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Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan

Heemstede

Ab Baars en Ig Henneman
jazz

New Dutch Swing

Po d i u m  O u d e  S lot
Donderdag 5 maart 2009    20:15 uur    17,50 /  15,-

Heemstede - “Hier ziet u onze 
Amerikaans-Nederlandse klein-
dochter Harper in de Nederland-
se stand tijdens  de landendag op 
haar school in Amerika”, schrij-
ven Anneke en Jan van Doorn uit 
Heemstede in een mail naar de 
redactie. En zij vertellen verder 
dat Harper onlangs acht jaar is 
geworden. Zij spreekt voortreffe-
lijk Nederlands en komt meerde-
re malen per jaar over naar opa 
en oma en haar neefjes en nicht-
je in Nederland.
Een beetje Heemstede dus in 
dat verre Amerika. Heeft u ook 
zo’n leuke foto met bijzonde-
re gedachte erachter? Mail die 
dan naar de redactie: redactie@
heemsteder.nl Wie weet verdient 
uw foto ook een plekje op onze 
voorpagina!

Holland promotie in Amerika!

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Heemstede - Zaterdag 21 februari leek het al een beetje voorjaar! Corrien Visser kwam tij-
dens een wandeling op Woestduin de eerste voorjaarsbode tegen: sneeuwklokjes (Galanthus 
Nivalis).

Voorjaarsbode

Biologische 
vlaflip
Heemstede - Dekamarkt or-
ganiseert sinds november vo-
rig jaar in haar winkels feestelij-
ke vlaflipworkshops voor kinde-
ren. Op woensdag 4 maart a.s. 
zijn de kinderen van Heemstede 
aan de beurt. De supermarkt wil 
hiermee de kinderen en hun ou-
ders bekend maken met de  rui-
me keuze in biologisch in haar 
winkels.
Dekamarkt werkt daarbij nauw 
samen met de campagne ‘noord-
hollandsegrond’ van provincie 
Noord Holland om biologische 
producten te promoten bij haar 
inwoners.
Tijdens de workshop worden de 
kinderen ingewijd in de gehei-
men van de perfecte vlaflip. Het 
toetje is precies 45 jaar geleden 
geïntroduceerd als manier om 
‘de melkman op te waarderen’. 
Nu wordt deze vlaflip bereid met  
biologische zuivel, fruit en bio-
logische diksap. Een mooie ge-
legenheid om de jonge deelne-
mers kennis te laten maken met 
de voordelen van biologisch voor 
de smaak, de natuur, dieren en 
de boer. Kleurplaten worden ver-
sterkt en er kan natuurlijk ge-
proefd worden!
De locatie van de workshop in 
Heemstede is, Dekamarkt, Bin-
nenweg 16 – 18.
Datum: woensdag 4 februari  a.s.,  
tijd 12.00 – 17.00 uur. Deelname 
aan de workshop is gratis.

Deze week:
50-Pluswijzer
Thema Wonen



Nieuwe gemeentegids
Heemstede - De nieuwe 
officiële gemeentegids Heem-
stede is klaar en valt deze 
week bij u in de bus. De ge-
meentegids geeft een goed 
beeld van wat Heemstede al-
lemaal te bieden heeft, en 
staat vol praktische informa-
tie. Zo bevat ze niet alleen nut-
tige uitleg over de gemeente-
lijke organisatie, maar de gids 
is tevens een handige leidraad 

bij het zoeken naar informatie 
over de meest uiteenlopende 
organisaties, verenigingen en 
bedrijven.  Ook zijn plattegron-
den, een Calamiteitenwijzer 
en een schoolvakantierooster 
2009 in de gids opgenomen. 
De gemeentegids Heemstede 
wordt huis-aan-huis bezorgd 
door TNT Post. De gids is te-
vens gratis af te halen op het 
gemeentehuis.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Grenspaal Eykmanlaan 
Als stenen konden spreken! Dan 
zou de steen, die staat aan de 
Eykmanlaan tegenover nummer 
29, heel veel kunnen vertellen. 
Alhoewel Hans Krol er ook veel 
van weet.  De plaatsnamen zijn 
in hoofdletters aan de bovenzij-
de gebeiteld. Aan de zuidwest-
kant  Berkenrode aan de noord-
oostzijde Heemstede.  Dat klopt 
niet meer met de huidige plaats 
maar wie gaat zich daar  aan 
vertillen? Geen steen om even 
onder de arm mee  te nemen. 
Maar ook geen steen des aan-
stoots. De steen markeerde ooit 
de grens tussen de ambach-
ten Heemstede en Berkenrode. 
Vanaf 1466 was Berkenrode een 
zelfstandige ambachtsheerlijk-
heid, totdat in 1857 de minige-
meente wederom bij Heemste-
de is gevoegd. Van de 16e tot de 
18e eeuw werden regelmatig de 
limieten van de ambachtsheer-
lijkheden vastgesteld. In 1655 

zijn zeven zogeheten blauwe 
grensstenen geplaatst, waarvan 
er in 1698 drie zijn vernieuwd . 
de grenspaal bij het Hofje van 
Heijthuizen, was tot 1927 de 
grens met Haarlem, is tegen-
woordig nog op het voorgazon 
van “Spaar en Hout” te vinden. 
Op 1 augustus 1728 waren zes 
stenen grenspaaltjes geplaatst, 
die slechts 46, 5 centimeter bo-
ven de grond uitstaken. Ze wa-
ren genummerd van A tot en met 
F. Toen in 1798 de ambachts-
vrouw van Heemstede, Johan-
na Maria Dutry douairière de 
Drevon tevens de rechten 
van Berkenrode kocht, zijn de 
grensstenen weggehaald. Na de 
Franse tijd verkreeg Berkenrode 
wederom zelfstandigheid en in 
dat jaar zijn nieuwe grensstenen 
neergezet. De meeste zijn in de 
loop van de tijd verloren gegaan. 
Die hebben het stenen tijdperk 
niet overleefd. 
Ton van den Brink

De Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek kent een lange 
traditie waar het gaat om het uitgeven van historische publi-
caties. In 2004 en 2005 verschenen de rijk geïllustreerde uit-
gaven: ”Monumenten van Heemstede, een keuze uit de parels 
van de Heerlijkheid”  met foto`s van Cees Peper en teksten 
van Michel Bakker, Maarten van Bourgondiën, Frans Harm en 
Hans Krol. Voor de Heemsteder zijn de boeken de bron om 
de Provinciale monumenten in Heemstede onder de aandacht 
te brengen van de lezers zoals we reeds deden met de ge-
meentelijke monumenten. Veel informatie over rijks-provinci-
ale, gemeentelijke monumenten en de speciaal door de His-
torische Vereniging Heemstede-Bennebroek, HVHB, samen-
gestelde lijst van behoudeniswaardige panden en objecten, 
kunt u vinden op de website: www.hv-hb.nl 

Langs het tuinpad van Heemstede

Provinciale
monumenten

Regio - Don is inmiddels ons 
langstzittende bewoner! Hij is 
afgestaan omdat hij niet met 
het kindje in huis om kon gaan. 
Donnie is namelijk een beetje 
onberekenbaar af en toe. In het 
begin was het veel erger dan nu. 
We konden hem niet eens lek-
ker over zijn bolletje aaien, of we 
hadden al een haal te pakken. 
Over optillen hoefden we niet 
eens na te denken. Nu springt 
hij zelf op schoot en gaat lek-

ker bij je zitten. Een aai op zijn 
tijd vindt hij lekker en knort en 
kwijlt er flink op los….. tot dat er 
een andere kat aankomt die ook 
graag aangehaald wil worden. 
Die kan dat wel vergeten, want 
daar is Koning Don het niet mee 
eens! Donnie plaatsen we dan 
ook niet bij kinderen, katten of 
honden in huis. Gewoon een 
lekker rustig huis, waar hij kat 
kan en mag zijn. Waar er niet van 
hem verwacht wordt dat hij al-

Don
tijd maar moet knuffelen. Wie is 
er net zo eigenwijs als Don???? 
Kom kennismaken Don.
We zijn geopend van maandag 
tot en met zaterdag tussen 11.00 

en 16.00 tel 023-5713888 of kijk 
op www.dierentehuiskennemer-
land.nl
(Tekst aangeleverd door Dieren- 
tehuis Kennemerland).

Dier van de week



Tussen goudvis 
en zwartschaap
Regio – Peter Bastiaanssen 
exposeert op dit moment 
in het Kunstcentrum Haar-
lem. Bastiaanssen houdt er 
van om de hond als thema 
te gebruiken in zijn werk. 
De tentoonstelling, die ‘tus-
sen goudvis en zwartschaap’ 
heet, is te zien tot en met 14 
maart. Locatie Kunstcen-
trum: Gedempte oude gracht 
117-121.
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Zingen voor 
een knipje
Regio - Zondag 1 maart kan 
er weer gezongen worden bij 
het Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik. Liefhebbers zijn welkom 
in Gebouw Zang & Vriendschap 
te Haarlem van 12.00 tot 13.30 
uur. Naast het zingen van gevari-
eerd repertoire, wordt aandacht 
besteed aan stemvorming. Knip-
kaarten à 25,- euro voor vijf keer 
zingen zijn een half uur voor aan-
vang aan de zaal verkrijgbaar.
Locatie: Jansstraat 74, Haarlem. 
Inlichtingen 023-5312396.

Informatiebijeenkomst 
Depressie en manisch depressieve stoornis 
Regio - GGZ inGeest organi-
seert in samenwerking met de 
Stadsbibliotheek Haarlem en 
Omstreken een informatiebij-
eenkomst over depressie en 
manisch depressieve stoornis 
voor familieleden en andere be-
trokkenen. De bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 10 maart in de 
Stadsbibliotheek Haarlem aan 
de Gasthuisstraat 32 in Haar-
lem. De avond duurt van 19.30 
tot 22.00 uur.
Als somberheid niet vanzelf over 
gaat, maar steeds erger wordt 

ook zonder directe aanleiding, 
dan kan er sprake zijn van een 
depressie. Als ernstige somber-
heid afgewisseld wordt met pe-
riodes van uitgelatenheid en 
overmoed, dan kan dit wijzen op 
manisch depressieve stoornis. 
De avond is bedoeld voor fami-
lieleden en andere betrokkenen 
van mensen die te maken heb-
ben met depressie of manisch 
depressieve stoornis. Tijdens de 
bijeenkomst wordt informatie 
gegeven over wat een depressie 
of manisch depressieve stoornis 

betekent voor de persoon zelf 
en voor de omgeving, hoe het te 
herkennen is en hoe er als be-
trokkenen mee om te gaan.

Kijk voor meer informatie op 
www.ggzingeest.nl en op www.
sbhaarlem.nl 
De lezing vindt plaats in de Cen-
trale Bibliotheek, Gasthuisstraat 
32, Haarlem. Toegangsprijs: 5,00 
euro per persoon.
Graag vooraf aanmelden: (023) 
518 7640 of per e-mail: cursus-
bureau@ggzingeest.nl

Grootse kunstmanifestatie 
Bakenesserkerk
Regio - In maart exposeert de 
Kunstenaarsvereniging KZOD, 
gevestigd in het historische ge-
bouw De Waag aan het Spaarne, 
in een even historische locatie: 
te weten de 15e eeuwse Bake-
nesserkerk (bekend om zijn wit-
te toren) aan de Vrouwestraat te 
Haarlem. De gemeente Haarlem 
is zo genereus deze kerk ter be-
schikking te stellen aan een van 
de oudste kunstenaarsvereni-
gingen van ons land.

