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Schitterende kunstwerken van 
Ronald in de foyer van de Luifel
Heemstede - Tijdens een 
avondje MIX-IT Disco Dance 
Avond, dé dance-avond in de 
Princehof, waarbij niet alleen 
de muziek goed wordt gemixed, 
maar ook het publiek van deze 
avond is een mix tussen men-
sen mét en zonder verstande-
lijke beperking, raakte de jon-
gerenwerker bij Casca, Mike 
Doodeman, in gesprek met Ro-
nald van der Mije, een vaste be-
zoeker van de disco. Ronald is 
een jongen met het syndroom 
van Down, die in plaats van ver-
bale communicatie, in schilderen 
een mooie manier van commu-
niceren heeft gevonden. Ronald 
liet hem een boek zien met foto`s 
van zijn schilderijen. Ongeloof-
lijk, wat een schitterende kunst-
werken. Donderdagavond open-
de Mike Doodeman en de jonge 
kunstenaar Ronald zijn expositie 
in de Luifel, waar aan de wan-
den langs de tafels in de foyer, 
de jungletaferelen en parkland-
schappen uw mening afwach-
ten. Gemaakt zonder enige aca-
demische vorming, gemaakt om 
mensen blij te maken. Hij com-
municeert wat lastig, vertelt lie-
ver zijn verhaal met beelden, uit-
leg laat hij aan zijn moeder over. 
Hij heeft een goed gevoel om 

mooie momenten met zij foto-
camera vast te leggen en krijgt 
zo zijn contact.  Moeder Van der 
Mije vertelt hoe zij met de fa-
milie op de Holland Amerikalijn 
eens zaten te eten aan een ron-
de tafel, waar gesproken werd 
over de verschillende beroepen. 
Ronald werd er niet bij betrok-
ken, overgeslagen. Hij riep `kun-
stenaar` en liet zijn boek zien. 
Het viel even stil. Bewondering 
voor zijn talent alom. Ronalds 
moeder is zelf lerares schilde-
ren, gaf hem enkele jaren gele-
den penseel en verf. Hij maak-
te een kleurrijk schilderij, waar-
na zij haar zoon stimuleerde ver-
der te gaan. Ronald is inmid-
dels dertig en woont in een be-
schermde omgeving met mede-
bewoners in Zandvoort. Hij wekt 
als pottenbakker bij de dagbe-
steding van de Hartekamp aan 
de Bakkenessergracht in Haar-
lem, waar hij zijn kleurrijke fan-
tasie kan uitleven op zijn werk. In 
de Luifel kunt u schilderijen zien 
die hij maakte van tekeningen 
van Disney landschappen met 
aapjes, olifanten en veel groe-
ne bladeren en bomen, omlijnd 
met zwarte lijntjes alsof het ge-
brandschilderd is. Portretten van 
de Dikke en de Dunne. Zijn moe-

der vertelt dat Ronald gek is op 
clowns en graag naar het the-
ater gaat. Muziek luisteren en 
musicals zien. Inspiratie opsnui-
ven? Parkachtige landschappen 
met zwarte bomen als gegrepen 
in het tegenlicht met licht crème 
achtergrond, heel gedetailleerd 
geschilderd. Ongelooflijk hoe je 
zonder enige academische op-
leiding  creaties kan maken. 
Zonnebloemen zo geel, zo puur. 
Ronald van der Mije, `kunste-
naar`, terecht met een aanbeve-
lingswaardige expositie tot eind 
mei te zien in de Luifel aan de 
Herenweg 96 bij Casca.
Ton van den Brink

Ronald van der Mije.
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Jonge Held (m/v) van 
Heemstede gezocht

Wie komt ervoor in aanmerking? De Jonge Held van Heem-
stede heeft iets bijzonders gedaan voor de (Heemsteedse) sa-
menleving. Denk aan vrijwilligerswerk, inzet voor minder be-
deelden of een heldhaftige daad. De prijs is in 2012 voor het 
eerst uitgereikt en wel aan Sarah Collins (21) vanwege haar 
vrijwilligerswerk.

Er bestaan al veel prijzen voor jongeren via school of sportver-
eniging. Anders dan bij andere prijzen is het doel van de ‘Jon-
ge Helden prijs’ om de jongere te onderscheiden voor een uit-
zonderlijke prestatie ten behoeve van de samenleving. De Jon-
ge Held maakt het verschil en beschikt over een bijzonder ta-
lent. Talent is het uitgangspunt voor de nominatie en van daar-
uit de bijdrage aan de samenleving. De kandidaten dienen ac-
tief gebruik te maken van hun talenten met als resultaat iets 
wat aan de samenleving ten goede komt.

Hoe meld ik een Jonge Held aan?
Jonge Helden kunnen worden aangemeld via een formulier 
op de websites van de gemeente Heemstede, www.heemste-
de.nl  en Rotaryclub Heemstede, www.rotary.nl/heemstede, of 
door een mail of brief naar de gemeente Heemstede te sturen 
t.a.v. Nellie Zwetsloot (nzwetsloot@heemstede.nl). De scho-
len Haemstede-Barger, Atheneum College Hageveld en het 
Coornhert Lyceum zullen hun netwerk inzetten om de jonge-
ren te bereiken en melding maken op hun websites.
De mogelijkheid kandidaten te nomineren sluit op 1 mei.

De winnaar van de Jonge Helden prijs krijgt naast ‘eeuwige 
roem’ een mooie prijs.
De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 4 juni op de Konink-
lijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne in Heemstede.

Heemstede - Rotaryclub Heemstede zoekt in samenwer-
king met de gemeente Heemstede een Jonge Held in de 
leeftijd van 12 tot 21 jaar. Iedereen die een Jonge Held in 
zijn omgeving kent, kan deze vanaf nu nomineren.

Oók elke week op
www. heemsteder.nl

Redactie én
alle advertenties

Hoe viert u
Kroningsdag

30 april?
Redactie@heemsteder.nl
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (2)

Dit jaar is het honderd jaar gele-
den, dat de gemeente Heemste-
de Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi cië-
le opening was op 17 juli 1913. 

De Belvedère
Er zijn veel verschillende an-
sichtkaarten met de Belvedère 
erop. Behalve naar boven klim-
men kon je er ansichtkaarten 
kopen, versnaperingen en iets te 
drinken. Uitbater die eerste jaren 
was A. Verdonschot. Hij kreeg 
geen vast loon, maar wel 20 pro-
cent van de omzet uit de toe-

gangskaarten en mocht prent-
briefkaarten en alle consumpties 
zelf verkopen. De gemeente be-
paalde wel de prijzen.
De achterkant van de kaart is 
net zo leuk: ‘Lieve pa en Moe. Ik 
zit nu op de Belvedère. Vanmor-
gen zijn wij weer gaan zwem-
men [in de zwemvijver ten zui-
den van Groenendaal]. Morgen 
gaan wij zwemmen en ’s mid-
dags naar Zandvoort. Donder-
dagavond kom ik thuis. Het is 
hier heerlijk. Nu, dag, vele zoe-
nen ook aan de jongens en aan 
Opa van Zus.’ Zus woonde nor-
maal in Amsterdam, logeerde nu 

in pension Solkes (de naam is 
niet helemaal duidelijk te lezen) 
en ze had het prima in wandel-
bos Groenendaal.
Op 23 mei a.s. publiceert de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek een boek over de 
geschiedenis van Groenendaal. 
In 240 pagina’s vertellen we over 
de geschiedenis van Groenen-
daal, over de aankoop in 1913, 
over Groenendaal als volksbos, 
over de Flora’s en ook over de 
Belvedère, de kinderboerderij, 
de Vrijheidsdreef, natuur en eco-
logie en nog veel meer. Het boek 
bevat tal van illustraties en foto’s 

en veel materiaal dat nog nooit 
getoond is. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl. 
Er is door de gemeente Heem-
stede een speciale website ge-
maakt: wandelbos.heemstede.nl 
(zonder www). Hier kunt u zien 
wat er de komende maanden al-
lemaal georganiseerd wordt aan 
extra activiteiten in en om Groe-
nendaal. Ook op facebook is er 
een aparte pagina. Hier kunt u 
ook uw verhalen en foto’s kwijt. 
Ook leuk voor anderen.

De

Vijf W’s 
voor...

Chantal Bakker
Wie, Wat, Waar, Waarom

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

Wie ben je, wat heb je met Heemstede en de Heemsteder?
Ik ben Chantal,  geboren en getogen in Heemstede. Mede door 
het leuke krantje ‘de Heemsteder’ heb ik de top 50 behaald van de 
FHM Buurmeisje-contest.

Wat voor werk doe/deed je?
Ik ben peuterleidster op het leukste kinderdagverblijf van Heem-
stede: Kindergarden.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Ik ben veel te vinden in de sportschool, gezellig winkelen en uit 
eten met vriendinnen of een drankje doen in Cafe bar ‘t Bremmetje.

Waarom is Heemstede prettig om te wonen
(of mag er wel iets veranderen?)
Heemstede is centraal gelegen, dichtbij het bos, strand en de win-
kels.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Als ik dit jaar de Buurmeisje-contest ga winnen. Van de 200 deel-
neemsters zit ik nu bij de laatste 50. Heemstedenaren, jullie kunnen 
weer stemmen via de website www.fhmbuurmeisje.nl. Wellicht win 
ik dan een prachtige fotoshoot dankzij jullie! We hebben in Heem-
stede al de leukste chocoladewinkel dus waarom zou het leukste 
buurmeisje niet uit Heemstede kunnen komen? Dus stemmen!

