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Voorjaar...

Hoog bezoek voor Keukenhof
Regio - Beter voorjaarsnieuws kun je toch niet bedenken... De 
Keukenhof wordt dit jaar geopend door niemand minder dan 
Prins Willem Alexander van Oranje. Hij doet dat in samenspel 
met mr Niu Youcheng, vice-burgemeester van Beijing en me-
vrouw Erica Terpstra, voorzitster van het NOC/NSF. 
Keukenhof heeft dit jaar gekozen voor het thema China -- De 
Olympische Spelen 2008 — Beijing vandaar het hoge bezoek. De 
ceremonie zal plaats vinden op woensdag 19 maart. Vanaf de 
20e maart kan ook het grote publiek van het lentebloemenfeest 
in keukenhof gaan genieten. Keukenhof is gevestigd aan de Sta-
tionsweg 166a in Lisse, op kleine afstand van Heemstede.

Gemeentelijke infobord monumenten onthuld op Haemstedeplein

De trots van Heemstede 
duidelijk in beeld ANWB

Op het Haemstedeplein, een van 
de objecten dat nu gemeente-
monument is, onthulde wethou-
der Sjaak Struijf vorige week 
woensdag met secondant Koen 
Siegrest van de afdeling cultuur 
van de gemeente en nauw be-
trokken bij het monumenten-
beleid, een informatiebord met 
de tekst dat het wooncomplex 
Haemstedeplein en omgeving is 
aangemerkt als gemeentemo-
nument. Het betreffende bord 
is mede gesponsord door de 
ANWB. Van de 32 als gemeen-
temonument bepaalde objec-
ten hebben er 21 eigenaren in 
toegestemd om kleine borden 
aan hun voorgevel te hebben, 
met daarop het bijzondere van 
de woning of gebouw. Ook de-
ze bruine bordjes zijn mede ge-
sponsord door de ANWB. Bij de 
onthulling waren enkele bewo-
ners van nu als gemeentemonu-
menten aangemerkte woningen 
en gebouwen aanwezig. Van die 
21 objecten met ANWB bordjes, 
vindt u elders in deze krant de 
locaties en een korte beschrij-
ving van hun bijzondere status. 

Heemstede - De aanzet om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst is gegeven door 
het bestuur van de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek, VOHB. Zij deden in 2002 al een 
voorstel, hetgeen resulteerde in een monumentenlijst van 32 objecten in 2005. In december 
2007 is er nog een aanvulling gekomen op die lijst. Het adviesbureau Polman uit Haarlem heeft 
in 2004 een Welstandnota Heemstede samengesteld. Michel Bakker uit Heemstede maakte 
onlangs op verzoek van de VOHB een ordekaart, waarop alle monumenten in kaart zijn ge-
bracht. Het huidige college van B&W staat heel welwillend tegenover deze initiatieven. Voor 
Heemstedenaren leuk om een stuk verleden te kennen en te koesteren.
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Johannes Passion in Philharmonie
Regio - Op 8 maart voert het Concertkoor Haarlem de Johan-
nes Passion van J.S. Bach uit met begeleidingsorkest Herman 
Strategier. Dit concert vindt plaats in de Grote Zaal van de 
Philharmonie. Aanvang 19.30 uur. Dirigent is Ger Vos. Voor 
meer informatie, zie www.concertkoorhaarlem.nl

Concertkoor Haarlem is één van 
Haarlems bekendste oratorium-
koren en staat al meer dan 60 
jaar garant voor geïnspireerde 
concerten met bijzondere koor-
muziek. De Johannes Passion is 
één van de populairste werken 
in de Passietijd en staat bekend 
om zijn muzikale en symboli-
sche diepgang. Het oratorium 
behoort tot het beste wat Bach 
ons te bieden heeft met indruk-

wekkende koorklanken, aangrij-
pende aria’s en beschouwende 
koralen. Een eeuwenoud ver-
haal, gevat in tijdloze en spiritu-
ele muziek. Geen wonder dat dit 
werk een grote aantrekkings-
kracht heeft in onze huidige tijd. 
Een niet te missen hoogtepunt 
in het muzikale jaar.
Bij de Johannes Passion, geba-
seerd op het evangelie van Jo-
hannes, ligt de nadruk meer op 

het proces van de veroordeling 
van Jezus en minder op het lij-
den. Het centrale punt van deze 
passie is dan ook het moment, 
dat Pontius Pilatus zwicht voor 
de druk om Jezus ter dood te la-
ten brengen. Vanuit het koraal 
“Durch dein Gefängnis, Gottes 
Sohn” is de opbouw van de Jo-
hannes Passion symmetrisch 
opgebouwd. 
De toegangsprijs is 25 euro in-
clusief pauzedrankje en garde-
robe. Kaarten voor dit concert 
kunnen besteld worden via tel. 
023-5262293 of rechtstreeks bij 
de kassa van de Philharmonie 
op 0900-5111222. Aanvang is 
19.30uur.
Meer informatie is te vinden op 
www.concertkoorhaarlem.nl



Heemstede - De indianen deden 
het al, rekening houden met de 
altijd waaiende Noordoost pas-
saat. Zij bouwden de smalle zij-
de van hun woningen op de wind 
met een raam aan de voorkant én 
aan de achterkant. Zo maakten ze 
optimaal gebruik van de ventila-

tie door het huis. Met gemiddeld 
32 graden is het daardoor altijd 
aangenaam. De basiswoning was 
en is nog steeds het ‘cunucuhuis’, 
zeg maar het huis van een keuter-
boertje, dat model stond voor de 
latere bouw, ook toen de wonin-
gen na 1940 airconditioning kre-
gen. Voor Michel Bakker en zijn 
vrouw Olga van der Klooster een 
dankbaar onderwerp voor hun 
project Waardestellingen Monu-
menten Aruba, dat zij in 1999 in 
zeven maanden uitvoerden voor 
het Arubaanse Ministerie van 
Cultuur. Michel Bakker is archi-
tectuurhistoricus en klassiek ar-

cheoloog. Hij was betrokken bij 
opgravingen in Pompei. Een ver-
dere specialisatie is religieuze 
bouwkunst, waaronder de houten 
zendingskerkjes en missieposten 
overzee. Olga van der Klooster is 
beeldend kunstenaar, architec-
tuurhistoricus en specialist histo-

risch kleurgebruik. Daarnaast is 
zij gespecialiseerd in bouwwer-
ken van de dienst Openbare Wer-
ken op de Nederlandse Antillen, 
Aruba en Suriname. Zij heeft ja-
ren op Aruba gewoond.  

Kleurrijk Aruba
Samen voltooiden zij onlangs het 
boek Bouwen in de wind, historie 
van Aruba waarin zij een totaal 
overzicht geven van de monde-
linge geschiedenis, opgetekend 
uit de monden van de oudere 
overheidsdienaren, Arubaanse 
bouwrituelen om geluk, voor-
spoed en vruchtbaarheid in het 
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Publicatie 
krant helpt
Heemstede – Het tonen van 
een foto met flink wat fietsen 
en een overbodig verkeersbord 
voor de zaak Rekoert heeft het 
juiste resultaat gehad, zo mailen 
Marjon en Geer Rekoert.
“Veel dank voor het plaatsen 
van onze foto en ons verhaal-
tje erbij. Het had meteen resul-
taat: dezelfde dag nog was het 
bord weg, en een week later wa-
ren ook de fietsen verdwenen! 

Voor...

...en naZie bijgaande foto. Nu nog een 
fietsenrek aan de overkant!”

Boek over Arubaanse architectuur

Bouwen op de wind, 
historie van Aruba

nieuwe huis af te dwingen, infor-
matie over lokale ambachtslieden 
en het gebruik van lokale bouw-
materialen. Ook de uitheemse 
invloeden op de bouwkunst door 
de komst van de Spanjaarden  
en later de West-Indische Com-
pagnie, de Nederlandse forten-
bouwers en Nederlandse ingeni-
eurs die het “Koloniale Classicis-
me brachten, blijven niet onbe-
sproken. Zelfs de invloeden van 
de zogeheten Bandungstijl uit 
Nederlands-Indie en het Nieu-
we Bouwen  zijn onmisbaar. Ar-
chitecten konden, anders dan in 
Nederland, op Aruba gemakke-
lijker hun gang gaan, maar veelal 
wel het cunucuhuis, de blokken, 
als basis. Met alle respect voor 
vormen van bijgeloof die voor-
schreef dat hout verwerkt moest 
worden tussen volle maan en de 
volgende vijf dagen. Proeven met 
bouwsels gemaakt rond nieuwe 
maan hielden twee jaar stand. 
Andere vormen van bijgeloof en 
typisch Arubaanse rituelen en 
gewoonten maken het boek ge-

binnenhuis van de bilt
binnenhuis van de bilt  |  Ophelialaan 90  |  1431 HK  Aalsmeer

tel.: 088 - 7360255  |  www.vandebilt.nl  |  info@vandebilt.nl
Geopend van di. t/m vrij. van 8.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Op zat. van 9.00-16.30 uur.

Altijd voldoende parkeerruimte.

 Cube - het veelzijdige kastensysteem van 

- show en advies -

ADVfebr_Cube_NM.indd   1 25-02-2008   16:13:06

makkelijk leesbaar en aantrek-
kelijk voor iedereen die geïnte-
resseerd is in Aruba. Boeiend 
is het verhaal van Olga van der 
Klooster over het ontstaan van 
de kleurrijkdom op Aruba en de 
symbolische betekenis van een 
aantal kleuren. Op zoek naar de 
oorspronkelijke kleuren maak-
te Olga kleurtrapjes bij een aan-
tal cunucuhuisjes. Hierin was de 
bijdrage van Arubanen heel be-
langrijk. Veel gesprekken  met 
mensen vindt u overigens door 
het hele boek heen. Alhoewel 
het boek in een beperkte op-
lage is gedrukt en bedoeld was 
voor de opdrachtgever, het Mo-
numentenbureau Aruba, is het 
boek belangrijk voor het be-
wustzijn van ambtenaren en voor 
Nederlandse architectuurhisto-
rici en monumentenzorgers en 
een naslagwerk en inspiratie-
bron voor architecten. Geïnteres-
seerd in dit boek? Het kost 49,50 
euro. Tel: 023 5470626 of e-mail 
michel.m.bakker@planet.nl. 
Ton van den Brink
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Langdurig debat over een hamerstuk

Motie vermindering 
CO2 niet aangenomen
Heemstede - Ida Sabelis (Groen 
Links) had zich haar afscheid uit 
de raad anders voorgesteld.
Zij heeft intussen de gemeente-
raad verlaten, om voor langere 
tijd als gast hoogleraar te gaan 
werken op de universiteit van 
Lünenburg in Duitsland.
Zij dacht, op de laatste avond 
van haar aanwezigheid in de 
raad, nog een motie aangeno-
men te krijgen als aanvulling op 
het milieubeleidsplan. Milieu is 
bij uitstek een onderwerp waar 
Groen Links werk van maakt. 
Vooral de VVD dacht hier ge-
heel anders over en verstoorde 
het debat op een voor raadsle-
den vrij ongepaste wijze. Tijdens 
de behandeling van de motie 
ontstond binnen  de VVD-frac-
tie een jolige sfeer. Zonder veel 
acht te slaan op datgene dat de 
andere sprekers over dit onder-
werp hadden te melden ging 
men onderling in gesprek. De 
VVD was van mening dat het 
gehele beleidsplan al was afge-
kaart in de commissie en daar-
om nu als hamerstuk op de 
agenda stond. Om de discussie 
nu weer over te doen zagen de 
liberalen niet zitten.

Kansen onbenut 
Niet  helemaal onterecht maak-
te de PvdA een opmerking over 
het gedrag van de VVD-fractie 
en fractievoorzitter Maas ver-
weet de VVD dat zij geen dis-
cussie wilde voeren, volgens 
hem een raadsfractie onwaar-
dig. Het milieubeleidsplan is 
een lijvig boekwerk met daar-
in de plannen m.b.t. het milieu. 

Op onderdelen is het plan wollig 
en vaag. De materie is complex 
en veel onderdelen zijn slecht 
meetbaar. Wanneer is bijvoor-
beeld grond vervuild en wegen 
de kosten van het opruimen op 
tegen de mogelijke schade door 
vervuiling? Ook het terugverdie-
nen van investeringen op een 
milieumaatregel is van belang 
voor de afweging bepaalde za-
ken wel of niet te doen.
Volgens GroenLinks straalt het 
beleidsplan onvoldoende ambi-
tie uit en is er nog veel ondui-
delijk. Sabelis constateerde dat 
er ook bij de bouw van het nieu-
we raadhuis kansen onbenut 

zijn gebleven. Zij werd gesteund 
door de PvdA, omdat deze par-
tij van mening is dat juist de ge-
meente het goede voorbeeld 
moet geven en er ook meer aan 
voorlichting moet worden ge-
daan.

Cursus beginnen raadslid
Concreet vroeg GroenLinks om 
50.000 euro extra om de CO2 
uitstoot te verminderen, en om 
een uitvoeringsplan en wel voor 
23 mei, zodat de gegevens bij 
de opening van het raadhuis op 
de milieumarkt gepresenteerd 
kon worden. Wethouder Sjaak 
Struijf (PvdA) wees de motie 
van de hand. “Wij spannen ons 
al bovenmatig in om het milieu 
te sparen en bekijken steeds 
waar besparing kunnen wor-
den gehaald.” Het CDA vond de 
motie sympathiek maar miste 
de dekking van de gevraagde 
50.000 euro. De VVD wilde nog 
wel kwijt dat de motie niets toe-
voegt en er geen dekking is. Sa-
belis wilde het geld gewoon uit 
de reserves halen evenals v.d. 
Hoeven (PvdA). Dit ontlokte v.d. 
Velde (CDA) de opmerking dat 
deze raadsleden maar eens snel 
een cursus beginnend raadslid 
moest gaan volgen.

Bij de stemming bleek dat 
het beleidsplan met overgrote 
meerderheid werd aangenomen 
met alleen twee GroenLinks le-
den tegen. De ingediende motie 
werd met 9 voor en 10 tegen af-
gewezen. Twee raadsleden wa-
ren afwezig.
Eric van Westerloo

Tijdens de avond nam Ida Sabelis 
een beetje bedroefd afscheid van 
de raad door het op de valreep 
verworpen zien van haar laatste 
motie. Zij wordt opgevolgd door 
Peter van der Velden, voormalig 
voorzitter/woordvoerder van de 
fietsersbond in Heemstede.

INGEZONDEN
Duizend inspraakbrieven pleiten voor

fietspad Binnenweg
Heemstede - De komende maand moet het col-
lege B&W van Heemstede een cruciale beslissing 
nemen over de herinrichting van de Binnenweg. In 
februari heeft het college twee varianten ter inzage 
gelegd. Tot en met 27 februari kunnen burgers hun 
mening daarover insturen. Het college wil fietsers 
en auto’s door elkaar op één rijbaan (‘gemengd 
profiel’). Ook wil men langs die rijbaan over vrij-
wel de gehele lengte parkeerplaatsen zowel links 
als rechts, dus ook op de smallere stukken van de 
Binnenweg. Hoewel het college hieraan de voor-
keur geeft, biedt men ook een alternatieve variant: 
met aan één kant een fietspad. In de afgelopen we-
ken hebben de hieronder genoemde vier organisa-
ties hun best gedaan om de burgers hierover te in-
formeren via een flyer. Een aantal vrijwilligers heeft 
daarvoor een aantal uren op de Binnenweg gestaan.  
Negen van de tien mensen reageerden daarop door 
een inspraakbrief te ondertekenen. Op deze ma-
nier zijn zo’n 1000 inspraakbrieven verzameld. In die 
brieven wordt gepleit voor de variant met fietspad, 
omdat dat veel veiliger is voor fietsers. Tevens wordt 
gepleit voor minder parkeerplaatsen op de smalle 

stukken van de Binnenweg, en meer op het bre-
de gedeelte. Zodoende kunnen de nu smalle stoe-
pen breder worden, terwijl het aantal parkeerplaat-
sen vrijwel gelijk kan blijven. Dit pakket brieven is 
dinsdag 26 februari aangeboden aan de wethouder 
van verkeer Christa Kuiper in het (tijdelijke) raad-
huis aan de Havenstraat 87. Naast de organisaties 
waren mensen aanwezig die hun persoonlijke ver-
haal vertelden. Zo was er een meisje dat dagelijks 
via de Binnenweg van school naar huis moet fiet-
sen, en iemand die daadwerkelijk is klemgereden 
door een inparkerende auto, en andere pijnlijke er-
varingen. Op een drukke dag zijn er pér parkeer-
plaats meer dan 50 parkeerbewegingen. In een ‘ge-
mengd profiel’ zijn dat straks auto’s die zowel links 
als rechts gaan in- en uitparkeren en daarbij steeds 
fietsers moeten kruisen. Een situatie die dan straks 
voor nog meer overlast en gevaar zorgt. 

Fietsersbond Heemstede
Vrouwenadviescommissie Heemstede
Vereniging Oud-Heemstede Bennebroek
COSBO, de gezamenlijke ouderenbonden

Marja Jager exposeert in 
Gemeentehuis Bennebroek

Bennebroek - De Stichting Tentoonstellingen Bennebroek 
organiseert van 5 t/m 31 maart in het gemeentehuis van 
Bennebroek een tentoonstelling met werk van Marja Jager. 

Marja Jager heeft sinds twee jaar haar atelier aan de Glipper-
weg 83 in Heemstede. Nadat zij afstudeerde aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag als autonoom 
beeldend kunstenaar, exposeerde zij verschillende malen in Den 
Haag. Nadat zij en haar man in 2005 in Heemstede kwamen 
wonen moesten zij eerst hun huis verbouwen voordat er weer tijd 
en rust was om te schilderen. Vroeger maakte zij schilderijen en 
tekeningen met patronen die zij vond in de samenleving en als 
herinnering aan de zomerjurkjes uit haar jeugd. 
Sinds haar verhuizing vind zij haar inspiratie in hun grote tuin, die 
ze zelf hebben ontworpen en aangelegd. De tuin is zo sfeervol 
dat een fotostudio deze regelmatig gebruikt als achtergrond voor 
reportages. De vele oude fruitbomen en de bloemenweelde zijn 
mede daardoor zo belangrijk voor haar geworden dat ze deze als 
het ware moet schilderen. Ze stelt zich hierbij de vraag;  waarom 
vind ik dit mooi? Welk detail of aspect van deze boom, bloem of 
tak is het meest typisch?  Dit resulteert in werk dat toch weer 
herinnert aan haar schilderijen van patronen. Takken en soms 
bloesem tegen de achtergrond van de blauwe lucht. Marja ge-
bruikt diverse materialen. Acryl en pastel worden gebruikt voor 
haar tekeningen, vaak studies voor grotere schilderijen die wor-
den uitgevoerd in olieverf. Naast de tekeningen en schilderijen 
van bomen zijn er ook enkele portretten te zien.

