accordeon
Heemstede - Hoe ben je al-
leen toch samen? Een prangen-
de vraag die cabaretière Nat-
halie Baartman stelt. Dat doet 
zij in haar programma Prei met 
mij. Een programma dat vorig 
jaar werd afgelast in Theater de 
Luifel vanwege de geboorte van 
haar kind. Maar nu is er de her-
kansing op vrijdag 4 april.
Cabaretière Nathalie Baartman 
deelt in haar derde avondvul-
lende voorstelling, Prei met mij, 
klaprooszaden uit, mimet de lief-
de en presenteert het interactie-
ve Slow Google. Wederom een 
verfrissende voorstelling met 
accordeon, grilligheden en een 
vleugje Twente, waarin zij pogin-
gen doet zich te verbinden met 
de wereld om haar heen.
 
Idealistisch
Baartman kwam op achtjarige 
leeftijd voor het eerst in contact 

met een accordeon; ze werd op 
slag verliefd op het instrument 
met die indrukwekkende knop-
jes. Ook begon zij al vroeg met 
het schrijven van verhalen en 
verhaaltjes. In haar tienerjaren 
ontwikkelde zij een idealistisch 
wereldbeeld, kwam ze in hippie-
kringen terecht en had ze een 
tijdje een dagtaak aan demon-
streren tegen in haar ogen kwa-
lijke zaken.
Wat serieuzer geworden volgde 
zij een opleiding theaterthera-
pie, ging zij verder met schrijven, 
zong en danste en volgde lessen 
aan de amateurtheaterschool in 
Nijmegen. Dit alles kon natuur-
lijk nergens anders toe leiden 
dan dat zij uiteindelijk kleinkunst 
wilde en móest maken.
In 2006 was Nathalie zover dat 
zij haar eerste avondvullend pro-
gramma kon presenteren: STAM. 
Twee jaar later volgde LOS en nu 

is er dan Prei met mij. Baartman 
maakt zich zorgen om de wereld 
en denkt hardop na over minder 
courante oplossingen; haar we-
reld is niet die van smartphones 
en pc’s.
 
Prei met mij  in Theater de Luifel 
begint om 20.15 uur.
Entree: 18,50 euro. Kaartver-
koop: 023-548 38 38 en www.
podiaheemstede.nl.

Klezmaran speelt
6 april in de Petrakerk
Heemstede - Ensemble 
Klezmaran bestaat al meer 
dan 15 jaar en speelt Klez-
mermuziek in een kleine be-
zetting.

Klezmer is de muziek van 
rondtrekkende muzikanten 
van Joodse origine.

Het is Jiddische muziek voor 
feesten en partijen, voorna-
melijk uit het begin van de 
20ste eeuw.

De muzikanten trokken van 
stad naar stad en speelden 
alles wat lekker klonk. Hier-
door kent Klezmer geen uni-
versele stijl. Soms zijn er 

duidelijke Poolse, Russische 
of Roemeense invloeden te 
herkennen. De liedteksten 
zijn vaak melancholiek of fi-
losofisch. Er is echter ook 
ruimte voor grote uitbundig-
heid.

Het optreden vindt plaats op 
zondag 6 april in de Petra-
kerk te Heemstede aan de 
Limburglaan 3.

De aanvang is 15.00 uur en 
de zaal opent om 14.30 uur. 
Toegang is vrij.

Na afloop is er een collec-
te om de onkosten te be-
strijden.

Workshop bij Casca
Persoonlijk talentenkompas 
voor loopbaan of sollicitatie
Heemstede - In deze workshop 
van 4 lessen brengt u in kaart 
hoe u op het gebied van werk 
uw toekomst wilt vormgeven. 
Belangrijk hierin is om bewust 
te worden van uw eigen talenten 
en hoe u deze in het werk kunt 
inzetten. Iedere avond gaat u sa-
men met docente Judith Leetz 
aan de slag met diverse oefe-
ningen vanuit loopbaanontwik-
keling om uw talenten in zicht te 
brengen. Ook de ‘elevator pitch’ 
en social media zijn een vast on-
derwerp in het programma van 
deze workshop. Talent Inzicht, 
Geest in Balans is een onder-
scheidende workshop; waar-
in ook aandacht wordt besteed 
aan het geestelijke aspect van 
werk, zonder dat het al te zweve-
rig wordt. Het is een resultaatge-
richte workshop, aan het einde 
van de reeks hebt u aan de hand 
van alle oefeningen uw eigen 
persoonlijke talentenkompas sa-
mengesteld, om bijvoorbeeld te 

gebruiken bij sollicitaties. Do-
cente Judith Leetz is organisa-
tiepsycholoog en geeft o.a. loop-
baancoaching op individueel 
vlak en in groepsverband. Juist 
het coachen in groepsverband 
heeft een krachtig effect, omdat 
de deelnemers inspiratie opdoen 
door de ervaringen en inzichten 
van de anderen. Tijdens de cur-
sus geeft Judith veel concrete 
handvatten zodat u hiermee zelf 
actief aan de slag kunt.
Het lesgeld is exclusief 10,- euro 
kosten voor lesmateriaal.

Voor meer informatie: Quantico, 
Judith Leetz, 06-37383929. .

De workshop Talent Inzicht, 
Geest in Balans  is bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede en start op dinsdag 8 april 
van 19.30 tot 22.00 uur. Opge-
ven kan telefonisch op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1.

Van Swieten Society brengt  kamermuziek 
met symfonische grandeur in Oude Kerk

Heemstede - De Van Swie-
ten Society, een van Nederlands 
toonaangevende ensembles 
op het gebied van klassieke en 
vroeg-romantische muziek, komt 
op 12 april naar Heemstede. In 
de Oude Kerk op het Wilhelmin-
aplein voert het gezelschap de 
derde symfonie van Beethoven 
uit in de hun kenmerkende stijl.
Het lijdt geen twijfel dat de sym-
fonieën van Beethoven in zijn tijd 
meestal niet in symfonische be-
zetting werden gespeeld, maar 
in een bewerking voor piano of 
ensemble. Beethoven vond dat

eigenlijk alleen hijzelf in staat 
was om zijn composities echt 
goed te bewerken. En anders 
alleen diegenen die de strenge 
toets der kritiek konden door-
staan. Zijn sterleerling Ferdinand 
Ries was zo iemand.
 
Volwaardige kamermuziek
Ries’ bewerking van de befaam-
de derde symfonie is misschien 
wel de beste van allemaal: het 
stuk behoudt zijn symfonische 
grandeur, maar is door de uitge-
kiende instrumentatie ook een 
volwaardig kamermuziekstuk. 

De Van Swieten Society stelt zich 
ten doel om deze bijna vergeten 
stijl weer tot leven te wekken.
 De Van Swieten Society is een 
van Nederlands toonaangeven-
de ensembles op het gebied van 
klassieke en vroeg-romantische 
muziek. Het ensemble treedt in 
wisselende bezettingen op, van 
pianotrio tot piano-octet. Dat le-
vert kleurrijke programma’s op 
met een sterke thematiek. Er 
wordt gespeeld op oorspronke-
lijke instrumenten met de bijbe-
horende expressiemiddelen.
Het programma op 12 april:

Beethoven, Symfonie no. 1 in C 
groot opus 21; Kwintet voor pi-
ano en blazers in Es groot; Sym-

fonie no. 3 in Es groot opus 55.
Aanvang: 20.15 uur, entree: 
21,50 uro.

HPC-Brrrrrrons bij WK-IJszwemmen
Heemstede - In het week-
end van 21 en 22 maart werd 
in het koude Finland de Win-
ter World Championships IJs-
zwemmen gehouden. In de we-
ken die vooraf gingen aan de 
kampioenschappen is er in het 
Finse plaatsje Rovaniemi hard 
gewerkt om een heus zwembad 
van 25 meter uit het ijs te hak-
ken waar maar liefst 1244 deel-
nemers uit 34 landen hun wed-
strijden konden zwemmen. Voor 
Nederland was HPC-zwemster 
Els Wermenbol de enige deel-

neemster. Op vrijdag zwom zij 
naar een 16-de plek op de 25 
meter schoolslag in haar leef-
tijdsklasse 60-65 jaar met ruim 
45 dames.
Het water was amper 0,5 gra-
den! Op zaterdag kwam zij uit 
op haar beste slag, de borst-
crawl.
Op zowel de 25 meter als de 
50 meter tikte zij als derde aan. 
Geheel verdiend mocht zij de 
bijzondere medailles van ren-
dieren gewei in ontvangst ne-
men!

We gaan weer naar 
buiten, longboarden!
Heemstede - Het voorjaar is in-
middels in volle gang, we gaan 
daarom weer vaker naar bui-
ten. Beweging en ontspanning 
is goed voor lichaam en geest. 

Naast wandelen, lopen, fietsen 
en skaten is longboarden een 
zeer populaire sport geworden 
voor een zeer grote doelgroep. 
Heerlijk cruisen langs de boule-

vard, door het park, naar school 
of in de stad.
Nieuw bij Tuday sports, Long-
board cursus / workshop voor 
beginners en licht gevorderden 
vanaf 6 jaar.
 
Meer informatie: 06- 3901 3070 
en www.tudaysports.nl of info@
tudaysports.nl.



Na haar vele reizen door 
o.a. Afrika is zij geheel ge-
inspireerd geraakt door de 
prachtige natuur, vooral 
de kustgebieden van Zuid-
Afrika. Zij schildert mo-
numentale landschappen 
met acrylverf op linnen, in 
haar schilderijen kan men 
wegdromen, echter ze 
geeft de kijker ruimte voor 
een eigen interpretatie. Bij 
interesse kom gerust een 
kijkje nemen in haar atelier 
in de oude Meelfabriek te 
Heemstede, Graag op af-
spraak. Mob: 06 51722621 
Zij exposeert bij van ‘t Hoff 
wonen locatie 5.