Niet minder dan 51 kunstenaars 
uit diverse disciplines tonen hun 
werk onder het motto “KZOD/De 
Waag laat zich zien”.  Een groot-
scheepse manifestatie waarin 
de kunstwerken van de expose-
rende schilders, beeldhouwers, 
keramisten en fotografen zijn te 

bewonderen. Maar waarin ook 
elk weekend vanaf de opening 
op zondag 1 maart tot en met de 
laatste zondag 29 maart allerlei 
muziekensembles, dichterscol-
lectieven e.d. optreden en film-
voorstellingen plaats vinden. 
De kunstenaars presenteren 
zichzelf en hun werk vanuit de 
slagzin: “ Ik geloof...”.

De Bakenesserkerk heeft meer 
dan vijftig kunstenaars geïnspi-
reerd tot werk waarin het he-
dendaagse en de actualiteit het 
verleden via innerlijke bezinning 
ontmoet. Deze bijzonder Kunst-
manifestatie is gedurende de 
gehele maand maart donderdag 
tot en met zondag gratis toegan-
kelijk vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie ook www.kzod.nl

Bridge Bel Air

Ronald en Peter laten weinig 
heel van de B-lijners 
Regio – Op donderdag 19 fe-
bruari kwam bridgeclub Bel 
Air bijeen.

De voorlaatste serie zijn Irma v. 
Roosmalen en Tine Posthuma 
weer geweldig gestart. Met een 
monsterscore van 72,92% heb-
ben zij alweer een voorsprong 
genomen van 27% op Ans Pie-
ters en Liesbeth Warmerdam die 
niet verder kwamen dan 45,83%. 
Van de nieuwkomers in de A lijn 
deden Hilda en Henk Uitten-
broek het voortreffelijk. Met een 
score van 61,25% schoten zij be-
hoorlijk uit hun slof. Lucie Does-
wijk en Siem van Haaster daar 
en tegen kwamen niet uit de 
verf. Met 33,33% eindigden zij 
onderaan. Ook Kees Doorn en 
Gert v.d. Beld moeten nog even 
aan het hogere niveau wennen, 
want met 42,08% houden zij 
geen stand in de A lijn.

Tinus Spreeuw en Gerard v.d. 
Berk hadden een koude start 
met een score van 37,92%. Ti-
nus nam een 5 harten contract 
uit met zes ruiten en dat werd 
gevoelig 4 down gedubbeld ge-
speeld. Agnes Hulsebosch en 
Tine Uitendaal deden het op 
spel 11 wat beter. Voor Noord-
Zuid zat er een zes schoppen 
contract in (-1010) en zij (Oost-
West) namen het uit met zes 
ruiten en dat ging gedubbeld 4 
down voor -800; ‘toppie’ dus.

Ronald v.d. Holst werd gekop-
peld aan Peter v.d. Raad en dat 
paar liet van de B lijners wei-
nig heel. De eerste plaats met 
63,75% werd gehaald. Jammer 
voor Ronald, dat Peter geen lid 
is van Bel Air, zodat het gecor-
rigeerd werd naar 55%. Nel-
lie en Niek Koopman profiteer-
den daarvan door met 58,75% 
nu op de eerste plaats te staan. 
De eerste stap op weg naar 
de Top is weer ingezet. Ook 
Hannie Koek en Yvon Tromp 
zijn met 52,08% redelijk goed 
gestart en staan nu op de 
derde plaats.  Van de promoven-
di deed alleen Albert v.d. Moolen 
het met 51,25% aardig. Hij speel-
de met Marijke van Lamoen. 
Van de gevestigde orde in de 
B lijn, lieten Ria Brandwijk en 
Ina Langeveld het met 41,25% 
behoorlijk afweten en dat wordt 
weer knokken om terug te 
komen.

Diny en Piet Clemens hebben 
met 64,17% weer een eerste stap 
gezet naar de B lijn. Els Zonne-
veld en Herre Mostert volgen 
met 55,42% op eerbiedige af-
stand. Ella Wijsman en Mieke de 
Ridder spelen de laatste tijd be-
hoorlijk regelmatig. Ook nu was 
de 54,58% goed te noemen en 
plaats drie washun deel. Deze 
plaats moeten zij wel delen met 
Irmi v. Dam en Anneke v. Vree 
die eigenlijk veel te laag spelen.  
Ati v. Staveren en Gerard Hage-
man hebben met 53,75% ook 
weer uitzichten op een plek in 
de B lijn.  Dat kan niet gezegd 
worden van Emmy en Jan v. Stijn 
(44,17%) en Irma Klinkhamer en 
Jan v. Dam (41,67%). Zij waren 
gedegradeerd en hebben nog 
een lange weg te gaan om terug 
te kunnen komen.
Piet van den Raad.

Eerste bewoners naar 
Mariastichting Haarlem

Aan de Spaarne-oever nadert 
de bouw van vier appartemen-
tengebouwen de afronding. Het 
grootste deel van deze apparte-

menten is al verkocht. Dat geldt 
ook voor alle 13 eengezinswo-
ningen aan de Spijkermanslaan. 
Aan de zijde van de Kamper-

Regio –  Bouwfonds Ontwikkeling BV heeft de eerste wonin-
gen op het terrein van de voormalige Mariastichting te Haar-
lem opgeleverd.  Circa 15 bewoners namen er hun intrek. Voor 
de komende maanden staat de oplevering van nog eens enke-
le tientallen woningen gepland. Op de tussen het Spaarne en 
de Haarlemmerhout gelegen locatie worden in totaal 378 wo-
ningen en een ondergrondse parkeergarage met 580 plaat-
sen gerealiseerd.

laan is de bouw van 42 tweeka-
mer appartementen vrijwel afge-
rond. Nu de steigers zijn verdwe-
nen en de nieuwbouw zichtbaar 
is, neemt de interesse voor deze 
koopappartementen toe. Recent 
zijn de eerste bewoners er neer-
gestreken. In het hart van de lo-
catie Mariastichting verrijzen zes 
appartementengebouwen (twee, 
drie en vier kamers). Daar vinden 
naar verwachting in april de eer-
ste opleveringen plaats.

Ondanks de kredietcrisis is de 
belangstelling voor het project 
Mariastichting volgens Aad Roo-
zendaal van Bouwfonds Ontwik-
keling BV overwegend positief.



Tweeling exposeert werk in 
Zorgcentrum Het Overbos
Heemstede - Vanaf 1 maart t/m 
25 april exposeert de twee-eiige 
tweeling José en Joke Coenraad 
in Zorgcentrum Het Overbos in 
Heemstede. De zussen zijn beide 
afkomstig uit Zandvoort waar zij 
in januari een eigen galerie heb-
ben geopend (Coenraad-Art-
Gallery). De twee-eiige tweeling 
ziet er niet alleen verschillend 
uit maar hebben ook totaal ver-
schillende schilderstijlen. 
José heeft tijdens haar lagere 
schooltijd voor het Kerkblad ge-
tekend en werd zij toen al ge-
vraagd om op de kunstmarkten 
in Zandvoort de bezoekers van 
deze markt te portraiteren. Er 
werd in deze lagere schooltijd 
reeds gezegd dat, gezien haar 
talent, zij later het Rietveld Aca-
demie zou moeten gaan doen. 
Zij heeft na het voltooien van 
de middelbare school, niet voor 
het Rietveld gekozen maar voor  
haar rechtenstudie. Na deze met 
succes te hebben voltooid, is 
zij uiteindelijk bij het gerenom-
meerde Advocatenkantoor Mos-

kowicz doorgestart. Daar heeft 
zij de civiele sectie voor haar re-
kening genomen en geleid. Na 2 
½ jaar besloot zij voor zichzelf te 
beginnen. Nu dat zij met haar ei-
gen kantoor helemaal gesetteld 
is, heeft zij het schilderen weer 
opgepakt. 
Zij schildert naast portretten veel-
al dieren zoals paarden, honden, 
wilde ganzen, olifanten maar ook 
veel natuur taferelen. De wer-
ken zijn op een bepaalde ma-
nier geschilderd gebruikmakend 
van bonte kleuren. Een lust voor 
het oog. De natuur is de inspira-
tiebron voor José. Het pure van 
de natuur en al zijn schoonheid 
vindt je in haar werken terug. 
Joke is de tweelingzus van Jo-
sé en heeft zich ook vanaf haar 
jeugd met tekenen en schilde-
ren bezig gehouden. Na de mid-
delbare school heeft Joke voor 
haar werk (KLM) verschillende 
cartoons gemaakt. 
Na de KLM is Joke naar Berlijn 
verhuisd. Tijdens haar tijd in Ber-
lijn heeft zij verschillende inter-
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Samen Eten/Thema ‘muziek’.
Samen Eten met een keuze voor een land, met 
een menu en muziek uit het betreffende land. 
Voor de maand maart is de keus gevallen op 
Frankrijk. Het menu is als volgt:
Franse uiensoep, Coq au vin, Haricots vert, 
Cranberrie compote, Pommes Château, Crème-
brûlée. De maaltijd wordt besloten met een 
kopje koffi e of thee.
Welkom op dinsdag 31 maart om 12.30 uur. 
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn vanaf 3 maart 
tot en met 24 maart verkrijgbaar bij de recep-
tie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede.

Zondagmiddagpodium in het Overbos
Op zondag 22 maart wordt in Het Overbos een 
uitvoering gehouden door Loro d’Delba. 
Het optreden begint om 15.00 uur en entree 
bedraagt 4,00 euro inclusief koffi e en thee.
Het Overbos, Burgemeester van Lennepweg 35, 
telefoon 023-892 89 00.

Seniorenactiviteiten Casca
Lezing: Maak van achterblijvers geen spoor-
zoekers.
Als u veel op reis gaat of voor langere tijd 
wordt opgenomen is het verstandig thuis alles 
goed geregeld te hebben zodat anderen in uw 
administratie uw belangrijke gegevens en wen-

sen kunnen terugvinden. Ook als u kleiner gaat 
wonen is de vraag: wat mee te nemen, wat te 
bewaren en wat kan weg?  Vragen als: wat te 
doen met de postzegelverzameling of de dag-
boeken of hoe om te gaan met een erfenis, ko-
men aan de orde. Annelie Brummer van Goed 
Geregeld zal tijdens haar lezing ingaan op al 
deze onderwerpen. De lezing is op donderdag 
12 maart om 10.30 uur.

Film: Zo ging dat toen-School
Deze fi lm toont de vele kanten van het leven 
van kinderen op de lagere school. De fi lmbeel-
den komen uit de archieven van het Nederlands 
Instituut voor beeld en geluid. Na afl oop wordt 
de fi lm besproken met jongeren die maatschap-
pelijk stage lopen. De fi lm is op donderdag 26 
maart, aanvang 10.30 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96.
Telefoon: 023 548 38 28.