Kunstmarkt 
Jan van 

Goyenstraat
Heemstede – Op zon-
dag 9 juni wordt in de 
Jan van Goyenstraat de 
jaarlijkse Kunstmarkt 
gehouden.
Noteer alvast in uw 
agenda!
Meer informatie: www.
janvangoyenstraat.nl.
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Herdenking joodse oorlogsslachtoffers uit Heemstede

‘Voor hen die geen graf gegund werd’

De herdenkingsavond is een ini-
tiatief van de Stichting Joods 
Monument Heemstede, die voor 
deze slachtoffers een perma-
nent gedenkteken wil oprichten 
in Heemstede, omdat zij geen 
graf kenden. Een graf dat voor 
het jodendom zo belangrijk is 
en ongeschonden moet blijven.  
De stichting, die in september 
2012 is opgericht, wordt hier-
in gesteund door de gemeente 
Heemstede die een locatie aan 
de Vrijheidsdreef ter beschikking 
stelt. Naar verwachting is de rea-
lisatie van dit monument in 2014.
Paola Koningsveld, voorzitster 
van de stichting, opende de-
ze aangrijpende avond. Onlangs 
kon u in de Heemsteder van 27 
maart jl. een interview met haar 
lezen, dat Mirjam Goossens met 
haar had. Op bevel van de Duitse 
bezetter lieten in 1941 in totaal 
343 joden in Heemstede zich re-
gistreren in het gemeenteregis-
ter, waarvoor zij ook nog eens 
leges moesten betalen. Een lu-
guber feit dat nog immer door-
klinkt en destijds door de aan-
gestelde NSB-burgemeester in 
Heemstede zonder enige scru-
pules werd uitgevoerd. In 1942 
was dit een nog een lijst met 238 
namen, omdat de  buitenland-
se joodse vluchtelingen, voorna-
melijk uit Duitsland en Rusland, 
de gemeente al hadden verla-
ten.  Voor zover bekend, zijn de 
meeste 163 Heemsteedse joden 

gedeporteerd naar Duitse ver-
nietigingskampen als Auschwitz 
en Sobibor. Deze 163 namen 
zijn bekend geworden door on-
derzoek van de stichting en de-
ze lijst wordt met de dag groter.  
Namen van slachtoffers die ver-
vlochten zijn met de geschiede-
nis van Heemstede. Heemste-
de was daarentegen ook een 
gemeente van (joods) verzet en 
door de relatief grote huizen een 
toevluchtsoord voor vele onder-
duikers. Paola Koningsveld leest 
een stukje voor uit het boek ‘De 
tulpen zijn rood’  van de joodse 
verzetstrijdster Leesha Rose, die 
met gevaar voor eigen leven 180 
joodse onderduikers hielp.

Na deze inleiding declameert 
Loes Jonker-van der Meer haar 
gedicht ‘Amsterdam Zuid 1943’.

Amsterdam Zuid 1943
Er ligt ‘n haakwerkje
in de fruitschaal
In der haast neergelegd
‘n Haakwerkje
Elk steekje vol overgave gehaakt
Ajour - opengewerkt
van kant gemaakt
‘n Haakwerkje
Overblijfsel van ‘n levenswerk

Vervolgens neemt mevrouw 
Heeremans, burgemeester van 
Heemstede, het woord. Namens 
de gemeente ondersteunt zij van 
harte het inititiatief van een per-

Heemstede - Maandagavond 8 april 2013 vond in 
een volle Burgerzaal van het gemeentehuis Heemste-
de een indrukwekkende herdenking plaats van de jood-
se inwoners uit Heemstede, die slachtoffer werden van 
de nazivervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Voor het eerst werden de namen voorgelezen van 163 joodse 
Heemstedenaren en onderduikers, die gedeporteerd en ver-
moord zijn in de Duitse vernietigingskampen. Een verslag.

Regio - Met de wijn/spijs proeverij die zon-
dag 21 april op de agenda staat, zet Brasserie 
Vogelenzang een volgende stap op het culinai-
re pad. Vorig jaar december is chef Marco Cop-
pens gestart met het geven van kookdemonstra-
ties met een bepaald thema. “In december zijn 
wij uiteraard gestart met een demonstratie met 
als thema Kerst, inmiddels gevolgd door het the-
ma Amuse-gerechtjes en als laatste een demon-
stratie over Voorjaars/Paasgerechtjes”, vertelt de 
chef-kok enthousiast. ”We hebben heel veel en-
thousiaste reacties ontvangen waardoor de uit-
daging voor mij steeds groter wordt om nieuwe 
thema’s te bedenken.”

Dit heeft geleid tot de wijn/spijs proeverij van 21 
april. “Bij de kookdemonstraties merkte ik dat de 
gasten het interessant vinden om te weten welke 
wijn het beste bij welk gerecht kan worden ge-
dronken. Toen ik hierover aan het nadenken was, 
moest ik terugdenken aan de tijd dat ik Restau-
rant Hoge Heren in Beverwijk had en een Preu-
vival werd gehouden. Dit was veel groter van op-
zet, maar het idee is hetzelfde. De gasten kennis 
laten maken met een goede wijn/spijs combina-
tie maar ook met juist onverwachte combinaties”, 
aldus Marco.

Brasserie Vogelenzang heeft contact gezocht 
met diverse leveranciers die ook zelf op 21 april 
aanwezig zullen zijn en toelichting geven op hun 
producten. Zelf verzorgt de chef met zijn bri-
gade de gerechtjes. U kunt hierbij denken aan 
gerechtjes met asperges, coquilles, lamsvlees, 
gamba’s, lamsoren en zeekraal. Ook aan de kaas 
wordt gedacht. Voor elk wat wils dus.

“De middag begint om 13.00 uur en is om 17.00 
uur afgelopen en wordt gehouden in de serre en 
het restaurant-gedeelte van onze Brasserie”, ver-
telt Coppens. “De voorkamer en bar zijn normaal 
geopend voor die gasten die gewoon  willen ko-
men eten en/of drinken”. Zin gekregen? De kos-
ten van de wijn/spijs proeverij bedragen 19,50 
euro per persoon en wij raden u aan van te vo-
ren te reserveren.

Brasserie Vogelenzang is te vinden aan de Voge-
lenzangseweg 182 in Vogelenzang. Email info@
brasserievogelenzang.nl.
Openingstijden: Dinsdag t/m zondag van 11:00 
tot 23.00 uur (Maandag gesloten).
Tel: 023-7432712. Kijk voor meer informatie en 
volledige menukaart op www.brasserievogelen-
zang.nl.

Bij Brasserie Vogelenzang
Wijn/spijs proeverij volgende stap 

op het culinaire pad

manent Joods monument, op-
dat deze geschiedenis in herin-
nering blijft en nimmer vergeten 
wordt.
Na een kort stemmig muzikaal 
intermezzo, lezen diverse spre-
kers de namen en leeftijden van 
de 163 joodse slachtoffers voor 
en het vernietigingskamp waar 
zij omkwamen.  Aangrijpend en 
emotioneel: de namen klinken 
door als een kille onuitwisba-
re echo in de doodse stilte van 

de zaal, met de weerzinwekken-
de verschrikkingen op ieders 
netvlies.”In de oorlog was ieder-
een een nummer, zonder naam: 
een lichaam zonder ziel”, spreekt 
rabbijn Shmuel Spiero tot de 
zaal, “Door het noemen van 
naam krijgen ze weer een naam, 
namen van de doden die geen 
graf gegund werd.” Er wordt 
een kaars ontstoken, die 7 da-
gen blijft branden als teken van 
rouw. “De vlam en de kaars ver-
binden ziel en lichaam: de kaars 
houdt de vlam vast en brengt 
slachtoffers tot leven”, aldus de 
rabbijn. Ter afsluiting volgt een 
joods gebed.

Wilt u meer informatie over Stich-
ting Joods Monument Heem-
stede en documentatie over de 
geschiedenis van de jodenver-
volging in Heemstede, kijk dan 
op de facebookpagina www. 
facebook.com/pages/Joods-
Monument-Heemstede.

Ook donaties voor het Joods 
Monument zijn welkom op 
bankrekeningnummer 6162398, 
t.n.v. Stichting Joods Monument 
Heemstede. Contact is ook mo-
gelijk per e-mail op perlstein@
quicknet.nl of op tel.nr. 023-
5295313.
Bart Jonker

‘Open training’ dames RCH
Heemstede – Volgend jaar is er weer volop plaats voor mei-
den bij RCH. Dit seizoen is een D-team voor dames gestart dat 
inmiddels in de competitie hoge ogen gooit. Wil je eens kijken 
of voetbal iets voor jou is, kom dan vrijdag 19 april naar RCH 
aan de Sportparklaan in Heemstede. De open training duurt van 
17.30 tot 19.30 uur!
Heb je vragen of wil je je opgeven? Mail naar JanBart Heijne, 
jbheijne@yahoo.com.
Kijk voor meer informatie op www.rch-voetbal.nl
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Lekker Genieten met een Oranje 
randje op Landgoed Groenendaal
Heemstede - Aan de voor-
avond van het kroningsfeest 
is Landgoed Groenendaal 
al voorzien van een konink-
lijk  vleugje oranje.  De vro-
lijke kleur was altijd al terug 
te vinden in de zonnige Serre 
en de sfeervolle zalen, maar 
speciaal voor deze feestelij-
ke maand gaat het team van 
Landgoed Groenendaal een 
stapje verder. 

Eigenaar Hein Uitendaal: ‘Geïn-
spireerd door de koninklijke fa-
milie hebben de chef en zijn team 
het OranjeMenu samengesteld. 
Het viergangenmenu start met 
een heerlijke salade van onder 
andere  ‘koningskrab’, gevolgd 
door de traditionele ‘koningin-
nensoep’. Vanwege de kou van 
de afgelopen tijd zal de konin-
gin van de groente, de asperge, 
pas later in het seizoen haar en-
tree op Landgoed Groenendaal 
maken. Maar het trio van wor-
tel en de ‘pommes duchess’ pas-
sen ook prima bij het lamsvlees 
van het hoofdgerecht. Tot slot 
een zoete ‘Prinsessenparade’; 
frisse rabarber en zalige sinaas-
appelcake, bijzonder gecom-
bineerd met drop roomijs.’ Het 
menu staat in principe op de di-
nerkaart maar tijdens de lunch 
kan men het OranjeMenu ook 
bestellen, desgewenst met een 
gerecht minder.  Hein: ‘De zon 
laat zich al regelmatig zien op 
ons mooie terras maar het is 
vooralsnog  redelijk fris. Zodra 

de temperatuur stijgt kunnen on-
ze gasten ook weer lekker genie-
ten in de tuin.’ 