Creatief aan de slag bij Casca
Geurige Crémes en pomanders 

naar historisch recept
Heemstede - Bent u graag met uw handen bezig? Kennismaken 
met nieuwe technieken en materialen, inspiratie opdoen en talen-
ten ontwikkelen? 
Op donderdag 6 maart start de cursus Crèmes en pomanders (geur-
ballen), in geuren en kleuren. Geuren roepen bepaalde gevoelens 
op, soms uit het verleden. Iedereen heeft wel een persoonlijke voor-
keur. In de cursus gaat u samen met docente Annelore Blom aan de 
slag met historische recepten van de klassieke oudheid tot heden en 
worden huidcrèmes, scrubs, massageolie en badzout gemaakt. Met 
een mooie verpakking en als sluitstuk een klassieke massage wordt 
de cursus afgerond.
Deze cursus is vanaf donderdag 6 maart van 20.00-22.00 uur bij 
Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten: 40,- 
euro voor 4 lessen.
Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag van 9.00-.12.00 uur, tele-
foon: 023-548 38 28 kies 1. Meer info: www.casca.nl.
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INGEZONDEN

Gevaarlijk fi etsen Binnenweg blijft
Naar het zich laat aanzien blijft het op de Binnenweg gevaarlijk 
fi etsen. De nieuwe plannen die de gemeente op 5 februari presen-
teerde geven niet veel hoop: de voorkeur ligt bij een rijstrook die 
fi etsers en auto’s het samen uit laat zoeken. 
Elke dag met de fi ets op de Binnenweg is er wel een gevaarlijk si-
tuatie die (gelukkig) meestal maar net goed afl oopt. Met snijden-
de auto’s en achteruit rijdende auto’s die uit een parkeervak ko-
men, ben je als fi etser volkomen overgeleverd aan je eigen snelle 
reactie en oplettendheid.  Sommige autobestuurders werpen je 
dan nog een boze blik toe ook (dat zijn de mensen die zelf nooit 
fi etsen, natuurlijk).
Met de kinderen op weg naar school of voetbalclub, vermijd ik de 
Binnenweg en fi ets ik altijd over de Heemsteedse Dreef, waar het 
naar mijn idee veiliger fi etsen is met de kinderen naast je dan op 
de Binnenweg, omdat er een afzonderlijk fi etspad is. En dat is pre-
cies wat er op de Binnenw3eg ook zou moeten komen: voor zowel 
de linker- als de rechterkant graag een afzonderlijk fi etspad!
Voor auto’s, leveranciers in vrachtauto’s en fi etsers is dat veiliger 
en duidelijker, want tenslotte wil iedereen graag in Heemstede zijn 
boodschappen blijven doen en lopen nu de meest kwetsbare ver-
keersdeelnemers nog onnodige veel risico’s! 
Mariëlle Kaars–Sijpesteijn-Stelwagen, Jacob van Campenstraat 10.

Administratieve Thuishulp
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) 
biedt Administratieve Thuishulp.
Deze hulp is bedoeld voor zelfstandig wonen-
de ouderen uit Heemstede die hulp nodig heb-
ben bij hun persoonlijke fi nanciële administra-
tie, zoals:
• het betalen van rekeningen
•  het regelen van periodieke betalingen (huur, 
gas water en licht, premies, abonnementen)
•  het invullen van formulieren en declaraties
•  het overzichtelijk op bergen van de admini-
stratie
Voorwaarden voor deelneming zijn: een inko-
men niet hoger dan ca. 30.000 euro per jaar en 
een maximum vermogen tot ca. 20.000 euro. 
U wordt geholpen door vrijwilligers van WOH, 
zij zijn speciaal opgeleid om gezamenlijk de 
bank/girozaken te regelen. Kosten voor het
ordenen van de administratie zijn éénmalig 10 
euro. Daarna per bezoek 6 euro.

Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema ‘De maal-
tijd keuze van een speciale gast’. Maandelijks 
nodigen wij een speciale gast uit aan tafel, die 
een menu naar eigen keuze samenstelt en ver-

telt over haar/zijn werkzaamheden en hoe zij/
hij tot de keuze van dit menu is gekomen. Op 
dinsdag 25 maart om 12.30 uur wordt men har-
telijk welkom geheten door de gastvrouwen, in 
de grote zaal van WOH.
De speciale gast is deze keer Marja Schulp-
zand, sociaal-cultureel werker van de Pauwe-
hof. Zij heeft gekozen voor o.a. mosterdsoep, 
kip, groenten, gebakken aardappels en ijs als 
nagerecht. Kosten: 9,50 euro. 
De dinerbon kan vanaf dinsdag 4 maart wor-
den gekocht bij de receptie van WOH, Lieven 
de Keylaan 24 op maandag t/m donderdag van 
09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 
uur. 

Dagcentrum Lieven de Key (ZorgBalans)
Het dagcentrum is bedoeld voor ouderen in de 
gemeente Heemstede en omgeving die zelfstan-
dig willen blijven wonen en gedurende de dag 
in meer of mindere mate persoonlijke aandacht 
en/of zorg nodig hebben. 
Het dagcentrum biedt bijvoorbeeld gezamenlijk 
gebruik van de maaltijd, hulp bij medicijnvoor-
schriften, bewegen voor ouderen, gezelschaps-
spellen, luisteren en maken van muziek... Voor 
informatie neemt u contact op met de coördi-
nator via telefoon 023 8916164.

Casca nieuws
Bezoek Selimiye Moskee  
In 1968 opende de Selimiye Moskee in Haarlem 

haar deuren. Eerst om de Turkse arbeiders de 
gelegenheid te geven hun geloof te belijden, 
later kreeg de moskee ook een sociale functie. 
Naast de gebedsruimten zijn er een ontmoe-
tings-centrum, leslokalen en een bibliotheek. 
In het Reinalda Park in Parkwijk is een nieuwe 
moskee gebouwd. De deuren staan open voor 
iedereen die nieuwsgierig is naar de Turkse re-
ligie, cultuur en het gebouw. Een gids geeft een 
rondleiding op dinsdag 11 maart. Kosten: 6 euro. 
Opgave in de Luifel, Herenweg 96 tot uiterlijk 
donderdag 6 maart.

Cursus Nordic Walking
Het wandelen met poles (stokken) is voor seni-
oren ideaal: het ontlast de spieren in de nek, 
schouders en knieën. Men kan lekker in de bui-
tenlucht het uithoudingsvermogen verbete-
ren en calorieën verbranden. Op woensdag 19 
maart start een cursus Nordic Walking voor 
beginners onder leiding van docente Ati Klijn. 
Er is een mogelijkheid om poles te huren. De 
5 lessen zijn van 9.30-11.00 uur. Er wordt ge-
start vanaf de parkeerplaats bij Leyduin, in-
gang Leidsevaart aan de overkant van de Man-
padslaan. Kosten: 35 euro huur poles 2,50 euro 
per keer. Inlichtingen en/of opgave telefoon: 
023-548 38 28   www.casca.nl.

Website WOH
Informatie over WOH kan men vinden op de 
website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Administratieve Thuishulp

telt over haar/zijn werkzaamheden en hoe zij/
hij tot de keuze van dit menu is gekomen. Op 
dinsdag 25 maart om 12.30 uur wordt men har-
telijk welkom geheten door de gastvrouwen, in 
de grote zaal van WOH.
De speciale gast is deze keer Marja Schulp-

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 
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Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 
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Uit de gemeenteraad

Leerlingenstop op Hageveld
Heemstede - Groeit de Heem-
steedse bevolking nu wel of 
niet? Om zaken te plannen voor 
de toekomst is het nodig om te 
weten of de bevolking groeit of 
afneemt. Over het totaal aan-
tal inwoners dat wordt verwacht 
in 2020 bestaat onduidelijk-
heid. Volgens het ministerie van 
VROM, dat zicht richt op de wo-
ningbehoefte, heeft Heemstede 
in 2020 23.819 inwoners. Volgens 
de rekenmeesters van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek 
zijn dat er in 2020 zeker 26.946. 
Een niet onbelangrijk verschil 
dat om nader onderzoek vraagt. 
Het college gaat dit voor de raad 
uitzoeken. Op dit moment telt 
Heemstede 25.700 inwoners.

Busverbindingen
De politiek wil de burger in de 
bus hebben. De bussen moeten 
er dan wel zijn en hier schort het 
nog wel eens aan. In Heemste-
de zal lijn 3 op 28 februari weer 
haar normale route rijden omdat 
de kruising Camplaan/ Raad-
huisstraat dan weer wordt open-
gesteld voor het verkeer. Uit de 
raad kwam de vraag of er bij lijn 
4 mogelijk twee haltes bij kon-
den komen en wel op de Lanck-
horstlaan en nabij de Heren-
weg. Wethouder Kuiper gaat dit 
bij Connexxion navragen maar 
verwacht daar niet zo veel van. 

Dit vooral omdat juist de Lanck-
horstlaan zich niet leent voor 
een bushalte en de bewoners 
zich zullen verzetten tegen een 
dergelijk voorstel.

Leerlingenstop Hageveld 
De scholen in de regio hebben 
afgesproken dat zij nieuwe leer-
lingen voortaan gaan ‘inloten’. 
De achtergrond is dat er opti-
maal gebruik moet worden ge-
maakt van de capaciteiten van 
de scholen.
Zo ook het Heemsteedse Colle-
ge Hageveld. Zij gaan terug van 
1274 leerlingen nu naar 1147 het 
volgende schooljaar. Raadslid 
Annelie Brummer (VVD) maakt 
zich zorgen dat de Heemsteed-
se jeugd misschien geen plaats 

meer kan vinden op Hageveld. 
Wethouder Struijf heeft hier al 
over gesproken met de school 
maar kan weinig doen. De 
school is autonoom in haar aan-
namebeleid. Zij gaan inderdaad 
dit jaar met één brugklas minder 
van start. De afgelopen jaren 
waren er ongeveer 68 leerlin-
gen uit Heemstede die zich aan-
meldden op de school. Dit jaar 
worden er slechts 63 toegelaten, 
dus een gering aantal moet he-
laas een school elders zoeken. 
Op 21 maart is er duidelijkheid 
en heeft een notaris bepaald wie 
er mag beginnen in de brugklas. 
Tot eind maart kunnen afgewe-
zen leerlingen dan nog op zoek 
gaan naar een andere school.
Eric van Westerloo

Miesje weer terecht
Heemstede – De heer Jan Vardink Huiskamp 
is opgetogen. Blij liet hij weten dat de kat des 
huizes, Miesje, weer terecht is.
Vorige week berichtte de Heemsteder over de 
vermissing van de poes. “Ze is gevonden in
een huis verderop aan de Heemsteedse Dreef”, 
vertelt Jan.
Naar aanleiding van het stukje is hij vijf keer 
gebeld (“zelfs uit Bennebroek”).

Poes lift mee met bestelbus
Heemstede – Poes Moeske van Gerda Halbertsma is ook weer te-
rug. Vier weken was ze weg, maar inmiddels heeft ze haar plaats in 
huis weer ingenomen, zoe foto. Gerda: “Nog bedankt voor het plaat-
sen van onze zoektocht naar Moeske. Ik zie niet direct verband met 
haar terugkeer, maar wij zijn dol-
blij dat ze na vier weken weer 
thuis is. Door de dierenambulan-
ce vanuit Vijfhuizen (ik vermoed 
dat ze achter in een bestelbus-
je meegelift is) naar het asiel in 
Hoofddorp gebracht. Regelma-
tig keek ik op de sites van omlig-
gende asiels en zie daar!”
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VEW zwaar gestraft
Heemstede - Het staken van de wedstrijd VEW- Hoofddorp dit 
weekend heeft voor beide verenigingen verstrekkende gevolgen. De 
strafkamer van de KNVB strafte beide verenigingen met een fikse 
geldboete en vijf (!) punten in mindering.VEW gaat hier niet mee ak-
koord en gaat in hoger beroep. VEW vindt dat zij niet schuldig is aan 
de ongeregeldheden: “De spelers van Hoofddorp sloegen en schop-
ten naar alles wat VEW was.” Toch wordt er zaterdag 1 maart weer 
gevoetbald:

VEW-1- RCH-1      14.30 uur
VEW-2- Kismet-2          11.30 uur
HBC-2- VEW-3      14.30 uur
VEW-4                    Vrij 
Swift-10- VEW-5    15.00 uur
VEW-vet- K’land-vet    14.30 uur
VEW-b- Geelwit-b         11.30 uur
DSK-c- VEW-c           14.00 uur
United-d- VEW-d   10.30 uur
HBC-e- VEW-e1         10.15 uur
VEW-e2- Hoofddorp-e     10.30 uur
VEW-e3- T’vogels-e     10.30 uur
Onze G.-f- VEW-f1      09.30 uur
Olympia-e- VEW-me       10.00 uur
Bl’daal-f- VEW-f2             09.00 uur
VEW-f3- Zw’burg-me        09.30 uur
VEW-f4-VSV-f             09.00 uur

Winnaars Open Theo 
Tielrooij Damtoernooi

Heemstede - Op de dinsdagavonden 12 en 19 februari jl. heeft 
Damclub Heemstede voor de negende maal het Open Theo Tielrooij 
Damtoernooi in de Princehof georganiseerd. Hoewel er minder in-
schrijvingen waren als voorgaande jaren, werd er door 30 dammers 
uit de regio Kennemerland een enorme strijd geleverd in dit rapid-
toernooi om de prijzen. Onder de bezielende leiding van arbiter Cor 
Verdel werden de 8 ronden afgewerkt (4 per avond). Op dinsdag 19 
februari reikte mevrouw Christel Tielrooij na afloop als volgt de prij-
zen uit:
Hoofdklasse: 1. Mark Deurloo (Haarlemse Damclub) 2. Stefan Stol-
wijk (Damclub Heemstede) 3. Jesse Bos (Damclub IJmuiden)
Eerste klasse: 1. Cees Weijers (Damclub Heemstede) 2. Leo Hablous 
(Haarlemse Damclub) 3. Piet Kok (Damclub IJmuiden)
Tweede klasse: 1. Frans Langeveld (Damclub Heemstede)
Frans Elzenga

Op de foto: staande vlnr: arbiter Cor Verdel, Piet Kok, Stefan Stolwijk, 
Leo Hablous, Jesse Bos. Zittend vlnr: Frans Langeveld, Mark Deurloo, 
Cees Weijers.

HBC G 2 – Uitgeest G1: 2-3
Verlies voor HBC maar 
het komt wel goed
Heemstede - Gelukkig Nieuw-
jaar, en de beste wensen! Dat is 
meestal de openingszin bij de 
eerste wedstrijd in het nieuwe 
jaar. Hoewel dat door allerlei om-
standigheden wel het geval was 
kan dat eind februari echt niet 
meer. Zolang zonder competitie 
wedstrijd kan eigenlijk ook niet. 
Toch was het zo. De meeste be-
zoeken dan wel trouw de trai-
ningen, maar het gaat toch om 
de wedstrijden. Dan gaat het er-
om. Dan moet je er staan. Uit-
geest stond er ook. HBC niet. 
We konden elkaar niet vinden. 
Passes kwamen niet aan. Veel 
onnodig balverlies. Nauwelijks 
een actie. Kortom: het liep niet. 
Dat we halverwege toch maar 
met 0-1 achterstonden hadden 
we te danken aan Wesley. Met 
fantastische reddingen zorgde 
hij ervoor dat de stand hoopvol 
bleef. Want ja, 0-1 is voor een 
goed voetballend G2 niet on-
overkomelijk. Maar ook in de 
2e helft kwam de spirit er niet 
in. Integendeel, het werd zelfs 
0-3. Toen iedereen zich daar-
mee leek te verzoenen volgde 

er toch nog een kleine opleving. 
Michael liep al op zijn tandvlees 
(ondanks de professioneel uit-
ziende verzorging van Frank) 
maar wist toch Davy te bereiken. 
Die haalde eindelijk eens uit en 
de eer was gered. Door een mis-
lukte voorzet van Sebastiaan 
werd het zelfs nog 3-2 en floot 
Alwin voor het eindsignaal. Bij 
de afsluitende penaltyserie blijkt 
ten slotte nog dat scoren best 
wel lukt. Dan ligt het zeker toch 
het wedstrijdritme. Als dat zo is 
komt het wel goed, want we zijn 
weer begonnen.
Leo Holdorp

Goud, zilver en … pech voor 
Heemsteedse synchroonzwemsters
Heemstede - Afgelopen zon-
dag reisden de synchroonzwem-
sters van HPC af naar Zaandam 
voor een uitvoeringenwedstrijd 
binnen de Kring Noord-Holland. 
Zwemsters van 5 verschillende 
verenigingen uit Noord-Holland 
toonden met een uitvoering op 
muziek hun kunnen. Er zijn di-
verse categorieën, zoals solo’s, 
duetten en groepen. Daarnaast 
wordt onderscheid gemaakt 
naar leeftijd. 
De jury van 12 personen geeft 
cijfers voor de technische waar-
de en de artistieke waarde van 
de uitvoering. Daarnaast wordt 
gecontroleerd of de uitvoering 
aan alle regels voldoet, en wor-
den er eventueel strafpunten 
uitgedeeld.
De Juniorenploeg werd door 
een ongelukkig voorval gedis-

kwalificeerd. Eén van de zwem-
sters verloor haar neusklem. De 
neusklem is van vitaal belang 
voor een synchroonzwemster. 
Als een zwemster zonder neus-
klem ondersteboven in het wa-
ter hangt om haar benen boven 
water uit te laten steken, dan 
loopt het water de neus in. Dit 
is behalve bijzonder pijnlijk ook 
erg ongezond. Het was voor de-
ze zwemster niet mogelijk om de 
uitvoering te voltooien. Als een 
ploeg de uitvoering niet geza-
menlijk voltooit, volgt diskwa-
lificatie. Omdat de zwemsters 
een jaar lang voor deze uitvoe-
ring hadden getraind, mochten 
ze hun uitvoering aan het einde 
van de wedstrijd alsnog aan het 
publiek laten zien. Ze hebben 
een prachtige uitvoering neer-
gezet die zeker in de prijzen zou 

zijn gevallen. Het publiek rea-
geerde dan ook enthousiast.

Seniorenduet 
De senioren van HPC hebben 
eveneens een mooie uitvoe-
ring gezwommen. Voor het eerst 
sinds jaren heeft HPC weer een 
seniorenploeg van 8 zwemsters. 
Ze werden beloond met een 
gouden medaille. Goud was er 
ook voor de seniorensolo van 
Lilian van der Waals en de ju-
niorensolo van Kimberley van 
Raavenswaaij. Verrassend was 
het seniorenduet van Mariette 
Kol en Lilian van der Waals. On-
danks het feit dat deze zwem-
sters nog maar kort samen trai-
nen hebben zij een prachtig duet 
gezwommen dat werd beloond 
met een zilveren medaille! 

Mooie prestatie van 
Anouk van Dam

Heemstede - In Leiden wer-
den het weekend de jaar-
gangwedstrijden voor minio-
ren gehouden. De snelste 18 
van Nederland mogen aan de-
ze zwemwedstrijden meedoen. 
Anouk van Dam was de enige 
van HPC-Heemstede die beide 
dagen aan de start verscheen. 
Zaterdag zwom zij een heel 
mooi nieuw PR op de 100 m. 
rugslag. Haar tijd van 1.27.84 
was goed voor een 8-ste plaats 
bij de 11-jarigen en een nieuw 
clubrecord.  Op zondag kwam 
ze aan de start voor het zwa-
re 200 m. wisselslag. Ook hier-
op zwom ze heel goed, maar 
maakte een klein foutje bij één 
van de keerpunten. Haar tijd 
van 3.20.19 min. was wel 27 tel-
len sneller dan haar oude tijd.  
Anouk kan trots zijn op haar 
mooie prestaties.