Cursus mobiel bellen
Wegens succes biedt Welzijn Ouderen Heem-
stede opnieuw een cursus mobiel bellen aan. 
Leerlingen van het Nova-College leren ouderen 
de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel.
Hoe werkt de mobiel? Een ontvangen sms-
bericht openen en een sms-bericht sturen.
Bij voldoende belangstelling start in april 2009 
een cursus bestaande uit 3 bijeenkomsten.
Kosten cursus 10,00 euro incl. koffi e of thee.

Voor verdere inlichtingen en reserveren:
Welzijn Ouderen Heemstede.

Cursus op eigen kracht
Deze cursus is bedoeld voor senioren in Heem-
stede die zich bij het ouder worden bewust 
zijn van hun kwetsbaarheid en mogelijke af-
hankelijkheid.
Doel is ouderen stimuleren en handvatten te 
bieden de eigen regie in het leven te behou-
den en wat men daarvoor nodig heeft/kan ge-
bruiken.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten.
Elke bijeenkomst bestaat uit een deel theorie 
en een deel praktijk. 
Het praktische deel richt zich op de communi-
catie en er worden oefeningen gedaan.
De cursus wordt gegeven door Colette Galy en 
Dagobert Wolswijk. Beiden zijn maatschappe-
lijk werker bij Kontext, Algemeen Maatschap-
pelijk Werk, locatie Heemstede/Bloemendaal.
De cursus wordt gegeven op donderdag 2, 9 en 
16 april 2009 bij Casca De Luifel, Herenweg 96. 
Kosten 15,00 euro.
Meer informatie: 
Casca, Katinka Verdonk 023-548 38 28 of 
WOH, Willie Chermin, 023-528 85 10.
Aanmelden bij Casca-De Luifel.

Kijk ook op de website: www.welzijnouderen-
heemstede.nl

Samen Eten/Thema ‘muziek’.
Samen Eten met een keuze voor een land, met 

sen kunnen terugvinden. Ook als u kleiner gaat 
wonen is de vraag: wat mee te nemen, wat te 
bewaren en wat kan weg?  Vragen als: wat te 
doen met de postzegelverzameling of de dag-

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

De Twaalf Vensters van Kristal

Sprookjes uit het 
oude Rusland

Heemstede - Op zondag 1 
maart organiseert het Podium 
Oude Slot een familieconcert 
van een uur voor mensen van 6 
tot 100 jaar. Dit familieconcert 
bestaat uit vijf sprookjes en vijf 
muziekstukken voor fagot, viool 
en percussie. Op onnavolgbare 
wijze worden de sprookjes ver-
teld door meester-verteller Peter 
van der Linden. ‘Er was eens een 
man die zo mooi fl uit speelde 
dat het de mensen leek te beto-
veren. Hij sneed zijn instrumen-
ten zelf uit bamboehout en trok 
het land rond. Op een dag trad 
hij op in een wijnhuis. Het was 
er afgeladen vol en hij speelde 
prachtiger dan hij ooit gedaan 
had. Nadat de laatste noot ver-
klonken was, bleef het dood-
stil…’ Russische sprookjes zijn 
aards van karakter. De hoofd-

personen zullen allerlei beproe-
vingen moeten doorstaan tot ze 
hun doel bereikt hebben. Toch 
zijn de verhalen vaak doorspekt 
met humor. Simon Burgers com-
poneerde speciaal voor deze 
voorstelling de  muziek. Op viool  
Jacobien Rozemond, fagot Ma-
rieke Stordiau en Marijn Korff de 
Gidts, percussie. De voorstelling  
is vooral geschikt voor de klei-
nere zalen zoals de zaal in het 
Oude Slot vanwege de sfeer en 
intimiteit van de voorstelling.  

Zondag 1 maart  om 12.00 uur 
in Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 12,50 euro / 10,- euro.  Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig voor het concert 
aan de zaal.

Winnaar goedgevulde boodschappenwagen 
Albert Heijn Blekersvaartweg
Heemstede – De heer Gruyter 
uit Heemstede is blije winnaar 
geworden van een goedgevulde 
boodschappenwagen bij de AH 
aan de Blekersvaartweg. De in-

houd heeft een waarde van ruim 
150 euro! Wat de heer de Gruy-
ter heeft moeten doen om deze 
prijs in de wacht te slepen? Ge-
woon gebruikmaken van de zelf-

scan (pinnen of chippen bij een 
betaalpaal) en de kassabon van 
minimaal 30 euro inleveren. Uit 
alle ingeleverde bonnen wordt 
een winnaar gekozen. De actie 
duurt nog tot en met week 11 
(week van 9 t/m 15 maart).

ne publicaties voor de Lufthan-
sa gedaan. Tevens werd zij door 
de Berlijnse Politie gevraagd di-
verse ontwerpen te maken voor 
de afdeling Werving en Selectie. 
Wandschilderingen, in de ont-
vangstruimte van deze afdeling, 
zijn nog steeds te bezichtigen. 
In 2000 is Joke teruggekeerd 
naar Nederland. In november 
2005 heeft zij het schilderen 
weer opgepakt. Zij tekent nog 
altijd cartoons maar het schil-
deren heeft haar voorkeur. Zij 
schildert realistische- maar ook 
abstracte schilderijen. Net als 
José maakt zij gebruik van bon-
te kleuren. Joke heeft zich niet 
op een thema vastgelegd van-
daar dat je bijv. balletdanseres-
jes, bloemenmarktje en abstrac-
te schilderijen naast elkaar zult 
kunnen zien hangen. Er is voor 
ieder wat wils bij. 
De zussen hebben sinds 2005 
verschillende exposities gehad 
in o.a. het Gemeenschapshuis 
in Nieuw Vennep, de Meerwaar-
de in Hoofddorp, Bibliotheek de 
Duinrand in Zandvoort, Protes-
tantse Kerk Zandvoort, NH-Ho-
tel Zandvoort,  Museum Zand-
voort, Galerie Grazyna Ruigoort, 
Kunst Route Zandvoort.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede
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Weekmarkt of culturele activiteiten?
PvdA schrijft witboek Wilhelminaplein
Heemstede - De meningen 
over wat er op het Wilhelmin-
aplein moet gebeuren zijn ver-
deeld. De PvdA is de boer op ge-
gaan om de mening van de be-
woners en winkeliers op het Wil-
helminaplein te polsen.
Wil de een het plein houden 
zoals het is de ander wil meer 
groen en minder auto’s. Vrijwel 
unaniem zijn de bewoners van 
mening dat er behoefte is aan 
een buurtsuper. Alle midden-
stand trekt weg en de zaak is 
de laatste jaren ernstig verpau-
perd. Het College wil het plein, 
na ruim 20 jaar, gaan aanpak-
ken maar maakt hiermee geen 
haast. De PvdA wil juist dat er 
wel haast wordt gemaakt en 
trok hier voorlopig, samen met 
GroenLinks en het CDA, in no-
vember 2008 een half miljoen 
euro voor uit. Het gemeentebe-
stuur zal de motie daartoe moe-
ten uitvoeren. Zoals verwacht 

blijkt uit de inventarisatie van 
de bewonerswensen dat er veel 
verschillen zijn in de opvattingen 
van de bewoners.
Vrij unaniem verbaast het de be-
woners dat er één bedrijf is dat 
het plein ontsiert. Ook de be-
stemming van het voormalige 
restaurant op het plein blijft niet 
onbesproken. Maak er geen dis-
co van vraagt een bewoner, an-
deren willen meer reuring heb-
ben en vragen om een terras, 
een weekmarkt of culturele ac-
tiviteiten.
De aandacht voor het herstel 
van de bestrating, meubilair en 
drempels wordt ook regelma-
tig genoemd. Groot probleem 
blijft het verkeer en het parke-
ren. Veel stemmen gaan op om 
het aantal parkeerplaatsen te 
verminderen. Dit staat op ge-
spannen voet met de behoefte 
aan meer winkels. Zonder par-
keren geen florerende midden-

stand. Ook de omliggende stra-
ten kampen al met een gro-
te parkeerdruk. Het behoud van 
het karakter vinden veel bewo-
ners van groot belang. De oude 
kerk, het pand van Van Schagen 
en karakteristieke woningen die-
nen te blijven. Het gemeentebe-
stuur is van plan om aan het ein-
de van dit jaar met een notitie te 
komen hoe verder te gaan met 
de ontwikkeling van het karak-
tervolle plein. De PvdA wil ech-
ter dat er in november, tijdens de 
begrotingsbehandeling 2010, al 
besluiten kunnen worden geno-
men een maant tot haast.

Coalitiepartij VVD is ook van me-
ning dat er iets moet gebeuren 
op het plein, maar willen het be-
schikbare bedrag eerst aanwen-
den om parkeerfaciliteiten te 
creëren voor het winkelende pu-
bliek op de Binnenweg. 
Eric van Westerloo

Heemstede – Op een nieuw-
jaarsreceptie hoor je nog 
eens wat. Frank Captein van 
Tromp Kaas aan de Zand-
voortselaan hoorde dat Reis-
bureau Bentveld vertrok. Een 
pand met een rijk verleden, 
waar ooit bloemenzaak Bos 
heel bekend was in Aerden-
hout. Frank zocht meer ruim-
te, want hij kon op nummer 
155 waar nu de bloemen-
zaak Rosa-Rosa zit, zijn 400 
soorten kaas niet meer kwijt. 
Kaas vraagt ruimte en klan-
ten moeten royaal uit de voe-
ten kunnen. Die moeten rus-
tig kunnen keuren, proeven 
en kopen. Frank en zijn me-
dewerkers Bart, Petra, Da-
nielle en Mechelien voe-
len zich happy in hun nieu-
we zaak en geven hun on-
verwoestbaar enthousiasme 
letterlijk alle ruimte. Ze ge-
nieten er gewoon van.  Vier-
honderd verschillende soor-
ten kaas, hoe hou je ze uit el-
kaar! Wat is het verschil tus-
sen smeuïge boerenkaas en 
gorgonzola?
Wie wijst je de weg van de 
Jonge kaas van net een 
maandje, naar de Belegen 
van half jaartje tot de Oude 
van een jaar? De vak-idioot 

van Tromp. Vinden ze hele-
maal niet erg om eens in de 
week het predikaat vak-idi-
oot te krijgen. Ook leuk is el-
ke week met aanbiedingen 
komen. Frank raakt niet uit-
gepraat over zijn topper van 
deze week, de echte Parme-
zaanse Reggiano met garan-
tiezegel. Hij heeft het gelijk 
over de lekkerste combina-
ties met pasta en risotto of in 
een quiche, of op een ome-
let of carpaccio. Hij heeft het 
voor elkaar gekregen om dat 
nu aan te bieden voor 1.99 
per 100 gram. Een topper. 
Mag u van hem best een fles-
je Niel Joubert uit Zuid-Afri-
ka bij proeven. Vindt hij een 
geweldige wijn voor 4.98 en 
bij 6 flessen maar 25 euro`s. 
Elke morgen om zeven uur 
staat Frank al in de win-
kel, want de bakker is al-
tijd vroeg en sommige klan-
ten ook. Ze weten het ver-
se brood te vinden en Frank 
is bekend van zijn lekkere 
sandwiches, croissantjes en 
broodjes mozzarella. Leuke 
winkel aan de Zandvoortse- 
laan, waar het winkelleven na 
de renovatie van de laan nog 
mooier geworden is. 
Ton van den Brink

Zandvoortselaan in beweging...