Ik ben zelfstandig ontwer-
per en maker van sieraden 
en objecten, voor bedrijven 
en particuliere cliënten, ge-
vestigd in Badhoevedorp. 
Het is voor mij heel ple-
zierig om binnen de vast-
liggende paden een heel 
eigen kijk op het zilver te 
geven. De natuur heeft een 
heel inspirerende werking 
op mij, wat tot gevolg heeft 
dat mijn werk vaak subtiel 
en beweeglijk is. Meestal 
werk ik met zilver,maar ook 
onconventionele materia-
len spreken mij erg aan. Ik 
vertaal het oude ambacht 
in een eigentijdse vormge-
ving. Stand nr 22

De schilderijen van José 
van Waarde zijn landschap-
pen in verf. Zij laat zich 
inspireren door elementen 
als, bomen, water, vegeta-
tie, maar ook de weidsheid 
en ruimte van het land-
schap. Ze zoekt ritme en or-
dening, en doet dat met een 
verdiepende gelaagdheid 
en transparantie. Door dit 
alles balanceren haar schil-
derijen tussen figuratief en 
abstract. Tijdens de Kunst-
beurs exposeert zij haar 
schilderijen met het werk 
van keramiste Cora Ver-
hoog. De kunstenaars zul-
len samen een spannende 
combinatie van hun beider 
werk laten zien. De werken 
van José van Waarde en 
Cora Verhoog zijn te zien in 
stand 20 op de 1ste verdie-
ping van de Pinksterkerk.  
www.josevanwaarde.nl

Door schilderen en teke-
nen geef ik een bijzonder 
betekenis aan wat ik zie en 
ervaar. Het witte vlak veran-
dert in kleur en vorm, niets 
is spannender dan dit avon-
tuur. De mogelijkheden zijn 
bijna onbegrensd en leiden 
tot steeds nieuwe ideeën....
Greetje Cuiper

Edelsmid - beeldhouwer
Ik maak sieraden van me-
taal, in combinatie met an-
dere materialen. Bij het ont-
werpen van mijn sieraden 
laat ik me leiden door de 
persoon voor wie het sie-
raad bestemd is. Behalve 
edelsmid ben ik ook beeld-
houwer. Wat zich afspeelt 
in het innerlijk van de mens 
houdt mij bij het beeldhou-
wen bezig. Dat is terug te 
vinden in mijn werk. In mijn 
beelden wil ik de ingeto-
genheid van de mens laten 
zien. Je ziet dat in mijn pië-
ta’s en portretten. Ook mijn 
liefde voor de muziek vind 
je terug in mijn sieraden en 
beelden.
E-mail christinevandervel-
den@gmail.com Website 
www.christinevandervel-
den.nl

Jacintha Reijnders expo-
seert schilderijen en ruimte-
lijk werk. Haar schilderijen 
tonen een wankel even-
wicht tussen verwoestende 
landschappen en ontluiken-
de poezie. Jacintha werkt 
en experimenteert met vele 
materialen, ei-tempera en 
pigmenten maar het be-
langrijkste is voor haar wat 
je er mee wilt uitdrukken. 
Daarnaast exposeert Jacin-
tha dit jaar haar spiraalvor-
mige creaties: bijzondere 
objecten qua vorm, kleur en 
structuur. Het resultaat van 
een zoektocht naar harmo-
nie en evenwicht, licht zij 
toe. En voor Jacintha met 
haar fascinatie voor oud-
heden zeker ook een zoek-
tocht naar oorsprong en 
vergankelijkheid. Over het 
resultaat Jacintha: ik hoop 
dat ik de mensen hiermee 
kan raken, dat ik ze kan 
verrassen. 
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Tijdens de Heemsteedse Kunstbeurs Tweede Editie 
zijn er ook:
-  Muziekoptredens en workshops verzorgd door de  
   Wereldmuziekschool
-  Creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren georga-
   niseerd door PLEXAT 
-  Optredens van dichters van de 
   Haarlemse Dichtlijn

 Vrijdag 4 april:
locatie: pinksterkerk
20.00 uur Opening door wethouder Jur Botter 
 en Marjan Jaspers (voorzitter Stich-
 ting Heemsteedse Kunstbeurs)  
20.30 uur Percussie Ngoma Kongo langs de  
 kunstroute Camplaan-Wilhelmina-
 plein-Cloosterweg 
21.00 uur Bartel Quatro 
 Hein Pijnenburg met drie bariton-
 saxofoons
 
 ZaTErdag 5 april:   
locatie: Tent voor de kerk 
Kinderactiviteiten verzorgd door PLEXAT 
11.00-12.00 uur Ansichtkaarten maken
12.00-13.00 uur Speurtocht 
13.00-14.00 uur Schilderen

14.00-15.00 uur Ansichtkaarten maken
15.00-16.00 uur Puzzeltocht 
16.00-17.00 uur Schilderen

locatie: pinksterkerk bovenzaal
12.00 uur Verrassing met o.a. de Bartelband 
15.00 uur Dichterspodium, Haarlemse Dichtlijn

locatie: pinksterkerk benedenzaal
15.00-15.20 uur  Dichterspodium, Haarlemse Dichtlijn

locatie: Van ’t Hof Wonen
16.00-17.00 uur Poëziepromenade

locatie: amstelart
13.00 uur Verrassing 
16.00-17.00 uur Poëziepromenade

locatie: Brink piano’s
16.00-17.00 uur Poëzieoptreden

 Zondag 6 april
locatie: Tent voor de kerk 
Kinderactiviteiten verzorgd door PLEXAT
11.00-12.00 uur  Graffitikunst maken 
15.00 uur Schilderen

Muziekworkshops voor de jeugd verzorgd door de 
Wereldmuziekschool

locatie: Tent voor de kerk 
12.30 uur Muziekworkshop ukele vanaf 10 jaar 
14.00 uur Muziekworkshop saxofoon vanaf 13 jaar

locatie: pinksterkerk bovenzaal
11.00 uur Vijftig tinten grijs 
 Klezmermuziek
13.00-14.00 uur Cinqo Decades (saxofoon)
14.00-15.00 uur Ierse muziek
15.00-15.20 uur Dichterspodium, Haarlemse Dichtlijn 
16.00-17.00 uur Trekharmonica

locatie: pinksterkerk benedenzaal
15.00 uur Dichterspodium, Haarlemse Dichtlijn

locatie: Van ’t Hof Wonen
13.00 uur Perspectief/Trekharmonica
16.00-17.00 uur Poëziepromenade

locatie: amstelart
12.00 uur Perspectief/Trekharmonica 
16.00-17.00 uur Poëziepromenade

locatie: Brink piano’s
14.00-16.00 uur Jazzstandards
16.00-17.00 uur Poëzieoptreden

Karola Veldkamp laat op de 
Heemsteedse kunstbeurs 
o.a. een aantal grote por-
tretten zien. Geïnspireerd 
door de prachtige hersen-
koralen die ze aantrof op 
de Arubaanse stranden, 
is het portret ‘Brainman’ 
ontstaan. We zien hier een 
portret van de Arubaan: zijn 
blik is alert, priemend en 
slim. De Arubaan die wordt 
verbeeld in het portret ‘El-
visisgod@xs4all.com’ ont-
trekt zich aan onze wereld. 
Hij bevindt zich elders, hij 
heeft maar weinig massa en 
we kijken recht door hem 
heen. Je vraagt je af wie hij 
is en waar hij is.

An luthart is flora en fauna-
schilder. Zij maakt het liefst 
grote verstilde landschap-
schilderijen in olie. Maar 
ook exotische dieren, zoals 
kameleons, gifkikkers en 
tropische vogels schildert 
zij op het doek. Door de ja-
ren heen heeft ze haar tech-
niek steeds meer weten te 
verbeteren en is zij gespe-
sialiseerd in het creëren van 
mooi sfeerlicht in haar 
schilderijen. Ook geeft zij 
al 20 jaar les op haar atelier 
tot volle tevredenheid van 
al haar cursisten, die graag 
naar de Kunstflat komen 
om lekker te tekenen en te
schilderen en alle materia-
len uit te proberen.

Annemarie Sybrandy is een 
veelzijdige mozaiekkunste-
nares. Ze zoekt de uitdaging 
in het maken van haar eigen 
expressie en vertaalt dit in 
mozaiekobjecten. Dit keer 
veel ruimtelijk werk. Het re-
sultaat van haar passie om 
groepen te verbinden en 
met elkaar een kunstproject 
te realiseren, is te zien zijn 
bij Sportplaza Groenendaal: 
de Gaudi-banken. In de 
toekomst hoopt ze andere 
banken te kunnen realise-
ren. Dit weekend is ze te 
gast bij Van ‘t Hof Wonen 
aan het Wilhelminaplein 20. 
Bij Buijs Bakker staat haar 
mozaiekwerk in de etalage. 
www.annemariesybrandy.nl

Karola
Veldkamp

An
Luthart

Annemarie
Sybrandy

P r o g r a m m a 
overige activiteiten tijdens de kunstbeurs

locatie 1: de pinksterkerk standnr.
Albert Röllich   8
An Luthart 23
Anneke de Rond 22
Christine van der Velden   4
Cora Verhoog 20
Donna Corbani 18
Ellen Wolff 17
Ellen Kuijl 14 
Evelien Weijmer 26
Femke Jorritsma 33
Fernande Daniëls-Laas 34
Frank Warmerdam 11
Ger Daniëls 34
Greetje Cuiper   3
Griet Halbertsma 36
Guusje Hamelynck 24
Henk-Claire Loeffen   6
Henk Koelemeijer 29
Jacintha Reijnders 21
Jack Prins   2
Jacqueline Emmens 15
Jan van den Bos   9
José van Waarde 20
Jur Fortuin   5
Karola Veldkamp   1
Kees Juffermans 37
Lucia Bezemer 30
Maaike Wentholt 28
Marianne Meuwese 25
Mariska Pisam 31
Marion van Harreveld 35
Marjan Jaspers 10
Masako Higashi 38
Monaa van Vlijmen   7

locatie 1: de pinksterkerk standnr.
Olga van der Klooster 12
Rian Peeperkorn 13
Rob de Wilde 19
Rosita van Wingerden 32
Vera de Backker 16
Wim Nederlof 27
Wim Zuiderveld 28

locatie 2: Camplaan 14 standnr.
Elke Sijtsma-Schiller 46

locatie 3: Hollands glorie 
Deanne Verburg 

locatie 4: atelier nW
André van Loon

locatie 5: Van ‘t Hoff Wonen  standnr. 
Annemarie Sybrandy 45 
Margreet Lemm 48

locatie 6: amstelart standnr.
Kyung Dropsie 40
Patricia Ramaer 42
Rob Slooten 41
Udo Geisler 39

locatie 7: Brink piano’s standnr.
Herbert Immer Willems 44
Ineke Hoekstra 43

d e e l n e m e r s l i j s t
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Zij heeft haar atelier in Am-
sterdam Noord verruilt voor 
een zeer inspirerende werk-
plek; de zusterkapel van het 
oud seminarie Hageveld. Zij 
zit niet met haar ezel in het 
veld om landschappen op 
het doek te vangen, haar 
natuurschilderijen ontsprui-
ten enkel uit verbeelding 
en verwijzen slechts naar 
landschappen. Soms heb-
ben zij duidelijke contouren 
een andere keer blijft het 
landschap ijl en vaag. Mede 
door het onconventioneel 
kleurgebruik krijgt haar 
werk een spirituele lading, 
die uitnodigt tot overpein-
zing en blijft fascineren. Op 
de beurs kunt U haar en 
haar werk vinden in stand-
nr: 25.