Bingo voor de jeugd
Heemstede - Vind jij bingo ook 
zo vet? Ben je tussen de 11 en 14 
jaar, dan kun je je geluk komen 
beproeven bij Plexat op vrijdag 7 
maart. Wie weet win jij wel zo’n 
superleuke prijs!  Start is om 
19.30 uur en het duurt tot 22.00 
uur. Kosten: 5,- euro. Geef je van 
tevoren op. Dit kan in Plexat bij 
Casca, Herenweg 96, Heemste-
de of  telefonisch: (023)5483828 
of via e-mail plexat@casca.
nl. Zie voor het hele program-
ma van ‘t Is weer Vrijdag’ ook 
www.casca.nl bij Plexat.



De liefde dus is een fi ctief-his-
torische roman over de beken-
de 18de eeuwse Nederlandse 
schrijfster en fi losofe Belle van 
Zuylen. Joke J. Hermsen neemt 
de jaren 1784-1786, waarin Bel-
le van Zuylen een diepe levens-
crisis doormaakte, als uitgangs-
punt. Zij toont haar heldin in 
haar worsteling met essentiële 
levensvragen en haar verlangen 
naar een gezonder en gelukki-
ger leven. En passant schetst zij 
een imponerend beeld van het 
18de eeuwse Frankrijk dat zich 
opmaakt voor de Franse revolu-
tie. Meer informatie vindt u op
www.jokehermsen.nl
Toegang 5,- euro Reserveren ge-
wenst. Boekhandel Blokker is ge-
vestigd aan de Binnenweg 138.
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Interview bij boekhandel Blokker

‘De liefde dus’
Heemstede – Literair journalist Maarten Dessing interviewt 
Joke J. Hermsen over De liefde dus. Dat vindt plaats op woens-
dag 5 maart, aanvang 20.00 uur.

Geachte redactie,

Heemstede - Een poosje geleden heb ik dit CD-schilderijtje ont-
vangen met een alleraardigst briefje. De creatieve maakster wilde 
anoniem blijven, maar ik vind het toch de moeite waard om haar 
via een ingezonden stukje in uw krant 
te bedanken. Zij schreef dat zij de 
rubriek ‘dier van de week’ erg 
leuk vond en dat zij zo nu en 
dan hiervan iets leuks maak-
te. Ik heb het CD-schilderij-
tje bij het vrouwtje van Mo-
kie afgeleverd en deze vroeg 
mij, namens haar, de anonie-
me maakster hartelijk te be-
danken. Zij is er blij mee en
hij krijgt een mooi plaatsje.

Hartelijke groet, Corrien Visser.

INGEZONDEN
Vrijwilligerswerk
Vacature Top 3

Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 
3. Staat er een leuke functie 
voor u bij, neem dan contact 
op met José van Duin - maa 
t/m do van 9-12 uur: 023 - 
548 38 28 of kijk op www.vrij-
willigerswerkheemstede.nl. 
Ambities als reisleider op 
de kunstbus?
Voor de Heemsteedse Kunst-
kring fungeren als busleider? 
De bus haalt op dagen dat er 
een voorstelling is, leden van 
de HKK op bij vaste stops en 
brengt ze naar het betreffen-
de theater. Als busleider be-
geleidt u de chauffeur, regelt 
de route en zorgt voor een 
goede sfeer in de bus.
Sportief en sta je stevig in 
de schoenen?
Op het terrein van de Harte-
kamp wonen sinds één jaar 
een groep jonge cliënten die 
graag willen fi etsen, wande-
len of samen willen koken. 
Ben jij die enthousiaste vrij-
williger die dit samen met ons 
wil doen?
Helpt u onze vluchtelingen 
op weg?
In Heemstede en Bennebroek 
wonen vluchtelingen vanuit 
allerlei landen. Vluchtelin-
genwerk zoekt hiervoor vrij-
willigers die voor deze men-
sen aandacht, begrip, prakti-
sche en soms ook juridische 
steun kunnen geven op de 
weg naar een toekomst hier. 
Wilt u zich actief in zetten 
voor onze nieuwe inwoners?

Netwerk-journalist 
in Trefpunt
Bennebroek

Bennebroek - Het is een ge-
vleugeld woord geworden als het 
over de media gaat: de leugen 
regeert. Maar…is dat terecht? 
Gaat het journalisten en repor-
ters alleen maar om de emotie, 
om de kick, en niet om het vin-
den van de waarheid? Of moét 
je soms wel iets uitzenden, ook 
al weet je niet helemaal zeker of 
het wel zo is? Dat zijn vragen die 
vrijdag 7 maart aan de bekende 
radio- en televisiereporter Tijs 
van den Brink van de EO worden 
voorgelegd in het Trefpuntcafé 
in Bennebroek. Hij presenteert 
regelmatig de actualiteitenru-
briek Netwerk en was (tenmin-
ste) de helft van Knevel en Van 
den Brink, dat een tijdje geleden 
veel kijkers trok. Hij weet er al-
les van, van zin en onzin in de 
media, van waarheid en leugen. 
U bent van harte welkom in het 
Trefpuntcafé (Akonietenplein 1, 
Bennebroek,) vanaf acht uur; 
om half negen komt de speciale 
gast aan het woord. De toegang 
is gratis. Voor verdere informa-
tie: www.trefpuntcafe.nl

Achter de oorspronkelijke grafelijke woning (verwoest in een stads-
brand midden 14e eeuw en vervangen door het latere stadhuis) verrees 
aan het eind van de 13e eeuw het klooster van de Predikheren of Domi-
nikanen. Het kloostercomplex kwam later in bezit van de stad Haarlem 
en werd gebruikt om het stadhuis uit te breiden. Het meest herkenbare 
deel van het klooster vormen nog steeds: de Kloostergangen.

Jacintha Reijnders
exposeert in De Waag
Heemstede – De Heemsteedse Jacintha Reijnders is een van de 
kunstenaars die in maart in De Waag exposeert. In de maand maart 
-3 tot 28 maart- exposeert de Kunstenaarsvereniging KZOD (geves-
tigd in het historische gebouw De Waag aan het Spaarne) in een 
even historisch – en zelfs nog ouder pand – te weten de Klooster-
gangen aan de Grote markt Haarlem.  25 Kunstenaars uit diverse 
disciplines tonen hun werk onder het motto ‘De Waag in de Kloos-
tergangen’. De opening vindt plaats op vrijdag 7 maart om 16.00 uur 
door de Wethouder van Cultuur van de Gemeente Haarlem, Chris 
van Velzen.

De 25 kunstenaars van een van de oudste kunstenaarsverenigingen 
van ons land exposeren schilderijen, sieraden, beelden en keramiek 
in de oude gangen in het voormalige klooster in het Stadhuis. De 
diverse werken van deze kunstenaars vertonen ondanks onderlin-
ge verschillen qua stijl, kleurgebruik en uitwerking ook een zekere 
verwantschap. Een verwantschap die zich het best laat omschrijven 
door begrippen als sfeer en intensiteit. 
Kijk ook op: www.kzod.nl De openingstijden zijn maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur  

Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Kinderen en de dood (3)
Laat je een kind afscheid 
nemen van de dode?
Eerst zien en dan pas ge-
loven, gaat bij de meeste 
kinderen op. Daarom is een 
rechtstreekse confrontatie 
met de overledene voor veel 
kinderen heel belangrijk. 
Maar je moet kinderen niet 
dwingen als ze bang zijn. 
Sommige kleine kinderen 
willen niet naar de overle-
dene. Dan is het fijn als er 
iemand is die foto’s maakt. 
Jaren later kunnen ze er mis-
schien naar vragen.

Een overledene wordt thuis 
opgebaard of in een rouw-
centrum. Een thuisopbaring 
is voor kinderen vaak pretti-
ger. De omgeving is bekend 
en dus veiliger. Als het om 
iemand uit het eigen gezin 
gaat, kunnen kinderen de 
overledene zo vaak bezoeken 
als ze willen. Op deze manier 
raken ze wat meer vertrouwd 
met de dode en krijgen ze 
veel meer kans hun vragen 
te stellen. Degene die dood 
is, kan omringd worden met 
zijn eigen spulletjes. Naast 
het bed of de kist kun je een 
tafel neerzetten voor spullen 
die de kinderen meebrengen 
of de tekeningen die ze ma-
ken.

Wanneer een overledene in 
een rouwcentrum is opge-
baard, kun je overwegen een 
aparte bezoektijd voor de kin-
deren afspreken. Bespreek 
met de kinderen wat ze kun-
nen verwachten. Zeg dat ze 
zelf mogen weten of ze naar 
de kist toe lopen, erin kijken, 
de kist of de dode aanraken 
of juist een beetje afstand 
houden. Het is net als het 
bezoeken van een vreemd 
huis, kinderen moeten eerst 

alles in zich opnemen. Daar 
hebben ze de eerste minuten 
voor nodig. Wanneer de kin-
deren gewend zijn, durven ze 
meestal zelf ook te doen waar 
ze behoefte aan hebben. Als 
je als volwassene zelf rust 
uitstraalt, kunnen kinderen 
het bezoek heel goed aan. 
Voor kinderen wordt de dood 
meestal pas angstaanjagend 
als volwassenen angstig zijn 
en die angst tonen.
Geef kinderen rustig de tijd 
om afscheid te nemen op hun 
eigen manier. Vaak willen ze 
dingen in de kist leggen: iets 
dat ze zelf gemaakt hebben, 
een foto, iets dat met de 
hobby van de dode te maken 
heeft of iets dierbaars.

Samen sluiten van de kist.
Wil je kinderen bij alles be-
trekken dan kun je er voor 
kiezen hen aanwezig te laten 
zijn bij het sluiten van de kist. 
Daar kun je een bijzonder ri-
tueel van maken. Je kunt ze 
vragen of ze nog iets mee 
willen geven aan de dode. 
Laat hen dat met enig cere-
monieel in de kist leggen. Het 
is heel duidelijk voor kinde-
ren dat dit het echte afscheid 
is. Als het deksel op de kist 
gaat, kunnen ze helpen de 
schroeven aan te draaien. 
Ze zijn niet alleen verdrie-
tig maar ook trots dat ze dit 
mogen doen en dat hen dit 
toevertrouwd wordt.
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Jubileum Huisconcert ten huize van der Meer
Virtuoze concertstukken, maar ook de Jantjes
Heemstede - Afgelopen week-
einde vonden er  twee jubileum 
concerten plaats. Voor dit vijftig-
ste concert koos Loek van der 
Meer voor een heel bijzondere 
aankleding. Immers tot nu toe 
werd maar mondjesmaat geput 
uit het musical repertoire.
Het leek nu wel of dit in een 
klap moest worden ingelopen. 
Want Dieke van Hoften (so-
praan) en Nick Theunissen (ba-
riton) brachten het toch best 
verwende heemsteedse publiek 
met hun musical repertoire he-
lemaal in extase. Nick heette 
zijn publiek welkom met Will-
kommen uit Cabaret waarbij hij 
al direct zijn visitekaartje afgaf. 
Vervolgens werd geput uit Ca-
baret, Elisabeth, Evita, Les Mi-
serables, Guys and Dolls, The 
Fantom, Rooie Sien, De Jantjes 
en Aïda.
De meeste musicals werden in 
onze moedertaal gebracht en 
dat pakte toch heel goed uit.
Daarbij bleek Dieke, een jeugdi-
ge zelfs ietwat tere verschijning, 
in staat tot een onvervalst plat 
amsterdams optreden. Ook be-
heerste zij het zgn. “belten” die 
typische zangstijl die soms in 
musicals wordt vereist. Nick is 
nu al een echt theaterdier. Hij is 
in het bezit van een bariton om 
jaloers op te zijn. Daarbij han-
teert hij een uiterst verzorgde 
dictie zo noodzakelijk voor ne-

derlands repertoire. Kortom met 
zijn vijf en twintig  jaar een fris-
se verschijning die het helemaal 
kan gaan maken in onze thea-
terwereld. 
Wat ook opvalt is het kwistig ge-
bruik van de “key change”, het 
overschakelen op een hogere 
toonsoort tegen het einde van 
het stuk. Soms is dat lastig voor-
al wanneer de piano juist even 
inhoudt maar Dieke had er niet 
de minste moeite mee. Zo hoor-
den wij van Nick en Dieke o.a. 
een  prachtige key change  in 
“wij zijn als twee schepen in de 
nacht” uit Elisabeth.
Hoewel “de Jantjes” uit 1920, 
destijds gebracht door Louis 
Davids, best wel een oudje mag 
worden genoemd is het hartver-
warmend te zien hoe deze mu-
ziek door de jeugd wordt her-
ontdekt.  Zo hoorden we “wordt 
nooit verliefd, draaien altijd maar 
draaien, in die eeuwige Jordaan 
en Zee van tijd (later door Joop 
van den Ende aan de Jantjes 
toegevoegd).
Op dit concert werd ook Jaap 
van Leeuwen (klarinet) uitgeno-
digd. Deze sympatieke en muzi-
kale verschijning mocht op het 
jubileum concert zeker niet ont-
breken. Daarbij had hij het zich 
niet gemakkelijk gemaakt in zijn 
keuze voor twee bijzonder virtu-
oze concertstukken.  
Loek van der Meer (piano) deed 

zoals altijd de begeleiding op 
professionele wijze maar boven-
dien soleerde hij nog tweemaal 
met François Thomé en John 
Field beide stukken die hem 
heel goed liggen.
Als we misschien denken dat 
het nu wel welletjes is met de 
huisconcerten dan hebben wij 
het grondig mis want de heer 
Van der Meer gaat gewoon door 
en hij is al begonnen met de in-
vulling van het volgende seizoen 
september-december 2008. In-
middels komen daarvoor ook al 
weer boekingen binnen. Huis-
concerten Loek van der Meer 
tel: 023-5282175.
Rudolf  Konersmann

RecensieRecensie

Perspektief in De Luifel
Heemstede - Op zaterdagavond 8 en zondagmiddag 9 maart speelt 
de Bloemendaalse Toneelgroep Perspektief het heerlijke Café Noir 
van Marthie van Overeem en Guus van Reenen in de regie van Henk 
Paulusma. Café Noir speelt zich af in een café, waarvan de kroegbaas 
nog altijd zijn dromen najaagt. Wat had hij graag artiest willen wor-
den... In zijn kroeg, die bezocht wordt door vogels van allerlei plui-
mage, biedt hij grootmoedig een podium aan een keur van artiesten. 
Toneelscènes met een lach en een traan, live-muziek, zang, dans en 
filmfragmenten wisselen elkaar af in deze speels gebrachte kome-
die. Kaarten à 9,00 euro zijn te bestellen via telefoon  023-5321992 of 
via de website www.perspektief.biz. De voorstellingen vinden plaats 
in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang zaterdag 8 
maart om 20.15 uur en op zondag 9 maart om 14.30 uur. 

De landgoederen langs de 
350 jaar oude Leidsevaart
Heemstede - De landgoederen langs de 350 jaar oude Leidse-
vaart is de titel van de dialezing gepresenteerd door mevrouw 
Mieke Wilmink op dinsdagmiddag 4 maart voor het Trefpunt 
Heemstede. De trekvaart van Haarlem naar Leiden heeft voor de 
toegankelijkheid van de landgoederen een belangrijke rol ge-
speeld. Vanaf het voormalig jaagpad langs de vaart kunnen we 
door de zichtassen (kijklijnen) naar deze prachtige landgoederen 
kijken. We zien o.a. Berkenrode, Ipenrode, huis te Manpad, de 
Hartenkamp, Leyduin, Woestduin en Vinkenduin. Het is verras-
send hoeveel moois uit voorbije eeuwen bewaard is gebleven.
U bent van harte welkom op de Trefpuntmiddag die om 14.30 
uur begint in zaal 1 van de Pinksterkerk, Camplaan 18 in het hart 
van Heemstede. Met openbaar vervoer bereikbaar bus 3, 4 of 140 
halte Wipperplein of bus 3 halte Raadhuisplein. Eindtijd ca. 16.45 
uur. Entree: 2,50 euro.

Chansonnière José van Waveren: 
A Titre Personnel
Heemstede - Na jarenlang 
chansons van Barbara en Brel 
gezongen te hebben, brengt 
José van Waveren nu persoon-
lijke chansons over de wereld 
om haar heen. Met teksten over 
het leven, de liefde en de dood, 
in een intieme sfeer omschre-
ven en gezongen. Zo beschrijft 
ze het ontwaken van een nieu-
we dag, waarin ze zich afvraagt 
wat voor werk mensen elke dag 
doen en of ze dat eigenlijk wel 
willen. Lieflijk is het wiegeliedje 
voor een pasgeboren baby. De 
vrijheid van meningsuiting stelt 
ze aan de orde als ze zingt over 
de moord op Theo van Gogh. Een 
avond vol van weemoed en ver-
langen, maar altijd met de nodi-
ge humor. Een zangeres met een 
krachtige stem en een veelzijdig 
repertoire. José wordt begeleid 
door pianiste Maddie Starreveld 
en celliste Naomi Rubinstein.

Wanneer
Het optreden van José van Wa-
veren is op donderdag 6 maart 
om 20.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree 10,00 euro. 
Reserveren is noodzakelijk: tel.: 
023-548 38 28 keuze 1. 

Verteltheater Heemstede
Karel Kraai op vakantie
Heemstede - Op zondag 2 maart is er weer een vertelvoorstelling 
in het sprookjesachtige verteltheater van Lilaluna; Karel Kraai op va-
kantie. Karel Kraai heeft een enorme hekel aan het natte en koude 
weer in Nederland. Hij wil graag naar de zon. Op een dag vertrekt hij 
naar Afrika. Maar of dat nou zo’n goed idee is?? Een leuke voorstel-
ling voor het hele gezin, ook voor opa’s en oma’s. Dus kom zondag 
naar het Lilaluna’s theater, plof neer op één van de heerlijke banken 
en laat je meenemen naar Afrika. De voorstelling is in het theater 
aan de Ir. Lelylaan 10 (oude Nova-college) in Heemstede. Het begint 
om 14.30 uur en duurt een uurtje. De kosten zijn 6,50 euro per kind 
en 7,50 euro per volwassene (dit is inclusief drinken en iets lekkers). 
Kaartjes van te voren reserveren op 023-5475892.

Workshop
Mantra’s zingen
Heemstede - “Je gedachten 
kun je niet stil zetten”, wordt 
wel eens gezegd. Het zingen 
van mantra’s is een vorm van 
meditatie die je juist moeite-
loos uit je denken haalt. 
Na een korte meditatie onder 
leiding van Alma Badings er-
varen vrouwen hoe de vibra-
ties van de helende klanken 
de verbinding met hun in-
nerlijke bron versterken. Alle 
cellen gaan mee resoneren 
en worden geharmoniseerd. 
De chakra’s worden in even-
wicht gebracht. Je komt bij de 
natuurlijke klank van je stem 
terecht. Je zult blij verrast ho-
ren hoe vol en rijk je stem in 
werkelijkheid is. Ook heeft het 
zingen een goede invloed op 
de ademhaling. Alma is musi-
cus en begeleidt de Mantra’s 
op het Indiase harmonium. 
Deze ochtend zullen we ook 
Wil Trossél, die 7 maart vorig 
jaar is overleden, herdenken.
Wil organiseerde voorheen 
bij Casca de activiteiten op 
de vrouwen-woensdag. Deze  
workshop is op woensdag 5 
maart om 10.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree 4,50 euro. 
Tel: 023-548 38 28 kies 1.