Tromp Kaas heeft met
400 kaassoorten de ruimte

‘Omzien naar elkaar’
Vrijwilligers WOH bedankt 
door Raad van Kerken
Heemstede – Twee vrijwilligers 
van  Welzijn Ouderen Heemste-
de, mevrouw Horman, zij ver-
zorgt belastingaangiften van ou-
deren en mevrouw Knottenbelt, 
receptioniste en vervoer, namen 
dinsdag tachtig cheques in ont-
vangst van de Raad van Ker-
ken Heemstede. Voorzitter Jan 
van Voornveld en bestuurslid 
Philip Weijers, diaken RK Kerk,  
overhandigden de cheques. 
De meerderheid van de Heem-
steedse Raad van Kerken heeft 
met een diaconale activiteit vo-
rige maand januari deze 
vrijwilligers nadrukkelijk be-
dankt met een attentie voor hun 

belangeloze inzet voor de Heem-
steedse gemeenschap en haar 
welzijn. Gelukkig zijn er naast de 
kerken vele organisaties en hun 
vrijwilligers om te beantwoorden 
aan de toenemende zorg in een 
maatschappij die steeds verder 
individualiseert. Zo zijn er ruim 
80 vrijwilligers van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Heemste-
de aan de Lieven de Keylaan 
te Heemstede actief. In de ‘Ge-
bedsweek voor de Eenheid’ in 
januari 2009 is hiertoe in een 
aantal Heemsteedse kerken een 
succesvolle deurcollecte gehou-
den. De Heemsteedse Raad van 
Kerken is van mening dat deze 

Mevrouw Knottenbelt, de heer Weijers, mevrouw Horman en de heer Van Voornveld.

vorm van oecumenische samen-
werking een tastbare uitdruk-
king is van de band die ons allen 
bindt. De Heemsteedse kerkge-
meenschappen houden zich van 
oudsher bezig met 
uiteenlopende diaconale acti-
viteiten. Diaconie is hulp aan 
de naaste in nood, zonder on-
derscheid van de persoon. Het 
is een wezenlijke taak van de 
kerkgemeenschap om naar el-
kaar om te zien. Eerbied voor de 
mens, gelijkwaardigheid van al-
le mensen, sociale rechtvaardig-
heid, ze vormen alle belangrijke 
uitgangspunten in de geboden 
ondersteuning. In iedere samen-
leving dreigen mensen buiten 
boord te vallen. Concrete noden 
zijn in deze tijd echter niet altijd 
zichtbaar, ook omdat die noden 
vele vormen kennen en niet al-
leen financieel van aard zijn.
Raad van Kerken Heemstede

Brandweer moet voorgevel 
stutten na aanrijding
Heemstede - Bewoners van 
een woning aan het Wipperplein 
moeten zich rot zijn geschrok-
ken, in de nacht van vrijdag op 
zaterdag. Rond de klok van half 
drie ‘s nachts ramde een auto 
tegen de voorgevel van het huis. 
De jonge Heemstedenaar ver-
keerde onder invloed van drank, 
zo constateerde de politie later. 
Een alcoholpromillage van 2.01 
werd geconstateerd. 

In de bocht van de Heemsteedse 
Dreef richting de Cruquiusweg 
verloor de 19-jarige de macht 
over het stuur. Via het trottoir 
en plantsoen ‘parkeerde’ hij zijn 
wagen in de voortuin van het 
bewuste huis. Niemand raakte 
gewond bij dit voorval maar de 
brandweer moest wel de voor-
gevel stutten. Dit ‘kunstje’ kost-
te de jonge bestuurder zijn rijbe-
wijs en een boete. 



Henk bleek in lichte mate last te 
hebben van een versleten knie. 
Een beencorrectie moest hem 
van de kniepijn afhelpen want 
voor een nieuwe knie was de 
slijtage niet erg genoeg. Na die 
operatie was het op z’n rechter-
knie liggen eigenlijk niet meer 
mogelijk en dat belemmerde 
hem in zijn werk. 
Van de bedrijfsarts van het 

GAK moest hij eigenlijk ‘lopen-
de bandwerk’ gaan doen, maar 
daar voelde Henk niets voor. 
“Breng me dan maar gelijk weg”, 
was zijn antwoord.
Naar een paar moeilijke maan-
den werd besloten dat Henk bin-
nen het bedrijf een andere func-
tie zou kunnen gaan vervullen. 
Voortaan zou Henk het maga-
zijn op orde gaan houden. Be-
stellingen opgeven van artikelen 
die te weinig op voorraad waren, 
de spullen die na een klus terug-
kwamen weer een plaats geven 
en tal van andere bezigheden. 
Zelfs als tuinman aan het werk 
was geen belemmering. Zeker nu 
het bedrijf in een nieuw pand zit, 
valt er het nodige aan de groen-
voorziening bij te houden. Toen 
in 2004 Erwin kwam te overlijden 
is de zaak door Frans Nieuwen-
huizen, zoon van Erwin, voortge-
zet. Zo komt het dat Henk onder 
drie generaties heeft gewerkt.
In 2006 kreeg Henk een hartin-
farct, maar is daar zeer goed van 
genezen. Sindsdien is het wer-
ken bij de firma teruggebracht 
tot drie ochtenden per week.
Nu, op 68-jarige leeftijd en na 
ruim 43 jaar bij één bedrijf ge-
werkt te hebben is Henk per 1 ja-
nuari jl. gestopt. Hij heeft ‘zijn jas 
aan de kapstok gehangen’.
Henk gaat zijn tijd nu verdelen 
onder de kinderen, drie klein-
kinderen en zijn hobby’s, zoals 
het houden van tropische vo-
gels, knutselen en bij deze of 
gene eens een helpende hand 
toesteken. 
Vrijdag 20 februari is er een offi-
cieel afscheid geweest met een 
rondleiding in het Ford-museum 
en aldaar een buffet-diner. Henk 
zal zo nu en dan nog wel eens bij 
de firma binnenlopen voor een 
praatje en een kop koffie.
Gerda Behage.
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Heemstede – Vandaag de dag 
is het zeer zeker bijzonder als je 
43 jaar bij één baas werkt. Henk 
Behage uit Heemstede deed het. 
Hij werkte 43 jaar achtereen bij 
installatiebedrijf Nieuwenhuizen. 
Na zijn diensttijd is Henk Be-
hage in 1959 een cursus vlieg-
tuigplaatwerker gaan volgen op 
Schiphol-Oost. Een paar jaar 
daarna, in 1961, ging hij  bij de 
Firma Wester in Haarlem in de 
autoplaatwerkerij werken. Daar 
stierf na een paar jaar de eige-
naar onverwachts en werd de 
zaak van de hand gedaan. Henk 
werd werkeloos.
Het thuiszitten beviel eigenlijk 
niet, maar ja, in 1965 was het 
niet zo makkelijk in zijn bran-
che een baan te vinden. Op een 
dag - het was 4 april 1965 - was 
hij bij zijn broer Aad op bezoek. 
Aad was als verwarmingsmon-
teur werkzaam bij installatiebe-
drijf Nieuwenhuizen. Toen Henk 
daar zat, kwam de heer Nico 
Nieuwenhuizen bij Aad langs en 
zei: “Ik barst van het werk en kan 
niemand vinden.” “Nou”, zei Aad, 
“hier zit iemand zonder werk. 
Kan hij soms wat gaan doen?” 
En zo is begonnen. Henk kon di-
rect de volgende dag al komen 
Hij ging een cursus voor hulp-
monteur volgen en later de cur-
sus verwarmingsmonteur. Ook 
volgde hij nog diverse andere 
cursussen zoals gewoon lassen 
en elektrisch lassen. 
Bij vele huishoudens in Heem-
stede en wijde omgeving is 
Henk in huis geweest om de 
centrale verwarminginstallatie 
aan te leggen. Hij maakte heel 
wat mee. Het plaatsen van gou-
den kranen in een badkamer 
bijvoorbeeld. Alles moest met 
doekjes tussen de tangen wor-
den vastgemaakt.
Een andere klant had aan de fir-
ma gemeld dat ze niet thuis zou 
zijn als de monteur kwam, maar 
dat hij wel door mocht lopen. 
Hij kon er in. Henk kwam bij 
het adres en wilde naar binnen 
gaan. Op het moment dat hij de 
deurknop pakte sprong er een 
grote hond tegen de deur op. 
Henk schrok en dacht bij zich-
zelf: “Daar ga ik mooi niet naar 
binnen.” Bij de buurvrouw geïn-
formeerd en die liet Henk toen 
binnen want die kende de hond 
en die doet niets. Inderdaad 
werd de hond rustig en kon 
Henk aan het werk gaan.
Ook voor andere klussen stond 
Henk klaar. Zo is hij een keer 
met nog een paar monteurs een 
paar dagen naar Limburg ge-
weest om een koffiebranderij te 
ontmantelen. Die moest voor de 
firma Levelt worden verplaatst 
naar Amsterdam.  
Bij Hageveld, waar de zaak veel 
werk te doen had, heeft Henk 
menig kilometer onder de grond 
rondgekropen. Om in het on-

dergrondse gangenstelsel niet 
te verdwalen werd er op bogen 
een streep gezet om de weg te-
rug weer te kunnen vinden. Eens 
moet er iets zijn fout  gegaan, 
want toen hij dacht bij het juis-
te luik uit te komen en dat toen 
opendeed, klonk er verschrikt 
geroep op. Wat bleek: hij kwam 
in een klas met leerlingen uit. 
Het luik maar weer gauw geslo-
ten en ging verder op zoek naar 
de juiste uitgang.
Wanneer Henk daar in Hage-
veld bezig was zei hij soms: “Hé, 
daar is meneer Bloem.” Hoe hij 
dat kon weten? De Heer Bloem 
was daar de econoom en kwam 
geregeld op het werk kijken 
hoe het ging en rookte hij daar-
bij altijd een sigaar. Henk her-
kende dan ook altijd de rook-
lucht. Zelf rookte Henk ook ge-
regeld een sigaartje en heeft zo 
menig rokertje gekregen. Ro-
ken doet Henk nu al ruim 20 jaar 
niet meer.
In die tijd was de Arbowet er nog 
niet. Er waren toen nog geen 
broeken met kniebeschermers 
in de pijpen, geen oorbescher-
mers, geen schoenen met stalen 
neuzen etc. Een lasbril was het 
enige wat ze meekregen.
In 1985 overleed de oprichter 
van het bedrijf, Nico Nieuwen-
huizen. De zaak werd voortge-
zet door zijn zoon Erwin. Ook 
onder zíjn leiding was het goed 
werken.
Toen Henk in 1997 last kreeg van 
een pijnlijke knie moest hij aan 
een meniscus worden geholpen 
en herstelde daar goed van. 
Met dat werk wat hij altijd ge-
daan heeft is het dan ook geen 
wonder dat hij toch steeds meer 
van zijn been last ging krijgen. 