In de stilte van de natuur 
vind ik voldoende inspiratie 
zoals: Landschappen, rot-
sen, bomen en planten, vo-
gels en alle andere dieren, 
iedere seizoen brengt zijn 
eigen sfeer met zich mee. 
Als inspiratiebron is de na-
tuur oneindig. Vogels, de 
vriendelijk ogende en toch 
zo vrijheidslievende en 
krachtige wezens, hebben 
hierin een bijzondere aan-
trekkingskracht voor mij.  
Mijn intentie is, mijn wer-
ken zo stilistisch mogelijk 
te modelleren, maar hierbij 
de wezenlijke kenmerken 
niet uit het oog te verliezen. 
In het samenspel van vorm 
en glazuurkeuze probeer 
ik de werkstukken zo veel 
mogelijk naar eigen inzicht 
en stijlgevoel te modelleren.

Ger en Fernande Daniëls-
Laas hebben hun atelier 
aan de Voor 49A. Zij maken 
zeer uiteenlopende kunst. 
Eén thema is vogels en Pa-
poea’s, in acryl. Dan is er de 
muziek. Naast Jazz nu ook 
”Soul”, expressief geschil-
derd in felle kleuren. Ger 
heeft bloemen en werk in 
abstract lijnenspel in aqua-
rel, olieverf landschappen 
en volkenkundige tekenin-
gen, veel over tatouages in 
Afrika, te zien geweest in 
het Teylersmuseum. U kunt 
bij ons ook kunstwerken 
huren, 10% per jaar van de 
verkoopprijs, met volledig 
kooptegoed. Onze wer-
ken bevinden zich in vele 
collecties, o.a. Leids Vol-
kenkundig museum, Frans 
Hallsmuseum Haarlem, Ot-
tawa Canada en New York. 

De Smederij, een voorma-
lige smidse in het hart van 
Zandvoort, is sinds 2008 El-
len Kuijl’s vaste werkplaats. 
De sfeer van De Smederij, 
met de naam atelier Ak-
waaba, past naadloos bij 
het werk dat Ellen maakt: 
rustieke metalen objecten 
waarin zij gefused glas ver-
werkt. De aardse uitstraling 
van het metaal is helemaal 
op z’n plaats in dit atelier en 
de kleurige glaselementen 
geven daar een lichte toets 
aan. Zij werkt ook in op-
dracht en geeft workshops.
www.glaskunst-ellenkuijl.nl 

Griet Halbertsma is sinds 
1995 zelfstandig beeldend 
kunstenaar. Haar schilde-
rijen beschouwt ze als ab-
stracte tekens van een niet-
zichtbare werkelijkheid. In 
haar manier van werken is 
er geen vooropgezet plan 
of idee. Kleuren worden in-
tuïtief aangebracht. Het is 
het creëren van een chaos 
en op een gegeven moment 
dàt doen, waar het werk 
haar toe aanzet. Schilderen 
vanuit chaos betekent een 
beeld vinden in plaats van 
maken. Tijdens de Heem-
steedse Kunstbeurs locatie 
36 in de Pinksterkerk. Voor 
meer informatie zie: www.
griethalbertsma.nl 

Wim Zuiderveld, 1950, 
Haarlem. Schilder. Sikke 
Doele- Citaat 2001 Leeu-
warder Courant: Schitte-
rend en suggestief zijn de 
schilderijen  van Wim Zui-
derveld “. “Hij werkt zeer 
gelaagd met doorwerkte 
kleuren die stemming, 
kleur en diepte suggere-
ren”. 1970 tot 1986:    rea-
listisch en expressief werk, 
waarin het bewegend  licht 
een grote rol speelt. Schil-
dert in deze periode vooral 
portretten, Nederlandse en 
Franse landschappen en 
straatgezichten van de stad 
Amsterdam. 1986 tot 2005 
: organis ch abstract vaak 
magisch surrealistisch.  Een 
periode met verbinding van 
realisme naar meer naar 
binnen gekeerde innerlijk 
organische beelden. 2005 
tot heden : waarin als ken-
merk klassieke muziek als 
katalysator.

Masako Higashi: Ikebana 
en Keramiek. Ikebana is 
de eeuwen oud Japanse 
bloemschikkunst. Bloemen 
en planten zijn het product 
van moeder Natuur. Ikeba-
na is de vaardigheid van de 
mens om deze materialen 
te schikken. Ikebana tracht 
ruimte te creëren door een 
beperkt aantal materialen 
in niet-symmetrische lijnen 
neer te zetten. De leegte 
in het werkstuk dient dan 
om de schoonheid van 
de enkele bloem, plant of 
stengel te benadrukken. 
Masako vervaardigt ook 
keramiek. Zij vindt het mooi 
dat bij keramiek uit ‘niets’ 
‘iets’ wordt gemaakt en 
bij ikebana uit ’iets’ ‘iets’.  
www.hanakunst.com

Guusje Hamelynck van huis 
uit edelsmid, wilde expres-
siever werken en is 25 jaar 
geleden   voor de opleiding 
naar de Vrije Academie in 
Den Haag gegaan. Ze heeft 
daar haar eigen stijl gevon-
den met strakke lijnen en 
vlakken. Sindsdien maakt 
ze bronzen beelden voor 
particulieren en ook voor de 
openbare ruimte. Momen-
teel wil zij zich toeleggen 
op grafsculpturen, speciaal 
gemaakt   op verzoek van 
een opdrachtgever. “Nu in 
de tuin, straks op een graf”
www.guusjehamelynck.nl

Groeisels en bouwsels, daar 
houd ik me mee bezig. Re-
gelmatig ben ik te vinden 
op bouwterreinen, afbraak-
buurten, slootkanten, volks-
tuintjes, oude scheepswer-
ven, havenbuurten. Plekken 
als een soort niemandsland, 
waar natuur en architectuur 
a.h.w. samenkomen. Daar 
is altijd iets aan de hand: 
verwilderd, overwoekerd, 
vergaan, chaos, geordende 
chaos, doolhof. Regelmatig 
gebruik ik foto’s, kranten-
knipsels, (aan)tekeningen 
gemaakt op deze lokaties 
als visuele bron. Niet altijd 
is duidelijk hoe, wanneer en 
waar(om) zich e.e.a. in het 
werk openbaart. Voor mij 
zijn deze foto’s een soort 
archief. Ik wil het om me 
heen hebben, om het te ob-
serveren, te fantaseren en 
er op een gegeven moment 
wat?... mee te doen. 
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Maaike Wentholt, 1954, 
Amsterdam. Werkt met 
acryl/gemengde techniek 
en materialen als   o.a. wol 
en zeegras op doek. Haar 
inspiratie is de taal van de 
natuurlijk abstract organi-
sche vorm, kleur, beweging 
en de onderlinge verbin-
ding. In haar leven, waarin 
zij ook werkzaam is in de 
psychotherapie, vat zij dit 
samen met het begrip ‘gno-
sis’. Meer weten van haar 
kunst : www.livelycolours.nl

Femke Jorritsma, maakt 
schilderijen en keramiek. 
Zowel de schilderijen als 
de beelden zijn erg kleur-
rijk. De beelden hebben 
allemaal hun eigen verhaal. 
Sommige zitten in diepe 
meditatie, anderen staan 
midden in het leven. Femke 
is geinspireerd door veel 
verschillende culturen, In-
dia, Mexico en Tibet, en 
maakt  daar een persoon-
lijke mix van.

Opleidingen; Koninklijke 
Academie van Beeldende 
Kunsten in Den Haag, MO-
Tekenen in Amsterdam. 
Haar atelier is in de Oude 
Meelfabriek in Heemstede.
Zij exposeert en doet mee 
aan kunstroutes en beur-
zen. Ze maakt olieverf-
schilderijen, vrij werk en in 
opdracht, en beschildert 
muren en objecten. Heel 
herkenbaar is haar kleurge-
bruik, ongeacht het onder-
werp wat ze schildert. Van 
nagenoeg abstract, via vo-
gelvormen kwam ze bij de 
mensfiguur terecht. Maar 
deze wordt op een geheel 
eigen wijze verbeeld; als sil-
houet, ‘restvorm’ , als drie-
dimensionaal uitgewerkte 
schaduw of zelfs als land-
schap.. In de meest recente 
werken krijgt dat  land-
schapselement meer aan-
dacht.

Maaike
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Het werk van Evelien be-
staat voornamelijk uit stil-
levens en de mens. De 
bindende factor van haar 
schilderijen en tekeningen 
is de zoektocht naar de 
schoonheid van vormen. 
Soms liggen de mooiste 
vormen zo voor de hand 
en zien we deze pas als we 
daarop gewezen worden.  
Evelien heeft altijd veel ge-
tekend, maar heeft pas op 
latere leeftijd haar hobby 
een serieuze wending ge-
geven door aan de Wackers 
academie te gaan studeren. 
Met haar diploma op zak 
geeft zij, naast haar auto-
nome werk, ook les aan vol-
wassenen en begeleidt zij in 
haar atelier kinderen bij hun 
kunstzinnige vorming.