Kunstgeschiedenis-lezing (55+)

Karel Appel
Heemstede - Karel Appel (1921-2006) is wellicht Nederlands be-
kendste schilder van de twintigste eeuw. Appel zag de creatie-
ve kracht van het in ieder mens verscholen kind, als een universe-
le scheppende kracht. Deze kracht was dè inspiratiebron voor zijn 
schilder- en beeldhouwkunst. In zijn jonge jaren vond hij aansluiting 
bij het abstract-pressionisme, terwijl zijn kleurgebruik en figuratieve 
vormen eigenlijk niet abstract waren. In 1948 sloot hij zich aan bij de 
internationale Cobragroep. Over zijn leven en de in de loop van de ja-
ren veranderende kunstuitingen kan Sonja Overbeeke u vol enthousi-
asme vertellen. Sonja is docente kunstgeschiedenis aan de Volksho-
geschool. De lezing is ook heel geschikt als inleiding voor de excursie 
van dinsdag 25 maart naar het Cobramuseum in Amstelveen.
De lezing is op donderdag 6 maart om 10.30 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. Entree 4,00 euro, 65+  3,50 euro. Graag 
reserveren vòòr dinsdag 4 maart. Telefoon: 023-548 38 28 kies 1. 
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Dichtstorten
Els Bakker is gedurende ve-
le jaren werkzaam bij KLM, 
waarvan een groot deel bij 
Corporate Communicatie. 
Schrijven en schilderen zijn 
haar grootste hobby’s. Zij 
heeft ca. tien jaar geschre-
ven als redactrice en maakte 
vele reportages en interviews. 
In haar vrije tijd schreef zij on-
der meer gedichten, het kin-
derboek “Birdies Home” en 
recent een historische roman.

Fiets
Weet je waar wij nog over praten?

over jou.
Uren en uren.

Over een fiets, tegen een witte paal
in de sneeuw.

En over hoe je was,
wat je deed,

wat je voor ons betekende. 
De een zit in de oorlog,
de ander op vakantie.

Een muurtje met jongens
en Frits, die mij een ijsje gaf.

Alles komt terug.
Die nacht in de auto,

waarin je daar met mij over praatte.
En dagelijks vraag ik

of er voor je gezorgd wordt.
Tot hier ben ik gekomen 

en ik ga verder,
want ik zal dapper zijn;
Moedig als een soldaat

op Utah beach
en dapper als Erwin, 

die voor het eerst naar school gaat.

140-Jarig bestaan met vele activiteiten
Rode Kruis voert hartenwensen uit
Heemstede/Bennebroek - In 
2008 viert de Vereniging Haarlem 
en Omstreken van het Nederland-
se Rode Kruis haar 140-jarig be-
staan. Het Haarlemse Rode Kruis, 
opgericht op 11 juli 1868, is een 
van de oudste plaatselijke ver-
enigingen en verricht haar acti-
viteiten in Bennebroek, Bloemen-
daal, Haarlem en Heemstede. In 
dit speciale jaar worden veel ju-
bileumactiviteiten georganiseerd 
waaraan inwoners van het ge-
bied kunnen deelnemen. Begin 
maart wordt huis-aan-huis een 
jubileumkrant verspreid, waarin 
het jubileumprogramma is opge-
nomen. Om alvast een tipje van 
de sluier op te lichten: het Haar-
lemse Rode Kruis herhaalt in april 
2008 de vaardagen, een (gespon-
sorde) praalwagen rijdt mee in 
het Bloemencorso door de streek 
en er wordt een scootmobieltocht 
gehouden. Het jubileumprogram-
ma wordt op de website gepubli-
ceerd (www.haarlem.rodekruis.
nl). Maar dat is niet alles. Oude-
ren, gehandicapten en chronisch 
zieken kunnen het Rode Kruis 
vragen een ‘hartenwens’ te ver-
vullen. Ook instellingen of orga-
nisaties die een langgekoesterde 
wens hebben die zij zelf niet kun-
nen financieren, mogen een har-
tenwens inbrengen. 

Wensen in vervulling
Ook in het werkgebied van de 
vereniging, de gemeenten Ben-
nebroek, Bloemendaal, Haarlem 
en Heemstede, wonen veel oude-
ren, chronisch zieken en gehan-
dicapten, die om wat voor reden 
dan ook weinig tot geen bezoek 

ontvangen. Mensen die niet veel 
meer buiten de eigen vertrouwde 
woonomgeving komen, omdat zij 
dit eenvoudigweg niet meer dur-
ven, maar daar wel behoefte aan 
hebben. Daar wil het Haarlemse 
Rode Kruis iets aan doen door 
een hartenwensactie te organi-
seren. Met de wensenactie wil 
het Rode Kruis kennis nemen van 
de wensen die onder ouderen, 
chronisch zieken en gehandicap-
ten leven. Horen wat ouderen zelf 
graag willen, maar niet met nor-
male voorzieningen (openbaar 
vervoer, zorgindicatie, gebrek aan 
begeleiding etc.) kunnen realise-
ren. Het gaat dan om meer sim-
pele wensen die bij mensen le-
ven, zoals een tochtje naar het 
strand en op een terras onder 
het genot van een hapje en een 
drankje genieten van het uitzicht. 
Een hartenwens moet natuurlijk 
wel haalbaar en uitvoerbaar zijn. 
Het Rode Kruis hoopt tevens dat 
door de hartenwensactie ideeën 
ontstaan die op termijn als struc-
turele activiteit kunnen worden 
aangeboden, om een lichtpunt-
je te bieden in het wat grijze be-
staan van mensen wonend in het 
gebied. Bent u of kent u iemand 
die er nodig eens tussenuit moet 
of iemand die een speciale wens 
heeft? U heeft nu de kans uw 
hartenwens onder de aandacht 
te brengen van het Rode Kruis 
Haarlem en Omstreken. Meld een 
hartenwens en de reden waarom 
deze zo belangrijk is.

Spelregels personen
Hartenwensen kunnen alleen 
schriftelijk worden ingestuurd 

onder vermelding van de wens 
(deze dient op één dag te rea-
liseren te zijn), naam, adres, te-
lefoonnummer, leeftijd, eventu-
ele handicap/ziekte en gebruik 
van hulpmiddelen. Personen 
dienen te wonen in het werkge-
bied van onze vereniging (Ben-
nebroek, Bloemendaal, Haarlem 
en Heemstede). Uw aanmelding 
dient uiterlijk 30 april binnen te 
zijn. Het Rode Kruis selecteert 
voor 11 juli a.s. de wensen en 
stuurt alleen bericht naar perso-
nen wier wens gerealiseerd gaat 
worden. Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd. 

Spelregels bedrijven
Ook hartenwensen voor instellin-
gen en verenigingen kunnen in 
vervulling gaan. Hartenwensen 
kunnen alleen schriftelijk worden 
ingestuurd onder vermelding van 
de hartenwens voorzien van een 
motivatie, gegevens van de instel-
ling/organisatie, contactpersoon, 
adres, telefoonnummer, voorlo-
pige projectbegroting. Instellin-
gen/organisaties dienen geves-
tigd te zijn in het werkgebied 
van de vereniging (Bennebroek, 
Bloemendaal, Haarlem en Heem-
stede). Uw aanmelding dient ui-
terlijk 1 april 2008 in bezit te zijn. 
Het Rode Kruis selecteert de har-
tenwensen en zal op een nader 
te bepalen tijdstip in het jubile-
umjaar het winnende project be-
kend maken. Over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd. 
Hartenwensen kunnen gericht 
worden aan: Rode Kruis Haarlem 
en Omstreken, Vergierdeweg 52, 
2025 TK Haarlem. 

Heemstede - Echte stilte is er op weinig plekken in Nederland. Ge-
vangen tussen snelwegen, treinverkeer en vliegtuigen kennen wij 
de betekenis van stilte amper meer. Landgoed Leyduin is redelijk 
stil en daar valt nog te genieten van geluiden uit de natuur. Terrein-
medewerker Jeroen Engelhart van Landschap Noord-Holland biedt 
u de gelegenheid om er in het schemerdonker op uit te trekken en 
te komen luisteren naar de bosgeluiden. We maken een wandeling 
en zullen zo nu en dan even gaan zitten om goed te luisteren. Het 
is handig als u een plastic tas meeneemt om op zitten. Onze gids 
maakt u attent op bijvoorbeeld het geluid dat een bosuil maakt en 
het ‘blaffen’ van een ree. De stilte-excursie is op vrijdag 14 maart 
van 19.30-21.00 uur.

Aanmelden is verplicht en kan bij de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 0251-362 762. De kosten bedragen 3,50 
euro, Beschermers van Landschap Noord-Holland betalen 2,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar 1,20 euro. Startpunt is het informatiecentrum 
Kakelye bij de parkeerplaats aan de Manpadslaan 1 tussen Heem-
stede en Vogelenzang. Leyduin ligt ten zuiden van Station Heem-
stede, langs de Leidsevaart.
Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenacti-
viteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl.Fo
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Stilte-excursie in Leyduin

Knutselclub: 
één woensdag 

vakantie
Heemstede - Op woensdag 
5 maart heeft de wekelijkse 
Knutselclub van Casca in het 
Honk nog een weekje extra 
vakantie, vanwege afwezig-
heid van de begeleiders.

Maar op woensdag 12 maart 
zijn ze er weer en gaan de 
kinderen een Palmpaastak 
maken.

Voel je fit met Touch for Health
Heemstede - Touch for Health 
is een combinatie van Westerse 
en Oosterse behandelmethoden. 
Door de spieren te testen kan 
Touch for Health een onbalans 
in je lichaamshouding, voeding, 
emoties en energiebanen zicht-
baar maken. Je kunt leren wat te 
doen tegen stress en hoe je het 
zelfgenezende vermogen van je 

lichaam activeert. Hierdoor komt 
energie vrij, die weer kan stro-
men en voel je je fit en gezond. 
Deze cursus is geschikt voor ie-
dereen en is overal direct toepas-
baar. Het is toch heerlijk als je fa-
milie of vrienden kunt helpen met 
deze gemakkelijk aan te leren 
methode? In de cursus behan-
delt docente Karin Blok-Olsen 

14 meridianen, voortesten, ver-
sterkingstechnieken, eenvoudi-
ge pijncontrole en het testen van 
voeding en voedselovergevoelig-
heid. De cursus Touch for Health 
1 start op woensdag 5 maart. Er 
zijn 6 lessen van 9.15-12.15 uur.
Meer informatie of aanmelden 
kan bij de receptie van Casca, de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
of tel. 023-548 38 28 kies 1. Zie 
ook de website: www.casca.nl.

INGEZONDEN

Middagdutjes verstoord door 
kinderstemmetjes
In de Heemsteder van 13 februari jl. las ik in een artikel op pagi-
na 4 dat de bewoners van de flats aan de Overijssellaan protes-
teren tegen de komst van een kinderdagverblijf. Ik wil hier graag 
op reageren. 
De bewoners vrezen naast extra parkeer- en geluidsoverlast een 
aantasting van hun leefmilieu en aantasting van het openbare 
groen. In deze flats wonen, volgens het artikel, voornamelijk oude-
ren, alleenstaanden en echtparen zonder kinderen, die nu ineens 
‘opgezadeld’ worden met een kinderdagverblijf. Ongelooflijk.
54 Bewoners vrezen dat hun middagdutjes verstoord zullen wor-
den door kinderstemmetjes die ‘De wielen van de bus’ of, nog er-
ger, ‘Poesje Mauw’ kwelen. Of door het geratel van hun driewieler-
tjes en loopfietsjes op de stoep. De ouderen zien hun ‘leefmilieu’ 
aangetast worden door de stank van poepluiers en potjes Olvarit. 
De alleenstaanden zijn bang dat ze oog in oog komen te staan 
met een stel dreumessen en hun leidsters die in een bolderkar een 
uitje maken. De ouders-zonder-kinderen weten zeker dat dat klei-
ne gespuis niets over laat van de bestaande bomen en struiken bij 
het zoeken naar paaseieren. Zij willen met Sint Maarten of Kers-
mis niet dat kinderen liedjes komen zingen, willen geen jaarlijkse 
gezellige middag met ouders en kinderen in de open lucht, willen 
misschien wel niet herinnerd worden aan een tijd die ooit was...
Wat een droefenis.

Beste mensen, wees blij dat Elan en de gemeente ervoor zorgen 
dat de verschillende wijken een beetje gemêleerd worden of blij-
ven. Wees blij met wat verjonging in de buurt. Houd op met mek-
keren en zet af en toe het gehoorapparaat uit. Dat voorkomt een 
hoop ergernis.
Yvette Schul, Heemstede, tel. 5473160.
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Gediplomeerd postbode en 
ambassadeur waterdragertjes
Heemstede - De vaste postbo-
de van de Binnenweg, al twintig 
jaar, Ruud Meijer, heeft onlangs 
het opleidingstraject EVC  afge-
rond met een examen. Voor hem 
een erkenning van ervaring. EVC 
staat voor Erkenning Verworven 
Competenties. Dit opleidingstra-
ject is in samenwerking met het 
Nationaal Consortium voor Be-
drijfsgroepen, speciaal voor TNT 
Post op maat gemaakt. TNT Post 
is een van de grootste logistie-
ke bedrijven ter wereld. Hiermee 
heeft Ruud Meijer nu zijn diplo-
ma MBO Logistiek Medewer-
ker  op zak. De belangstelling 
voor deze opleiding was over-
weldigend groot. Met vier man 
uit Heemstede begon hij aan de 
opleiding en drie haalden het di-

ploma, de vierde was nog te kort 
in dienst om voldoende ervaring 
in te brengen.Het examen werd 
gehouden in het Engels; het van 
oorsprong Nederlandse bedrijf 
wordt langzamerhand Austra-
lisch, nadat het Thomas Cook 
National Transport, TNT had op-
gekocht. Nu dus TNT, omdat die 
naam wereldwijd bekend is met 
de bijbehorende oranje kleur, 
die bijna alle postbussen nu ook 
in Nederland hebben. De oranje 
kleur siert ook de kleding van de 
postbodes.
 
Kids moving the world
Een aantal basisscholen ken-
nen postbode Ruud Meijer van 
een heel andere kant. Hij is al 
jaren betrokken bij het project 

Kids moving the world, waarin 
kinderen bewust gemaakt wor-
den hoe kinderen in Cambod-
ja, Nicaragua en Tanzania le-
ven en al dan niet naar school 
gaan. Veel kinderen lopen dage-
lijks soms acht uur om water te 
halen. Waar kinderen in de wes-
terse wereld vijf dagen per week 
en 40 weken naar school gaan, 
moet er daar zeven dagen per 
week, 52 weken water gehaald 
worden.  Daar zeggen kinderen 
niet bij het uitvallen van lessen, 
lekker vrij vandaag. Daar geen 
discussie over 1040 uur. Zij zeg-
gen: graag naar school in plaats 
van water halen. TNT onder-
steunt dit project en Ruud zet 
zich er daadwerkelijk voor in. 
Ton van den Brink

Baklucht
Kinderen

Wij beginnen er mooi niet meer aan. Toen ik onlangs minister 
Rouwvoet  hoorde zeggen dat het geboortecijfer van 1,7 kind 
per gezin moet stijgen naar 2,1 keek ik mijn echtgenote vra-
gend aan. Maar die wendde ineens voor het heel druk te heb-
ben en liet mij alleen met dat dringende verzoek van iemand 
die zelf al ver boven beide cijfers scoort. Dan maar familie-
overleg, want ik ben heel gezagsgetrouw en stel onze rege-
ring niet graag teleur. Nu spelen die bijeenkomsten van de fa-
milie zich meestal af tijdens voetbalwedstrijden op TV en bier 
op tafel. Maar er was die avond helemaal geen voetbal. Mijn 
twee zoons betraden dan ook aarzelend het woonvertrek met 
een blik in hun ogen van wat staat ons te wachten. Met enige 
schroom bracht ik het onderwerp ter sprake. Mijn oudste zoon 
Tom inmiddels bijna 44 jaar staarde mij verbijsterd aan. Mijn 
jongste zoon Paul, ook al bijna 40 jaar, verwoordde het op een 
niet mis te verstane wijze “het is nu wel echt met je gedaan hé 
ouwe”, was zijn commentaar. Maar die jeugd van tegenwoor-
dig begrijpt volgens mij niet meer hoe het in dit land in elkaar 
steekt. En dat doet die CU regeerder wel. Al die kinderen die 
boven dat landelijke cijfer geboren gaan worden moeten voor 
de oudjes gaan zorgen. Wat stom dat niemand daar eerder aan 
heeft gedacht. Kan je toch meteen zien waarom niet iedereen 
minister kan worden. Maar nu we toch zo diepzinnig bezig zijn 
heb ik mijn niet misselijke hersens ook maar even overuren la-
ten maken. En er zijn nog veel meer positieve consequenties. 
Om aan dat aantal van de minister te komen zal er meer en 
aanzienlijk langer tussen de lakens gekropen moeten worden. 
En meestal gaat het licht dan uit. Denk eens aan de energiebe-
sparing en vermindering van CO2 uitstoot. Minister Rouwvoet 
mag bij deze mijn niet minne gedachtespinsels in zijn plannen 
meenemen. En dan praat ik nog niet eens over de  kinderdag-
verblijven en scholen die met een toename van kinderen te 
maken krijgen die het onderwijzerstal wel weer in de negatieve 
cijfers zal brengen, dus een verruiming van de arbeidsmarkt is 
hier een direct gevolg van. Die helft van die Harry Potter twee-
ling zit dus niet voor niets in de regering. Een hele geruststel-
ling dat er zulke knappe koppen over onze oude dag naden-
ken. Maar zoals altijd is er ook een andere kant aan de medail-
le. Als de minister zijn zin krijgt betekent dat zo’s 50.000 extra 
inwoners in dit al tjokvolle land. En die kinderen worden ook 
oud en hebben dan zorg nodig.   Wat gaan we dan doen? Het 
geboortecijfer weer verhogen naar bijvoorbeeld 2,9 of zo iets 
dergelijks. Je moet er toch even niet aandenken in dit al over-
bevolkte land. Het worden wel leuke tijden voor de opgroeien-
de jeugd, kindertjes maken op verzoek van de overheid. Wel-
licht is er ergens nog een subsidiepotje die deze aangename 
bezigheid een extra aanmoediging kan geven. Ik ben te vroeg 
geboren om daar nog voordeel van te kunnen hebben.
Wim Bak.