Na ruim 43 jaar ‘de jas 
aan de kapstok’

Smartlappen in 
de 1ste Aanleg
Heemstede - Wie deze week 
thuiskomt van de wintersport kan 
zich weer helemaal ‘Hollands’ 
uitleven in Café de 1ste Aanleg 
aan de Raadhuisstraat. Op za-
terdag 28 februari is het Amster-
damse avond met een workshop 
smartlappen zingen door accor-
deonmeester Rien ter Hal. Deze 
ras-Amsterdammer met zijn ac-
cordeon speelt en zingt verruk-
kelijke Amsterdamse wijsjes en 
staat garant voor een oer-Hol-
landse gezellige avond. Rien 
heeft vele jaren in Amsterdamse 
kroegen gespeeld waaronder 15 
jaar in het bekende zangcafé De 
Twee Zwaantjes.
Terwijl de 1ste Aanleg zich door-
gaans juist niet met Nederlands-
talige muziek inlaat heeft eige-
naar Kees Heger zich voor één 
keer laten overhalen een Am-
sterdamse avond te organiseren. 
Vanaf circa 21.00 uur wordt ge-
start met een workshop smart-
lappen zingen. Na het rondde-
len van de teksten zal Rien ter 
Hal u de fijne kneepjes van de 
echte tranentrekkers bijbrengen. 
Aansluitend een oer Hollandse 
avond met Jordanese klassie-
kers, haring en bitterballen.

Piraatjes bij Pannenkoekhuis 
De Konijnenberg!

Heemstede - Piraat Koos en 
zijn Piraatvriendin Roos hebben 
al gesmuld van hun piratenpan-
nenkoek en een stoer piraten- 
cadeautje gekregen.
Pannenkoekenhuis ‘De Konij-
nenberg’, heeft er vanaf deze 
week weer een nieuw piraten-
menukaartje bij, voor de kids. 
Met hun eigen menukaart in 
de hand kunnen ze kiezen uit 
vijf mooie piratencadeautjes 
en smullen van een pannen-
koek met poedersuiker en vlok-
ken. Net als al bij het bestaande 

kinderprinsessen-menukaartje 
betaal je 5,75 euro.
Deze week deelt Karel Konijn, de 
huismascotte van ‘De Konijnen-
berg’ piratenkleurplaten uit aan 
tafel! Leuke tip: Combineer het 
menu met de kinderspeurtocht 
door het Groenendaalse bos en 
je hebt een superpartijtje!

Pannenkoekenhuis De Konij-
nenberg vind je aan de Heren-
weg 33, Heemstede. Meer we-
ten? Bel 023-5848096 of kijk op: 
www.dekonijnenberg.nl 

Heemstede - Het Casca Koor 
onder leiding van dirigent/arran-
geur Peter Cammermans treedt 
voor de tweede keer naar buiten 
in de vorm van een open repeti-
tie in de Luifel bij Casca. 
“The Making Of” van een swin-
gend en enthousiast koor met 
repertoire van Pop tot Gospel en 
van Soul tot Jazz met verrassen-
de arrangementen. 
Gewoon een avondje lekker 
meezingen en kijken of u het u 
zo bevalt dat u wilt blijven. 
De bedoeling is om bij voldoende 
aanmeldingen naast het avond-
koor ook te gaan starten met een 
ochtendkoor. 
Het koor zingt voor en met u op 
donderdag 5 maart bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, aanvang: 20.00 uur, en-
tree: 2,50 euro. 

Open repetitie 
van Casca Koor



Modellenwedstrijd bij 
Shoeby Fashion

Heemstede - Kom op woens-
dag 4 maart vanaf 14.00 uur 
naar jouw Shoeby Fashion 
winkel aan de Binnenweg 
5. Je wordt in Jilly & Mitch
kleding (maat 92-176) gefo-
tografeerd en wie weet word 
jij het nieuwe Jilly & Mitch 
model!

De winnaars komen in onze 
folder te staan, maar iedereen 
krijgt een prijsje! Om de wed-
strijd te winnen hoef je geen 
topmodel te zijn, we zijn op 
zoek naar kids met een eigen 
uitstraling. Shoeby Fashion laat 
haar klanten op 4 maart pro-
fi teren van 10% korting op de 
set die de kids tijdens de foto-
shoot dragen!

Kijk op www.jilly-mitch.nl voor 

meer informatie over de wed-
strijd en voor je dichtstbijzijnde 
Shoeby Fashion winkel! 

Kidscollectie Shoeby
Fashion: Jilly & Mitch!
De kidscollectie van Shoeby 
Fashion combineert Fashion 
& Fun. Hippe kids vinden er 
naast de stoerste kleding (in 
de maten 92 t/m 176) ook een 
funcorner waar zij zich kunnen 
vermaken met spelcomputers, 
tv’s en luisterzuilen met popu-
laire hits.

Daarnaast zijn er regelmatig 
leuke (instore) acties en prijs-
vragen waarbij ze kans maken 
op mooie prijzen. Jilly & Mitch 
maakt onderdeel uit van Shoe-
by Fashion, de Nederlandse 
winkelketen met 190 winkels. 
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Bidden voor Papoea-Nieuw-Guinea
Bennebroek - Op vrijdag 6 
maart is het Wereldgebeds-
dag. Op dezelfde dag komen in
vele landen van de wereld men-
sen bijeen om te bidden voor 
hetzelfde land. Dit jaar voor
Papoea-Nieuw-Guinea.

Het is een land waar achthon-
derd talen gesproken worden, 
met even zovele tradities en cul-
turen. Een hoge bergrug loopt 
over de hele lengte van het
eiland. Hierdoor wonen de
mensen tamelijk geïsoleerd 
van elkaar. Het heeft niet kun-
nen voorkomen dat er vijftien 
jaar lang een burgeroorlog heeft

gewoed in de provincie Bou-
gainville. Vanuit verschillende 
kerken gingen vrouwen samen-
werken in een poging om de 
problemen die de crisis hadden 
veroorzaakt te benoemen. Acht-
honderd vrouwen kwamen naar 
Arawa waar het crisiscentrum 
was gevestigd en mede dankzij 
hen is er nu weer vrede.

Op vrijdag 6 maart wordt in de 
N.H. Kerk aan de Binnenweg te 
Bennebroek aandacht geschon-
ken aan Wereldgebedsdag. 
Aanvang: 19.00 uur. Belangstel-
lenden welkom. Informatie: tel. 
5845373.

De naam Stichting Welzijn Ouderen Benne-
broek (SWOB) is verdwenen. Door de fusie van 
de gemeentes Bennebroek en Bloemendaal is de  
SWOB samengegaan met Welzijn Bloemendaal 
(WB), maar de activiteiten worden in de locatie 
Bennebroek voortgezet. Het kantoor is verhuisd 
naar het voormalige gemeentehuis van Benne-
broek. Openingstijden zijn gelijk gebleven.

Het Loket 
Eveneens in het voormalig gemeentehuis is ge-
vestigd, Loket Bennebroek, waar alle inwoners 
met hun vragen op het gebied van wonen, zorg 
en welzijn terecht kunnen. Of het nu gaat om 
het aanvragen van voorzieningen in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) zoals hulp bij het huishouden, een OV-
taxi, aanpassingen in de woning, een rolstoel of 
om informatie en advies over andere zaken, wij 
helpen u graag verder.
Kan de loketmedewerker u zelf niet helpen, 
dan wordt gezocht naar de instantie waar u 
wel terecht kunt.
Loket Bennebroek is geopend op maandag en 
vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en na telefonische 
afspraak, tel. 023-5126026. 

‘Koffi e Plus’-ochtend
Dinsdag 17 maart is het thema: Vitaliteit, een 
gezond lichaam is goud waard. Vitaliteit is een 
belangrijk onderwerp voor iedere leeftijd. On-
ze spreker, Roelf Kampinga, geeft deze ochtend 
informatie over gezond ouder worden. Locatie: 
voormalig gemeentehuis,  Bennebroekerlaan 5. 
Begintijd: 10.30 uur. Kosten: 3,- euro p.p. incl. 
koffi e/thee. Vooraf aanmelden, tel. 5845300.

Wandelen met Welzijn Bloemendaal, locatie 
Bennebroek
Nordic Walking: dinsdag 3 maart. 

Start: ingang ’t Panneland om 10.00 uur. 
Duur: ca. 1,5 uur.
Duinwandeling: maandag 9 maart. 
Start: om 10.00 uur vanaf ’t Panneland. 
Duur: ca. 1 uur. 
Wandeling in en rondom Bennebroek: woens-
dag 25 maart.  Vertrek vanaf het voormalig ge-
meentehuis om 10.00 uur.

Film in Meerleven
Op maandag 16 maart wordt een fi lm vertoond 
speciaal voor senioren. De fi lm is gebaseerd op 
het indrukwekkende boek van Khaled Hosseini. 
Het verhaal speelt zich af in Kabul, de hoofd-
stad van Afghanistan en gaat over het verwen-
de diplomatenzoontje Amir en zijn vriend Has-
san. Bovendien geeft de fi lm een goed beeld 
van wat er in de jaren van strijd is verloren 
gegaan in deze kleurrijke kosmopolitische stad. 
Entree voor volwassenen: 4,00 euro p.p. incl. 
consumptie. 
Locatie: Meerleven, Witte de Withlaan 1. 
Zaal open 14.30 uur. De fi lm start 14.45 uur. 
Aanmelden via tel. 5845300. 

De naam Stichting Welzijn Ouderen Benne-

(Wmo) zoals hulp bij het huishouden, een OV-
taxi, aanpassingen in de woning, een rolstoel of 
om informatie en advies over andere zaken, wij 
helpen u graag verder.
Kan de loketmedewerker u zelf niet helpen, 
dan wordt gezocht naar de instantie waar u 
wel terecht kunt.
Loket Bennebroek is geopend op maandag en 
vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en na telefonische 

Met deze rubriek wil Welzijn Bloemendaal,

locatie Bennebroek (WBB) de senioren van 

Bennebroek en Vogelenzang informeren over 

de activiteiten en zaken die voor hen van

belang kunnen  zijn. U vindt WBB aan de

Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.

Tel. 023-5845300. Openingstijden: maandag 

t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur. E-mail:  

bennebroek@welzijnbloemendaal.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Buiten zinnen
 Het journaal:

´n aaneenschakeling
van verdwaasde

lichtbeelden
raasde

door de kamer
 

Ik zet de televisie uit
zij is uitgeraasd....

 
terwijl ik mijn ogen sluit

zet ik mij op de bank
 

verdwaasd
 

Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
De naam dichtstorten be-
tekent eigenlijk ´storten op 
dichten´. Wilt u ook een
eigen gedicht in de Heem-
steder publiceren, dan 
kunt u dit e-mailen naar 
dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 
10, 1431 GJ Aalsmeer. 
Liefst niet te lang, om-
dat er niet altijd genoeg 
ruimte is. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Dichtstorten

Dienst in Kleine 
Vermaning
Heemstede – Op 1 maart houdt 
de Doopsgezinde Gemeente een 
dienst in de Kleine Vermaning 
aan de Postlaan. De dienst start 
om 10.30 uur en wordt voorge-
gaan door ds. Chr. Schlette.