Queen Mum Ladies Event
Op maandag 22 april aanstaande 
wordt zelfs een oranje loper uit-
gerold voor de Queen Mum La-
diesNoon en een LadiesNight. 
Eventplanner Denise van der 
Staaij: ‘Met Moederdag in het 
vooruitzicht en een respectvol-
le knipoog naar de ‘moeder des 
vaderlands’ Koningin Beatrix,  or-
ganiseren we in samenwerking 
met leuke lokale ondernemers 
een fijn feestje onder het mot-
to “iedere moeder is een konin-
gin”. We verwennen de dames –
en wellicht een enkele heer, want 
die zijn vanzelfsprekend ook wel-
kom- met sprankelende cham-
pagne, zalige zoetigheden en fijn 
fingerfood. Natuurlijk is er een  
wervelende lingerie- en mode-
show en worden de leukste Tips, 
Tricks & Trends op beautygebied 

gedeeld. Verder zijn er overheer-
lijke proeverijen van chocolade, 
rosé en taartjes.  En niet te ver-
geten suggesties voor de mooi-
ste, leukste & lekkerste moeder-
daggeschenken!’ Op de vraag 
of er verschil is tussen de La-
diesNoon en de LadiesNight ant-
woord Denise: ‘Behalve het tijd-
stip is er geen enkel verschil . 
Omdat veel vrouwen ’s avonds 
andere belangrijke zaken op de 
agenda hebben staan –of dat 
nou sport, een cursus of quality 
time met het gezin is- is de La-
diesNoon een extra optie om je-
zelf even lekker in de watten te 
laten leggen. En gezien de heer-
lijke verwenprijzen die te winnen 
zijn bij de ‘Royal Grabbelton’ is 
dat best een paar uurtjes vrij ne-
men waard!’

Voor meer informatie omtrent het 
OranjeMenu en het Queen Mum 
Ladies Event kunt u terecht op 
www.landgoedgroenendaal.nl. 

Regio – Bij tuincentrum De Oos-
teinde op de Zandlaan 22 is het 
volop voorjaar. Buiten nodigen 
de violen in allerlei mooie kleu-
ren uit om meegenomen te wor-
den. Maar violen zijn natuurlijk 
niet de enige voorjaarsplantjes. 
Het barst nu echt los en het uit-
gebreide centrum van de fami-
lie Dobbe heeft voor u bloeiers 
te kust en te keur. Daarnaast na-
tuurlijk alles voor de groene vin-
gers die de planten straks gaan 

poten. Tuingereedschap, buiten-
potten en manden en tuinaar-
de. Let ook eens op de hangpot-
ten. Ze zijn er al en geven direct 
kleur. Naast de voordeur, op uw 
balkon of in de achtertuin in het 
zicht: fleurige lentebloemen, dan 
kan uw dag toch niet meer stuk? 

Binnen
De lente, een nieuw seizoen. 
Vaak geeft dit (ook bij u?) krie-
bels tot verandering. Verande-

ring van uw interieur met wat 
kleine handgrepen, nieuwe kus-
sens op uw bank, mooie lan-
taarns voor op de kast of op ta-
fel, leuke nieuwe decoratie-
ve spullen die uw huiskamer of 
slaapkamer helemaal opfrissen. 
Zo duur hoeft dat niet te zijn. Elk 
seizoen heeft De Oosteinde op 
kleur prachtige decoratie-artike-
len. Kom de lente ook op die af-
deling beleven…

Tuinmeubelen
Het heeft wat lang geduurd maar 
binnen no-time kunt u al van de 
buitenzon genieten op terras of 
balkon. Niet gelijk in strandoutfit 
misschien maar toch… Heeft u 
de mooie, nieuwe collectie tuin-
meubelen al gezien? Banken, 
stoelen, tafels voor elke tuin! 

Natuurlijk weet u De Oosteinde 
ook te vinden voor kamerplan-
ten, dierenvoeding en boeketten. 
Dagelijks open en ook op de 
koopavonden, donderdag en 
vrijdag tot 21.00 uur.
Zondag 14 april tevens geopend!
Info: 023-5846338 of www.de-
oosteinde.nl.

Trendy tuinmeubelen en lenteplanten 
Volop voorjaar bij De Oosteinde

Liever huren in 
Serviceflat De Luchte?
Regio - Wonen in Serviceflat De Luchte in Driehuis betekent 
kiezen voor ‘verzorgd wonen’ in een lommerrijke omgeving. De 
bewoners wonen zelfstandig en genieten van het comfort van 
een moderne serviceflat. Door de ongedwongen, prettige sfeer 
is het contact met de andere bewoners snel gelegd.
De 113 huurappartementen zijn van alle gemakken voorzien en 
geschikt voor zowel één- als tweepersoonshuishoudens. Alle 
appartementen beschikken bovendien over een alarmeringssy-
steem en een rookmelder en voldoen aan de eisen van het Po-
litie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). De verschillende service-
pakketten maken het wonen in De Luchte extra plezierig; er kan 
gekozen worden voor een basispakket, maar ook bijvoorbeeld 
voor een dagelijkse warme maaltijd en/of een wekelijkse huis-
houdelijke hulp. Door de aanwezigheid van een kantoor van een 
thuiszorgorganisatie is de thuiszorg bij De Luchte binnen hand-
bereik. Thuiszorg is hierdoor snel geregeld, waardoor bewoners 
zo lang als mogelijk in De Luchte kunnen blijven wonen. 
Serviceflat De Luchte is centraal en rustig gelegen in het dorp 
Driehuis, in de directe omgeving van Santpoort, Haarlem en 
Heemstede. Bushalte, treinstation en dorpskern zijn op loopaf-
stand bereikbaar. In het bijzonder het kleinschalige karakter van 
het dorp Driehuis, de diversiteit aan winkels, de nabijheid van 
het strand én de bosrijke wandelomgeving (Beeckestijn, Ken-
nemerduinen en Duin & Kruidberg) worden als zeer prettig er-
varen.
Momenteel wordt de recreatiezaal verbouwd tot een ruimte met 
de uitstraling van een grand-café. Na de verbouwing zullen hier 
weer veel activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door de be-
woners zelf: bridge, biljarten, themadiners, maar ook muziekuit-
voeringen, filmavonden en lezingen.
Serviceflat De Luchte bestaat dit jaar 40 jaar en dat wordt uitge-
breid gevierd! Zo staat voor de maand september inmiddels een 
feestweek gepland. Meer informatie op www.deluchte.nl of via 
telefoonnummer 0255-536070. 
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“Mag je ook begraven of 
gecremeerd worden in zo’n 
mooi kleed, zonder kist?”, is 
ons wel eens gevraagd. Ja, 
dat kan. Een kist is geen ver-
eiste. Wat veel mensen niet 
weten is dat onze voorouders 
de lijkwade al kenden. Die 
maakte vroeger onderdeel uit 
van de uitzet bij een huwelijk. 
Nu zult u dat misschien een 
raar idee vinden, maar toen 
was het heel gewoon. De 
dood hoorde toen veel meer 
bij het leven. De lijkwade 
werd destijds gebruikt om 
de dode in te wikkelen en in 
de wade in de kist te leggen. 
Later, tot ongeveer de jaren 
vijftig, werd men niet meer in 
een wade gewikkeld maar in 
pyama opgebaard. Nu wordt 
meestal de eigen geliefde 
kleding uitgekozen.

De keus voor een wade is 
een heel persoonlijke keus. 
De een krijgt het benauwd bij 
de gedachte aan een kist; de 
ander kiest voor de wade om-
dat ze een heel mooi, hand-
gemaakt kleed met prachtige 
kleuren willen.
Men kan zelf een wade ma-
ken. Wij kunnen u vertellen 
hoeveel stof er voor nodig 
is. Zo had iemand haar ei-
gen wade gemaakt middels 
quilten. U kunt ook mooie 
stof kopen en zo uw wade op 
maat maken. 
Er wordt ook een ruime keus 
aan kant en klare wades aan-
geboden. Wades zijn er in 
verschillende uitvoeringen. 
Geweven wades in mooie 
kleuren of met een motief. 
Wades van stof, linnen of 
ongebleekte katoen of be-
schilderde stof. In samen-
spraak met de weefster of 
textielvormgeefster kan een 

ontwerp tot stand komen. Zo 
ontstaat een heel persoonlij-
ke wade, heel kleurrijk of juist 
éénkleurig.

Hoe gebruik je een wade?
Eerst wordt de overledene 
verzorgd en gekleed in de 
gekozen kleding. Na het kle-
den kan iemand in de wade 
gewikkeld worden. Als deze 
nog niet beschikbaar is kan 
dat ook één of twee dagen 
later. Samen met de familie 
wikkelen we de overledene in 
de wade. Het is nog niet no-
dig om met de wade de over-
ledene helemaal toe te dek-
ken. Het gezicht en een deel 
van het bovenlichaam kun-
nen zichtbaar blijven zolang 
u wilt, bijvoorbeeld tot de dag 
voor of van de uitvaart. Bij 
de kist is er een moment van 
het sluiten van de kist. Bij de 
wade is er een moment van 
het helemaal toedekken van 
de overledene. De stof wordt 
over elkaar gelegd en geslo-
ten met een mooie speld of 
met naald en draad. 
U hoeft bij een wade geen 
kist uit te kiezen, maar er is 
wel een uitvaartplateau no-
dig, waar de overleden op 
opgebaard is en waarop hij of 
zij vervoerd wordt naar cre-
matorium of begraafplaats. 
Wij hebben diverse uitvaart-
plateaus: gestoomd beuken, 
populierenhout of eiken.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