“Als tegenpool van mijn 
passie voor Cobrakunst 
stel ik mijn meester vak-
techniek in dienst van de 
beeldhouwkunst door koud 
geklopte stalen beelden”, 
zegt Henk Koelemeijer. 
Deze zeer speciale techniek 
is zelf ontwikkeld ‘tot in de 
perfectie’. Werelduniek. Op 
de foto ziet u ‘Paarden-
kracht’. Een RVS, c.a. 2 
meter hoog beeld. 
Tot slot nog een opmer-
kelijk gezegde van Henk: 
“Een autoplaatwerker slaat 
de deuken er uit, ik ram ze 
er in.”

Rosita van Wingerden-Haar-
sma ontwerpt en vervaardigt 
haar sieraden en objecten 
in eigen atelier. Alles wat 
zij maakt is een unicum. Zij 
houdt van speelsheid en hu-
mor, van eenvoudige lijnen. 
De bronnen van inspiratie 
zijn vrijwel onuitputtelijk, 
maar het materiaal en de 
techniek van het smeden 
kennen hun grenzen. Deze 
tweestrijd vormt steeds 
weer een uitdaging om dat 
te maken wat in het hoofd 
is bedacht! Ze vindt dat een 
sieraad, mooi, bijzonder en 
vooral ook draagbaar moet 
zijn; het moet een toevoe-
ging zijn aan de persoonlijk-
heid van de drager! Ze werkt 
graag met zilver en goud, 
maar ook andere materialen 
worden verwerkt, zoals rub-
ber, hout, porselein en kunst-
stoffen en natuurlijk ook 
volop edelstenen. www.rosi-
tavanwingerden.nl stand 32

Wim Nederlof, schilder 
tekenaar. Een groot deel 
van mijn leven heb ik door-
gebracht te midden van 
kunst, mijn professie was 
lithograaf. In die hoedanig-
heid had ik veel kontakten 
met de museum, galerie en 
uitgeverswereld. Mijn oplei-
ding: Ars Aemula Naturae 
in Leiden, de Vrije Acade-
mie in Haarlem en Wackers 
Academie Amsterdam. Mijn 
werk, de voorkeur gaat uit 
naar landschappen, dorps/
stadsgezichten en portret. 
Mijn werkwijze, ik maak ter 
plaatse schetsen , foto’s en 
aantekeningen die werk ik in 
mijn atelier uit. Mijn materi-
aal, olieverf, acryl, grafiet, 
bister, pastel en kleur conté. 
Mijn onderwerpen zijn aan-
leiding geen doel. Het gaat 
om sfeer of b.v. een bij-
zonder licht.  Mijn favoriete 
schilders zijn o.a. Edward 
Hopper en David Hockney.  

Vanaf 1988 beroepsschil-
der/ ontwerper. Sinds 
1994, atelier in de Oude 
Meelfabriek te Heemstede. 
Thema’s: Bloedband/ De 
wereld is een speeltuin/ Een 
ander perspectief/ Knoop-
punten/ Natuur. Tijdens de 
Heemstede Kunstbeurs ex-
poseer ik knooppunten en 
toon het beeld in een ander 
perspectief, door te obser-
veren vanuit een bolle spie-
gel. De knopen uit de oude 
knopendoos vertellen een 
geschiedenis over de tijd en 
trekken een spoor door mijn 
werk op doek. De ANWB 
knooppunten, is een lei-
draad voor een mooie wan-
deling naar de Pinksterkerk. 
www.luciabezemer.nl
mob. 0637431719

Henk-Claire Loeffen ex-
poseert een mix van 2 to-
taal verschillende stijlen: 
strakke kleurcomposities 
à la “de Stijl” hangen bijna 
provocatief naast semi-
figuratieve werken waarin 
streetart, romantiek en hu-
mor de fantasie van de kij-
ker zullen prikkelen. Titels 
als “ooit word ik ’n libelle” 
(afgebeeld), “blind date” en 
“eet je mee? ….” nodigen 
uit tot verder-kijken-dan-
je-neus-lang-is om de clou 
van het  werk te ontdekken. 
Graag tot ziens in standnr. 
6 in de Pinksterkerk 1e ver-
dieping.

Ellen Wolff “Wat kunst voor 
mij betekent is door iets 
creatiefs te doen voel ik mij 
rijker, je ontwikkelt je vaar-
digheden en probeert beel-
den, impressies vast te leg-
gen in klei of was. Ik houd 
van schetsmatig werken 
en verdiep mij in de unieke 
kracht van personen en of 
bewegingen. Het vrouwelijk 
naakt is voor mij een grote 
inspiratie bron“.Ellen Wolff 
werkt vaak in opdracht. Een 
bekend  beeld   van haar 
hand  is het borstbeeld van 
koning Willem Alexander 
in de Raadszaal van Haar-
lem. Haar laatste werk in 
het openbaar is het borst-
beeld van de schrijver van 
het  Boekenweek geschenk 
Tommy Wieringa.

De olieverfschilderijen van 
Herbert Immer Willems be-
handelen de zogenoemde 
‘heemding’: het ‘thuisko-
men’, een soort oergevoel 
van mensen, van alle stre-
ken en alle tijden, een ver-
langen naar een vreedzame 
en beschermde plek om 
geboren te worden, op te 
groeien en oud te worden. 
Een ‘thuis’, de emotionele 
plaats die we allemaal als 
de meest belangrijke be-
staansvoorwaarde koeste-
ren, waar we mee verbon-
den zijn en waar we altijd 
aan zullen blijven denken 
en naar verlangen. De uit-
werking van juist dit thema 
op talloze manieren, maar 
steeds met de insteek van 
een zo eenvoudig mogelijke 
vorm voor een zo overtui-
gend mogelijke inhoud of 
boodschap, dat is steeds 
zijn uitgangspunt. Stand 32
www.rositavanwingerden.nl

Veel verschillende discipli-
nes bij Jur Fortuin. Dit jaar 
zijn er zeer diverse kunst-
werken in de stand tijdens 
de Kunstbeurs. Er zijn be-
schilderde potten, beeldjes 
van steen/metaal, mozaïek, 
schilderijen en meubels 
te zien. Veel objecten en 
kunstwerken zijn samen-
gesteld of vervaardigd van 
verschillende onderdelen 
die zijn gevonden. Na de 
beurs zijn de kunstwerken 
te zien in Het Kunstbedrijf 
aan de Raadhuisstraat nr. 
56a Tijdens de openingstij-
den van de galerie; woens-
dag t/m zaterdag 13.00-
17.30 uur. Ook na afspraak. 
www.hetkunstbedrijf.nl
M. 06 57195700

Mijn naam is Jan vanden 
Bos en maak beelden. Deze 
zijn heel basaal en zonder 
diepgaande filosofieën. Ik 
zoek naar elementaire pure 
vormen die ik kan uitvoeren 
in metaalplaat. Mijn werk 
ontstaat meestal uit krab-
beltjes die ik voortdurend 
maak. Ik maak zo’n vorm 
eerst in karton om te zien 
of het een haalbare vorm is
en voer hem dan uit in me-
taalplaat. Het ambachtelijke 
aspect vind ik  belangrijk 
knippen, buigen, lassen, 
solderen en patineren. Het 
gevecht met het stugge 
metaal.

Frank Warmerdam (1961) 
woont en werkt in Hillegom.
Hij studeerde in 1985 af aan 
de Koninklijke Academie 
van Beeldende Kunsten 
te Den Haag. Frank heeft 
sinds zijn afstuderen altijd 
in de traditie van het rea-
lisme gewerkt en schildert 
vrijwel uitsluitend in olieverf. 
Frank is een zogenaamde 
imaginair realist. Een schil-
der dus die een nieuwe 
werkelijkheid creëert die 
volledig uit de fantasie ont-
staat. Zijn met zorg en am-
bachtelijkheid geschilderde 
werken hebben vrijwel altijd 
een humoristische insteek, 
maar soms is er ook sprake 
van een tafereel dat vragen 
oproept. 

Albert Röllich schildert in olie-
verf. Hij maakt zelf zijn kleuren 
met de verschillende pigmen-
ten. Zijn onderwerpen zijn 
in het verleden vooral land-
schappen en stadslandschap-
pen. In 2014 heeft hij zich toe-
gelegd op maatschappelijke 
onderwerpen. Toen hij onlangs 
terug kwam van Los Angeles 
was het de bedoeling weer 
meerdere stadslandschappen 
te maken. Maar in de VS heeft 
hij zich laten inspireren door 
de ³Street Art² op Melrose 
Avenue en de kunstenaars 
aldaar. De maatschappijkri-
tische kunst heeft hij in twee 
werkelijkheden teruggebracht. 
De platte kunst op de muur 
en de werkelijkheid ervoor op 
één doek. De nieuwe doe-
ken vormen elk op zich een 
beeld-gedicht. Op de Heem-
steedse Kunstbeurs zullen vier 
dan deze doeken te zien zijn. 
Stand 8, grote zaal Pinkster-
kerk, Camplaan 18.
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Heemstede – Afgelopen dins-
dag vond bij Reyngoud Mode 
en Lingerie weer een verbluf-
fende modeshow plaats op 3 
verschillende tijdstippen. In een 
afgeladen winkel vol belang-
stellenden, toonden 4 manne-
quins op  een creatieve en stijl-
volle wijze de nieuwe voor-
jaars- en zomercollecties van 
diverse merken. De bijpassen-
de schoenen werden traditie-
getrouw verzorgd door Bra-
bants Schoenenhuis. Het nieu-
we modeseizoen kan gety-
peerd worden als zonnig, fris, 
inspirerend en gedistingeerd. 
Damesmode voor alle leef-
tijden: klassiek, casual, spor-
tief, trendy of een combina-
tie ervan. Alles is mogelijk en 
draagbaar.  Op de catwalk ver-
rassende kleurencombinaties 
als zwart met okergeel,  fris-
se mint tinten, groen, kobalt-
blauw, goud, wit en grijs.  De 
fashionfoto’s spreken voor 
zich: alles even creatief gesti-
leerd met verrassende resulta-
ten. Bij Reyngoud waanden al-
le razend enthousiaste aanwe-
zigen zich even in Milaan. Voor 
deze prachtige damesmode en 
het juiste modeadvies hoeft u 
echter niet helemaal naar Ita-
lië te reizen, maar kunt u al ja-
renlang terecht bij Reyngoud 
Mode en Lingerie aan de Bin-
nenweg 121 in Heemstede, te-
lefoon 023- 528 04 65.