New Dutch Swing

Heemstede - Duo Baars - Hen-
neman komen op uitnodiging 
van het Podium Oude Slot op 
donderdag 5 maart naar Heem-
stede. Ab Baars, tenorsax/
clarinet/shakuhachi en Ig Hen-
neman, altviool behoren tot de 
voornaamste vertegenwoordi-
gers van de zogenaamde ‘New 
Dutch Swing’: de jazz- en geïm-
proviseerde muziekscene in Ne-
derland. Hun programma be-
staat uit eigen werk; improvi-
saties geïnspireerd op compo-
sities en geheel vrije improvi-
saties. Wat een rare bezetting, 
zal men op het eerste gezicht
zeggen Maar de werkelijkheid is 
anders. Hier komen de commu-
nicatie dwang van een duo en 
de kwaliteit van twee bijzondere 
musici, die als geen ander we-
ten wat improvisatie betekent, 
samen. Ze benutten de klank-
mogelijkheden tot in het extre-

me, waarbij zelfs orkestklan-
ken ontstaan. De dialoog is vol 
spanning, het is geen muziek 
die je snel kan mee fl uiten, maar 
het is muziek die zich vol inspi-
ratie zorgvuldig ontwikkeld, met 
emotionele begeestering. Speci-
aal voor dit concert zullen Baars 
en Henneman een aantal nieu-
we, op Japan geïnspireerde, ei-
gen composities spelen. Het is 
een voorproefje op de samen-
werking met de Japanse koto-
speelster Michiyo Yagi in het na-
jaar van 2009. 

Donderdag 5 maart  aanvang 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 17,50 euro 
/ 15,00 euro. Reserveren kaar-
ten 06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. Indien voorra-
dig, kaarten verkrijgbaar aan de 
zaal.
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Mogelijkheden rond het laatste afscheid

De afscheidsbijeenkomst 
(slot)

De afsluiting van de bij-
eenkomst
“Nee, de kist willen we niet 
laten dalen, want dat is té 
emotioneel.” 
“Toch zou ik het juist wel 
graag willen, want dat maakt 
het echt af voor mijn gevoel.” 
De afsluiting van een begra-
fenis kan op verschillende 
manieren vorm krijgen. Een 
essentiële vraag daarbij is of 
de familie de kist wel of niet 
wil laten dalen.

Wij zien dat mensen bij een 
begrafenis er vaker voor kie-
zen om de kist te laten dalen. 
Dat hoort er voor velen on-
losmakelijk bij. Maar als er 
kinderen bij betrokken zijn, 
bestaat de neiging om hen 
niet te confronteren met het 
verdwijnen van de kist in de 
aarde. Onze ervaring leert 
echter dat kinderen willen 
weten waar ze aan toe zijn, 
wat er met de kist gebeurt. 
Voor hun gevoel is het eerder 
vreemd om de kist zo boven 
het graf achter te laten. Kin-
deren zijn nieuwsgierig en 
staan zo dicht mogelijk bij 
het graf. Zij buigen zich voor-
over om erin te kijken: “Oh, 
wat is dat diep” of “Mag ik 
ook zand gooien?”. Voor kin-
deren hoort het er echt bij.

Het dalen van de kist
Vaak kan voor het dalen 
van de kist gekozen worden 
tussen het laten dalen met 
een mechanische lift of met 
touwen; dit laatste kunnen 
professionele dragers zijn of 
eigen familieleden/vrienden. 
Het dragen van de kist naar 
het graf door nabestaanden 
en het zelf laten zakken kan 
een mooi ritueel zijn. Als 
laatste groet kan, bij iemand 
die van bloemen en van kleur 
hield, iedereen een handje 
bloemblaadjes op de kist 
strooien.  Een andere mo-
gelijkheid is zand. De laatste 
groet kan heel persoonlijk 
worden gemaakt door in 
plaats van zand aarde uit de 
eigen tuin van de overledene 
op de kist te strooien.

Crematie
Bij een crematie kiest men 
er vaker voor de kist te laten 
staan in de aula. Dit biedt de 
genodigden de mogelijkheid 
om langs de kist te lopen en 
de overledene een laatste 
groet te brengen. Als daarna 
de familie als laatste nog 
in de aula is, kunnen zij af-
scheid nemen op hun eigen 
manier. Bijvoorbeeld door 
met elkaar in een kring om 
de kist te gaan staan. Daarbij 
kunnen zij elkaar een hand 
geven, speciale muziek laten 
spelen of de kist laten dalen.
Dit laatste kan in onze om-
geving niet in Crematorium 
Haarlem. Daar is echter wel 
de mogelijkheid om de over-
ledene te begeleiden naar de 
ruimte waar de oven is en 
als men wil, erbij te zijn als 
de kist in de oven wordt ge-
schoven.

Als eerste of als laatste
“Kunnen we als laatste weg-
gaan bij het graf?”. Ja, dat 
kan. De familie neemt in klei-
ne kring als laatste afscheid, 
een laatste blik op de kist 
met bloemblaadjes of zand.  
Ook in het crematorium kan 
de familie als laatste afscheid 
nemen. Daarna komt de fa-
milie ook als laatste binnen 
in de ruimte voor de condo-
leance. Ook dat kan. Er ont-
staat dan meestal een wat 
informelere sfeer. De geno-
digden hebben al een kopje 
koffie of een glas in de hand 
en praten met elkaar. En ie-
dereen kan op een eigen 
gekozen moment de familie 
condoleren.
Steeds is het weer belangrijk 
te bedenken dat het uw af-
scheid is.

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

Speciale cursus voor jongeren met 
overgewichtproblemen
Heemstede - Sportservice 
Heemstede-Zandvoort organi-
seert in samenwerking met de 
GGD Kennemerland, Jeugdriagg 
Noord Holland Zuid, Sportcen-
trum Kenamju, Specifieke Zorg 
en het Wim Gertenbach Colle-
ge in Zandvoort een cursus spe-
ciaal voor jongeren (13 t/m 18 
jaar) die problemen hebben met 
overgewicht. De cursus draagt 
de naam Real Fit en stelt niet 
alleen gewichtsverlies of –sta-
biliteit als doel. Het is juist heel 
belangrijk dat de deelnemende 
jongeren beter in hun vel gaan 

zitten. Er is daarom ook aan-
dacht voor voeding, lifefstyle en 
de rol van de ouders. 
Overgewicht wordt momenteel 
als een van de grootste gezond-
heidsrisico’s gezien. Toch zijn er 
steeds meer kinderen en jonge-
ren met overgewicht. In Zand-
voort  is 17% van de jongeren te 
zwaar. Los van het schoonheids-
ideaal is het voor veel jonge-
ren gewoon niet leuk om over-
gewicht te hebben. Ze zijn eer-
der moe en kunnen niet goed 
meedoen met sport- en spel-
activiteiten. Daarnaast is het 

Project brengt generaties bijeen
Jong geleerd is oud gedaan
Bennebroek - Op woensdag-
middag 4 maart om 14.30 
gaat in Bennebroek het pro-
ject Vroeger en Nu van Ge-
nerations4Generations van 
start. In dit project gaan 20 
ouderen uit woonzorgcen-
trum Meerleven aan de slag 
met 20 kleuters van de na-
schoolse opvang Villa Kakel-
bont. 

In maart wordt iedere woens-
dagmiddag een ander onder-
werp aangesneden. Door samen 
met veel plezier bezig te zijn met 
spelletjes, muziek, dans krijgt 
jong en oud een kijkje in elkaars 
wereld wat de basis is voor be-
grip en wederzijds respect.
Op woensdagmiddag 25 maart 
wordt het project feestelijk af-
gesloten in het vernieuwde res-
taurant van Meerleven te Ben-
nebroek met een Oud Hollandse 

Poffertjes middag en worden de 
resultaten aan het publiek ge-
presenteerd.
Gedurende het project worden 
de vorderingen en ervaringen 
van de deelnemers vastgelegd 
op foto en video en wordt hier-
van verslag gedaan via de web-
site www.generations4genera-
tions.nl 
Villa Kakelbont maakt samen 
met kinderdagopvang De Bal-
lon deel uit van de Stichting Kin-
derdagopvang Bennebroek.Villa 
Kakelbont verzorgt de naschool-
se opvang voor de drie Benne-
broekse lagere scholen,de St. 
Franciscusschool, de Sparren-
bosschool en de Willinkschool.
Meerleven, een onderdeel van 
Zorgcontact, is een woonzorg-
centrum in Bennebroek waar-
in 80 mensen verblijven, zowel 
samenwonenden als alleen-
staanden.

risico op gezondheidsproblemen 
door overgewicht op latere leef-
tijd groot. Reden genoeg voor 
de gemeente Zandvoort om de 
cursus Real Fit te ondersteunen.
Het programma bestaat uit een 
12-weeks aanbod waarin be-
wegen een belangrijk onder-
deel vormt. De diverse onderde-
len, van fitness tot spinning, wor-
den aangepast aan het niveau 
van de groep. De groep deel- 
nemers gaat in de besloten 
omgeving van sportcentrum 
Kenamju Zandvoort onder des-
kundige begeleiding bewegen. 
Uitgangspunt is dat de groep 
het bewegen leuk gaat vinden 
en samen werkt aan een ge-

zondere leefstijl. Motto is ‘Be-
ter dik en fit, dan slank en lui’. 
Tevens wordt er wekelijks mid-
dels groepsgesprekken hard ge-
werkt aan zelfwaardering én is 
er aandacht voor voeding door 
een professionele diëtist, die zo-
wel groepsgewijs als individu-
eel de groepsleden begeleiden. 
Ook ouders worden bij de cur-
sus betrokken. Tijdens twee ou-
deravonden wordt gekeken hoe 
zij hun steentje kunnen bijdra-
gen aan een actieve en gezon-
de leefstijl.

Real Fit wordt gesubsidieerd 
door de gemeente Zandvoort. 
Informeer naar de kosten bij Hu-
bert Habers van Sportservice 
Noord-Holland: 023–5319475.
Op donderdag 5 maart wordt 
een speciale informatiebijeen-
komst georganiseerd van 17.00 
tot 18.00 uur in het sportcentrum 
Kenamju (A.J. van der Moolen-
straat 47, Zandvoort). Ook de ou-
ders zijn hierbij van harte uitge-
nodigd. De cursus gaat vervol-
gens op 20 maart van start met 
een intakegesprek. 