De wade in plaats 
van de kist

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

VEW wint van hoger geklasseerd Buitenveldert
Heemstede - Na verlies tegen 
RCH en Kon. HFC won VEW het 
afgelopen weekend weer eens. 
Het hoger geklasseerde Buiten-
veldert was het slachtoffer van 
een goed spelend VEW. Aan 
de sportparklaan in Heemstede 
werd het 3-1 voor de thuisploeg. 
De leiding had van te voren 
duidelijk gemaakt dat als VEW 
nog iets wilde betekenen in deze 
competitie dan was het winnen 
van deze wedstrijd een vereiste. 
Dit hadden de spelers van VEW 
zich goed in de oren geknoopt. 
VEW startte zonder Wouter 
Hamann die vlak voor aanvang 
met een blessure moest af- 
haken. Hierdoor kreeg Bo van 
Iperen een basisplaats. Beide 
ploegen kwamen voortvarend 
uit de startblokken. Beide ploe-
gen gingen voor de winst en 
dat maakte het een aantrekke-
lijke wedstrijd om te zien. Bui-
tenveldert had de eerste helft 
het meeste balbezit maar VEW 
was op de counter het gevaar-
lijkst. Niels Dekker kwam 1-op-1 
met de keeper te staan maar wist 
deze kans niet te verzilveren. 
Buitenveldert voerde de druk 
op maar de verdediging van 
VEW stond als een huis. Uit een 

snelle counter was het echter 
opnieuw Niels Dekker die on-
gehinderd richting vijandig doel 
kon doorlopen. Dit keer faalde 
hij niet en zette VEW op een 1-0 
voorsprong. Het bleek een goede 
dag voor de aanvaller van VEW 
want na opnieuw een sterk op-
gezette aanval van achteruit, 
waarbij Sven Enthoven een ster-
ke indruk achterliet,  was het 
opnieuw deze snelle spits van 
VEW die oog in oog met de kee-
per van Buitenveldert kwam te 
staan. Opnieuw liet hij het net 
bollen;2-0. Dit bleek de rust-
stand. De coach van Buitenvel-
dert was duidelijk niet tevre-
den over deze stand en liet dat 
luidruchtig weten aan zijn spe-
lers. Die begrepen dat er uit een 
ander vaatje getapt moest wor-
den, wilde ze nog iets van de-
ze wedstrijd maken. Het eer-
ste kwartier in de tweede helft 
was dan ook voor de bezoekers. 
Het kreeg ook een aantal goede 
mogelijkheden maar Jelle de 
Vries hield door enkele goede 
reddingen zijn doel schoon. Toch 
moest hij op de zoveelste aanval, 
afgerond met een mooi schot 
op doel, het antwoord schuldig 
blijven. VEW werd op tijd wak-

ker, ging korter dekken en be-
ter spelen met een aantal klei-
ne kansen als resultaat. VEW 
deed een wissel om meer bal- 
bezit voorin te houden. Geor-
ge Ursateanu verving derhal-
ve Jeroen Veltenaar. Even later 
bleek dat dit een prima wissel te 
zijn. Terwijl buitenveldert steeds 
meer risico nam op jacht naar 
de gelijkmaker kreeg VEW, met 
name door de sterk spelende 
Michiel Dekker, kans op kans om 
de wedstrijd te beslissen. Helaas 
voor VEW stond ook aan de zij-
de van Buitenveldert een top-
keeper op het veld. Ook op een 
puike kopbal van Sven Enthoven 
had deze keeper een antwoord. 
Uiteindelijk moest ook hij zich 
gewonnen geven. Na een mooie 
aanval kopte invaller George 
Urseteanu de bevrijdende 3-1 
voor VEW binnen. Een korte blik 
op de ranglijst geeft aan dat VEW 
momenteel de lijst van Heem-
stedse clubs aanvoert. Jammer 
genoeg geeft dit recht op de 
6de plek op de ranglijst en lijkt 
een 4de plek in de eindklasse-
ring het hoogst haalbare voor de 
ploeg van trainer Fred van der 
Veldt.

Arthur Japin in Het Oude Slot

Heemstede - Arthur Japin is 
een van de meest geliefde en 
succesvolle schrijvers van de 
laatste jaren. Hij ontving diverse 
prijzen, waaronder de Libris Li-
teratuurprijs en de NS-Publieks-
prijs en zijn boeken zijn in meer 
dan 15 talen vertaald. 

Op dinsdag 16 april is hij in het 
Oude Slot en zal o.a. lezen uit 
zijn laatste roman: ‘Maar buiten 
is het feest’. Genomineerd voor 
de Luisterboek Award.

Wanneer een succesvolle en ge-

liefde zangeres een rechtszaak 
aanspant om een jong meisje 
uit handen van een verkrachter 
te houden, dreigen aangrijpen-
de gebeurtenissen uit haar ei-
gen verleden openbaar te wor-
den. Met de confrontatie in de 
rechtszaal zet zij zowel haar pri-
vacy en carrière als haar liefde 
op het spel. 

Er zijn maar twee plekken waar 
je niets kan overkomen. Wij heb-
ben dat al jong geleerd. Hele-
maal veilig ben je óf weggebor-
gen in het donker, zodat geen 

mens je zien kan, óf in het volle 
licht van de schijnwerpers, waar 
niemand je kan missen.
Datum: dinsdag 16 april 2013. 
Aanvang: 20.15 uur.  Locatie: Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toegang: 
16,- / 14,- Reserveren: www.po-
diumoudeslot.nl of 06-13133626

Spirituele 
beurs

Regio - Op zondag 14 april 
wordt in café Sport op de 
Korte Kerkstraat 12 een spi-
rituele beurs gehouden van 
11.00 tot 17.00 uur.
Er zijn paragnosten, helder-
zienden, mediums, kaartleg-
sters, men kan kennisma-
ken met aurafotografie en 
psycometrie, er zijn edelste-
nen, Boeddhas, sieraden en 
wellnessproducten. Entree 
vijf euro, kinderen tot en met 
twaalf jaar gratis.

Rectificatie
Samen Eten bij Welzijn 
Ouderen Heemstede

Heemstede - Voor dinsdag 23 april verzorgen de koks van Bos-
beek een heerlijke menu! 
De keuze van de kok is tomatensoep, een lasagne bolognaise, 
rauwkostsalade, appelmoes met een frisse perzik yoghurt. He-
laas werd in de Heemsteder van vorige week abusievelijk ver-
meld dat ‘Samen Eten’ in huize Bosbeek zou plaatsvinden. Dat 
is niet het geval. Welzijn Ouderen Heemstede houdt deze acti-
viteit in haar eigen onderkomen aan de Lieven de Keylaan 24 te 
Heemstede.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het geheel wordt afge-
sloten met een kopje koffie of thee en dat allemaal voor slechts 
10,00 euro. Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door de 
gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemstede. 
De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie van Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-
528 85 10.

GEVRAAGD mEt spoED
GEmotiVEERDE

0 2 5 1 - 6 7 4 4 3 3
www.verspreidnet.nl

BEZoRGERs
Voor meer informatie bel je met 

martin van ooijen

omgeving Bomenlaan
GoEDE VERDiENstE!

50 plussers ook welkom!

Vrijdaginloop
Heemstede - Ga jij je vrijdag-
avond weer relaxed beginnen? 
Bij ‘t = Weer Vrijdag kunnen jon-
geren van 11 jaar en ouder lek-
ker chillen en hangen, een potje 
poolen, airhockey spelen of WII-
en op een groot scherm. Vaak 
doen ze ook een cool spel of een 
vette sportieve activiteit. 
Op vrijdag 19 april kun ge-
woon binnenlopen! Heb je een 
goed idee voor een activiteit, 
laat het dan weten!  Als je wat 
later wilt komen, bijvoorbeeld 
na het sporten, dan is dat ook 
prima! ‘t=Weer Vrijdag is in 
Plexat, Herenweg 96, Heemste-
de van 20.00-22.00 uur. Entree: 
gratis. Plexat is ook te vinden 
op www.casca.nl en volg Plexat 
op: www.facebook.com/plexat.
casca, www.plexat-heemstede.
hyves.nl of via twitter@Plexa-
tHeemstede. 
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Heemstede – Heeft u de nei-
ging om op de automatische pi-
loot te leven en uw gedachten 
over het verleden of de toekomst 
met oordelen, angsten, hoop of 
fantasieën te kleuren?
Wellicht kan mindfulness dan 
voor u een behulpzame training 
zijn. Zaterdag 6 april is een ne-
gendaagse training gestart in 
het Medisch Centrum Heemste-
de, Postlaan 2. De volgende trai-
ningen zijn op 13, 20, 27 april; 11, 
18 en 25 mei en 1 en 8 juni. De 
trainingen zijn van 10 tot 12.30 

uur. Er is ook een stiltedag van 6 
uur. Contact: Jan Keunen, www.
mindfulness4u.info of contact@
mindfulness4u.info.
Redenen om te starten met een 
mindfulnesstraining kunnen zijn: 
minder piekeren, beter concen-
treren, mildheid ontwikkelen 
voor uzelf en anderen, afstand 
doen van het gevoel dat u wordt 
geleefd, meer vanuit uw eigen 
intuïtie leven en gewoon wat 
meer rust ervaren.
In de huidige tijd van snelheid 
en prestatie nemen het hoofd 

en denken in onze westerse 
samenleving een belangrijke rol 
in waardoor het contact met het 
lichaam minder wordt. Ook daar-
in kan mindfulness behulpzaam 
zijn. Tijdens deze training ont-
wikkelt u opmerkzaamheid en 
leert u alles wat u waarneemt 
te accepteren, zonder oordeel. 
Er gebeurt nooit iets in het verle-
den of in de toekomst dus door 
weer in het hier en nu te komen 
kunt u bewuste keuzes maken 
en weer zelf sturing aan uw le-
ven geven. 

Mindfulness in Medisch Centrum Heemstede
‘Weer zelf sturing aan uw leven geven’

                 Elke dag open!
Unieke winkel in Heemstede: Paint + Create

Heemstede – Nog maar ‘vers’ 
in het centrum van Heemste-
de is de winkel Paint + Create. 
Het is een ‘doe’winkel eigenlijk 
want je kunt je eigen gekozen 
keramiek beschilderen. Zo koop 
je  je eigen kunstwerk of een 
mooi uniek en gedenkwaardig 
cadeau. Het leuke is dat Paint 
+ Create gewoon elke dag ge-
opend is, je kunt zó binnenlopen 
en aanschuiven. Uiteraard is het 
handig om eerst met een van de 
twee dames die de zaak runnen 
het een en ander door te spre-
ken voordat u daadwerkelijk aan 
de slag gaat. Overigens met een 
kop koffie of thee. Om dan lek-
ker bezig te zijn met het beschil-

deren van een schaaltje, kop-
en-schotel of gedenk-bord dat 
is niet alleen leuk maar ook nog 
eens behoorlijk ontspannen. Dat 
doe je met iemand samen of met 
een groepje vriendinnen bijvoor-
beeld. Verven en creëren in de-
ze winkel is voor elke leeftijd, ie-
der kan het, zeker met de vak-
kundige hulp die aanwezig is in 
de winkel.
Hoe gaat het in zijn werk? Er zijn 
vijf stappen. Zo kiest u eerst uw 
stuk keramiek uit, dat hoeft geen 
gebruiksartikel te zijn maar kan 
ook een dierenfiguur bijvoor-
beeld zijn. Dan komt het ontwerp 
aan de beurt, heeft u zelf idee-
en of laat u zich liever adviseren? 