Wegens grote belangstelling herhaald:

Bezoek Selimiye Moskee 
in Haarlem
Heemstede - In 1968 opende 
de Selimiye Moskee in Haarlem 
haar deuren. Eerst om de Turk-
se arbeiders de gelegenheid te 
geven hun geloof te belijden, 
later kreeg de moskee ook een 
sociale functie. Naast de ge-
bedsruimten zijn er een ont-
moetingscentrum, leslokalen en 

Bonbons voor Amnestycollectanten 
van D66
Heemstede - In de week van 14 
februari was het niet alleen Va-
lentijnsdag maar ook de collecte-
week van Amnesty. In Heemste-
de hebben zo’n 60 collecten de 
kou getrotseerd en de gemeente 
huis aan huis afgekamd voor de 
jaarlijkse collecte. “Onze collec-
te-opbrengst is door onbetaal-
de vrijwilligers bijeen gelopen. 
Al het geld uit de collectebus 
komt daadwerkelijk bij Amnes-
ty terecht en gaat niet naar een 
andere organisatie”, meldt col-
lectecoördinator Monica Snoeks 
resoluut. Voor D66 was het dui-
delijk: “Dit jaar is Amnesty onze 
Valentijn.” Bij het inleveren van 
de collecte-bus kregen zij daar-
om namens D66 een bonbonne-
tje aangeboden voor het verrich-
ten van deze goede en onbaat-
zuchtige klus. Volgens Monika 
Snoeks  waren de bonbonnetjes 
een groot succes. Ook mede-co-
ordinator Marianne vond het een 
erg leuk idee. En welverdiend. De 
collectanten van Amnesty heb-
ben dit jaar zeker de opbrengst 
van vorig jaar geëvenaard.

Meningsuiting
Zoals inmiddels wijd bekend 
is het bij D66 al jaren traditie 

Op de foto’s van links naar rechts: Carmen van der Hoff (D66 Heem-
stede), Monica Snoeks (Amnesty collectecoördinator), Els Scheele en 
Ineke Swens (Amnesty)

om ter gelegenheid van Valen-
tijn te belichten wat een gewel-
dig werk vrijwilligers verzetten. 
Want zoals Eduard Nazarski, di-
recteur van Amnesty Internatio-
nal Nederland, ook zegt: “Amne-
sty’s werk is mensenwerk.”

Bij  Amnesty is dat werk al jaren 
goed zichtbaar in hun strijd te-
gen de schending van mensen-
rechten, steun aan slachtoffers 
en voor een rechtvaardige we-
reld. Nog steeds worden gevan-
gengezet of zelfs gemarteld om-

dat ze een andere mening heb-
ben. D66 steunt deze strijd van 
harte omdat ook D66 de men-
senrechten hoog in het vaandel 
heeft en eveneens in Nederland 
regelmatig opkomt voor vrijheid 
van meningsuiting maar ook 
waakt voor inbreuken van over-
heid en anderen op de vrijheden 
van individuen. D66’s constante 
roep om bescherming van pri-
vacy is daar een voorbeeld van 
evenals de strijd tegen het op-
sluiten van kinderen van asiel-
zoekers. 

een bibliotheek. Zo groeide de 
moskee naar educatief cultureel 
centrum. In het Reinalda Park 
in Parkwijk is een nieuwe mos-
kee gebouwd, die op 23 februa-
ri is geopend. Samen met Iraan-
se Drs. Fahranaz van der Gevel 
Wenteler-Nezamdiba, die uw 
gids zal zijn, gaan we dit prach-
tige gebouw bezoeken. Primair 
richt de Selimiye Moskee zich 

op Turkse Haarlemmers, maar 
haar deuren staan open voor ie-
dereen die nieuwsgierig is naar 
de Turkse religie, cultuur en het 
gebouw. We gaan de Selimiye 
Moskee bezoeken op dinsdag 
11 maart. We verzamelen dan 
om 9.45 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
waar een kopje koffi e voor u 
klaarstaat. Daarna gaat de reis 
om 10.30 uur met auto’s naar de 
moskee. Kosten: 6,00 euro. Op-
geven door middel van betalen 
bij de receptie van de Luifel ui-
terlijk donderdag 6 maart. 
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Bloeiende samenwerking 
Rode Kruis en Rabobank

Regio - Rabobank Bollenstreek 
en Rabobank Haarlem en Om-
streken zijn al jarenlang betrok-
ken bij het bloemencorso en rij-
den ieder jaar met een eigen 
corsowagen mee. Dit jaar is er 
ook een samenwerking met het 
Rode Kruis Haarlem e.o. en het 
Rode Kruis Duin- en Bollen-
streek. Het Rode Kruis Haarlem 
bestaat dit jaar 140 jaar en heeft 
de Rabobank benaderd met de 
vraag of zij gebruik mogen ma-
ken van de corsowagen. Dit jaar 
is het thema van het Bloemen-
corso “vakantie” een ideaal the-
ma voor het Rode Kruis om op in 
te haken. Johan Ram, directeur 

Irene Garthoff (Rode Kruis 
Haarlem e.o.), Wiegert Mul-
der (Rabobank Haarlem en 
Omstreken), Johan Ram (Ra-
bobank Bollenstreek) en Jan 
Kling (Rode Kruis Duin- en 
Bollenstreek) ondertekenen 
het contract.

Rabobank Bollenstreek: “We 
waren direct enthousiast over 
deze samenwerking. Het Rode 
Kruis en de Rabobank hebben 
al jarenlang een unieke relatie 
met elkaar en kunnen dit nu ook 
aan de streek laten zien.”

Henry J. Dunant
Het Rode Kruis biedt hulp aan 

ouderen, zieken en gehandicap-
ten door middel van vakantiemo-
gelijkheden op de rolstoelfietsen, 
in een van de Rode Kruis Ho-
tels of op de Henri J. Dunant, het 
vlaggenschip van het Rode Kruis. 
Deze boot komt dan ook promi-
nent terug op de Rabobankwa-
gen. Achter de praalwagen zul-
len echte rolstoelfietsers rijden 
die aantonen hoe goed vakantie 
met het Rode Kruis vieren is.

Betrokken medewerkers
De betrokkenheid van de twee 
banken gaat verder dan alleen 
het doneren van geld of mate-
rialen. Zo wordt al jarenlang de 
corsowagen gestoken door tien-
tallen eigen medewerkers, na-
tuurlijk inclusief directie en ma-
nagement. Ook partners, vrien-
den en familieleden van Rabo-
bankmedewerkers steken een 
helpende hand toe. Het Rode 
Kruis heeft zelf ook toegezegd 
met stekers te komen. Irene 
Garthoff, voorzitter Rode Kruis 
Haarlem e.o.: “Juist door zowel 
Rabobank als Rode Kruis me-
dewerkers met elkaar te laten 
steken, zal er nog meer een sa-
menwerkinggevoel heersen.” 
Op de woensdag en donderdag 
voor het corso wordt er in drie 
shifts  keihard gewerkt aan het 
steken van de wagen. 

Oldtimer rouwauto
Regio - Een oldtimer als rouw-
auto waarin 3 à 4 familieleden 
samen met hun dierbare ver-
voerd worden. Dat zou prach-
tig zijn dachten de dames van 
Brokking en Bokslag uitvaartbe-
geleiding uit Haarlem toen zij de 
Renault Goelette uit 1953 zagen. 
Sinds kort zijn zij de trotse bezit-
ters van deze auto. Hij zal dienst 
doen in het gebied in en rond 
Haarlem. Derden in de regio 
kunnen hem huren. Het is een 
Renault Goelette, bouwjaar 1953. 
Hij werd te koop aangeboden op 
Marktplaats.nl. Een Nederland-
se liefhebber van oldtimers had 
hem in Frankrijk gekocht. Bij na-
der inzien was het toch niet waar 
hij naar op zoek was. Het liefst 
verkocht hij de Renault aan een 
begrafenisonderneming. Op het 
eerste gezicht en na telefonisch 
informatie ingewonnen te heb-

ben leek het de dames van Brok-
king en Bokslag Uitvaartbegelei-
ding echt iets voor hen. Zij heb-
ben de sprong gewaagd. Nu zijn 
zij de bezitters van een mooie 
oldtimer waarin meerdere nabe-
staanden hun dierbare kunnen 
begeleiden naar een laatste rust-
plaats. Zoals altijd met een old-
timer zijn er meer herstelwerk-
zaamheden dan in eerste instan-
tie gedacht. De levenspartner 
van één van de dames en een 
vriend van hem hebben de auto 
dan ook drastisch onder handen 
genomen. Nu is het zover dat de 
oldtimer ingezet kan worden bij 
uitvaarten. Naar ieders tevreden-
heid is hij al twee keer gebruikt. 
Meer informatie kunt u krijgen 
bij Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding, Eksterlaan 104 te 
Haarlem. Telefoon: 023 5310 238. 
www.brokkingenbokslag.nl.

Amy Winehouse en Vivaldi
Muziekavonden op 

het Coornhert
Regio - Op woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 maart vinden 
op het Coornhert Lyceum te Haarlem de jaarlijkse muziekavon-
den plaats. Allerlei ensembles, instrumentaal en vocaal, treden met 
veel enthousiasme voor het voetlicht met een zeer gevarieerd re-
pertoire. Het programma vermeldt o.a. optredens van het school-
orkest met een compilatie van de 9e symfonie van Dvorák . Ook 
spelen zij:  Chance For A Lifetime/Starlight Dancer van de forma-
tie Kayak.  Het Kamerkoor zingt met instrumentale begeleiding het 
prachtige Forever Young van Alphaville en het Salonorkest waagt 
zich aan de tango El Choclo+. De Bigband sluit de avond swin-
gend met Sway, vooral bekend in de versie van Michel Bublé.

Beroemde namen
Verdeeld over drie avonden kunt u verder luisteren naar muziek 
van Room Eleven, Lucie Silvas, Christina Aguilera en Kiki Dee. Met 
muziek van Bryan Ferry, Alan Parsons Project en Gary Moore gaat 
het Coornhert terug in de tijd. Ook van de beroemde jazzmusicus 
Joe Zawinul wordt een compositie uitgevoerd in een bigbandbe-
zetting. Soul, jazz,  rock, wereldmuziek en eigen composities wis-
selen elkaar af in hoog tempo en alles wordt live gespeeld door 
de leerlingen van het Coornhert Lyceum. Nog wat beroemde na-
men: Twarres, Ilse de Lange, Candy Dulfer en Nightwish. Ook van 
de illustere zangeres Amy Winehouse wordt een song uitgevoerd. 
Verder is er natuurlijk ook klassieke muziek van o.a. Vivaldi, Cho-
pin, Debussy, Piazzolla en Dvorák. Kortom een zeer gevarieerd 
muzikaal programma dat u absoluut niet mag missen.
Belangstellenden worden van harte welkom om één van de avon-
den bij te wonen. De kaarten kosten 2,50 euro per stuk en kun-
nen worden besteld bij de administratie van het Coornhert Lyce-
um via telefoonnummer 023-5121616 of via info@coornhert.nl. 

Vaarbewijs 
deze zomer

Regio - Het vaarseizoen staat 
voor de deur. Op het drukker 
wordende vaarwater is het be-
langrijk dat iedereen de voor-
rangsregels kent. Aanvaringen 
tussen beroeps- en recreatie-
vaart komen regelmatig voor. De 
politie controleert steeds inten-
siever op Vaarbewijs, reddings-
middelen en drankgebruik. Bo-
vendien betekent varen met in-
zicht veilig varen met plezier. De 
cursussen Vaarbewijs starten in 
maart te Alkmaar en Haarlem. 
In zo`n opleiding leert men on-
der andere over de veiligheid 
aan boord, meteorologie, vaar-
regels, lichten, geluidsseinen, 
betonning en waterkaarten. 
Verder wordt de navigatie bij 
wind en stroom en bij bruggen 
en sluizen aangeleerd.
Wie nu start heeft deze zomer 
zijn vaarbewijs. Het vaarbewijs 
is verplicht voor motorboten die 
sneller kunnen dan 20 km/uur. 
Dus ook voor opblaasboten, wa-
terskien en jetskien. Voor kleine 
binnenwateren is er het VB1, 
voor IJsselmeer en Waddenzee 
het VB2. Velen halen hun vaar-
bewijs vrijwillig. Voor meer in-
formatie en aanmelden www.
toplicht.nl of 0251-239832.

Leren omgaan met een kompas

‘Oriënteren’ in de
Waterleidingduinen
Regio - Welke bergsporter weet nou niet om te gaan met kaart en 
kompas? Test jezelf! Op zaterdag 8 maart en zaterdag 5 april kun je 
je vaardigheden toetsen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De 
organisatie is in handen van Amsterdam Orienteering, de oriënte-
ringsvereniging van Noord- en Zuidholland . Op 8 maart  kan gestart 
worden vanaf de ingang Het Panneland te Vogelenzang. Op 5 april 
is de start bij de ingang Zandvoortselaan in Zandvoort. Voor beide 
activiteiten dient men zich minstens een week vooraf aan te melden 
via wandelcommissie@nkbvnoordholland.nl of telefonisch bij Jan 
Boomsma (023-5847249).

Korte route voor beginners
De twee activiteiten zijn opgezet om geïnteresseerden een mogelijk-
heid te bieden hun vaardigheden met kaart en  kompas te kunnen 
toetsen. Er wordt gebruik gemaakt van IOF-kaarten met een schaal 
van 1:10.000 en hoogtelijnen om de 2,5 meter. Voor beginners is de 
4 km route aan te raden. Deze is oriëntatietechnisch wat eenvoudi-
ger dan de 8 km route. Van beide routes zijn de postomschrijvingen 
uitgeschreven. Deze staan achter op de kaart. De genoemde afstan-
den zijn hemelsbreed. Dat betekent, dat de werkelijk te lopen afstand 
meer bedraagt afhankelijk van de gekozen route. Op beide dagen kan 
men starten tussen 11.00-12.00. Aanmelden en betalen bij het secre-
tariaat (prieeltje). Kosten per keer 4 euro excl. de kosten voor toegang 
en parkeren. Jeugd t/m 16 jaar 2 euro. Eigen kompas meenemen! In 
beperkte mate is een kompas te leen. Wanneer men gebruik wil ma-
ken van het Sportident tijdmetingsysteem kan men, in het geval men 
zelf geen chip heeft, een chip huren (2 euro) + borg. Het is mogelijk 
in groepjes van maximaal drie personen deel te nemen. Vanaf 14.30 
uur sluit de finish en worden de controleposten weer opgehaald.  
Men dient zich altijd af te melden bij de finish, ook wanneer de tocht 
niet volledig werd volbracht. Voor meer informatie kun je terecht op 
www.olsport.nl



Regio  –  Bij Visio kan iedereen terecht met vra-
gen over slechtziend of blind zijn. Naast informa-
tie en advies biedt Visio verschillende vormen van 
onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en 
wonen. Bezoek geheel vrijblijvend en zonder af-
spraak het inloopspreekuur bij Visio in Haarlem, 
iedere dinsdag van 10-12 uur en van 13-16 uur. 
Daarnaast is er een speciaal computer inloop-
spreekuur. Hier kunt u terecht voor informatie en 
gericht advies over computerhulpmiddelen, mo-
biele telefonie en voorleesapparaten. Sinds kort 
kunt u Visio ook vinden tijdens inloopspreek-
uren op diverse locaties in de regio, waaronder 
twee vestigingen van Stadsbibliotheek Haarlem. 
De krant lezen of televisie kijken? Het huishou-
den doen? Werken? Zelfstandig wonen en reizen? 
Hobby’s, sport en spelletjes? Wie slechter gaat 
zien, komt deze vragen tegen. Er zijn telkens din-
gen die u (opnieuw) wilt of moet leren om actief te 
kunnen blijven meedoen in de wereld om u heen. 
Visio geeft u graag meer informatie over de ver-
schillende mogelijkheden en oplossingen. De on-
dersteuning van Visio kan bestaan uit bijvoorbeeld 
een hulpmiddelenadvies, praktische training, be-
geleiding bij het wonen, of ondersteuning bij emo-
tionele verwerking. 

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan 
telefonisch contact op met het Adviescentrum van 
Visio in Haarlem,  Tel. 023 543 46 00; stel uw vraag 
per mail via infonoordwest@visio.org  of neem een 
kijkje op de website www.visio.org 

Visio inloopspreekuur
Data en tijd:  Elke dinsdag van 10-12 en van 13-

16 uur
Adres:   Visio, Gebouw Haerlemmerpoort, 

Amsterdamsevaart 268, Haarlem
Contact:  Adviescentrum

Visio computer inloopspreekuur
Voor vragen over computeraanpassingen en -ge-
bruik, mobiele telefoons voorleesapparaten.
Data en tijd:  1x per twee weken op vrijdag (in de 

even weken) van 10-13 uur
Adres:   Visio, Gebouw Haerlemmerpoort, 

Amsterdamsevaart 268, Haarlem
Contact:  Adviescentrum

Visio spreekuur bij Stadsbibliotheek Haarlem
Data en tijd:   de maandag van de maand van 

13:30-16:30 uur, start 25 februari a.s.
Adres:   Bibliotheek Noord, Planetenlaan 

170, Haarlem
Data en tijd:   Elke tweede maandag van de maand 

van 13:30-16:30 uur, start 10 maart a.s.
Adres:   Centrale Bibliotheek, Gasthuisstraat 

32, Haarlem
Contact:       Adviescentrum 
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Regio - De heer dr. V.L. Eiff is 
per 1 januari 2008 benoemd 
tot  voorzitter van de Vereniging 
Afdeling Haarlem en Omstre-
ken van Het Nederlandse Rode 
Kruis (district Haarlem e.o.). De 
heer Eiff (44), directeur van de 
Rekenkamer Amsterdam, trad 
in november 2006 toe tot het 
bestuur.
De heer Eiff volgt de heer dr. 
B.J.C.M. de Vet op, die na een 
periode van ruim 7½ jaar als 
voorzitter is teruggetreden. De 
heer de Vet blijft actief binnen 
het bestuur. 

Nieuwe voorzitter Rode Kruis    
Haarlem e.o.

Collecte in de week van 9 maart

“Reuma komt echt niet alleen
bij oude mensen voor”
Regio - Erwin Hoedeman uit 
Haarlem is 42 jaar. Voorheen 
werkte hij als cv-installateur, 
maar door artrose in zijn rug is 
hij arbeidsongeschikt geraakt. 
Nu is hij op zijn weg terug naar 
de arbeidsmarkt. “Ik sta te po-
pelen om aan de slag te gaan. In 
de tussentijd besteed ik mijn tijd 
nuttig. Ik organiseer de collecte 
van het Reumafonds in Haarlem 
Noord, in de derde week van 
maart. Van 9 t/m 15 maart gaan 
er zo’n zestig duizend collec-
tanten langs de deur om geld 
op te halen. 

Diagnose 
“Achteraf gezien had ik al jaren-
lang last van mijn rug. Het duur-
de lang voordat er een diagnose 
werd gesteld”, aldus Hoedeman. 
“Via de arbodienst kwam ik in 
een reïntegratietraject terecht. 
Langzaamaan ging ik weer aan 
de slag als cv-installateur. Ach-

teraf blijkt dit een grote ver-
gissing. Ik had nooit meer zulk 
zwaar werk mogen doen. Nu zit 
ik al lang thuis en heb daardoor 
veel last gehad van somberheid 
en depressie. Dat kwam vooral 
opzetten toen ik twee maanden 
in bed moest liggen. En maar 
naar dat plafond staren, dan heb 
je de binnenkant van je huis wel 
gezien. Op een gegeven mo-
ment zag ik gewoon geen toe-
komst meer. Op dit moment doe 
ik er alles aan om weer aan het 
werk te raken. Dit keer op kan-
toor, zodat ik me niet weer ver-
galoppeer. Tot die tijd wil ik mijn 
tijd nuttig besteden.” 