Kinderdisco bij 
Casca
Heemstede - Dansen, rennen, 
springen, snoepjes, limo en de 
leukste liedjes van het moment: 
alle ingrediënten voor de leukste 
kinderdisco-avond die je je kunt 
voorstellen! Een echte DJ staat 
aan de draaitafel en de disco-
verlichting maakt het helemaal 
af. Ouders mogen in het begin 
van de avond even mee naar bin-
nen, maar daarna eruit! Zij kun-
nen intussen in de Luifel aan de 
bar wat drinken en praten.
Alle bezoekertjes krijgen een 
kaartje. Hiermee kunnen zij twee 
keer een bekertje limo halen en 
1 keer een zakje snoep. Op dit 
kaartje komt ook het thuis-te-
lefoonnummer en hun naam 
te staan, mocht er wat zijn dan 
kunnen wij het thuisfront altijd 
bereiken. Deze kinderdisco (6-
10 jaar) is op zaterdag 7 maart 
van 19.00-21.00 uur in de jonge-
ren ruimte Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 2,- euro (inclusief limo-
nade en 1x zakje snoep). 

Cook – eat - meet & greet 
voor tieners
Heemstede - Een keer per 
maand op vrijdagavond met el-
kaar koken en eten is heel ge-
zellig! Bij Cook - eat - meet & 
greet kunnen tieners van 11 
tot 14 jaar lekker koken, samen 
eten, opruimen en gratis blijven 
hangen bij ’t Is weer Vrijdag. 
We gaan op vrijdag 6 maart 
een gezonde snacks en fruits-

hakes maken. En lekker dat ze 
zijn! Kosten 5,- euro. Geef je snel 
op: (023) 548 38 28, plexat@cas-
ca.nl. De eerstvolgende Cook - 
eat - meet & greet  is bij Casca 
op vrijdag  3 april van 18.00 tot 
20.00 uur in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kijk ook eens op 
de website voor alle activiteiten 
voor jongeren: www.casca.nl.

Boekenmarkt 
in Schalkwijk
Regio - Op vrijdag 27 en za-
terdag 28 februari is er van 10-
17.30 uur in het overdekte Win-
kelcentrum Schalkwijk een Boe-
kenmarkt met veel antiquari-
sche boeken. Diverse gespecia-
liseerde antiquaren presenteren 
op beide dagen een grote keu-
ze aan zeldzame en bijzonde-
re tweedehands boeken, waar-
onder de nostalgische Verkade-
albums van Jac. P. Thijsse. Info 
http://hobby.clubs.nl/verkade. Op 
deze leuke markt kun je je hart 
ophalen en de toegang is gratis. 
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Nordic Walking 
voor senioren 
in de duinen
Bennebroek - De Waterlei-
dingsduinen is een ideaal gebied 
voor Nordic Walking en de vrij-
willigers van Welzijn Bloemen-
daal, locatie Bennebroek kennen 
er goed de weg. Op dinsdag 3 
maart kunt u met een van hen de 
duinen in om te  ‘Nordic Walken’. 
Het is heerlijk om in deze mooie 
omgeving sportief bezig te zijn 
en hoeft u niet alleen te lopen. 
Als u óók ervaring hebt met Nor-
dic Walking, dan bent u van har-
te welkom om mee te gaan, ver-
geet uw stokken niet mee te ne-
men. Duur van de wandeling is 
ca.1,5 uur. Vertrek vanaf ingang 
’t Panneland om 10.00 uur. Voor 
aanmelden en informatie kunt u 
terecht bij Welzijn Bloemendaal, 
locatie Bennebroek.  Dagelijks 
geopend van 9.00 – 11.30 uur of 
via tel. 584 53 00.

Een eigenwijze 
zeemeermin
Heemstede - Op zondag 1 
maart is er weer een leuke en 
spannende voorstelling in Lila-
luna Verteltheater. De voorstel-
ling heet ‘De eigenwijze zee-
meermin’.
Parella is een ondeugende zee-
meermin. Haar vader, Koning Ko-
raal, vindt dat het hoog tijd wordt 
dat ze op zoek gaat naar een 
prins om mee te trouwen. Maar 
dat wil Parella helemaal niet; ze 
vindt alle prinsen saai en stom. 
Dan bedenkt haar vader een list. 
Maar of het gaat lukken....?

Als je wilt weten hoe dit afloopt, 
kom dan lekker luisteren en ge-
nieten in het sprookjesachtige 
theater van Lilaluna Vertelthe-
ater aan de Ir. Lelylaan 10 (ou-
de Nova-college) in Heemstede. 
Aanvang voorstelling: 14.30 uur. 
Kaarten a 6,50 euro per kind en 
7,50 euro per volwassene. Reser-
veren op info@lilaluna.nl of bel 
naar 023-5475892.
Meer informatie vindt u op www.
lilaluna.nl 

Na carnaval op 
weg naar Pasen
Bennebroek - De tijd voor Pa-
sen is een tijd van inkeer, uitkij-
kend naar het grote feest van 
Pasen. De gezamenlijke kerken 
van Bennebroek en Vogelenzang 
bereiden zich daar gezamenlijk 
op voor. Een wijze van inkeer is 
gezocht in het organiseren van 
twee ‘sobere maaltijden’.
Deze zijn voor iedereen toegan-
kelijk en worden gehouden op 
de donderdagen 5 en 22 maart.
Die van 5 maart in het Trefpunt, 
Akonietenplein, in Bennebroek, 
die van 22 maart in de Katholie-
ke kerk in Vogelenzang op het 
Kerkplein. De beide maaltijden 
beginnen om 18.00 uur.

Exposities creatieve cursussen 
Casca

Heemstede - Vanaf maart 
exposeren creatieve cursisten 
van Casca. De portret-schil-
dercursus van Casca o.l.v. Ma-
rianne Vrijdaghs, heeft van 
dinsdag 3 t/m vrijdag 13 maart 
een overzichtstentoonstelling 
van het werk van de afgelo-
pen jaren. 
Sommige cursisten doen al 10 
jaar mee, met prachtige re-
sultaten. Begonnen met een-
voudige houtskooltekeningen, 
door pastel en acrylverf heen-
gegroeid, werken de cursisten 
nu met olieverf, soms meer-
dere keren aan 1 portret. Er 
wordt gewerkt naar model en 
1 of 2 keer per cursusjaar met 
foto’s, afhankelijk van de be-
langstelling hiervoor.
Het is verbazingwekkend te 
zien hoeveel de afgelopen ja-
ren geleerd is en hoe enthou-

siasme en saamhorigheid van 
de groep zijn gegroeid.
Bent u geinteresseerd om zelf 
portret te leren tekenen/schil-
deren, dan is er op 13 maart 
vanaf 17.00 uur, gelegenheid 
kennis te maken met Marian-
ne Vrijdaghs en om te praten 
met haar cursisten over hun 
persoonlijke ontwikkeling als 
portretschilder en over de ma-
nier waarop de cursuslessen 
gegeven worden. Zij zullen u 
graag deelgenoot maken van 
het plezier wat ze samen erva-
ren met het steeds beter leren 
kijken, analyseren en weer-
geven,  van ‘de Kop’ van on-
ze modellen. 
De tentoonstelling is te be-
zichtigen van maandag 15.00 
uur t/m vrijdag 13.00 uur in 
het Honk aan de Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 

Historische Vereniging Heemstede:

“NSB-oorlogsbuit 
aanwinst archief” 

Tijdens de overgang van bezet-
ting naar bevrijding april/mei 
1945 maakte hij deel uit van een 
Plaatselijke verzetsorganisatie: 
de Ordedienst der Nederland-
se Binnenlandse Strijdkrachten 
(NBS). De Binnenlandse Strijd-
krachten Heemstede, Gewest 
12, had als taken de overname 
van arrestanten van de arresta-
tieploegen, bewaking (voorna-
melijk overgebracht naar en in-
gesloten in kazerne De Kouden-
horn te Haarlem) en verzorging 
van de arrestanten.

Als ‘oorlogstrofeeën’ nam de 
heer Verbeek in beslag geno-
men materiaal mee, afkomstig 
van de ‘Volksche Boekhandel’ 
van de Binnenweg 91 tegenover 
winkelgalerij, waar nu een life-
style-winkel is gehuisvest. Vol-
gens een bericht in het politie-
dagrapport van 5 mei 1945 blijkt 
dat deurwaarder Elbrink om 
11.20 uur die dag toezicht vroeg 
wegens beslaglegging.

Uit deze NSB-winkel komen o.a. 
een aantal fotoplaten evenals 
ansichtkaarten, met name van 
Hitler, Mussert, Rost van Ton-
ningen en zijn vrouw Florrie, C. 
van Geelkerken, SS’r Henk Feld-
meijer, H.J. Woudenberg, Max 
Blokzijl en A.J. Zondervan, die 
als commandant van de W.A.-
afdeling in Haarlem fungeerde.
Ook een Duitse en Nederland-
se editie van ‘Mein Kampf’ en 
de gepubliceerde ‘Rede van den 
Führer en Rijkskanselier gehou-
den voor den Duitschen Rijks-
dag van den 11den december 
over de schuld aan den oorlog 
van Franklin D. Roosevelt’.
Voorts materiaal dat zich be-
vond in het vroegere woonhuis 
aan de Raadhuisstraat van een  
‘foute’ politiechef Kramer. Daar-
bij een van de voordeur afge-
schroefd emaille naamplaatje, 
een schietpatroon, een boks-
beugel en propagandamateri-
aal.

Op 30 maart werd de chef door 
Rauter ontslagen omdat hij in 
zijn enthousiasme verzetsmen-
sen en joden te arresteren de 
Duitse bezetters teveel voor 
de voeten liep. Na een onder-
duikperiode werd de ‘opper-
luitenant’ 30 oktober door de 
POD ingesloten in het politie-
bureau te Heemstede. Het  Bij-
zonder Gerechtshof eiste op 16 
april 1948 15 jaar celstraf tegen 
hem. Na vervroegde vrijlating 

trouwde Kramer met een Duitse 
vrouw en vestigde zich in 1954 
te Kirchein. In 1992 is door de 
heer Klep tevergeefs getracht 
hem te interviewen, maar zijn 
echtgenote hield dat af en be-
richtte dat hij in een moeilijke 
tijd slechts had uitgevoerd wat 
hem van hogerhand was opge-
dragen. 

Verworven zijn onder meer een 
herinneringsbordje ‘Hou Zee 
NSB’, 23 draagspeldjes met 
NSB, WA en SS-propaganda, 
een insigne met NSB-symbool: 
de wolfsangel, sigarettenwikkels 
met NSB-reclame, een spaar-
potje, 3 gipsen beeltenissen van 
Hitler, een broekriem en bord-
je met het opschrift ‘Blokploeg 
L.B. (= Luchtbescherming), een 
beeldje van een Duitse soldaat 
met helm, sluitzegels e.d. Verder 
twee tinnen klompjes met in-
scriptie ‘Holland 1944-1945’, van 
welke de betekenis nog achter-
haald moet worden.

Eind 1931 werd de Nationaal 
Socialistische Beweging (N.S.B.) 
opgericht door ir.A.A.Mussert 
en C.van Geelkerken. In 1933 
scoorde men in Heemstede on-
geveer 5%. Twee jaar later bij de 
verkiezingen voor de Provincia-
le Staten steeg het aantal stem-
men tot 1013 (circa 13%). Zeer 
hoog scoorde Zandvoort met 
een percentage van bijna een 
kwart van de kiezers.