Stap drie is een keuze maken uit 
de maar liefst 42 soorten leven-
dige kleuren verf en daarna gaat 
het echt gebeuren: u gaat aan de 
slag. De laatste stap is het gla-
zuren en bakken van uw mees-
terwerk! Binnen een week kunt u 
dat afhalen bij de winkel. 
Het creëren kost slechts 8 euro 
per persoon plus de kosten van 
het keramiek artikel. 
Paint + Create leent zich ook 
goed voor het organiseren van 
een kinderfeestje. Informeer 
gerust! Kom binnen aan de Bin-
nenweg 21 of bel: 023-5287307, 
mail: info@paintandcreate.eu 
of kijk op www.facebook.com/
paintandcreate.

Innerlijk weten
Iemand die zonder aarzeling in 
het ijskoude water springt om 
een kind te redden; iemand die 
je verloren portemonnee met 
veel geld en belangrijke gege-
vens ongeschonden bij je te-
rugbrengt; iemand die ruiter-
lijk toegeeft dat hij spijt heeft, 
wat hij jou heeft aangedaan; ie-
mand die je niet liet vallen toen 
het er op aan kwam: het zijn al-
lemaal situaties en mensen die 
in je geheugen gegrift blijven. 
Ze raken je omdat ze te ma-
ken hebben met diepliggende 
waarden of principes waarvan 
je diep in je hart weet dat ze 
goed zijn. Wat je ook wilt berei-
ken in je leven, welke passie je 
ook hebt, welke talenten je ook 
bezit om je doelen te realiseren, 
als je geen principes hebt, mis 
je een wezenlijk element. Je 
kunt een gevierde zakenman of 
zakenvrouw zijn, maar wanneer 
je je geld op een oneerlijke ma-
nier hebt verdiend, kleeft er een 
smet aan. Een joviale man die 
de lachers op zijn hand heeft 
maar intussen zijn vrouw on-
trouw is, wordt heimelijk onbe-
trouwbaar gevonden. Een ver-
dachte die ontkent dat hij een 
ander iets heeft aangedaan vin-
den we een lafaard, die bestraft 
moet worden. Een werkgever 
of collega, die je liet vallen voor 
z’n eigen belang, heeft je ver-
trouwen verloren. Moed, res-
pect, eerlijkheid, vertrouwen, 
rechtvaardigheid en solidari-
teit zijn universele waarden, die 
door alle eeuwen heen voor al-
le mensen op deze wereld gel-
den ongeacht cultuur, levens- 
of geloofsopvatting. Ze zijn te 
vergelijken met natuurwetten. 
Ze zijn objectief, er is niet mee 
te marchanderen. Eerlijk is eer-
lijk; respect is respect, recht-
vaardig is rechtvaardig.
Toch zijn er valkuilen. Eén er-
van is dat wij niet geneigd zijn 
om te denken vanuit principes, 
maar handelen vanuit onstuimi-
ge emoties. Vanuit ons gevoel 
vinden we al snel dat we te kort 

worden gedaan, terwijl bij na-
der inzien de feiten anders lig-
gen. Onze snel gevoelde emo-
ties zorgen er vaak voor dat we 
de werkelijkheid niet meer zien 
of niet meer willen zien. We 
verbreken het contact met on-
ze dieper liggende en altijd gel-
dende waarden. We volgen de 
dictatuur van onze primaire re-
acties in plaats van ons gedrag 
af te stemmen op de tijdloze 
principes, die intuïtief een be-
roep op ons doen. 
Enkele weken geleden werd bij 
mij aan de deur gebeld: “Mijn-
heer, uw auto is aan de zijkant in 
elkaar gereden.” De dader (man 
of vrouw) was gevlogen. In een 
flits moet hij of zij gedacht heb-
ben: ‘Dit kost mij geld: wegwe-
zen’. In een flits wist hij of zij 
ook: ‘Dit is niet eerlijk’. 
Er is een keuze en moed voor 
nodig om onze persoonlijke be-
langen ondergeschikt te maken 
aan het handelen vanuit prin-
cipes. Het vraagt om opoffe-
ring van kortzichtig eigen be-
lang. Maar het schenkt je een 
rijk gevoel van eerlijk in het le-
ven staan, van zelfvertrouwen, 
van een innerlijk weten, dat het 
zo goed is.

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl

Ouder- en Kindgym
Heemstede - Wegens groot 
succes gaat GSV Heemstede 
vanaf 12 april een vervolg ge-
ven aan het ouder- en kind-
gym. Kinderen tussen de 2 en 
4 jaar gaan samen met een ou-
der lekker bewegen. Op vrijdag-
ochtend wordt uw kind gesti-

muleerd in de motorische ont-
wikkeling. Na een warming up 
worden de toestellen neergezet 
en kunnen de peuters klimmen, 
klauteren, balanceren, springen 
en rollen. Als afsluiting gaan ze 
samen zingen en dansen.  De 
cursusduur is 8 weken. De eer-

ste les is op vrijdag 12 april, de 
laatste is 14 juni. De les is van 
9.30 tot 10.15 uur. Kosten: 35 
euro voor 8 lessen. Locatie: Of-
fenbachzaal, Offenbachlaan 1 in 
Heemstede. Voor informatie of 
aanmelding: Mikki van Gelder, 
mikkievg@gmail.com.

Heemstede – Dinsdag 30 april 
2013 is niet zomaar Koningin-
nedag. Er vindt een troonswissel 
plaats en deze dag heet daar-
om ook een beetje Kroningsdag. 
Willem-Alexander wordt Koning 
en Maxíma wordt Koningin. Al-
le reden voor een superfeest op 
deze dag. Ook in Heemstede 
wordt volop feestgevierd tijdens 
de laatste Koninginnedag die op 
30 april wordt gevierd. Het uitge-
breide programma vindt u in de 
Heemsteder van woensdag 24 
april. Daarnaast plaatsen we een 
echte Koningspuzzel. De redac-
tie heeft het voornemen zoveel 

mogelijk aandacht te schenken 
aan deze bijzondere dag. Orga-
niseert uw vereniging of jouw 
school extra leuke festiviteiten? 
Speelt uw zaak of kantoor in 
op de Kroning en hoe? Of heeft 
u speciale herinneringen aan 
bijvoorbeeld de geboorte van 
Willem-Alexander en de vori-
ge troonswisseling in 1980 toen 
Juliana afstand nam van de 
troon? Laat het ons weten! Mail: 
redactie@heemsteder.nl. 
Wilt u een advertentie plaat-
sen die op deze speciale dag 
inspeelt? Mail dan: verkoop@
heemsteder.nl

Oproep
Aandacht voor Kroningsdag

in de Heemsteder
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Charlotte de Jonghe plaatst 
zich voor Regiokampioenschap
Heemstede - Zondag 7 april 
mochten 3 turnsters van GSV 
Heemstede deelnemen aan de 
regiokampioenschappen in de 
vierde divisie. Zij kwamen bij de 
finale wedstrijd bij de beste helft 
van de 36 meisjes en moesten 
dat deze wedstrijd weer probe-
ren om door te stromen naar de 
districtswedstrijd.
Mikki Hoofd begon bij de brug, 
daar turnde ze niet zo strak als 
ze kan. Haar balk oefening met 
de radslag ging goed, maar niet 
heel stabiel, maar bij haar vloer-
oefening kwam ze in de hogere 
cijfers. Helaas is haar sprong wel 
goed, maar niet goed genoeg 
voor dit niveau, waardoor ze niet 
door mag.
Met Charlotte de Jonghe ging 
het beter. Zij begon bij de balk, 
viel er helaas wel af na de rad-
slag, maar stond verder wel sta-
biel. Haar vloeroefening deed 
ze goed, met mooie hoge sal-
to’s. De overslag over de pega-
sus ging goed. Bij de brug ging 

ze voor de eisen van de oefening 
en dat werkte; hier kreeg ze een 
goed cijfer voor. In het eindklas-
sement met een 14de plaats is 
Charlotte door naar de districts-
wedstrijd.

In de laatste wedstrijd mocht 
Myrthe Joosten aantreden. Al bij 
het inturnen bleek dat de con-
currentie erg groot zou zijn, dus 
dat ze voor eigen gewin moest 
gaan. Daar had ze het zelf wel 
moeilijk mee. Met een gewone 
overslag over de pegasus gaat ze 
het niet halen ten opzichte van 
de halve en hele schroeven van 
de andere deelneemsters. Bij de 
brug kwam ze niet lekker uit de 
kip en ook de balk met een val 
is niet prettig voor de score. Ge-
lukkig kon ze bij de vloer zich-
zelf weer zijn en een mooie sal-
to voorover en achterover la-
ten zien, maar voor helaas voor 
Myrthe geen doorstroming.