Callcenter 
Ik vind het Reumafonds een be-
langrijk doel. Je hoort zo weinig 
over reuma, terwijl zoveel men-
sen het hebben. Reuma is na-
melijk een grillige ziekte en kan 
24 uur per dag voor veel licha-

melijke ellende zorgen. Je ziet 
het vaak niet aan de buiten-
kant en nog steeds heerst de 
gedachte dat de ziekte alleen 
bij oude mensen voorkomt. Het 
tegendeel is waar; tweederde is 
jonger dan 65 jaar en arbeids-
productief. De kosten aan zorg 
en ziekteverzuim; zo’n 13 miljard 
euro. Kortom; reuma is een veel 
groter probleem en een ern-
stigere ziekte dan we allemaal 
denken.” 

Goed gevoel 
Ik maak nog dagelijks mee dat 
mensen niet weten wat artrose 
is, laat staan dat het zo ernstig 
kan zijn. Het geeft me een goed 
gevoel om aan de slag te gaan 
als wijkhoofd. Niet alleen omdat 
ik kan bijdragen aan het Reu-
mafonds, maar ook om bezig te 
zijn en met mensen om te gaan. 
Samen iets voor een ander over 
hebben, dat is subliem.” 

Rabo Charity Desk en
Rabo Goede DoelenRekening
Regio - Particulieren schenken 
jaarlijks 2 miljard euro aan goe-
de doelen. Klanten die aan goe-
de doelen willen schenken zitten 
vaak met vragen als: Welk goed 
doel moet ik kiezen? Hoe kom 
ik in gesprek met een goed doel 
zonder als ‘prooi’ gezien te wor-
den? Hoe is dit fiscaal het bes-
te in te richten? Met de Chari-
ty Desk biedt Rabobank Haar-
lem en Omstreken de klanten 
voortaan ondersteuning bij de-
ze vraagstukken. Een extra ser-
vice zonder kosten! De mogelijk-
heden om aan liefdadigheid te 
doen, zijn talloos. De Rabo Cha-
rity Desk informeert de klant en 
de accountmanager over de di-
verse doelen waaraan fiscaal 
gunstig geschonken kan wor-
den. Dat kan een lokaal doel zijn 
dat past binnen de doelstellingen 
of een internationaal doel dat via 
de Rabobank Foundation www.
rabogroep.nl ondersteund wordt. 
Nadat een geschikt project is ge-
vonden, blijft de klant via de Ra-
bo Charity Desk op de hoogte 
van de ontwikkelingen bij het ge-
kozen doel.  Zo weet hij precies 
hoe zijn bijdrage besteed wordt.

Goede DoelenRekening
Naast de Charity Desk voor een 
substantiële financiële schen-
king, is er de Rabo Goede Doe-
len-Rekening. Deze is bedoeld 
voor klanten die wel het ren-
dement op hun vermogen maar 
niet hun vermogen zélf willen 
schenken. Met de Rabo Goede 
DoelenRekening wordt met de 
rente één goed doel gesteund. 
Er kan een landelijk goed doel of 
een regionaal goed doel worden 
gekozen. De geselecteerde goe-
de doelen hoeven geen schen-
kingsrecht over de ontvangen 
schenkingen te betalen.
Het rentepercentage dat de 
Rabobank biedt voor de Rabo 
Goede DoelenRekening is hoog. 
De rentevergoeding is variabel 
en wordt per dag berekend.  De 
minimuminleg is 5.000 euro. Het 
gehele spaartegoed is vrij op-
neembaar. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de af- 
deling Marketing & Communi-
catie van Rabobank Haarlem 
en Omstreken, telefoon (023) 
512 05 12.

Visio inloopspreekuren op diverse locaties 
in de regio

Inloopuur voor coeliakiepatiënten
Regio - De Nederlandse Coeliakie Vereniging 
(NCV) verzorgt op ieder 1e woensdag van de 
maand een inloopuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. Op woensdag 5 maart zijn tus-
sen 13.00 en 14.30 uur twee leden van de ver-
eniging aanwezig om iedereen, die meer wil 
weten over hoe om te gaan met het glutenvrij 
eten en drinken en andere praktische zaken 
die met coeliakie te maken hebben, persoon-
lijk te woord te staan. Zij zijn voor u bereikbaar 
in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de 
centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis loca-
tie Hoofddorp. Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort, tel. (023) 890 83 60.

Nieuw inloopspreekuur
Mantelzorg

Regio - Met ingang van 3 maart verzorgt het Steunpunt Man-
telzorg Amstelring een inloopspreekuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. Dit inloopuur zal voortaan iedere eerste maan-
dag van de maand plaatsvinden, met uitzondering van de maan-
den juli en augustus. Op maandag 3 maart is er tussen 13.30 en 
15.30 uur een medewerker van Steunpunt Mantelzorg aanwezig 
om mensen met vragen rond hun mantelzorgtaken, te woord te 
staan. Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, infor-
matie, cursussen, gespreksgroepen en vervangende mantelzorg 
aan mantelzorgers van kinderen en volwassenen met een func-
tiebeperking, chronische ziekte of  dementie. Het spreekuur wordt 
gehouden in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de cen-
trale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Meer 
weten? Bel (023) 890 83 60. Het Informatiepunt Zorg Spaarne-
poort is een uniek samenwerkingsverband tussen diverse zorgin-
stellingen in de regio’s Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland. 
U kunt er terecht voor gerichte achtergrondinformatie over gezond-
heid, ziekte en het totale zorgaanbod. Meer informatie vindt u op 
www.spaarnepoort.info
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Poppentheater op landgoed Elswout
Regio - Weet je wat muis doet als zij een appel 
vindt die zo groot is dat ‘ie niet in haar huis past? Ze 
gaat op zoek naar een nieuw huis! Deze leuke voor-
stelling wordt op zaterdag 1 en zondag 2 maart op 
landgoed Elswout in Overveen gepresenteerd. Het 
is een vrolijke tafelvoorstelling met poppen en veel 
muziek in een verrassend decor. De voorstelling is 
geïnspireerd op het prentenboek ‘Kleine muis zoekt 
een huis’ van Petr Horàcek, het bekroonde peuter-
voorleesboek van 2008. Het wordt dit keer uitge-
voerd door Poppentheater Dubbele Jan. Info en re-
serveren via tel: 023-5362412 of via www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl Entree: 10 euro volwas-
senen; kinderen: 8,50 euro. 

Mensenhandel, ook in deze regio

Schijn bedriegt in Kennemerland
Regio - Gedwongen worden 
tot prostitutie. Dat is geen fa-
bel, maar de keiharde werkelijk-
heid voor sommige meisjes en 
vrouwen in de politieregio Ken-
nemerland en in de omgeving  
van Schiphol. De politie Kenne-
merland en de Koninklijke Ma-
rechausse Schiphol komen in 
actie om deze gruwelijke vorm 
van mensenhandel te bestrij-
den. Frank Waterreus, korpsex-
pert mensenhandel: “Vorig jaar 
kwamen er in onze regio 25 
signalen binnen van deze vorm 
van dwangarbeid in de prostitu-
tie. Het is moeilijk om informa-
tie over daders te krijgen, want 
slachtoffers leven in een isole-
ment. Met de boodschap ‘Ge-
dwongen of gevraagd?’ willen 
we de burgers, hulpverleners 
en klanten van prostituees wij-
zen op de signalen van gedwon-
gen prostitutie. Door opvallende 
kaarten met daarop de afbeel-
ding en slogan van de campag-
ne stimuleren we hen om in-
formatie door te geven aan het 

Team Mensenhandel van de po-
litie Kennemerland via 0900 - 
8844  of anoniem te bellen naar 
Meld Misdaad Anoniem 0800-
7000.”

Anoniem melden
Iemand met geweld dwingen om 
seks te hebben met een klant is 
een ernstig misdrijf. Slachtoffers 
komen onder andere uit West-
Afrika en Oost-Europa. Er zijn 
ook veel  Nederlandse meiden 
die door een ‘vriendje’ worden 
ingepalmd en hun inkomsten 
moeten afstaan om de zakken 
van criminelen te vullen. Slacht-
offers raken hun geld, paspoort 
en vrijheid kwijt. Ze hebben vaak 
geen weg terug, vanwege het ri-
sico van meer bedreigingen en 
geweld. 
De politie vermoedt dat men-
senhandelaren ook in Kenne-
merland actief zijn. Daarom is 
het van groot belang om signa-
len van dit misdrijf te melden. 
Als mensen niet naar de politie 
durven te stappen, kunnen ze 

anoniem en veilig bellen met M. 
De meldlijn stuurt de anonieme 
melding door naar de politie en 
andere opsporingsinstanties. Zij 
doen nader onderzoek en kijken 
of ze met de tip een belangrijke 
zaak kunnen starten of ‘rond-
maken’. 

Veroordelingen
De acties in de regio Kenne-
merland en de omgeving van 
Schiphol zijn een onderdeel van 
de landelijke campagne ‘Schijn 
bedriegt’, in opdracht van het 
ministerie van Justitie. Een 
campagne in 2006 van Justi-
tie, Politie en Stichting M. leid-
de tot een verdrievoudiging 
van het aantal anonieme mel-
dingen over gedwongen pros-
titutie. Mede daardoor kwam 
de politie een tiental slachtof-
fers - waaronder een slachtoffer 
van verkrachting - op het spoor 
en werd onder meer een men-
senhandelaar veroordeeld voor 
het uitbuiten van buitenlandse 
vrouwen.

Angst onder controle krijgen
Cursus ‘Geen paniek’
Regio - Angststoornissen ko-
men veel voor: één op de vijf 
mensen krijgt er in zijn leven 
mee te maken. Bij de pakken 
neerzitten hoeft gelukkig niet, 
want aan deze klachten is iets 
te doen! De Geestgronden start 
weer een aantal cursussen m.b.t. 
angst. Angst is een normaal ver-
schijnsel en soms een onmisba-
re emotie die ons alert maakt op 
mogelijk gevaar. Sommige men-
sen worden echter erg angstig 
in situaties waarin anderen kalm 
blijven, of voelen zich een groot 
gedeelte van de dag angstig. Ze 
worden bijvoorbeeld angstig bij 
de gedachte een lift in te moe-
ten, auto te rijden of in grote ge-
zelschappen te zijn. Of ze pieke-
ren erg veel en maken zich zo-
veel zorgen dat het hun dage-
lijks leven negatief beïnvloedt. 
Angst kan zich onder andere ui-
ten in hartkloppingen, een druk-
kend gevoel op de borst, trillen, 
een gevoel van onwerkelijkheid, 

en een gevoel van controlever-
lies. Ook kan men situaties gaan 
vermijden die angst oproepen.

Cursus ‘Geen paniek!’
De cursus Geen Paniek! is voor 
mensen met paniekaanvallen. 
Een paniekaanval gaat meest-
al gepaard met verschillende 
lichamelijke verschijnselen zo-
als hartkloppingen, trillen, zwe-
ten, ademnood of duizeligheid. 
Vaak zijn mensen bang om zich 
in openbare ruimtes te begeven, 
zoals de supermarkt, bioscoop 
of de trein. Deelnemers leren 
in 8 wekelijkse bijeenkomsten 
praktische vaardigheden die 
hen helpen om met paniekaan-
vallen om te gaan. Door middel 
van huiswerkopdrachten wordt 
geleerd de vaardigheden in de 
eigen situatie toe te passen.  

Cursus ‘Aan de slag met angst’
De cursus Aan de slag met 
Angst is voor mensen met angst-

klachten zoals overmatig pieke-
ren, angst voor sociale situaties, 
angst voor ziektes en voor men-
sen met dwanggedachten of 
dwanghandelingen. Deelnemers 
leren in 8 wekelijkse bijeenkom-
sten praktische vaardigheden die 
hen helpen om met angstklach-
ten om te gaan. Door middel van 
huiswerkopdrachten wordt ge-
leerd de vaardigheden in de ei-
gen situatie toe te passen.  Er is 
een aparte cursus voor mensen 
vanaf 55 jaar (Angst de baas).

Aanmelden
Vooraf wordt in een persoon-
lijk kennismakingsgesprek be-
keken welke cursus het meest 
geschikt is en het beste aansluit 
bij de wensen van de deelne-
mer. De kosten van een cursus 
zijn 50,- euro p.p. inclusief cur-
susmap. De cursussen worden 
aangeboden in Haarlem en/of 
Hoofddorp. Voor meer informa-
tie en aanmelding kunt u con-
tact opnemen met het Cursus-
bureau van De Geestgronden: 
tel. (023) 518 7640, mail: cursus-
bureau@geestgronden.nl of met 
Bregje Kras (023) 518 7633.

Regio - Zondag 2 maart 2008 
vindt de amateurkunstmani-
festatie Artistieke Handen in 
het Kennemer Sportcenter te 
Haarlem plaats.  Honderden 
amateur-kunstenaars uit het 
land tonen op deze dag van 
10.30 tot 17.00 uur de werk-
stukken, die zij in de afgelo-
pen periode vervaardigd heb-
ben. Er valt, zoals gebruikelijk 
weer veel te zien en te bele-
ven op deze meest creatieve 
manifestatie van het jaar.

Artistieke Handen is een mani-
festatie die vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden.  De manifesta-
tie wil amateur-kunstenaars de 
mogelijkheid bieden hun werk 
aan een groot publiek te laten 
zien en te verkopen. Amateur-
kunstenaars verzorgen presen-

taties, workshops en demon-
straties op velerlei gebieden.  
Neem bijvoorbeeld de fijnschil-
derkunst of poppen maken, iets 
wat iedereen kan leren. Verder 
is er natuurlijk het vertrouwde 
aanbod van keramiek, siera-
den, loodcreaties, orgami, kaar-
ten, schilderijen, houtsnijwerk 
enz. alsook de nieuwste trend: 
scrapbooking. Stands van leve-
ranciers van diverse hobbymate-
rialen vormen een mogelijkheid 
om zelf met een creatieve hobby 
te beginnen. Speciaal in dit 25e 
jaar wacht iedere 25e bezoeker 
van Artistieke Handen een ver-
rassing! U bent van harte wel-
kom op de Amateurkunstbeurs 
Artistieke Handen. Entree is 6,50  
euro en voor 65+ kost het 5,50 
euro. Kinderen onder de 12 jaar, 
onder begeleiding, gratis, even-
als het parkeren. 

Beurs Artistieke Handen 
in Kennemer Sportcenter

Beelden in ballingschap
Regio - Op 23 februari is een bijzondere tentoonstelling ge-
opend in het Mondiaal Centrum Haarlem. Het betreft ‘Beelden 
in Ballingschap’. 
Ze zijn gemaakt door 12 kunstenaars, afkomstig uit verschillen-
de delen van de wereld, en nu woonachtig in Nederland. Ze ge-
ven uitdrukking aan hun gevoel, wat het betekent om door om-
standigheden gedwongen te zijn huis en haard te verlaten en op 
zoek te gaan naar een veiligere plek. Beelden in Ballingschap 
laat een weerslag zien van ervaringen uit hun verleden, hun 
angst en verdriet, ontroering of juist vervreemding door de nieu-
we wereld hier en nu, en hun droom over een gelukkiger toe-
komst. De tentoonstelling is te zien tot en met zondag 27 april.
De tentoonstelling tijdens kantooruren te bezichtigen. Graag 
even bellen van te voren als u een rondleiding wenst. 
Mondiaal Centrum Haarlem is gevestigd aan de Lange Heren-
vest 122, Haarlem. Info: www.mondiaalcentrumhaarlem.nl 

Inloopochtend vrouwen
met borstkanker

Regio - Op donderdag 6 maart organiseert de afdeling Haarlem 
van de BorstkankerVereniging Nederland, in samenwerking met 
het Kennemer Gasthuis een inloop voor vrouwen met borstkan-
ker. Deze inloop duurt van 10.00 - 11.30 uur  en vindt plaats in 
het Kennemer Gasthuis locatie zuid. Vrouwen met borstkanker, 
maar ook familieleden zijn van harte welkom om met elkaar en 
met leden van de afdeling Haarlem te praten over hun ervarin-
gen en gevoelens. Voor meer informatie hierover kunt u terecht 
bij Tineke van der Ploeg, tel. 023-5630899, of via e-mail info.af-
delinghaarlem@borstkanker.nl.
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Inktpotje in de vorm van een 
huis. Geglazuurd aardewerk, 20e 
eeuw, Fès.

Bibliotheek Haarlem
Workshops Arabische
percussie en kalligrafiekunst

De aanleiding voor deze work-
shops is de reizende tentoon-
stelling Focus Marokko van het 
Wereldmuseum Rotterdam, die 
tot en met 29 maart gratis te be-
zoeken is tijdens openingsuren 
van de Stadsbibliotheek Haar-
lem. De workshop Arabische 
kalligrafie bestaat uit een inlei-
ding over deze kunstvorm en 
het schrijven van Arabische let-
ters en woorden met uit bamboe 
gesneden pennen. De workshop 

is voor kinderen vanaf  8 jaar en 
hun ouders. Kennis van de Ara-
bische taal is niet nodig. Tijdens 
de workshop Arabische percus-
sie maken de kinderen op een 
actieve manier kennis met Ara-
bische ritmes. In deze workshop 
bespeelt elke deelnemer een 
darbuka. De darbuka (vaastrom-
mel) wordt gebruikt in klassieke 
oriëntaalse muziek en in pop-
muziek. De workshop is voor 
kinderen vanaf  8 jaar. Een mu-

Regio - Op woensdag 5 maart vinden in de Stadsbibliotheek 
Haarlem twee workshops plaats: Arabische percussie en 
Arabische kalligrafie. Ze starten om 14.00 en 15.30 uur.

Deze mooi bewerkte darbouka is 
een vaastrommel die in het An-
dalusisch orkest de maat aan-
geeft. Verzilverd, geitenvel, 1970, 
Fès. 

zikale achtergrond is niet ver-
eist. De workshop wordt afge-
sloten met een swingende per-
cussie finale.
Kijk voor meer informatie ook op 
www.sbhaarlem.nl. 
Centrale Bibliotheek, Gasthuis-
straat 32, Haarlem. De toegangs-
prijs bedraagt voor de workshop 
Arabische kalligrafie 5,00 euro 
voor volwassenen, voor kinde-
ren 2,50 euro. De toegangsprijs 
voor de workshop Arabische 
percussie bedraagt   2,50 euro. 
Reserveren voor de workshops 
kan telefonisch: 023 – 5115300.

MEE Noordwest-Holland helpt mensen 
met een beperking bij belastingaangifte
Regio - MEE Noordwest-Hol-
land, regio Zuid-Kennemerland, 
houdt tot en met 28 maart 2008 
spreekuren waarin mensen met 
een verstandelijke en/of licha-
melijke beperking, chronische 
ziekte of functiebeperking in-
formatie krijgen over hun belas-
tingaangifte 2007 en eventueel 
geholpen worden bij het daad-
werkelijk invullen van deze pa-
pieren. De spreekuren worden 
gehouden tijdens kantooruren 
op het regiokantoor van MEE, 
Richard Holkade 2 in Haarlem. 
Belangstellenden dienen vooraf 
tussen 9.00 en 12.30 uur een af-
spraak te maken via 023 – 535 
8877. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.