Bart Jonker

Heemstede was 
even Milaan

Verbluffende
modeshow bij

Reyngoud
Mode en Lingerie

Fotografie: Bart Jonker Productions.
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Trefpuntcafé met Zwanet Plomp
Speuren naar zoekgeraakte familieleden
Regio - Vrijdag 4 april is Zwanet 
Plomp te gast in het Trefpuntcafé 
in Bennebroek. 
Zwanet werkt bij het Centraal 
Bureau voor Genealogie in Den 
Haag. Zij kan boeiend vertellen 
over haar speurwerk naar zoek-
geraakte personen. Zo zoekt zij 
voor notarissen naar familiele-
den in onafgewerkte boedels 
en werkt zij mee aan het Neder-
land’s Adelsboek. 

Haar medewerking aan televi-
sieprogramma’s als Memories, 
Spoorloos en De Reunie en het 
radioprogramma Adres Onbe-
kend levert vaak prachtige ver-
halen op. 
 
De zaal aan het Akonietenplein 1 
is open om 20.00 uur.  Aanvang 
programma 20.30 uur. 

Ouderenfonds en NPCF starten 
meldpunt gedwongen verhuizingen
Regio - Patiëntenfederatie 
NPCF en het Nationaal Oude-
renfonds starten in samenwer-
king met ouderenkoepel CSO 
een meldpunt voor mensen die 
ervaring hebben met gedwon-
gen verhuizingen uit zorginstel-
lingen of zich hier ernstige zor-
gen over maken. 
 De organisaties vrezen dat men-
sen te maken hebben met onge-
wenste gevolgen en grote onze-
kerheid, en willen de knelpunten 
in beeld krijgen. 

“We krijgen al signalen van ou-
deren die niet weten waar ze aan 
toe zijn, en die bang zijn uit hun 
vertrouwde omgeving weg te 
moeten. Het is van groot belang 

dat we weten wat er speelt zodat 
er iets aan gedaan kan worden”, 
zegt Wilna Wind, directeur van 
patiëntenfederatie NPCF.
“We willen weten wat de impact 
voor ouderen is en hoe ze bege-
leid worden. Van wie krijgen ze 
informatie, waar kunnen ze te-
recht met hun vragen, welke zor-
gen hebben ze en waar lopen ze 
tegenaan”, aldus Jan Romme, di-
recteur van het Nationaal Oude-
renfonds. 
In de komende vijf jaar zullen 
naar verwachting in totaal zo’n 
800 van de 2000 verpleeg- en 
verzorgingstehuizen verdwijnen, 
berekende bureau Berenschot. 
Duizenden ouderen moeten ver-
huizen. 

Hadewych Cliteur, directeur van 
de koepel CSO, hoopt dat zo veel 
mogelijk mensen hun ervaring 
melden. “Het is ook goed om in 
beeld te krijgen hoe de informa-
tievoorziening verloopt voor bij-
voorbeeld migrantenouderen. 
Krijgen ook zij antwoord op hun 
vragen, en is er voorlichting op 
maat?”

Mensen kunnen hun ervaringen 
melden via 0900-6080100 (2c/
min) van de OuderenOmbuds-
man (een dienst van het Nati-
onaal Ouderenfonds) of via de 
NPCF-Zorglijn 030-2916777. Er-
varingen kunnen ook worden 
gemeld via: www.ouderenfonds 
en www.npcf.nl.

Succesvolle regeling in de herhaling
Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek 
herbestemming monumenten

De provincie wil met de subsidie 
onderzoek stimuleren naar mo-
gelijkheden voor duurzaam her-
gebruik van monumenten die 
hun functie verloren hebben of 
dreigen te gaan verliezen. Zo-
wel in 2012 als in 2013 zijn meer 
subsidieaanvragen binnenge-
komen dan gehonoreerd kon-
den worden. De afgelopen twee 
jaar heeft de provincie subsidie 
verleend voor het uitvoeren van 
25 haalbaarheidsonderzoeken. 
Voor 18 rijksmonumenten, 6 ge-
meentelijke monumenten en 1 
gebouw zonder monumenten- 
status is een onderzoek uitge-
voerd. De meeste van deze mo-
numenten (15) zijn gelegen in de 
regio Noord-Holland-Noord. 

Uit de reeds afgeronde onder-
zoeken blijkt dat in vele geval-
len herbestemming van de mo-
numenten kansrijk is. De onder-
zoeken hebben in sommige ge-

vallen al tot uitvoering van her-
bestemming geleid, zoals bij De 
Nederlandse Bank te Alkmaar en 
Villa Leyduin in Vogelenzang. 

Subsidie aanvragen
Het haalbaarheidsonderzoek 
heeft betrekking op: de bouw-
historische en cultuurhistorische 
kenmerken van het monument 
in relatie tot herbestemming, de 
bouwkundige staat, mogelijke 
nieuwe functies en de financiële 
haalbaarheid van de herbestem-
ming. Eigenaren van monumen-
ten of belanghebbende met toe-
stemming van de eigenaar kun-
nen subsidie aanvragen. De sub-
sidie bedraagt 50% van de sub-
sidiabele kosten met een maxi-
mum van  7.500,- euro. 

Aanvragen kunnen worden in-
gediend  tot 31 oktober 2014 
en worden behandeld volgens 
het principe wie het eerst komt, 

Regio - Gedeputeerde Staten hebben besloten voor dit jaar 
100.000 euro subsidie beschikbaar te stellen voor haalbaar-
heidsonderzoeken naar herbestemming van monumenten en 
identiteitsbepalende gebouwen in Noord-Holland. Deze rege-
ling bestaat sinds 2012 en is vanwege groot succes opnieuw 
opengesteld. 

wie het eerst maalt. In totaal is 
100.000,- euro beschikbaar. 
Meer informatie op www.noord-
holland.nl. (Uitvoeringsregeling 
subsidie onderzoeken herbe-
stemming monumenten Noord-
Holland 2014)

Leren van uitkomsten
De provincie verzoekt de subsi-
dieontvanger het onderzoek be-
schikbaar te stellen waardoor de 
provincie zicht krijgt op de mo-
gelijkheden tot herbestemming 
van betreffende monumenten en 
daarmee de mogelijkheden tot 
behoud van deze monumenten. 
De provincie blijft de aanvragers 
ook op langere termijn monito-
ren en volgen.

Behoud en toegankelijkheid
De provincie Noord-Holland wil 
cultureel erfgoed behouden en 
beter toegankelijk maken. Het 
draagt bij aan de aantrekkelijk-
heid van de omgeving en geeft 
een gebied een eigen identiteit. 
De Provincie Noord-Holland sti-
muleert herbestemming al via 
het Programma Herbestemming 
NH (www.herbestemming-nh.
nl).

 Zwanet Plomp.

Zaaien doet zoemen
Regio - “Leg heel Nederland 
onder een bloementapijt.” Pim 
Lemmers uit Heemstede (hui-
simker van het radioprogramma 
Vroege Vogels) en Greenpeace 
roepen op om mee te doen aan 
de grote inzaaiactie Zoemend 
Nederland. Iedereen kan mee-
helpen om braakliggende ter-
reinen te veranderen in bloem-
rijke landschappen. De initiatief-
nemers willen zo bijen, vlinders 
en andere bestuivers een steun-
tje in de rug geven. Ook de ge-
meente Heemstede doet mee!

Bij-vriendelijke bloemen
Imker Pim Lemmers is een ini-
tiatief gestart om braakliggen-
de terreinen in Nederland in 
te zaaien met bij-vriendelijke 
bloemen. Greenpeace sluit zich 
daarbij van harte aan. Lemmers 
en Greenpeace lanceerden van-
daag samen een website, www.
zoemendnederland.nl, waar-
op mensen interactief met een 
bloemetje kunnen aangeven 
waar ze hebben gezaaid.

Landbouwgewassen
Bijen zorgen niet alleen voor ho-
ning, ze bestuiven ook meer dan 
de helft van onze landbouwge-
wassen. Dankzij de bijen kun-

nen we bijvoorbeeld aardbeien, 
tomaten, komkommers, appels 
en peren eten.
Helaas zitten de bijen in de pro-
blemen. Ze hebben last van 
ziektes en van pesticiden. En ze 
hebben simpelweg honger. In 
de steden worden tuinen bete-
geld en op het platteland is de 
zoektocht van de bij naar voed-
sel steeds lastiger wegens het 
gebrek aan biodiversiteit op en 
rond onze akkers.

“Wij als imkers zien dat het 
slecht gaat met de bijen”, zegt 
imker Pim Lemmers. “Maar we 
kunnen ze helpen. Toen ik het 
initiatief Zoemend Nederland 
enkele weken geleden lanceer-
de, was de respons overweldi-
gend. Een groot aantal burgers 
en gemeenten zijn al druk bezig 
met het inzaaien van braaklig-
gende terreinen om de bijen te 
helpen.”

Greenpeace heeft nieuwe les-
pakketten over bijen ontwikkeld 
voor het onderwijs. Op die ma-
nier kunnen leerlingen in het ba-
sisonderwijs en voortgezet on-
derwijs helpen de bijen, en daar-
mee onszelf, een beter leven te 
geven: www.greenpeace.nl/do-
centen.