HPC sluit competitie in stijl af
Heemstede - Zondag 7 april 
was alweer het laatste compe-
titieweekend van dit seizoen 
voor de wedstrijdzwemmers 
van HPC Heemstede. Een grote 
ploeg zwemmers verscheen ge-
motiveerd aan de start en zorg-
de ervoor dat meer dan de helft 
van de races in een persoonlijk 
record eindigde. Er waren flin-
ke uitschieters bij. Nadine zwom 
19 seconden van haar beste tijd 
op de 200 meter vrije slag af en 
Mike 14 seconden op de 100 
meter wisselslag. Gijs was goed 
op dreef en wist op diezelfde af-
stand zijn tijd met 11 seconden 
te verbeteren en op de 200 meter 
rugslag zelfs met 13 seconden. 
Michael zwom voor het eerst van 
zijn leven de 50 meter vrije slag 
onder de magische grens van 
25 seconden en tikte aan in een 

geweldige tijd van 24,82. Uiter-
aard was dit goed voor de gou-
den medaille, maar hij was niet 
de enige die eremetaal mee naar 
huis mocht nemen. In totaal wis-
ten Quinten, Sam, Anouk, David, 
Marnix, IJke, Danai, Floris, Mi-
chael, Reinaert, Roos, Deborah, 
Thomas, Martijn, Nadine, Man-
dy, Jeroen, Robbe, Hesce, Simon, 
Veerle, Tijmen, Lotte, Nadia, Timo, 
Janna, Twan en Danai 36 medail-
les in de wacht te slepen, waar-
van 17 gouden, 10 zilveren en 9 
bronzen. Voor Lotte, Annick en 
Twan was dit de eerste wedstrijd 
en zij vonden het superleuk. An-
nick: “Ik had niet verwacht dat 
we met zó veel zwemmers zou-
den zijn. Ik was wel een beet-
je zenuwachtig maar vond het 
heel leuk”. Annick kijkt met veel 
spanning uit naar haar volgen-

de wedstrijd die in het pinkster-
weekend gehouden zal worden 
in het Duitse Hagen. De laatste 
competitiewedstrijd werd afge-
sloten met een superspannen-
de 8 x 50 meter vrije slag, waar-
bij het HPC-team nipt een hal-
ve seconde voor de concurrentie 
aantikte. Trainer Theo van Dam: 
“Met deze spannende race heb-
ben we een prima competitiesei-
zoen in stijl afgesloten en zijn wij 
waarschijnlijk op een nette zesde 
plek geëindigd. Het hele seizoen 
zijn er weer volop persoonlijke 
records gezwommen en dat is 
waar we het uiteindelijk allemaal 
voor doen. We gaan straks vol 
vertrouwen richting de A- en B-
Kring Finales en uiteraard zullen 
onze zwemmers weer gaan knal-
len op het Internationale Sprint-
toernooi in Duitsland!”

Charlotte de Jonghe
(in het midden).

Kampioenschap voor RCH
Heemstede - In het seizoen 2002 was het de 
laatste keer. RCH kan weer een kampioenschap 
bijschrijven aan de meer dan 100-jarige historie.
Alleen bij winst kon RCH zich 7 april jl kampi-
oen noemen. Theoretisch was een gelijkspel ook 
genoeg, maar dan moest er iets meer gerekend 
worden. SVIJ was de opponent in het zonnige 
IJmuiden. Na 10 minuten stond RCH met 1-0 
voor na een geweldige kopbal van Joost Corne-
lissen. Vooral de eerste helft had RCH het voor 
het vertellen, maar scoren gebeurde niet meer, 

ondanks diverse kansen.
Ook in de beginfase van de tweede helft moest 
SVIJ opboksen tegen een sterk RCH, maar het 
laatste kwartier was voor SVIJ. Met de spreek-
woordelijke “Rug tegen de muur staan” hield 
RCH met man en macht SVIJ van zich af.  Het 
niet scoren door SVIJ was het geluk voor RCH, 
want dat had er meerdere malen in gezeten.
Met nog drie wedstrijden te gaan staat de kam-
pioen al vast in de vierde klasse D: RCH.
Harry Opheikens

Buurtfair ‘de Glip’
Heemstede - Wegens groot succes en de vele positieve reac-
ties van vorig jaar organiseren bewoners dit jaar op 2e Pink-
sterdag 20 mei van 12.00 uur – tot 17.00 uur weer een Buurtfair 
met rommelmarkt. Verschillende ondernemers hebben hun me-
dewerking al toegezegd. Voor jong en oud zijn er activiteiten en 
ook is jongerenwerker Mike van Casca aanwezig voor de jonge 
bezoekers met zijn speelbus.
Het geheel zal muzikaal worden ondersteund door streetband 
‘de Windmolens’.

Voor de rommelmarkt zijn er voor buurtbewoners van de Glip en 
andere geïnteresseerden kramen te huur 
Kosten: 15.- , opgeven kan bij Supermarkt de Koning of bij bloe-
misterij Harry. 

Locatie:
Fazantenlaan te Heemstede

Maandag 20 Mei – 2e Pinksterdag 2013
12.00 – 17.00 uur

Ik wil een kraam huren voor de rommelmarkt op 20 mei 2013  
tijdens de rommelmarkt

Dhr./mevr.:  ……………………………………………..
Adres :  ……………………………………………..
Tel.nr.  :  ……………………………………………..
Email  :  .…………………………………………….

Concert met bijzondere koor- en orgelwerken 
van Andriessen, De Klerk en Strategier
Regio - Op zondag 14 april zal 
onder auspiciën van de Andries-
sen/De Klerk Stichting een con-
cert plaatsvinden door het Sint 
Joris Kamerkoor onder leiding 
van Bas Ramselaar. Op het pro-
gramma staan o.a. de Missa di-
atonica en het Jubilate Deo van 
Andriessen, Vitis Florigera, Pa-
ter noster en Magnificat van De 
Klerk en het Sancta Maria van 
Strategier. Instrumentale mede-
werking wordt verleend door or-
ganist Wouter van Belle die zo-
wel verscheidene koorwerken 
begeleidt als solowerken van Al-
bert de Klerk speelt.  Deze laatste 
werken zijn in de nalatenschap 

van De Klerk gevonden en twee 
jaar geleden uitgegeven. Loca-
tie: St. Josephkerk, Jansstraat 
43, Haarlem. Aanvang: 15.00 uur, 

duur van het concert ongeveer 
60 minuten. Toegang is vrij, deur-
collecte. Meer info op: www.an-
driessendeklerkstichting.nl.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Werk van Co Hoogendijk.

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

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

Tot en met 3 mei
• Erzsebet Hatvari expo-
seert in Bibliotheek Heem-
stede. Titel: Voorraad verraad. 
Beeldjes en sculptuurtjes 
van klei, brons, en zilver. 
Julianaplein 1 te Heemstede.
Erzsebet Hatvari (1958) groei-
de op in de regio. Ze houdt 
zich bezig met fotograferen, 
boetseren, acteren, dansen en 
teksten schrijven. In haar werk 

Agenda
Cultuur

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

Excursies
Zondag 14 april
• Excursie buitenplaats de 
Hartekamp. Verzamelen aan 
de Herenweg 5, Heemstede. 
Georganiseerd door Land-
schap Noord-Holland. Van 
11.00-12.30 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk 
en kan via www.gaatumee.nl  
Voor meer informatie kunt u 
bellen met 088-0064455 (tij-
dens kantooruren). Kosten: 
6,50, Beschermers van Land-
schap Noord-Holland betalen 
3,50 en kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis mee.

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

Lezingen

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

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

• Schrijver Arthur Japin 
brengt een bezoek aan het 
Oude Slot, Ringvaartlaan, 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. Toegang: 16/14 euro. Re-
serveren: www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626.

Lezingen
Woensdag 17 april
• Trefpunt-Casca lezing, 
‘dagelijks leven langs de 
Romeinse muur van Hadri-
anus’. Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang: 
14.30 u.ur Entree: 4,-.

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

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

Woensdag 17 april
• ‘Bij Dante Haarlem’ treedt 
op in de bibliotheek Heem-
stede, Julianalaan 1.
Aanvang: 20.15 uur. Muziek 
van Ellen vd Berg/Henk v Ooij-
en met Italiaanse liedjes en 
vertellingen.
Met Italiaanse drankjes, kaas 
en hapjes. Toegang niet-le-
den: 7,50 euro.

Vrijdag 19 en
zondag 21 april
• Paul Herberg (Labskous), 
leerkracht De Ark, organi-
seert een sing-in op de Ark, 
Van der Waalslaan 37, Heem-
stede. Toegang: 3,50 euro. In-
cl. tekstboekje. Liedjes van 
o.a Wim Sonneveld, Rob de 
Nijs, Guus Meeuwis e.a. 19 
april: 20.00-22.00 uur. 21 april: 
15.00-17.00 uur.

Zondag 21 april
• Seizoenafsluiting ‘Een 
Reis door de tijd’ in de Oude 
kerk aan het Wilhelminaplein 
te Heemstede, aanvang: drie 
uur verzorgd door het Dubbel-
riet Ensemble Solsana.
Na afloop de gebruikelijke 
deurcollecte.

Theater
Donderdag 11 en
vrijdag 12 april
• Komedie ‘Midzomer-
nachtsdroom’ in de aula van 

college Hageveld. Aanvang: 
20u. Kaarten 5 of 7,50 euro, te 
koop via college@hageveld.nl 
of tel 023-5100100.

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

Vrijdag 12 april
• Cabaret ‘mijn blauwe pe-
riode’ door Stefan Pop in 
theater de luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Kaartverkoop 
van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan 
de kassa van de Luifel.  U kunt 
ook telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1.

Vrijdag 19 april
• Geknipt en geschoren, 
cabaret van Rob en Emiel 
in theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop 
via de website en aan de kas-
sa van maandag t/m donder-
dag van 9.00 tot 16.00 uur, op 
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang. 
U kunt ook telefonisch reser-
veren via de theaterlijn 023 
548 38 38.

Zondag 21 april
• Reinaert de Vos door 
Theater Klapstuk. Dieren-
verhaal waarin diens sluwe 
streken worden beschreven, 
hij dient zich voor zijn mis- 
daden te verantwoorden aan 
het hof van koning Nobel. 
Theater Klapstuk is een the-
atergezelschap voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king, onderdeel van Stichting 
de Baan.
Klapstuk bestaat al 38 jaar en 
heeft eerder o.a. Eva Bonheur 
van Heijermans, de ingebeel-
de zieke van Molière en Mid-
zomernachtdroom succesvol 
opgevoerd. Casca de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede.
Kaarten via 023-5483828 of 
info@casca.nl.