Kosten aftrekbaar
Mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking, 
chronische ziekte of functiebe-
perking maken vaak veel extra 
kosten vanwege hun handicap 
of ziekte. Veel van deze kosten 
zijn aftrekbaar bij de belasting. 
Bijvoorbeeld de premie voor uw 
aanvullende zorgverzekering, 
die mag u aftrekken. Vervoers-
kosten in verband met de han-
dicap mag u opvoeren en zo zijn 
er nog andere voorbeelden. Tij-

dens de speciale spreekuren 
adviseren de medewerkers van 
MEE u individueel over aftrek-
posten en belastingvoordeel. 
Als u er niet zelfstandig uitkomt, 
helpen de consulenten tevens 
bij het invullen van de belasting-
aangifte. Onze deskundigheid 
ligt op het gebied van ziekte-
kosten en buitengewone uitga-
ven. Wilt u geen gebruik maken 
van het spreekuur, bestel dan 
de belastinggids. Hierin kunt u 
zien of u in aanmerking komt 
om buitengewone aftrekpos-
ten op te voeren. En u krijgt ex-
tra informatie en praktische tips 
in de rubriek ‘Veel gestelde vra-
gen’. De belastinggids is gratis 
te bestellen bij de receptie van 

het regiokantoor via 023 – 535 
8877. Het belastingproject van 
MEE Noordwest-Holland, regio 
Zuid-Kennemerland, is uitslui-
tend voor inwoners (particulie-
ren) met een beperking van de 
gemeenten Haarlem, Haarlem-
merliede, Zandvoort, Bloemen-
daal en Heemstede. Om er pre-
cies achter te komen welk re-
giokantoor u bedient, kunt u uw 
postcode invullen op de web-
site www.mee.nl waarna u de 
gegevens van uw regiokantoor 
te zien krijgt (het hoofdkantoor 
van MEE Noordwest-Holland is 
in Alkmaar). Valt u onder een 
ander regiokantoor, neem dan 
contact op met hen over de mo-
gelijkheden die zij bieden.

Gift Swingsteesjun voor 
Fonds Urgente Noden

Regio - Ter ere van haar 3-jarig bestaan heeft ‘Swingsteesjun’ de 
entree-opbrengst overhandigd aan de Stichting Fonds voor Ur-
gente Noden voor Haarlem en Omgeving. De cheque bedroeg 
1500,- euro. “We zochten naar iets waar mensen in Haarlem en 
Omgeving iets aan hebben’, zegt organisator William Appelman 
van de rookvrije dansgelegenheid. “Het zijn vooral de bezoekers 
uit de regio die Swingsteesjun al drie jaar haar bestaansrecht ge-
ven. Langs deze weg willen we iets terugdoen aan de regio en 
dan eigenlijk aan mensen die een avondje uit niet kunnen veroor-
loven omdat er acute financiële nood is. Tevens willen we bekend-
heid geven aan dit mooie doel.” De voorzitter van het fonds was 
zeer ingenomen en verrast door de actie. Een geweldig initiatief 
en nam de cheque dankbaar in ontvangst!
Het noodfonds is opgericht in juni 2007. Een aantal fondsen heeft 
geld gegeven, om hulp te kunnen geven aan inwoners van Haar-
lem en omgeving, die ‘in een plotselinge financiële noodsitutatie 
verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen 
voor een (wettelijke) voorliggende voorziening’. Mensen kunnen 
door allerlei omstandigheden in een noodsituatie terecht komen 
door bijvoorbeeld het verlies van een baan, echtscheiding, lang-
durig met een minimum inkomen moeten rondkomen of ziekte. 
Erkende instellingen zoals jeugdzorg, maatschappelijk werk, ou-
derenzorg, enz. kennen de schrijnende gevallen. Zij kunnen door 
geld te vragen bij het fonds voor hun cliënt, gericht en welover-
wogen helpen. Het is voor de stichting de eerste keer dat ze van 
een bedrijf een donatie krijgen. Bedrijven en privépersonen zijn 
van harte welkom om bij te dragen aan ‘urgente noden’. Meer in-
formatie over het Fonds voor Urgente Noden en het aanvragen 
van hulp is te vinden op de website www.haarlem.urgentenoden.
nl. Ook kunt u e-mailen naar info@urgentenodenhaarlem.nl. De 
voorzitter van het Fonds, mevrouw N.W. van Oerle-van der Horst 
is telefonisch te bereiken op 023-5325583. Informatie over Swing-
steesjun is te vinden op www.swingsteesjun.nl

Knipkaartkoor
Regio - Zondag 2 maart kan er weer gezongen worden bij het 
Knipkaartkoor van Leny van Schaik. Belangstellenden zijn wel-
kom van 12.00 tot 13.30 uur.
Naast het zingen van gevarieerd repertoire wordt aandacht be-
steed aan stemvorming. Knipkaarten à 25,- euro voor vijf keer 
zingen zijn een half uur voor aanvang aan de zaal verkrijgbaar.
Gebouw Zang & Vriendschap vindt u aan de Jansstraat 74, Haar-
lem. Inlichtingen 023-5312396.

Panelen, grafiek en
keramische plastieken
Regio – Kees Okx exposeert samen met Hélène van Dongen in de 
Waag. Zij tonen daar schilderijen, panelen, grafiek en keramische 
plastieken. Belangstellenden kunnen het werk bewonderen van 28 
februari tot en met 9 maart.
Openingstijden: donderdag tot en met zondag 13 tot 17 uur. Het 
Haarlemse kunstenaarsduo houdt ervan om op bijzondere, nostal- 
gische plaatsen te exposeren. Ze toonden eerder werk op een schip 
in de Seine, in een kasteel in Bretagne, in de ruïne van Brederode en 
in een Arabisch paleis in Tunis.

Nu voor de tweede keer is gekozen voor het Waagebouw. Deze 
keer hebben Kees en Hélène gekozen voor een dichterlijke benade-
ring. Beiden zijn geïnteresseerd in het samengaan van verschillende 
kunstvormen zoals muziek, poëzie, dans en beelden. Zo’n combi-
natie toonde Okx al met zijn labyrinth dat o.a. In het Stedelijk Mu-
seum van Amsterdam te zien was. Hélène maakt vaak poëtische 
teksten op haar keramische vormen. Voor deze gelegenheid in de 
Waag heeft Kees een speciale ‘Waag ets’ editie gemaakt in een opla-
ge van 25 exemplaren. Zondag 2 maart is de opening om 16.00 uur.
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Bijzonder huiskamerconcert in de 1ste Aanleg
Heemstede - Zondag 9 maart Spaanse klassieke 
muziek in café de 1ste Aanleg. Niet direct de soort 
muziek die je zou verwachten in een café maar na 
een eerste kennismaking met Duo Cajon was ei-
genaar Kees Heger zo onder de indruk dat een op-
treden werd gepland. Het is geen fado, geen fla-
menco maar het hoort wel in dat rijtje thuis. Kort-
om een zeer bijzonder optreden waarvoor de 1ste 
Aanleg op zondag 9 maart graag wat eerder open 
gaat. Wie dit huiskamerconcert wil bijwonen kan 
zich vooraf opgeven aan de bar. De kosten zijn 4 
euro. Op tijd aanwezig zijn (14.30 uur) want tij-
dens het optreden van 15.00 uur tot 16.00 gaat de 
deur op slot!

Met hun sterk aanwezige temperament en breed 
palet van expressies, laten alt-mezzo Carina Vin-
ke met de klassieke gitaarbegeleiding van Jonas 
Skielboehet een Spaanse atmosfeer ontstaan. 

De twee artiesten zijn zo gepassioneerd dat de 
Spaanse muziek hen op het lijf geschreven is. Ze 
brengen tal van luisterrijke liederen over stieren-
vechten, zigeuners, fiesta en tragedie. De beide 
musici, afkomstig uit Nederland en Denemarken, 
nemen het publiek verder mee op een reis door 
de lage landen in een heerlijke mix van kunst- en 
volksliederen en hedendaagse muziek.
Aansluitend op dit optreden maakt de muziek een 
180 graden draai naar de rock ’n roll uit de ja-
ren 50. Het Nederlands grammofoongenootschap 
verzorgt vanaf 16:00 uur de muziek met antieke 
grammofoons en brengt u in de sfeer van de ja-
ren 50. Dus niet alleen muziek maar ook een klein 
grammofoon museum op deze zondagmiddag. 
Ander muziekstijlen zoals Skiffle zullen ook voor-
bij komen.
Vanaf 16 uur en zoals altijd gratis entree. Café de 1ste 
Aanleg, Raadhuisstraat 103, tel. 023-5286035.

Meedoen aan
Musical Beestenboel

Heemstede - In maart start er voor kinderen van 6 t/m 8 jaar 
een nieuwe musical bij de muziekschool in Heemstede: De mu-
sical Beestenboel. Het is disco in het Grote Dierenbos. De die-
ren versieren de mooiste open plek in het bos. Daarna versieren 
ze zichzelf. Het feest barst los. En de laatste les is een uitvoering 
voor ouders en belangstellenden! Twaalf lessen op woensdag van 
16.30-17.30 uur. Aanvang: 12 maart. Locatie: Hildebrandhuis te 
Heemstede. Tarief: 104,- euro.

In april start ook op woensdagmiddag de cursus Muziek en be-
weging voor 4 en 5 jarigen, Kinderen maken kennis met bewe-
gingsmogelijkheden, muziek en instrumenten: luisteren naar mu-
ziek en erop dansen en bewegen, liedjes zingen en spelen op 
eenvoudige instrumenten. De cursus bestaat uit 9 lessen van 
45 minuten in het Hildebrandhuis te Heemstede, woensdag 
15.45-16.30 uur. Aanvang: 9 april. Tarief: 60,- euro.

Blokfluitcursus voor 6 t/m 8 jarigen op maandagmiddag van 16.00-
16.45 uur. 10 lessen van 45 minuten, weer nieuwe lessen in april.

De cursussen worden gegeven in het Hildebrandhuis, Bosboom 
Toussaintlaan 18 te Heemstede. Voor  het complete aanbod van 
korte cursussen in Haarlem en Heemstede en voor inschrijving 
zie de website van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland: 
www.mzk.nl. Voor informatie kunt u bellen met Carla Maigret: 
023-5422226.

Paolo Giacometti in Oude Slot
Heemstede - Alleen een mees-
ter kan muziek maken uit tech-
nische moeilijkheden. Paolo Gi-
acometti die ons zoveel emoties 
in korte tijd kan geven, ís zo een 
meester, een pianist die de toet-
sen met een ongelooflijke per-
fectie beheerst. Op woensdag 5 
maart komt Pao-lo op uitnodi-
ging van het Podium Oude Slot 
naar Heemstede. Hij treedt over 
de hele we-reld op als solist, zo-
wel op authentieke als op mo-
derne instrumenten. Paolo Gia-
cometti is geboren in Milaan in 
1970, maar woont sinds zijn eer-
ste levensjaar in Nederland. Hij 
studeerde bij Jan Wijn aan het 
Sweelinck Conservatorium Am-
sterdam, waar hij in 1995 met de 
hoogste onderscheiding afstu-
deerde. Hij heeft vele prijzen ge-
wonnen op nationale en inter-
nationale concoursen Als solist 
trad hij op met bekende orkes-
ten onder leiding van vooraan-
staande dirigenten zoals Frans 
Brüggen, Kenneth Montgomery, 
Laurent Petitgi-rard, Michael Til-
kin en Jaap van Zweden. Naast 
zijn soloconcerten is hij actief 
als kamer-musicus. 
De samenwerking met vooraan-
staande musici als Pieter Wis-

pelwey en Bart Schneemann 
heeft geresulteerd in concerten 
over de hele wereld. Schumann 
vertolkt hij briljant en poëtisch. 
In Ravel’s Tombeau de Coupe-
rin treft hij de delicate sfeer van 
deze muziek zonder zich te laten 
gaan in een luchthartige inter-
pretatie, hij blijft sober en over-
tuigend. In de intieme sfeer van 
Het Oude Slot speelt hij Davids-

bündlertänze opus 6 van Schu-
mann, Suite Bergamasque van 
Debussy en Le tombeau de 
Couperin van Ravel.

Het con-cert vindt plaats in Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Reser-
veren kaarten 06-13133626 of 
voor het concert aan de zaal. 
www.podiumoudeslot.nl 

Regio - Het Osiris Trio speelt op 
7 maart in Museum de Cruqui-
us samen met klarinettist Lars 
Wouters van den Oudenwe-
ijer en met violist Peter Brunt 
werken van  Brahms - trio op. 
114 voor klarinet, cello en pi-
ano Tacjevic - 7 balkandansen 
voor klarinet, cello en piano en 
Messiaen - Quatuor pour la fin 
du Temps. Het concert is uit-
verkocht. Voor meer informa-
tie over de concerten zie www.
CruquiusConcerten.nl 
De toegangsprijs voor alle con-
certen is 17,50 euro inclusief 
pauzeconsumptie, dit concert 
is uitverkocht. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via schouwburg de 
Meerse: 023 – 556 37 07 en via 
www.CruquiusConcerten.nl

“Rustig op je balkon zitten is 
er straks niet meer bij’
Hierbij wil ik reageren op de plannen van Elan Wonen en de ge-
meentenn Heemstede om onder de flat Groenling aan de Provin-
cienlaan een kinderdagverblijf (KDV) te openen. Wethouder Vd 
Stadt die bij deze plannen is betrokken, verklaarde vorige week 
dat dit een particulier initiatief is en dat de gemeente niets anders 
kan doen dan goedkeuring verlenen. Maar, dat is niet waar. De 
gemeente is actief betrokken bij dit plan. Bovendien wordt grond 
onttrokken aan de openbare ruimte en daarin is de gemeente na-
tuurlijk zelf direct partij. Als huurders van de flats zijn wij tegen 
de komst van een KDV. Onze bezwaren zijn vooral gericht tegen 
de geluidsoverlast. Daarover zegt Vd Stadt dat kinderstemmen nu 
eenmaal geluid produceren. Alsof de bezwaren daarmee zijn af-
gedaan. Het getuigt van bestuurlijke minachting en totale arro-
gantie van ons gemeentebestuur in de ‘Groene Heerlijkheid’ dat 
men weigert serieus om te gaan met klachten die gaan over ge-
luidsoverlast. Deze gemeente weet dondersgoed dat geluidsover-
last veroorzaakt door spelende kinderen zeer ernstige vormen kan 
aannemen. De geluidsgrenzen worden bij een KDV ruim over-
schreden. Bovendien hebben bewoners straks de godganse dag 
last van de herrie. Rustig op je balkon zitten met een krantje en 
een kop koffie is er straks niet meer bij. Dat wordt de hele dag 
binnen zitten met de ramen dicht. Het KDV plan kan daarom dus 
niet doorgaan, ongeacht wat wethouder Vd Stadt of Elan Wonen 
hier verder ook samen met Club Bambino op bedacht hebben. Ze 
plaatsen het KDV maar voor het gemeentehuis of achter de wo-
ning van de wethouders, maar niet onderin Groenling. Je kunt je 
trouwens afvragen waarom ze de Groenling flat hebben uitgeko-
zen voor een KDV. De bewoners zijn grotendeels bejaarde of ou-
dere mensen zonder kleine kinderen. Het zijn vaak ook mensen 
met een krappe beurs die niet onderlegd zijn in juridische kwes-
ties. Maar misschien was het wel juist daarom dat de gemeente 
en Elan Wonen er zo snel uit waren met elkaar dat Groenling de 
geschikte plek was voor een KDV? Nee, Club Bambino moet maar 
een andere plek zoeken voor het KDV, ergens waar bewoners niet 
gedupeerd worden. Geluidsoverlast moet als klacht serieus wor-
den genomen. En Elan Wonen? Als verhuurder van de flats kan 
Elan Wonen dit plan natuurlijk niet uitvoeren. Wij hebben als huur-
ders namelijk recht op een rustig woongenot, precies zoals het 
ook in ons huurcontract staat.
J.F.Th. Tekelenburg, Overijssellaan 215, Heemstede
(namens meer omwonenden)

INGEZONDEN

Klassiek in Museum de Cruquius



Heemstede – De gemeentelijke monumentenlijst her-
bergt de volgende objecten:

Achterweg 5 Op het terrein van Meer en Bosch staat 
rechts achter de ingang het gebouw Salem. Het pavil-
joen uit 1889 herinnert aan een periode van de Heem-
steedse ziekenzorg.
Achterweg 13, 15, 17  Deze bebouwing behoort tot de 
oude dorpskern van Heemstede.
Blekersvaartweg 23  De gebouwtjes dateren uit de 
17de  en 18de eeuw. Een deel deed rond 1650 dienst 
als bakkerij voor de blekerijen in de omgeving. Een bak-
kersoven en rijskast zijn nog gedeeltelijk intact. 

Glipperweg 83 Tot 1924 veldwachterdienstwoning mèt 
arrestantencel en brandspuitenbergplaats van buurt-
schap De Glip.  
Herenweg 6 In 1902 gebouwd als koetshuis van land-
goed Dennenheuvel dat in 1987 is gesloopt en vervan-
gen door een appartementencomplex. 
Herenweg 87 Omstreeks 1840 gebouwd door bollen-
kweker Peeperkorn. Boven de entree staat het opschrift: 
Onder het Oude Dak.
Herenweg 135  De villa dateert uit circa 1930 en ge-
bouwd in een schilderachtig rustieke trant met kenmer-
ken van neorenaissance en chaletstijl. 
Herenweg 141 De kerk is gebouwd in 1930 in opdracht 
van de Vergadering van Gelovigen op de luifelrand staat 
met koperen letters: `s Herenweg.

Herfstlaan 3 De Algemene Begraafplaats in 1829 aan-
gelegd naar een ontwerp van J. Zocher jr. De V-vormige 
ingangspartij met vijver, portierswoning, dienstgebouw 
en aula is in 1940 ontworpen door J.Th.J. Cuypers. 

Julianaplein 1 De voormalige Dreefschool in 1930 ge-
bouwd in de Amsterdamse School verwante bouwstijl. 
Let eens op de entree met een sculptuur van een kind 
met bal en boek en aan de voet een uil en vogel met het 
gemeentewapen van Heemstede. 

 

Sportparklaan 6 Het clubhuis van RCH uit 1932-
1933. Een strakke, elementaire opbouw met forse over- 
stekken.

Voorweg 24 De Voorwegschool dateert in zijn huidige 
vorm uit 1882 maar heeft een kern uit 1630. De oudste 
nog bestaande basisschool op dezelfde plaats in Ne-
derland.
Wilhelminaplein 12 In de kern dateert het pand uit de 
17de eeuw en staat op een kaart uit 1627 als boerderij 
afgebeeld. Later bekend als herberg Het Dubbeld Anc-
ker. Nu woonhuis met atelier. 
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Op het Haemstedeplein zijn als monumenten aan-
gemerkt: Haemstedeplein 2-42 en 1-43. Haem-
stedelaan 8-12 en 7-11, Eikenlaan 1-8 en Zand-
vaartkade 1-15 Het woning complex De Haem-
stede bestaat uit een aantal woonblokken met 
aaneengebouwde eengezinswoningen, geïnspi-
reerd op de Engelse Tuinstad. Woningwetwonin-
gen gebouwd in 1920-1921 met een ambachte-
lijke expressionistische baksteenarchitectuur die 
bekend staat als Amsterdamse School. 