Vrijwilligers gezocht voor 
Wandel4daagse Haarlem

Regio - Je zult maar een lintje 
verkeerd ophangen, of verge-
ten weg te halen. En zo van de 
vele deelnemers aan de Wan-
del4daagse spoorzoekers ma-
ken... De tien leerlingen van 
Colege Hageveld die tijdens 
hun maatschappelijke stage 
gaan meehelpen bij de Wan-
del4daagse weten inmiddels 
dat het zogenaamde ‘uitpij-
len’ een serieuze klus is. Eind 
mei zullen zij kilometers in en 
rond Haarlem op de fiets af-
leggen om de routes goed aan 
te geven. 
Ook tijdens het inschrijven op 
de startlocatie bij de IJsbaan 
kunt u de stagiairs tegenko-
men. En misschien wordt uw 
wandelkaart bij een stempel-

post wel door één van die tien 
Hagevelders afgestempeld. Of 
wordt u door hen verwelkomd 
tijdens de feestelijke finish op 
het Klokhuisplein.
 
De organisatie vindt het fan-
tastisch dat de stagiairs mee-
helpen. De Wandel4daagse 
kan bestaan dankzij de inzet 
van de vele vrijwilligers. Maar 
omdat er meer dan 1000 en-
thousiaste wandelaars ver-
wacht worden, is er nog veel 
meer hulp nodig! 
Wilt u helpen? Geeft u zich 
dan op als vrijwilliger via in-
f o @ s p o r t w a n d e l s c h o o l .
nl Meer informatie over de 
4daagse:  “www.wandel-
4daagsehaarlem.nl
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Woensdag 2 april
t/m vrijdag 4 april
Ruimtelijke ordening
structuren, rasters en 
patronen. Nieuwe expositie 
in Provinciehuis aan de 
Dreef 3 te Haarlem.
De tentoonstelling bestaat uit 
werk van Jack Prins, Maartje 
Blans, Rita Kok en Tonneke 
Sengers. Op werkdagen te 
bezichtigen van 9.00 tot 17.00 
uur.

Woensdag 2 april
tot vrijdag 10 april
Gosia Bolwijn Wiese 
(Haarlem) exposeert in het 
Inloophuis Kennemerland. 
Voor deze expositie kiest 
zij naast een aantal 
bloemenschilderijen voor 
even kleurrijke abstracten die 
zijn gebaseerd op bijzondere 
levensvormen onder water. 
Openingstijden: dinsdag van 
09.30 tot 16.30 uur, donderdag 
en vrijdag van 09.30 tot 
12.30 uur. Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord. www.
inloophuiskennemerland.nl.

Woensdag 2 april
tot vrijdag 11 april
Expositie Marij Cranen, 
zeefdrukken en 
acryldoeken, gemengde 
technieken. Figuratief, niet 
perse realistisch.
Bloedbank Sanquin in 
het Boerhaavegebouw, 
Boerhaavelaan 32/c te Haarlem 
(3e etage).
Open: di t/m vrij van 11.15–
12.00 uur en ma/di/do van 
20.15 -21.00 uur. Info: marij.
cranen@upcmail.nl.

Woensdag 2 april
t/m dinsdag 15 april
In het voormalige 
gemeentehuis van 
Bennebroek aan de 
Bennebroekerlaan 5 
exposeert Annemiek 

Loof schilderijen in acryl- 
en olieverf. Vooral Franse 
landschappen, maar ook 
schilderijen met onderwerpen 
uit eigen land. Maandag t/m 
vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur en 
op woensdagmiddag: 13.30 tot 
16.30 uur.

Woensdag 2 april 
t/m zondag 4 mei
Expositie Dolly Ann 
Joustra (1925-2012). 
Pasteltekeningen en 
acrylschilderijen. Bij Casca 
de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.

Donderdag 3 april
Lezing ‘het brilletje van 
Tsjechov’ door Michel 
Krielaars, chef Boeken van 
NRC Handelsblad, voormalig 
Ruslandcorrespondent. 
Aanv. 20.00 uur, 5,-. Reserveren 
gewenst. 
Met muzikale omlijsting van 
Henriette Schenk. Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Tel. 023 – 5282472.

Vrijdag 4 april
Nathalie Baartman
Een romanticus van het 
zuiverste water in haar 
programma Prei met mij.
Theater de Luifel - aanvang: 
20.15 uur - 18,50 euro.

Trefpuntencafé met 
Zwanet Plomp die vertelt 
over speurwerk naar 
zoekgeraakte personen. 
Ze werkte onder meer voor 
programma’s als Adres 
Onbekend en Memories.
Akonietenplein 1, Bennebroek. 
Zaal open: 20.00 uur.

Vrijdag 4 april
t/m zondag 6 april
Heemsteedse Kunstbeurs.
Locaties: Pinksterkerk, Atelier
NW, Van ‘t Hof Wonen, 
AmstelArt en Brink Piano’s. 
Feestelijke opening vrijdag 

20.00 uur (t/m 22.00 uur) in de 
Pinksterkerk, Camplaan. Za + 
zo: 11.00-17.00 uur. Meer info:
www.heemsteedsekunstbeurs.
nl.

Ensemble Klezmaran 
speelt Klezmermuziek in de 
Petrakerk, Limburglaan 3 te 
Heemstede.
Klezmer is de muziek van 
rondtrekkende muzikanten 
van Joodse origine. Het is 
Jiddische muziek voor feesten 
en partijen, voornamelijk uit 
het begin van de 20ste eeuw. 
Aanvang 15.00 uur.  Zaal open 
14.30 uur. Toegang vrij. Na 
afl oop collecte.

Zaterdag 5 april
Remy van Kesteren
Harpist Remy van Kesteren 
moest door ziekte verstek laten 
gaan bij een uitvoering van 
zes suites van Bach. Om dat 
goed te maken treedt hij 5 april 
gratis op en speelt hij zijn suite 
alsnog.
Podium Oude Kerk - aanvang: 
16.15 uur (zaal open: 
16.00 uur) - gratis. www.
podiaheemstede.nl.

Fancy Fiddlers
Met als solisten de violisten 
Nadia Wijzenbeek en 
Noa Wildschut in Bachs 
dubbelconcert.
Podium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 21,50 euro.
www.podiaheemstede.nl.

Noordhollands Promenade 
Orkest treedt op onder 
leiding van Peter Stam 
met werken van Engelse en 
Amerikaanse componisten 
zoals Sullivan, Elgar, Vaughan 
Williams, Copland en 
Gershwin. Zang: Pauline van 
Eijk, mezzosopraan en Henk 
Scheeper, bariton.
Wilhelminakerk, Gedempte 
Oude Gracht 61, Haarlem. 
Aanvang 20.15 uur.
Entree 12,50 (kinderen tot 12 
jaar 5,00).

Bach en Händel: concert en 
workshop Haarlems Klein 
Koor. Het concert ‘Hoop en 
Troost’, begint om 20.15 uur in 
de Groenmarktkerk te Haarlem, 

Nieuwe Groenmarkt 12. Zaal 
open: 19u. Kaarten 15,- en 5,- 
tot 18 jaar. Reserveren: www.
haarlemskleinkoor.nl Workshop 
over barokmuziek voorafgaand 
aan het concert,
19.30-20.00 uur.

Zaterdag 5
en zondag 6 april
Jozefkerk Bennebroek 
houdt festival om 
gemeenschapsgevoel te 
bevorderen en geld in te 
zamelen voor de parochie. 
O.a. bridge-drive. Kijk op: www.
jozefparochiebennebroek.nl.

ABBA-dag bij Boekhandel 
Blokker. Met eerste offi ciële 
fotoboek, winkel in ABBA-
sfeer, Zweedse balletjes, 
ABBA-quiz, DJ en misschien 
een heuse ABBA look-a-
like band! Quiz: v.a. 15u. 
Binnenweg 138, Heemstede. 
Tel. 023 – 5282472.

Zondag 6 april
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest speelt programma 
van Anton Bruckner. 
Aanvang 15.00 uur. Locatie: 
Protestantse Kerk, Poststraat 
1, Zandvoort. Entree: 9,- euro. 
Kaarten aan de deur of via 
www.hpho.nl.

Grote vlooienmarkt met 
ruim 125 kramen in 
sportcentrum Groenendaal,  
Sportparklaan 16 van 9.30 tot 
16.00 uur. Toegang 2,50 euro 
euro (kinderen t/m 11 jaar 
en onder begeleiding gratis 
toegang). Info: organisatieburo 
MIKKI, 0229-24 47 39/244649: 
www.mikki.nl.

Vocaal Ensemble Corde 
Vocali zingt ‘Weer eens wat 
anders’. In Noord-Hollands 
archief, Jansstraat 42, Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur. Twaalf 
ervaren zangers, a capella 
muziek. Klassiek maar ook 
bekende popsongs en close-
harmony: Randy Newman, 
Ramses Shaffy en Enya. Www.
CordeVocali.nl.
Kaarten: 15,-/5,-.

Woensdag 9 april
Zelf animatie maken in de 
bibliotheek van Heemstede, 
van 15:00 – 16:30 uur. 
Voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Toegang: 2,50. Niet-leden: 5,- 
Julianaplein 1, Heemstede. 
Info: 023-5115300 of www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl.

Vrijdag 11 april
t/m maandag 2 juni
Expositie Raadhuis in 
Heemstede. Exposanten: 
Irina Pavlik Bakkenes en 
Vladimir Bakun. Irina’s schil-
derijen zijn een combinatie van 
sensuele en emotionele kleu-
renstroom van verschillende 
composities. Vladimirs hout-
objecten zijn het resultaat van 
een lange zoektocht naar de 
diepliggende geheimen van 
hout, begonnen in Siberië, 
gevonden in IJmuiden. 
www.kunst4iedereen.nl.

Zaterdag 12 april
Van Swieten Society
Met onder meer de derde 
symfonie van Beethoven: een 
volwaardig kamermuziekstuk 
mét symfonische grandeur
Podium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 21,50 euro.
www.podiaheemstede.nl.

Zondag 13 april
Parfumproeverij met Roos 
Lubbers in Bibliotheek 
Heemstede, van 13–16 uur. 
Julianaplein 1 te Heemstede. 
Zie ook: www.parfumconsult.
nl. Toegang: 7,50; niet-leden: 
10,-. Toegangskaarten zijn 
online te reserveren en aan 
de balie van de Bibliotheek 
te koop. Belangrijk is dat je 
geurneutraal verschijnt, met 
andere woorden, geen parfum 
opdoen!