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

Dinsdag 16 april
• Themabijeenkomst So-
cial media en ouderen. Van 
14.00-16.00 uur in Casca de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-

stede. De organisatie is in 
handen van Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede (WOH), 
De Pauwehof en Casca.
Entree: 3,50 (inclusief koffie/
thee). Reserveren bij WOH, 
telefoon 528 85 10, De Pauwe-
hof, telefoon 528 60 22 of Cas-
ca, telefoon 548 38 28.

Donderdag 18 april
• Film en lunch bij Casca. 
Nederlands oorlogsdrama. 
Aanvang: 10.30 uur. incl lunch: 
10,-. Reserveren voor de film & 
lunch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur, tel.: 023-548 38 28. 

• Dramafilm over liefde van 
een echtpaar dat vecht te-
gen de genadeloze klap-
pen van ouderdom. De film 
begint om 20.00 uur. Filmduur: 
125 minuten.
De entree is 5,00. 
Bel Casca voor meer info over 
deze film óf om te reserveren 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 

Vrijdag 19 april
• Open training voetbal 
voor dames bij RCH, 17.30 
– 19.30 uur. Heb je vragen of 
wil je je opgeven? Mail naar 
JanBart Heijne, jbheijne@ya-
hoo.com.
Kijk voor meer informatie op 
www.rch-voetbal.nl.

• Kledinginzameling Sam’s 
Kledingactie in Benne-
broek van 18.30-20.00 uur 
en 20 april van 9.00-12.00 uur. 
Bij Kerkcentrum ‘t Jagershuis, 
Binnenweg 69.
De opbrengst van de ingeza-
melde kleding gaat naar de 
projecten van Cordaid Men-
sen in Nood. Info: www.sams-
kledingactie.nl of bellen naar 
073-687 10 60.

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

• Bijeenkomst bedoeld voor 
iedereen met niet-aange-
boren hersenletsel en hun 
partners en direct betrok-
kenen in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede, van 
13.30 -15.30 uur. Toegang gra-
tis. Er wordt gesproken over 
rouw- en verliesverwerking en 
er worden ervaringen en ver-
halen uitgewisseld.
De gevolgen van niet-aange-
boren hersenletsel zijn vaak 
heel ingrijpend. Hersenletsel 
kan bijvoorbeeld veroorzaakt 
zijn door een herseninfarct, 
een ongeluk of een tumor. 
Aanmelden bij Nora Barn-
hoorn via 088-6 522 522 of via 
de mail nbarnhoorn@meen-
wh.nl. 

Vrijdag 26, zaterdag 27 
en zondag 28 april
• Heemsteedse kunstbeurs 
in de Pinksterkerk, Camplaan 
18 te Heemstede. Voor kunst-



Figuurstudie van de Heem-
steedse kunstenaar Hans  
Elsas.

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

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

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

Lezingen
Donderdag 11 april
• Lezing over mooie Bui-
tens door Mieke Wilmink bij 
Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen/Vrouwennet-
werk, om 14.00 uur.
Locatie: “De Herberg”, Wester-
houtpark 46 te Haarlem.
Voor de leden van NVVH-

Vrouwennetwerk is de toe-
gang gratis, introducés beta-
len 2,50 entree. De thee staat 
vanaf 13.45 uur  klaar!
Info: Mevr. E. Grolman van ’t 
Net, tel. 5477486 of www.nvvh.
nl.

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

Sint Joris Kamerkoor.

Zondag 14 april
• Concert met bijzondere 
koor- en orgelwerken van 
Andriessen, De Klerk en 
Strategier.
Locatie: St. Josephkerk, Jans-
straat 43, Haarlem. Aanvang: 
15.00 uur. Toegang: deurcol-
lecte.

Zondag 21 april
• Lustrumconcert gemengd 
koor ‘Zuid-West’ in het ka-
der van het 15-jarig bestaan. In 
de Oosterkerk, Zomerkade 165, 
Haarlem.
Bekende maar ook minder be-
kende sfeervolle en ook vrolij-
ke muziek in het Nederlands, 
Frans, Duits en Engels passeert 
de revue.
Aanvang 15.00 uur. Kerk open 
om 14.30 uur. Toegangsprijs 
7,50. Kaarten bij de kerk of op 
023-5286345.

Theater

Dinsdag 23 april 
• Try-out van ‘Lotte’, drie mo-
nologen, bewerkt tot een to-
neelstuk, geschreven door 
Fred Rosenhart. Over Lotte 
Pfeffer-Kaletta, Anne Frank en 
Friz Pfeffer. Locatie: Kookgara-

minnaars, kunstkopers, ont-
werpers en ieder die van 
kunst, muziek en literatuur 
houdt.
Feestelijke opening op 26 
april, 19.30 uur. Programma 
27-28 april: 11.00-17.00 uur. 
Toegang gratis. Info: www.
heemsteedsekunstbeurs.nl.

Regio
Exposities

Petra Meskers.

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

Werk van Rob Clous.

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

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

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

ge, Kamperstraat 26,  Haarlem. 
Reserveren: rosenhartpro-
ducties@hotmail.com of 06-
10613232.
Ook uitvoeringen op vrijdag 
26 april en zaterdag 27 april, 
Theater Nieuw Vredenhof, 
Oldenbarneveltlaan 17, 2012 
PA Haarlem en zaterdag 4 mei: 
Jopenkerk, Gedempte Volders-
gracht 2, Haarlem.

Diversen

Zaterdag 13 april
• Feest in de Lichtfa-
briek in Haarlem voor 
het Jeugdsport en Cultuur-
fonds Haarlem.Toegangs-
kaarten zijn 25,00 euro per 
kaart. Tijd: 20.30 uur - 01.00  
uur. Met de Hermes House-
band en dj Flexy Frank. Met  
een casino, happen, drankjes 
en een chillhoek.
Thema: Kings en Queens.
De Lichtfabriek Minckelers-
weg 2, 2013 EM Haarlem 
(0)23 540028.

Dinsdag 16, woensdag 17 
en donderdag 18 april
• Drie dagen fietsen tijdens 
de Bollenstreek 3-daagse 
met ToerClubVogelenzang. 
Dagelijks 2 routes, deels uit-
gepijld, deels via knooppun-
ten, van 40 km en 60 km.
Dag 1 door Noordwijkerhout, 
Sassenheim en Lisse. Dag 2 
door Kennemerduin, Vogelen-
zang, Leyduin en Zandvoort.
Dag 3 door Hillegom, Lis-
se, Sassenheim, Voorhout en 
Noordwijk.
Start bij Café-restaurant De 
Ruigenhoek, Herenweg 444, 
Noordwijkerhout.
Bij voorinschrijving, ontvan-
gen vóór 14 april a.s. zijn de 
kosten 7,50 p.p., aan de start: 
9,50 en een dagkaart 4,00.
Inschrijven en informatie: 
www.fietsenindebollenstreek.
nl en/of via e-mail jokevan-
beek@snelnet.net.

Woensdag 24 april
• NVVH organiseert fiets-
tocht langs de bollen van 
ongeveer 30 km. Vertrek om 
9.30 uur vanaf station H’stede/
Aerdenhout.
Info: Mevr. E. Grolman van ’t 
Net, tel. 5477486 of www.nvvh.
nl.

Dichtstorten

Jaargetijden

Wéér is het lente,
De zomer meldt zich aan.
De herfst staat op wacht,
De winter komt spontaan.

Eeuwenlang is dit een schouwspel,
Alle seizoenen geven kleur;

Steeds opnieuw klimaatverschillen,
Steeds opnieuw een andere geur.

Net als de liefde zijn ook de seizoenen;
Men spreekt erover, met geniet ervan.

Men schrijft lyrisch in de bladen
Dat je erdoor bedwelmen kan.

Jaargetijden, wat zijn ze rijk.
Niet één hetzelfde, niet één gelijk.

De wisseling van kleur en schoonheid,
De wisseling in eeuwigheid.

Uit de bundel ‘Watervallen’ van José Overdijk.

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.
com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.
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Vraag een vergunning 
aan voor uw boot!

In deze uitgave:
-  11 april inloopavond  

zonnepanelen

-  Exposities in raadhuis

-  Jonge moedergroep

Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 10 april 2013

Wijkschouw omgeving Merlenhoven 

Kom naar de opening van het  
duurzaamheidspad in Park Meermond 

Op dinsdag 23 april houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie en 
Elan Wonen een schouw in de wijk Merlenhoven. 
Gezamenlijk inventariseren zij of er nog 
knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud  
en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. 

De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, 
heel en veilig. Tijdens de schouw wordt dan gelet 
op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, 
hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en fout 
parkeren. Als u bewoner bent van deze wijk kunt  
u knelpunten die het algemeen belang van uw  
buurt aangaan aan ons melden via  
wijkschouw@heemstede.nl. 

Op vrijdag 12 april om 16.00 uur wordt op Park 
Meermond het duurzaamheidspad officieel in 
gebruik genomen door wethouder Jur Botter en 
Jaap Bond (gedeputeerde van de Provincie). Een 
ludieke openingshandeling maakt deel uit van het 
programma. Alle inwoners van Heemstede worden van 
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Rondom 
de opening worden voor kinderen in de basisschool- 
leeftijd speciale activiteiten georganiseerd waar u zeker 
bij moet zijn!

Een route waar je kunt leren! 
De duurzaamheidsroute geeft uitleg over wat je 
ziet en wat er leeft in de omgeving. Maar ook over 
natuur, milieu en duurzaamheid. De route begint bij 
het bord met informatie over zonnepanelen. Op de 
gemeentewerf zijn 126 zonnepanelen geplaatst. Op 
een display wordt getoond hoeveel zonne-energie 
deze panelen opwekken. 

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur 
openbare orde en veiligheid via tel. (023) 548 57 45 
of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Activiteiten voor kinderen
Alle kinderen uit Heemstede zijn van harte welkom het 
pad direct uit te proberen. Kinderen kunnen ook met 
de ANWB app ‘In het park’ de educatieve route lopen. 
Als de zon schijnt dan kunnen kinderen zien hoe de 
zonnewijzer werkt. Plexat zal aanwezig zijn om samen 
met de kinderen hutten te bouwen, een insectenhotel 
te maken, en natuurlijk lekker spelen in het Speelbos!
Kijk voor meer informatie op www.speelbosmeermond.nl.