Je moet er toch niet aan denken dat deze panden 
er morgen niet meer zouden zijn. De gemeente-
lijke monumentenlijst kan een stuk geschiedenis 
van Heemstede behouden en levert voor u een 
leuk voorjaarsuitje op de fiets op. 
Ton van den Brink

De trots van Heemstede 
duidelijk in beeld

Bronsteeweg 49 Rond 1870 gebouwd in chaletstijl 
Later bekend geworden als ‘Gramophone House’.

Herenweg 143 Villa ‘Stella Duce’ met dezelfde ken-
merken als Herenweg 135. 

Marisplein 5 Een houten botenhuis uit 1926, ge-
bouwd in opdracht van de Koninklijke Roei-en zeil-
vereniging  ‘Het Spaarne’. 

Raadhuisstraat 87 De winkelpui dateert uit 1912. 
Het opschrift: Heemsteedse Drukkerij H. van Assema, 
verwijst naar de eigenaar van de drukkerij in 1942.

Raadhuisstraat 103 Het gebouw is van 1894. Het 
was eerst een slijterij en werd in 1912 verbouwd tot 
café en woonhuis. De naam: De Eerste Aanleg, ver-
wijst naar de ligging nabij de Zandvaart en de Ble-
kersvaart waar de schippers van de Zandvaart het 
eerst konden ‘aanleggen’. 

Tooropkade 1  Villa aan het Spaarne, gebouwd in 
1930, heeft vanwege de  torenachtige opbouwen, ho-
ge trappen, veel versieringen en ornamenten een ge-
heimzinnige uitstraling.

Roemer Visscherplein 25 Oorspronkelijk Hotel 
Boekenrode, gebouwd in 1928 met stijlmerken van 
de Amsterdamse School. Nu Chinees-Indisch Res-
taurant Asian Delight.
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Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Verkeerscontrole 
bij scholen

• Nieuw raadslid

• Bouwplannen

• Serviceloket
 begraafplaats

• Fietswrakken

•  Gezonken 
vaartuigen

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Inloopochtend: kom langs bij de burgemeester
Als burgemeester van Heemstede hoor ik 

graag uw mening. Ik wil bijvoorbeeld weten 

hoe u over uw woonwijk denkt of wat u van 

de plannen van de gemeente vindt. En 

misschien loopt u al lang rond met een 

idee waar wij in Heemstede ons voordeel 

mee kunnen doen.

Het gemeentebestuur wil graag dat u mee-

denkt over zaken die zich in Heemstede 

afspelen.

Wij organiseren informatiebijeenkomsten en 

we leggen wijk- en werkbezoeken af. En u 

kunt natuurlijk onze openbare raads- en 

commissievergaderingen bezoeken. Maar 

ik kan me voorstellen dat u ook graag in 

een persoonlijk onderhoud uw mening over 

ontwikkelingen in Heemstede wilt geven.

Daarom nodig ik u van harte uit om in het 

vernieuwde raadhuis bij mij langs te komen 

en uw verhaal te doen.

Iedere eerste vrijdag van de maand kunt u 

van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus zon-

der afspraak, om met mij van gedachten te 

wisselen.

Als dat met u tijdens het gesprek is afge-

sproken, krijgt u altijd binnen twee weken 

een schriftelijke reactie op uw vraag of op-

merking. En mocht blijken dat een vervolg-

gesprek gewenst is, dan wordt daarvoor 

een nieuwe afspraak met u gemaakt. Zaken 

waarvoor bezwaar- en beroepsprocedures 

lopen kunnen niet aan de orde gesteld 

worden omdat die volgens de daarvoor 

vastgestelde route verlopen.

De eerste drie inloopochtenden voor de 

zomervakantie zijn op vrijdag 4 april, 9 mei 

en 6 juni 2008.

U kunt zich melden bij de informatiebalie in 

het vernieuwde raadhuis aan het Raadhuis-

plein 1.

Van harte welkom, de koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,

Marianne Heeremans

burgemeester

Verhuizing 
gemeente
De gemeente Heemstede verhuist 

van het gemeentekantoor Havenstraat 

naar het verbouwde raadhuis aan het 

Raad huisplein. Voor alle duidelijkheid: 

de ver huizing vindt plaats op de dagen 

rondom Pasen.

Dit betekent dat wij op vrijdag 
21 maart, maandag 24 maart (tweede 
paasdag) en dinsdag 25 maart 
geslo ten zijn voor het publiek.

Houdt u rekening met meer drukte 

aan de balie (en dus wat langere 

wachttijden) op de dagen voor en na 

de verhuizing. Ook is de levertijd van 

reisdocumenten en rijbewijzen in deze 

periode circa vijf dagen langer dan 

gebruike lijk. (Dus ongeveer twaalf 

dagen i.p.v. een week).

Alle gemeentelijke afdelingen zijn 

vanaf 26 maart centraal gehuisvest 

op het Raadhuisplein. Dus voor een 

bezoek aan de publieksafdelingen 

Burgerza ken, Bouw- en Woning-

toezicht, Sociale Zaken en  Loket 

Heemstede (nu Blekersvaart weg) 

moet u vanaf 26 maart op dit bezoek-

adres zijn. Het postadres en telefoon-

/faxnummers blijven gelijk.

Foutieve vermelding op rolemmerstickers wijk 3

In Heemstede hebben alle ge-

bruikers van grijze rolemmers in 

december 2007 een nieuwe sticker bij de 

afvalkalender ontvangen. Bij het aanmaken 

van de stickers is helaas een foutje ge-

slopen. Een gedeelte van de adressen 

in wijk 3 (Geleerdenwijk, Rivierenwijk, 

Leidsevaartweg en De Glip) heeft een 

sticker ontvangen met ‘wijk 4’ als opdruk.

Dit heeft echter geen gevolgen voor het 

aanbieden van de rolemmer en deze wordt 

geleegd op de aangewezen inzameldag 

van wijk 3. U kunt de sticker met de ver-

melding ‘wijk 4’ gewoon op uw grijze rol-

emmer plakken. De adresgegevens op de 

barcode op de sticker zijn juist, waardoor 

de rolemmer herkenbaar is voor De 

Meerlanden.

Heeft u nog vragen over het gebruik van 

de sticker, de grijze rolemmer of de afval-

kalender? Neem dan contact op met de 

afdeling Publieksinformatie van De Meer-

landen via telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Kruispunt bij Raadhuisplein en 
Van Merlenlaan weer open
Vanaf donderdag 28 februari is het kruispunt 

Raadhuisplein-Valkenburgerlaan-Camplaan 

en het aansluitende gedeelte van de Van 

Merlenlaan tot aan de Vrijheidsdreef weer 

open voor het verkeer.

Het werk is nog niet helemaal voltooid. Het 

groen moet nog worden aangeplant maar 

hiervoor hoeft het betreffende weggedeelte 

niet meer te worden afgesloten.

Wel volgt in april nog een korte afsluiting 

van het stukje Van Merlenlaan van Raad-

huisplein tot Vrijheidsdreef om de ‘street-

print’ in de asfaltverharding en markering 

aan te brengen. Voor de streetprint is war-

mer weer nodig en is het nu nog te koud.

Het riool-bergbezinkbassin dat momenteel 

in het voorterrein van Meerlhorst wordt 

aangelegd, is naar verwachting eind april 

gereed, zodat daarna het terrein met o.a. 

voetpad naar het parkeerterrein kan wor-

den afgewerkt.
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Verkeerscontrole bij scholen
Verkeersveiligheid willen wij als gemeente 

zo goed mogelijk garanderen, vooral rond-

om de scholen. In de ochtend en bij het 

uitgaan van de school is het altijd een 

drukte van belang en dan is die veiligheid 

soms ver te zoeken. Lopende en fietsende 

kinderen, overstekende ouders met kleine 

kinderen, auto’s en andere voertuigen 

geven een chaotisch beeld.

Om dit gebied zo veilig mogelijk te maken 

wordt er gecontroleerd op het verkeers-

gedrag van de weggebruikers. De gemeente-

raad heeft hieraan een hoge prioriteit gege-

ven. De gemeentelijk opsporingsambtenaren 

(GOA’s) van de gemeente controleren op 

onveilig rij- en stopgedrag en op fout par-

keren; dicht bij de school, maar ook in de 

omgeving van de school. Zij kunnen de weg-

gebruikers aanspreken op het verkeers-

gedrag en zo nodig ook verbaliserend optre-

den. Deze controle vindt plaats in de weken 

na de voorjaarsvakantie (vanaf 3 maart).

Nieuw raadslid
Mevrouw I.H.J. Sabelis (GroenLinks) is gestopt 

met haar werkzaamheden als lid van de ge-

meenteraad. Haar opvolger in de Groen Links-

fractie is de heer P.J.E.M. van der Velden.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan de Blekersvaartweg 84. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langs-

komen. U kunt ons ook bellen om uw vraag 

te stellen.

Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek Koediefslaan-

Blekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 09.00 tot 12.00 uur.

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het Service-

loket Begraafplaats. De dienstverlening aan 

nabestaanden is verbeterd doordat de infor-

matie te verkrijgen is via één loket. Als extra 

service is een overzichtelijke brochure uit-

gebracht over de algemene begraafplaats. 

De brochure is gratis te ver krijgen bij het 

Serviceloket op de begraafplaats, bij het 

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te 

downloaden vanaf www.heemstede.nl.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023) 

528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-mail:

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zons-

opkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhouds werk zaam-

heden uit te voeren en klach ten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen. 

De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straat verlichting, straat-

 meubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare groen-

voorzieningen etc.

Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage 

van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

Aanvragen bouwvergunning
2008.018  het verbouwen en renoveren van de 

voormalige herberg  - Wilhelminaplein 4-6

2008.033  wijzigen van de achtergevel  - Bronsteeweg 66

2008.034  het plaatsen van een dakkapel op het  - Fazantenlaan 49

voor- en achterdakvlak 

2008.035  het plaatsen van reclame  - Binnenweg 30

2008.036  het plaatsen van een berging op de  - Lanckhorstlaan 9 

speelplaats van de R.K. Basisschool 

2008.037  het plaatsen van een dakkapel op het  - Dr. J.R. Thorbeckelaan 127

achterdakvlak en een dakvenster op 

het voordakvlak 

2008.038  het plaatsen van een berging  - Kerklaan 7

2008.039  het plaatsen van een dakkapel op  - Schollevaarlaan 5

het voordakvlak 

2008.040  het plaatsen van een dak op de garage  - Glipper Dreef 58

2008.041  het plaatsen van een dak op de garage  - Glipper Dreef 60

2008.042  het uitbreiden van een woonhuis  - Prof. Asserlaan 6

2008.043  het plaatsen van een dakkapel op  - Prof. Asserlaan 21

het voordakvlak 

2008.044  het plaatsen van een reclamebord  - Cruquiusweg 9

2008.045  het vernieuwen van een dakkapel op  - Sportparklaan 2

het voordakvlak 

Aanvraag monumentenvergunning
2008.046  het verbouwen en renoveren van de  - Wilhelminaplein 4-6

voormalige herberg 

Aanvraag sloopvergunning
2008.906  het verwijderen van asbest  - Rijnlaan 65

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 22 februari 2008)
2007.273  het vergroten van een dakkapel op  - Zandvoortselaan 163A

het achterdakvlak 

2007.303  het uitbreiden van een woonhuis met  - Spaarnzichtlaan 20

een aanbouw 

2007.318 het bouwen van een serre  - Johan Wagenaarlaan 32

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 22 februari 2008)
2007.274  het veranderen van een woonhuis in  - Raadhuisstraat 36

een bovenwoning en een winkel

2007.316  het verhogen van de nok van het  - Huizingalaan 19

woonhuis en optrekken achtergevel

2007.322  het uitbreiden en verbouwen van  - Binnenweg 1

een winkel en bouwen woning op 

de 1e verdieping 

2007.323 het plaatsen van een bouwbord  - Glipperweg 94

Verleende sloopvergunning (verzonden 22 februari 2008)
2008.901  het verwijderen van asbest  - Zandvaartkade 15

De bovenstaande vergunningen liggen van  08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen

Online afspraak maken met Burgerzaken?
www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester 
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan 
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Ter inzage
Stukken liggen tot en met 20 maart gedurende openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor aan de Havenstraat 87 en vanaf 26 maart in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. 
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 6 maart 2008 
om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een bouwvergunning voor het plaatsen van een 

overkapping voor fietsen en een speelhuis aan de Jacob van Ruisdaellaan 19 

- openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen een verleende bouwvergunning voor het plaatsen van een 

balkon hek op de bestaande uitbreiding van een woning aan de Nobellaan 15 

- openbaar -
21.00 uur bezwaren tegen de verlening van een bouwvergunning en vrijstelling voor de 

bouw van een kinderdagverblijf aan de Overijssellaan (flat E) - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Op grond van artikel 5.1.11, derde lid, van 

de Algemene plaatselijke verordening is het 

verboden fietsen die rijtechnisch in onvol-

doende staat van onderhoud en in een ver-

waarloosde toestand verkeren op de weg 

te laten staan. 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving hebben op 20 fe-

bruari 2008 drie fietsenwrakken verwijderd 

die voor het pand Zandvoortselaan 10 lagen.

Bovengenoemde fietsen worden voor een 

periode van 13 weken met ingang van 20 fe-

bruari 2008 opgeslagen. Gedurende deze 

periode kan de rechtmatige eigenaar tegen 

betaling van de kosten van het verwijderen 

van de fiets en de opslagkosten zijn/haar 

fiets terugontvangen. Hierover kan contact 

worden opgenomen met bureau Handhaving 

van de gemeente Heemstede op telefoon-

nummer (023) 548 57 39. Indien de fietsen 

niet worden opgehaald, zullen burgemees-

ter en wethouders overwegen de fietsen te 

vernietigen.

Fietsenwrakken

In het kader van artikel 17 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en 

binnen wateren hebben de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving 

van de gemeente Heemstede de volgende gezonken vaartuigen gelicht: 

- vaartuig, kleur wit met rode rand, met een lengte van circa 2,50 meter, gelegen in de 

gemeente lijke haven nabij de Industrieweg,

- vaartuig, kleur wit met blauw bovendek, met een lengte van circa 3,50 meter met de 

naam Jesse, gelegen in de gemeentelijke haven nabij de Industrieweg,

- vaartuig, kleur blauw, met een lengte van 4,80 meter, gelegen aan landgoed Ipenrode in 

de Leidsevaart.

Bovengenoemde vaartuigen worden voor een periode van 13 weken met ingang van 

21 februari 2008 opgeslagen. Gedurende deze periode kan de rechtmatige eigenaar tegen 

betaling van de kosten van het verwijderen van het vaartuig en de opslagkosten zijn/haar 

vaartuig terug ontvangen. Hierover kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving 

van de gemeente Heemstede op telefoonnummer (023) 548 57 39. Indien de vaartuigen 

niet worden opgehaald, zullen burgemeester en wethouders overwegen de vaartuigen te 

verkopen dan wel te vernietigen.

Gezonken vaartuigen

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word abonnee 
via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws 
op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

HeemstedeNieuws

Damclub Heemstede
wint ook laatste wedstrijd
Heemstede - Zaterdag 23 fe-
bruari kwam het team van Sa-
men Sterk 2 uit Hazerswoude 
naar de Princehof voor de laat-
ste bondscompetitiewedstrijd. 
Op papier zou damclub Heem-
stede deze wedstrijd gemakke-
lijk moeten winnen. Theo Win-
kelaar was wegens vakantie af-
wezig en Jan Esselman had zich 
ziek afgemeld. Ricardo Koop-
man en Cees Weijers waren 
verhinderd. In allerijl werd toen 
good old Frans Langeveld opge-
trommeld, waardoor Heemstede 
toch met 10 man aan de wed-
strijd kon beginnen.
Gerard van der Eem had op bord 
8 tegen Hans Stolwijk (geen fa-
milie van Stefan) een voordeli-
ge stand. Hans Stolwijk verde-
digde zich bekwaam, waardoor 
een puntendeling het logische 

gevolg werd: 1-1. Stefan Stol-
wijk maakte ook nu geen fout 
en overspeelde op bord 5
Joop Briedé: 3-1. Stefan Stolwijk 
heeft dit seizoen al zijn partijen 
gewonnen! Hij is de enige spe-
ler in de Nederlandse bonds-
competitie die een 100% score 
heeft weten te behalen, een uit-
zonderlijk goede prestatie. Ger-
rit Slottje en zijn tegenstander 
Dick de Jong kwamen op bord 
4 remise overeen, waardoor de 
tussenstand 4-2 voor Heemste-
de werd. Vervolgens wisten Ron 
Tielrooij op bord 2 tegen Piet 
Swart, reservespeler Frans Lan-
geveld op bord 10 tegen Basti-
aan de Gunst en Frans Elzenga 
op bord 3 tegen Arie van Digge-
le hun partijen te winnen en was 
het opeens 10-2 voor Heemste-
de. Voorzitter Carlo Koopman 

speelde op bord 1 een solide 
partij tegen Salim Rodjan, durf-
de een ingewikkelde wending, 
die na analyse na de partij win-
nend bleek te zijn, niet aan te 
gaan, waardoor de partij in re-
mise eindigde: 11-3. 

Tijdnood
Nog 3 partijen te gaan. Piet Be-
liën zag in een voor hem goede 
stand een 3 om 3 met doorbraak 
over het hoofd op bord 7 tegen 
Henk Vis. Piet spartelde nog 
lang tegen maar kon een ne-
derlaag niet meer ontgaan: 11-
5. Zijn broer Henk Beliën kreeg 
op bord 9 tegen Ruben Leono-
ra een voordelig eindspel op het 
bord, dat tenminste op remise 
werd getaxeerd. Op een bepaald 
moment combineerde Henk met 
een offer hier en een offer daar 

op schitterende wijze naar de 
winst: 13-5. Tenslotte was Paul 
Jopp op bord 6 tegen Bauke 
Bruinsma in een nadelige stand 
met veel randschijven terecht 
gekomen. Bauke Bruinsma van 
Samen Sterk wilde deze par-
tij pertinent in winst omzetten, 
maar om dat te bereiken had hij 
zoveel tijd nodig dat hij in tijd-
nood kwam en onder druk niet 
de goede voortgang koos. Paul 
is er dan als de kippen bij om 
dat al combinerend af te straf-
fen en alsnog te winnen: 15-5. 
Een duidelijke overwinning.

Seniorenkoor Hoe gaat ‘t Ermee
Regio - Op zondagmiddag 9 maart van 14.30uur tot onge-
veer 15.30 uur verzorgt Seniorenkoor ‘Hoe gaat ’t Ermee’ een
concert in het Reinaldahuis in Haarlem. Het koor staat o.l.v.
Leny van Schaik.
Het concert is voor iedereen toegankelijk. Zoals u van dit koor 
gewend bent is het een gevarieerd programma met klassieke 
muziek, volksliederen, gospels enz.

De toegang is gratis. U bent van harte welkom!

Damclub Heemstede is in de 
landelijke Tweede Klasse D als 
tweede geëindigd achter RDC 2
uit Rijsburg met hetzelfde aantal 
wedstrijdpunten maar een lager 
bordgemiddelde (doelsaldo).

RDC 2 promoveert automatisch 
naar de landelijke Eerste Klas-
se. Damclub Heemstede speelt 
op zaterdag 8 maart in de na-
competitie een promotie/degra-
datie-wedstrijd teneinde te pro-
beren promotie naar de Eerste 
Klasse te verwezenlijken. 
Frans Elzenga.