Theeconcert Oude Kerk 
Heemstede, Wilhelminaplein. 
Aanvang: 15.00 uur met Vocaal 
Ensemble Kwarts onder leiding 
van Gerrit Maas zingt Passie en 
Lente liederen.
Toegang: Gratis met 
deurcollecte. Daarna thee, 
koffi e en gebak in de 
Pauwehof.

Vrijdag 18 april
Matthäus Passion op Goede 
Vrijdag in Philharmonie 
Haarlem. Aanv. 19.30 uur. 
Door oratoriumkoor COV 
Haarlem samen met het 
Holland Symfonie Orkest, 
het kinderkoor van de 
Koorschool Sint Bavo Haarlem 
en zes solisten. Kaarten 
via covhaarlem@hotmail.
com, 06  23819956 of bij de 
Philharmonie, 023  5121212

Vrijdag 25 april
De Vagina Monologen
De oerversie! De voorloper van 
alle theatermonologen.
Theater de Luifel - aanvang: 
20.15 uur - 20,00 euro.
www.podiaheemstede.nl.

AgendA
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Heemstede

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

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

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

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

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

Vergaderingen 
commissies

8, 9 en 10 april

In deze uitgave:
- Basisregistratie personen
- Inrichtingsplan 
 Thorbeckelaan e.o.
- Bestemmingsplan 
 Woonwijken zuid en west

Bouwplan Wilhelminaplein 4-6 
10 april in commissie Ruimte

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 4 april 2014 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 
4 april

Verkoop opgeslagen boten via 
Havenkantoor Haarlem
Bootjes die (bijna) gezonken zijn, op de 
wal gelegd zijn, ergens zonder vergunning 
liggen en/of op een plek liggen waar dat niet 
mag, worden in opdracht van de gemeente 
weggehaald (bestuursdwang) en opgeslagen. 
Als de opslagtermijn is verstreken en de 
eigenaar zich niet heeft gemeld, beslist 
het college of een bootje wordt vernietigd, 
overgedragen of openbaar wordt verkocht. 
Bootjes die naar het oordeel van het college 
kunnen worden verkocht, worden voortaan via 
de gemeente Haarlem geveild.

Veiling
De eerstkomende veiling is van dinsdag 1 tot en 
met vrijdag 4 april 2014. U kunt de bootjes dagelijks 
bezichtigen bij het Havenkantoor Haarlem aan de 

Spaarndamseweg 1. U kunt tot en met vrijdag 
4 april 2014 8:15 uur een schriftelijk bod uitbrengen. 
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl bij 
Nieuws.

Stadsherstel Amsterdam is van plan het 
monumentale pand Wilhelminaplein 4-6, ook 
wel bekend als Het Wapen van Heemstede of 
Pandahof, op te knappen en te verbouwen 
tot 7 appartementen. Om het bouwplan 
financieel haalbaar te maken worden op 
het achterterrein 2 woningen bijgebouwd. 
Eigenaar Stadsherstel Amsterdam heeft aan 
de gemeente een bijdrage van €100.000 
gevraagd om het bouwplan mogelijk te 
maken. Het voorstel wordt donderdag 10 april 
besproken in de commissie Ruimte.

Stadsherstel Amsterdam heeft het pand vorig jaar 
gekocht met als doel dit ingrijpend te renoveren 
met behoud van het monumentale karakter en te 
verbouwen tot appartementen. Het rijksmonument 
zal in de oorspronkelijke staat worden hersteld. 
In het gebouw komen 6 huurappartementen. 
De centrale toegang komt op de begane grond 
van het buurpand (Wilhelminaplein 6), hierboven 
komt een 7e huurwoning. Op het achterliggende 
terrein komen 2 losstaande woningen, waardoor 
een binnenplaats ontstaat tussen hoofdgebouw en 

nieuwbouw. In totaal omvat het plan 
9 huurwoningen.

De commissie Ruimte bespreekt het plan en 
het verzoek om een financiële bijdrage in de 
vergadering van donderdag 10 april (aanvang 20.00 
uur). Als de commissie instemt met het voorstel, kan 
Stadsherstel de vergunning aanvragen en start de 
inspraak rond dit plan. 



Inrichtingsplan voor Thorbeckelaan 
en omgeving
Inspraak 2 april t/m 14 mei
Tegelijk met het vervangen van de riolering in de 
Thorbeckelaan en omgeving (vanaf komend najaar) 
worden delen van deze wijk opnieuw ingericht. 
De gemeente heeft het inrichtingsplan gemaakt 
in samenwerking met een klankbordgroep van 
belanghebbenden. Onderdelen van het plan zijn 
o.a. het vervangen van de riolering, het vervangen 
van asfalt door klinkers, aanleg van parkeerhavens, 
aanbrengen van 30 km-maatregelen en 
éénrichtingsverkeer, vervangen van de laanbomen 
in de Thorbeckelaan en aanvullen van de bomenrijen 
in zijstraten, aanleg van twee speellocaties en het 
vervangen van de openbare verlichting. 

Inloopavond 17 april
Op donderdag 17 april organiseert de gemeente een 
inloopavond. Belangstellenden kunnen dan tussen 

19.30 en 21.00 uur langskomen in het raadhuis om de 
plannen in te zien en een toelichting hierop te krijgen. 
Verder is het plan te downloaden via 
www.heemstede.nl (onder ‘Plannen en projecten’) 
en in te zien in het raadhuis gedurende de 
openingstijden.

Inspraak
De inspraaktermijn loopt van 2 april tot en met 
14 mei 2014. Binnen deze termijn kunt u uw reactie op 
de voorgestelde plannen geven. U kunt mondeling of 
schriftelijk reageren. Ook kunt u uw reactie achterlaten 
tijdens de inloopavond op donderdag 17 april. 
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. de afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.

De basisregistratie personen (BRP)
Wat verandert er voor u?
Sinds 1994 stond elke inwoner van 
Nederland ingeschreven in de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens van zijn of 
haar gemeente, kortweg de GBA (ook wel bekend 
als het ‘bevolkingsregister’). Op 6 januari 2014 is de 
GBA vervangen door de Basisregistratie personen, 
de BRP. Vooralsnog blijft veel bij het oude. Er is 
echter een aantal regels veranderd, wat ook voor u 
gevolgen kan hebben. 

Aangifte emigratie
Voorheen kon u in alle gevallen ook schriftelijk of 
digitaal aangifte van emigratie doen. Onder de BRP 
is dit veranderd. Vertrekt u naar het buitenland en 
blijven er één of meerdere personen op het oude 
adres wonen, dan bent u verplicht aan de balie 
aangifte van emigratie te doen. Daarbij moeten 
alle personen, die naar het buitenland vertrekken 
aanwezig zijn, dus ook uw eventuele partner en 
(minderjarige) kinderen.

Bestuurlijke boete
In de Wet BRP is opgenomen dat de gemeente een 
bestuurlijke boete op kan leggen als de burger niet 
voldoet aan bepaalde wettelijke verplichtingen. 
U kunt hierbij denken aan het niet doen van een 

aangifte van verhuizing of het niet inleveren van 
buitenlandse stukken die nodig zijn voor het 
verwerken in de BRP. Uiteraard wordt u voor het 
opleggen van de bestuurlijke boete vooraf op de 
hoogte gesteld van uw verplichting en krijgt u een 
redelijke termijn om aan de verplichting te voldoen.

Verstrekking van persoonsgegevens
Gegevens uit de BRP worden aan (overheids)
instanties (zg. afnemers) verstrekt die door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een autorisatie hebben gekregen 
om op grond van hun wettelijke taak gegevens 
in te mogen zien. U kunt hierbij denken aan 
instanties als de Belastingdienst, de Rijksdienst voor 
het wegverkeer, de Sociale Verzekeringsbank en 
pensioenfondsen en ziektekostenverzekeraars. 
Bent u benieuwd welke instanties uw gegevens 
mogen inzien, doe dan de scan via 
www.wiekrijgtmijngegevens.nl. 

Geheimhouding
U kunt bij de gemeente om geheimhouding van 
uw gegevens vragen. Als een derde (bijvoorbeeld 
een incassobureau) gegevens van u opvraagt (en 
daar ook voor in aanmerking komt), worden deze 
gegevens niet zomaar verstrekt. Wij nemen dan 

eerst contact met u op om uw toestemming te 
vragen. Afhankelijk van het soort aanvraag maakt de 
gemeente een belangenafweging of uw gegevens 
wel of niet verstrekt worden. Tegen dit besluit kunt u 
eventueel bezwaar aantekenen. De geheimhouding 
heeft geen gevolgen voor de verstrekking van uw 
gegevens aan (overheids)instanties (afnemers). 
Zij kunnen uw gegevens altijd inzien. Als u 
geheimhouding van uw gegevens wilt aanvragen, 
kunt u hiervoor bij de gemeente een verzoek 
indienen. Dit kan aan de balie, maar ook schriftelijk. 
Het formulier hiervoor kunt u downloaden op 
www.heemstede.nl.

Wie heeft uw gegevens opgevraagd?
Als u wilt weten wie uw gegevens uit de BRP heeft 
opgevraagd, dan kunt u hiervoor bij de gemeente 
een verzoek indienen. U krijgt hiervan binnen vier 
weken een overzicht. 

Toekomstige wijzigingen
In de toekomst treden nog meer wijzigingen in 
werking. Zoals een landelijke BRP waarin door 
gemeenten rechtstreeks gemuteerd kan worden. 
Wilt u meer weten over de BRP en welke wijzigingen 
er in de toekomst nog zullen volgen, kijk dan op 
www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Handhavingsacties Vaartuigen
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
vaartuigen aangetroffen in de Glipper Zandvaart. 
Deze vaartuigen zijn aangelegd aan grond die in 
eigendom is van de gemeente.

- Een witte roeiboot met groene bovenzijde 
aangetroffen in de Glipper Zandvaart op ligplaats 
PAT 020. Dit vaartuig is aangelegd aan grond 
die in eigendom is van de gemeente. Het is 
verboden zonder vergunning op deze plaats een 
ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de 
Verordening openbaar water Heemstede).