Duurzaamheidsbord Zonnewijzer

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

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

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

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

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

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



Nieuw ligplaatsenbeleid

Vraag een vergunning aan voor uw boot
De gemeenteraad van Heemstede heeft op 
28 maart de nieuwe regels voor boten in 
de Heemsteedse wateren vastgesteld. Het 
ligplaatsenbeleid is onderdeel van de nieuwe 
‘Verordening openbaar water Heemstede’. Een 
belangrijke wijziging is dat u voor een boot 
die aan de openbare grond ligt voortaan een 
vergunning moet aanvragen. Verder is nieuw dat 
er liggeld betaald moet worden.
 
Aanvragen ligplaatsvergunning
Het aanleggen van een boot aan eigen grond is 
vergunningvrij. Voor een boot aan de openbare 
grond kunnen inwoners van Heemstede vanaf nu 
een ligplaatsvergunning aanvragen (€ 59,50). Heeft 
u op dit moment een boot aan de openbare grond? 
Vraagt u de vergunning dan aan vóór 23 mei 2013 
zodat de gemeente uw aanvraag mee kan nemen in 
de toewijzing van een ligplaats. Toewijzing gebeurt 
na het verstrijken van de inschrijftermijn. Is het aantal 
aanvragen voor een bepaalde plaats hoger dan het 
aantal beschikbare ligplaatsen, dan krijgen bewoners 
van de betreffende wijk voorrang. Als het aantal 
aanvragen dan nog steeds hoger is dan het aantal 
beschikbare ligplaatsen wordt er geloot door een 
notaris. De loting bepaalt ook de volgorde van de 
wachtlijst voor aanvragers die geen ligplaats hebben 
gekregen.
Per adres wordt voor maximaal één vaartuig een 
vergunning verleend. U kunt via de website het 
aanvraagformulier downloaden of afhalen bij de 
receptie van het raadhuis. 

Liggeld
Wanneer de boot in water ligt dat eigendom is van de 
gemeente Heemstede, moet u naast de (eenmalige) 
aanvraag voor een ligplaatsvergunning jaarlijks liggeld 
(precario) betalen. Het liggeldbedrag is afhankelijk van 
de lengte van de boot. 
Heeft u een boot die aan particuliere grond ligt dan 
hoeft u geen vergunning aan te vragen en betaalt u 
geen liggeld.

Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning is  
verleend, zorgt de gemeente voor een aanleg-
voorziening. 

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

Jonge moedergroep 
Op maandag 27 mei start de jonge moedergroep 
van Kontext. Ben je niet ouder dan 25 jaar, 
heb je 1 of meer kinderen en woon je in Zuid- 
Kennemerland, dan kun je aan deze groep 
deelnemen. Deelname aan deze groep is gratis 
maar er wordt wel van je verwacht dat je alle 
bijeenkomsten aanwezig bent.

Moeder worden is iets heel bijzonders. Een 
gebeurtenis die je leven ingrijpend verandert, zeker 
als je jong bent. In een serie van 6 bijeenkomsten 

ontmoet je andere jonge moeders waarmee je kunt 
praten over onderwerpen die je bezighouden en leer 
je van elkaars ervaringen.

Tijdens deze bijeenkomsten komen allerlei vragen 
aanbod, zoals: Hoe is het om jong en moeder te zijn? 
Wat komt er allemaal kijken bij het opvoeden van je 
kind? Wat kun je doen ter ontspanning alleen of met 
je kind? Hoe zit het met werk/school? Wat verandert er 
in het contact met de vader van je kindje, je familie en 
vrienden? Hoe maak je nieuwe vrienden?

Lijkt het je leuk en leerzaam om deel te nemen aan 
deze groep? Meld je dan aan bij Riny van den Oever 
via email rvdoever@kontext.nl of bel naar  
06-46023701. Vooraf vindt een kennismakingsgesprek 
plaats om je te informeren over de groep en om 
samen met jou te kijken of de groep iets voor jou is.
Kijk voor meer informatie op www.cjgheemstede.nl.

Exposities in  
raadhuis Heemstede
Expositie Luna Meis 
Tot 15 april is het werk van Luna Meis (ps. Ineke 
van der Schuit) nog te zien in de Burgerzaal. Haar 
werk is geïnspireerd op het oude Egypte. Zo zijn 
er schilderijen met ‘oerkoppen’ van onder andere 
Echnaton, Chepren en Toetanchamon te bewonderen.

Expositie ‘Fien is….’
In de maand april is de reizende expositie ‘Fien is….’ 
nog te zien in de publiekshal. Deze expositie bestaat 
uit 7 tekeningen waarop het figuurtje Fien te zien is. 
De kunstenaar is Marjolein van Haaften. Elke tekening 
beeldt een gemoedstoestand uit die ervaren kan 
worden als gevolg van discriminatie en/of ongelijke 
behandeling, een onderwerp dat soms moeilijk 
bespreekbaar is.
 
Expositie Diti Töning 
In de maanden april en mei is in de publiekshal werk 
te zien van Diti Töning. Onderwerpen zijn mythologie 
en de natuur. Haar laatste werk is geïnspireerd op 
Egypte. Naast het maken van schilderijen beschildert 
Diti ook houten panelen.

Ontwerp ‘Meetup buitenmeubilair’
Onder het motto ‘Do you wanna Meetup’ heeft de 
interieurarchitect Marjon Bodewes het Meetup 
buitenmeubilair ontworpen. In de maanden april en 
mei is dit ontwerp te zien in de publiekshal. Neem 
gerust plaats!

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van 
harte welkom de verschillende exposities te komen 
bewonderen. 

Meer weten over aanschaf zonnepanelen?
Kom op donderdag 11 april vanaf 19.00 tot 21.00 uur naar de inloopavond over de aanschaf van zonnepanelen. 
Mensen van Zon op Nederland informeren u daar over de mogelijkheden, de kosten en de opbrengsten.  
Die avond start ook de voorinschrijving. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl.

Diti Töning



24 uur per dag, 7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Verordening Winkeltijden Heemstede

Autoshow Winkeliersvereniging Centrum Heemstede

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 april 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de intrekking en 
terugvordering van een uitkering op 
grond van de Wwb - niet openbaar -

Door het college van burgemeester en wethouders 
is, op grond van artikel 8 van de Verordening 
Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 14 april 

Op 2 april 2014 heeft de burgemeester besloten, op 
grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Centrum Heemstede voor het 
houden van een autoshow op zaterdag 20 april 2013 
op de Binnenweg en de Raadhuisstraat.

20.30 uur    bezwaar tegen een opgelegde 
maatregel op grond van de Wwb  
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de invordering van 
diverse dwangsommen - openbaar - 

2013, aan te wijzen als dag waarop de winkels 
voor het publiek in het deelgebied ‘Industrieterrein 
Cruquiusweg’ open mogen zijn. 

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven de ventweg langs 
de Raadhuisstraat ter hoogte van Chocolaterie Van 
Dam voor alle verkeer af te sluiten van 09.00 tot 17.00 
uur.

Dit betreft een voorlopige agenda.  
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07

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

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

Omgevingsvergunningen

Raadsbesluiten 28 maart 2013

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
-  Cruquiushaven 17, het kappen van 1 berk 

wabonummer 4180, ontvangen 26 maart 2013. 
-  Broeder Josephlaan 3, het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 4218, ontvangen 24 
februari 2013. 

Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
-  De verordening openbaar water Heemstede, inclusief 

ligplaatsenbeleid, geamendeerd vast te stellen 
(unaniem).  
amendement VVD toewijzing (unaniem)
amendement VVD eerst veiligheidsscan, dan 
beperkingen vaartuigen Tooropkade  
(17 stemmen voor en 3 stemmen tegen. De fractie 
van PvdA stemde tegen)  
amendement VVD niet strijken masten (16 stemmen 
voor en 4 stemmen tegen. De fractie van D66 stemde 
tegen)

-  Ir. Lelylaan 13, het kappen van 1 berk wabonummer 
4211, ontvangen 26 maart 2013. 

-  Hunzelaan 6, het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak wabonummer 4216, ontvangen 
27 maart 2013. 

-  Uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling 
werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) en het college toestemming te verlenen 
om een nieuwe gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland aan 
te gaan die in werking treedt per 1 maart 2013. De 
oude gemeenschappelijke regeling van 1986 komt 
hiermee te vervallen. (unaniem)

-  Havendreef: vaststellen stedenbouwkundig kader, 
welstandscriteria en intentieovereenkomst 
(18 stemmen voor en 2 tegen. De fractie van HBB 
stemde tegen)

-  Adriaan Pauwlaan 10, het kappen van 1 berk en 1 
ceder wabonummer 4143, ontvangen 21 maart 2013. 

-  Johannes Vermeerstraat 13, het kappen van 1 berk 
en 1 larix wabonummer 4219, ontvangen 28 maart 
2013. 

-   Initiatiefvoorstel PvdA, D66 en GL: Starterslening 
(14 stemmen voor en 6 stemmen tegen. De fractie 
van VVD stemde tegen)

-  Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonwijken 
Noordoost’ 
(18 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fractie 
van HBB stemde tegen)

-  Verordening sociaal medische geïndiceerde 
kinderopvang gemeente Heemstede 2013 
(unaniem)

-  Brandveiligheidscontroles 2013



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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Wijziging CAR-UWO

Handhavingsactie 
Witte kajuitjacht in gemeentelijke haven

Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de 

Een witte kajuitjacht, lengte 8 meter, in de 
gemeentelijke haven van Heemstede, ter hoogte 
van Industrieweg 7, is in opdracht van het college 
weggesleept.

arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de 
gemeente. 
Een viertal artikelen over de gemeentelijke 
levensloopregeling wijzigt met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2013. De wijzigingen liggen tot 

Het vaartuig wordt tot en met 8 mei 2013 opgeslagen. 
Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald, zal 
het college het vaartuig vernietigen.

en met 3 juli 2013 ter inzage op het gemeentehuis. 
De CAR-UWO is na inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’. 

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

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

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

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

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

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

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

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