- Een wit vaartuig met groen dekzeil aangetroffen 
in de Glipper Zandvaart ter hoogte van de J. 
Dixlaan. Dit vaartuig is aangelegd aan grond die 
in eigendom is van de gemeente. De Glipper 
Zandvaart ten noorden van de Glipper Dreef 
zuidwestzijde tot aan de fietsbrug is in de 
Verordening openbaar water Heemstede (artikel 
3 en 4) uitgezonderd om een ligplaats in te 
nemen met een pleziervaartuig. 

De eigenaar van genoemde vaartuigen krijgt 
tot en met 9 april 2014 de gelegenheid om het 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een 

ligplaats in te nemen waar dit met een verkregen 
vergunning wel is toegestaan. Indien de eigenaar 
geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt het 
vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Valkenburgerlaan 4C het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10752, ontvangen 14 maart 2014. 

- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 10757, ontvangen 
15 maart 2014. 

- Beethovenlaan 35 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 10770, ontvangen 
16 maart 2014. 

- Glipperweg 40A het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak wabonummer 10793, 
ontvangen 16 maart 2014. 

- Reigerlaan 33 het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak wabonummer 10798, 
ontvangen 18 maart 2014. 

- Crayenestersingel 55 het kappen van 1 linde 
wabonummer 10852, ontvangen 18 maart 2014. 

- Glipper Dreef 52 het aanbrengen van 2 ramen in 
de zijgevel wabonummer 10855, ontvangen 19 
maart 2014. 

- Herenweg 58 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 10857, ontvangen 19 maart 2014. 

- Schouwbroekerstraat 15 het plaatsen van een 
dakopbouw wabonummer 10860, ontvangen 19 
maart 2014. 

- Lorentzlaan 95 het kappen van 1 pinus, 1 els en 1 
ceder wabonummer 10864, ontvangen 19 maart 
2014. 

- Heemsteedse Dreef 51 het kappen van 1 
naaldboom en 3 loofbomen wabonummer 10865, 
ontvangen 20 maart 2014. 

- Camplaan 6 het stucen van de voorgevel 
wabonummer 10869, ontvangen 19 maart 2014. 

- Zandvoorter Allee 30 het plaatsen van een 

 erfafscheiding wabonummer 10561, ontvangen 
25 februari 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures) In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.
- Broeder Josephlaan 19 het plaatsen van 

zonwering wabonummer 10230, ontvangen 12 
februari 2014. 

- Raadhuisstraat 38 het uitbreiden van het 
winkelpand wabonummer 10008, ontvangen 30 
januari 2014. 

- Reggelaan 31 het uitbreiden van een woonhuis 
en kappen 1 naaldboom wabonummer 10328, 
ontvangen 18 februari 2014. 

- Beatrixplantsoen 15 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10729, ontvangen 13 maart 2014. 

- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van een 
geluidsmuur wabonummer 10725, ontvangen 12 
maart 2014. 

- Jan van den Bergstraat 75 het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 10569, ontvangen 28 februari 2014. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures) Belanghebbenden kunnen 
zienswijzen indienen, zie kader 
- Reggelaan 31 het uitbreiden van een woonhuis 

wabonummer 10328, ontvangen 18 februari 2014. 
- Raadhuisstraat 62 het plaatsen van een 

geluidsmuur wabonummer 10725, ontvangen 12 
maart 2014. 

- Matthijs Vermeulenlaan 22 het plaatsen van een 
fietsenberging wabonummer 1067, ontvangen 7 
maart 2014. 

- Jan van den Bergstraat 75 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
10569, ontvangen 28 februari 2014.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Achterweg 19A verhoging onder de banken 

verwijderen, de houten vloer gelijk leggen met de 
overige vloer, podium verbreden, onder podium 
een geconditioneerde vleugelberging maken 
en de technische installatie onder het balkon 
verwijderen, luchtroosters in voorkant van de 
balkonvloer aanbrengen wabonummer 10414, 
verzonden 27 maart 2014. 

- Oosterlaan 25 het verhogen van het dak 
wabonummer 9306, verzonden 27 maart 2014. 

- W. Denijslaan 37 het snoeien van 4 bomen 
wabonummer 10726, verzonden 27 maart 2014. 

- Laan van Dicklaan 3 het omwisselen van 
raamkozijn en deurkozijn wabonummer 10363, 
verzonden 27 maart 2014. 

- Torenlaan 1 constructieve wijzigingen in het 
woonhuis wabonummer 10162, verzonden 27 
maart 2014. 

- Lanckhorstlaan 42 vrijstelling voor gebruik van 
een synagoge wabonummer 9185, verzonden 27 
maart 2014. 

- Jan van Goyenstraat 2 het wijzigen van het 
gebruik van een winkel naar een daghoreca 
en het plaatsen van reclame (vergunning in 
heroverweging na bezwaar) wabonummer 4588, 
verzonden 28 maart 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Bestemmingsplan Woonwijken zuid en west
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en 
west’, digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPzuidenwest-0201, met ingang van 21 februari 
2014 onherroepelijk is geworden.
Tegen het besluit tot vaststelling door de 
gemeenteraad van 31 oktober 2013 is geen beroep 

ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

Waar kunt u het bestemmingsplan 
inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op www.heemstede.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 

planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008/2012’, en klik vervolgens op de IDN 
van dit plan (NL.IMRO.0397.BPzuidenwest-0201).

Het besluit met bijbehorende stukken kunt u inzien 
in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. Kijk 
voor de openingstijden op www.heemstede.nl. 

Handhavingsacties fietsen
Fiets Binnenweg 
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
goudkleurig met zwarte fiets aangetroffen op de 
Binnenweg ter hoogte van huisnummer 7. De fiets 
is niet in rijtechnische staat: hij heeft 2 lege banden. 
Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze fiets krijgt tot en met 
9 april 2014 de gelegenheid om de fiets van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt 

de fiets in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De fiets wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten

Verwijdering fietswrakken woensdag 9 april
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op woensdag 9 april 2014 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout 
en in de winkelstraten van Heemstede bevinden. 
Eventuele fietskettingen waarmee fietsen aan 
fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn 
bevestigd zullen op de minst belastende wijze 
worden doorgeslepen. 

Ook worden in deze gebieden alle fietskettingen en 
andere zaken verwijderd die aan fietsenklemmen 
of andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder 
dat daarmee een fiets is vastgemaakt.

Opslag
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 9 juli 
2014 worden opgeslagen bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

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



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

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

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

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

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

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

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

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering 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.

Commissie Samenleving dinsdag 8 april 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 8 april 

2014
- Spreekrecht burgers
- Wijziging borgstelling lening College Hageveld 

(A-stuk)
- Verwervingsstrategie maatwerkvoorzieningen 

Wmo 2015 (B-stuk)
- Verwervingsstrategie voorzieningen in het kader 

van de Jeugdwet (B-stuk)
- De Verbeelding toekomst bibliotheek in 

Heemstede (2de Fase) (C-stuk ovv de VVD)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 9 april 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Middelen 9 april 2014
- Spreekrecht burgers
- Basisregistratie Grootschalige Topografie opbouw 

en implementatie (A-stuk)
- Jaarverslag 2013 van de commissie voor 

bezwaarschriften (C-stuk o.v.v. PvdA)
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 10 april 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 10 april 2014
- Spreekrecht burgers
- Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef 

(A-stuk)
- Startnotitie herziening bestemmingsplan 

Landgoederen en Groene Gebieden (B-stuk)
- Bouwplan Wilhelminaplein 4-6 (Wapen van 

Heemstede) (B-stuk)
- Proef alternatieve onkruidbestrijding op 

verharding (C-stuk o.v.v. GroenLinks)
- Pilot woonruimteverdeling Zuid-Kennemerland – 

IJmond (C-stuk o.v.v. D66)
- 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) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Theeconcert op Palmzondag
Passie en Lente in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 13 april is 
het Palmzondag. Op deze dag is 
er een Passie-/Lente- concert in 

de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. Dit concert 
begint om 15.00 uur en wordt 

verzorgd door het Vocaal Ensem-
ble Kwarts dat onder leiding staat 
van Gerrit Maas. Het ensemble 

zingt in het Gregoriaans: Vexilla 
Regis. Daarna volgen vier kora-
len uit de Marcus Passion van J.S. 
Bach en psalm 114 van J.P. Swee-
linck. Na de Passiemuziek volgen 
lenteliederen: o.a. van Benjamin 
Britten, Mendelssohn, Strategier 
en Andriessen. Het Ensemble 
Kwarts bestaat uit 17 leden en is 
in 1988 als “schuifdeurkoor” op-
gericht. Het streeft als amateur-
koor naar kwaliteit en diversiteit 
en bereikt dit onder de bezielen-
de leiding van Gerrit Maas. Ger-
rit Maas is naast dirigent ook or-
ganist, continuo speler op klave-
cimbel, orgel en op viola da gam-
ba. Bij de uitgang is een collecte 
om de onkosten te bestrijden en 
wat overblijft is voor het Restau-
ratiefonds Oude Kerk. Daarna is 
er koffie, thee en zelfgemaakt ge-
bak verkrijgbaar in de naastgele-
gen Pauwehof. Dit concert is het 
laatste Theeconcert van dit sei-
zoen. Het volgende concert is op 
zondag 21 september, op die dag 
is het podium voor het Harp Duo 
Dyade.

Dementie
kan gedrag 
veranderen
Regio - Iemand met demen-
tie verandert vaak in gedrag. Er 
kan onrust ontstaan, boosheid 
of agressie. Hierdoor komt de 
vertrouwde relatie onder span-
ning. Dit thema staat centraal 
in Alzheimer Café Haarlem. Te 
gast is Sjef van Bommel, die 
door zijn partner met dementie 
in deze situatie terecht kwam. 
Hij schreef over zijn ervaringen 
een indringend boek: ‘Ik ben 
niet kwijt’.

Alzheimer Café Haarlem; 
maandag 7 april; Wijkgebouw 
’t Trionk, Van Oosten de Bruyn-
straat 60, hoek Westergracht, 
Haarlem; aanvang 19.30 uur 
(tot 21.30 uur). Toegang gratis.
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