In 1937 en 1939 daalde de 
N.S.B.-aanhang tot respectieve-
lijk 702 en 663 stemmen, doch 
het percentage bleef in Heem-
stede twee keer zo hoog als het 
landelijk gemiddelde.
In de mobilisatietijd van 1939 
verminderde het ledental van 
de partij in Heemstede van 511 
in januari naar 391 aan het eind 
van het jaar.

Na de overgave in mei 1940 
groeide het aantal tot decem-
ber van 331 naar 581, de zo-
genaamde ‘meikevers’ ofwel 
‘brood-N.S.B’ers, veelal profi-
teurs, baantjesjagers en avon-
turiers.
In 1985 verscheen de publicatie 
‘Heemstede 1940-1945; een ge-
meente in bezettingstijd’. Intus-
sen kwam een herdruk uit die 
nog in de boekhandel verkrijg-
baar is. In dat boek is een hoofd-
stuk van de hand van Hans Krol 
over de NSB in Heemstede op-
genomen.

Woensdagmiddagclub gaat 
prachtig landschap schilderen
Heemstede - Ben jij al die grij-
ze luchten en kou ook een beet-
je zat? Maak dan zelf een len-
te-landschap in mooie pastel-
tinten. Met ecoline en water-
verf in zachte pasteltinten gaan 
de kinderen een prachtig land-
schap schilderen, zoals dat er in 
de lente uit ziet.
Bij de woensdagmiddagclub op 
woensdag 4 maart gaan de kin-
deren met ecoline en waterverf 
aan de slag. Trek wel verfkleren 
aan, want je kunt een beetje vies 
worden! Kinderen die niet zo van 

knutselen houden kunnen ook 
meedoen met een bordspel of 
kringspel of – als het droog en 
niet té koud weer is – lekker bui-
ten spelen. De woensdagmid-
dagclub is van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in het Honk, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kos-
ten per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro. 
Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.cas-
ca.nl. 

Heemstede - Bij het uitruimen van een woning enkele weken 
geleden zijn allerlei interessante NSB-memorabilia uit een 
kast op de bovenverdieping te voorschijn gekomen. Deze zijn 
door de familie geschonken aan de historische vereniging in 
Heemstede. Ze zijn afkomstig van de in 2002 overleden heer 
C.P.H. Verbeek, die in Amsterdam werkzaam was en geduren-
de de oorlogsjaren in de Koediefslaan woonde.
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Voetbalplaatjes ruilmiddag 
bij Albert Heijn vestigingen
Heemstede -  De voetbalplaat-
jesactie zit er bijna op. Ruim 60 
miljoen zakjes met voetbalplaat-
jes en 750 duizend albums von-
den tot nu toe hun weg naar tal-
loze verzamelaars, die alles op 
alles zetten om hun verzamel-
album compleet te maken. Voor 
die fanatieke verzamelaars die 
nog een paar voetbalhelden mis-
sen in hun album en zelf dub-
bele plaatjes hebben, organise-
ren de twee Albert Heijn winkels 
in Heemstede woensdagmid-
dag 4 maart een ruilmiddag. Tij-
dens deze middag kunnen alle 
spaarders van voetbalplaatjes in 
de winkel terecht om naar har-
telust te ruilen en zo hun Eredi-
visie verzamelalbum compleet te 
krijgen. 

Extra plaatjes tijdens
ruilmiddag
Helemaal compleet wordt het 
verzamelalbum of je droomelf-
tal met de drie extra plaatjes die 
Albert Heijn in beperkte oplage 
heeft laten maken. Deze collec-
toritems worden alleen tijdens 
de ruilmiddag op 4 maart weg-
gegeven op vertoon van het Ere-
divisie verzamelalbum. De ruil-
middag duurt van 12.00 tot 16.00 
uur. Kom je ook? AH Zandvoort-
selaan en AH Blekersvaartweg 
heten je van harte welkom.

Oproepje: met je verzameling in de krant!
De voetbalplaatjes zijn een ware hit. Niet alleen jongens maar 
ook meisjes vinden het hartstikke leuk om zoveel mogelijk plaat-
jes bijeen te krijgen. Meiden en jongens die trots zijn op hun 
verzameling en die in de krant willen laten zien, kunnen bellen of 
mailen met de Heemsteder. Samen met je beste vriend(in) mag 
ook! Telefoon: 0297-368671. Of mail: redactie@heemsteder.nl

VEW blijft in spoor van koploper
Heemstede - Na de (voorlopi-
ge) overwinning bij de Meer in 
Amsterdam werd nu SIZO uit 
Hillegom aan de zegekar ge-
bonden. Gemakkelijk ging het 
echter niet. Het werd een krap-
pe, zwaar bevochten 1-2 over-
winning. VEW-2 kreeg koploper 
Volendam op bezoek en na een 
0-1 ruststand zegevierde de 
techniek: 0-4. 

De KNVB had voor de jeugd 
ook een volledig programma ge-
pland. In de loop van de afgelo-
pen week vielen er steeds meer 

wedstrijden uit. De vakantie uit-
tocht begon afgelopen zater-
dag. Thuis gingen de wedstrij-
den VEW-c2- DIOS-c2 (neder-
laag) en VEW-f2- DSS-f (over-
winning) door. De e-2 en de 
e-3 speelden onderling en na 
een 2-3 achterstand won uitein-
delijk de e-2 met 5-4.

Het programma voor
zaterdag 28 februari:
Velsen-1- VEW-1                  14.30 uur
Kismet-2- VEW-2                  12.00 uur
VEW-3- Amstelveen              14.30 uur
ODIN-4- VEW-4                    14.30 uur

K’land-4- VEW-5                   14.45 uur
VEW-vet- K’land-vet              14.30 uur
Zaanl.-a- VEW-a                     14.45 uur
VEW-c1- United-c                  10.15 uur
VEW-c2- Hoofdd-c                11.45 uur
VEW-me- DSS-me                11.30 uur
VVC-e- VEW-e1                   10.00 uur
VEW-e2- VVC-e                   09.30 uur
HBC-e- VEW-e3                   10.15 uur
Geelwit-f- VEW-f1                09.00 uur
VEW-f2- K’land-f                  09.30 uur

De VEW-agenda
Zevende ronde Klaverjascompe-
titie. Vrijdag 13 maart, aanvang 
20.00 uur.

De luxe van een cruiseschip
Nieuw schoonheidscentrum 
in Heemstede

Hard werken heeft Mieke van 
Hulsbergen wel geleerd op de 
Amerikaanse cruiseliners. Werk-
dagen van zestien uur waren 
geen uitzondering. Meer dan 
in het dagelijks leven kreeg ze 
te maken met de glamourkant 
van het vak. Passagiers op een 
cruise maken werk van hun ui-
terlijk als ze ’s avonds aanschui-
ven aan een galadiner. Bij een 
avondjurk wordt het haar vaak 
opgestoken. Bruiden willen een 
complete metamorfose om er zo 

goed mogelijk uit te zien op hun 
speciale dag. Ze kwam er ook in 
contact met de producten die ze 
nu toepast in haar bedrijf. Het 
Britse merk Elemis Spa Thera-
py wordt overal in de wereld ge-
bruikt bij de betere salons, maar 
was in Nederland nog niet ver-
krijgbaar. Geen belemmering 
voor de ambitieuze van Huls-
bergen. Ze stapte naar de direc-
tie en de zaak was snel beklon-
ken. Haar salon is de eerste in 
Nederland die met de producten 

Heemstede –Sinds zaterdag 21 februari is Heemstede een 
beautysalon rijker. De Hair & Beauty Lounge Heemstede open-
de haar deuren met een receptie en een spetterend feest voor 
genodigden. Eigenares Mieke Hulsbergen (28) heeft het vak 
geleerd bij Rob Peetoom en op luxe cruiseschepen. Die bei-
de feiten verklaren deels de ongekend stijlvolle uitstraling van 
haar nieuwe bedrijf aan de Blekersvaartweg. Het totaalpakket 
dat de verwende clientèle op een cruiseliner verwacht heeft 
Hulsbergen meegenomen naar Heemstede. Zij en haar vas-
te team van medewerkers bieden de klant een complete ran-
ge van behandelingen, die nog niet eerder in onze gemeente 
te vinden was. “Als ik aan iets begin, pak ik het meteen goed 
aan.” In de voormalige opslagloods huist een kapsalon, nagel-
studio, beautysalon, zonnebank en fotostudio. Een metamor-
fose arrangement kan ter plekke afgesloten worden met een 
professionele fotoshoot. van Elemis werkt. Toen de plan-

nen om een eigen salon te be-
ginnen vaste vormen aannamen 
was het voor Mieke van Huls-
bergen een duidelijke zaak: het 
moest een totaalpakket worden. 
Mieke: “Als je het zo groots hebt 
ervaren als ik op de cruisesche-
pen, is het moeilijk om klein te 
beginnen. Mijn aanpak is profes-
sioneel en ik wil uitsluitend met 
topmerken werken.
De luxe gezichtsbehandelin-
gen, lichaamsbehandelingen en 
massages van Elemis Spa The-
rapy zijn alles behalve standaard 

en bieden onderscheid in de 
schoonheidsbranche. 
De behandelingen zijn afkom-
stig uit Azië en zijn te omschrij-
ven als oosterse rituelen. Ele-
mis stimuleert de huid en het li-
chaam van binnenuit om harder 
te gaan werken. Hierdoor wordt 
op natuurlijke kracht het beste 
uit de huid en lichaam gehaald 
en wordt blijvend resultaat ge-
boekt. De Well Being Massage 
of Deep Tissue Massage werkt 
als volgt: Door ritmische bewe-
gingen en een combinatie van 
negen verschillende wereld-
beroemde massagetechnieken  
kan zowel de man als vrouw zijn 
of haar dagelijkse spanningen 
loslaten, energie wordt ingebla-
zen en de balans tussen lichaam 
en geest wordt hervonden. Heer-
lijk verkwikkend voor lichaam en 
geest.”
Het team werd op cursus ge-
stuurd naar Londen om ver-
trouwd te raken met de schoon-
heidslijn. Door deze training 
worden de behandelingen op 
precies dezelfde wijze uitge-
voerd, ongeacht wie van de mei-
den ze uitvoert. Het leverde bo-
vendien meer op dan alleen het 
opdoen van vakkennis. De jonge 

vrouwen kregen de gelegenheid 
om elkaar beter te leren kennen, 
waardoor ze als een hecht team 
aan de slag gaan. 
Het kappersvak leerde Mieke 
van topkapper Rob Peetoom. Ze 
maakte deel uit van het groep-
je specialisten dat o.a. de meta-
morfoses verzorgde tijdens de 
talkshow van Catherine Keijl. Het 
bleek een hele goede leerschool. 
De nieuwe Hair & Beauty Lounge 
Heemstede biedt de mogelijk-
heid een totale metamorfose 
te ondergaan. Een leuk idee ter 
voorbereiding van een vrijgezel-
lenavond of een uitje voor vrien-
dinnen of moeder en dochter.
 De eerste metamorfose zit erop 
voor de dames. In vijf weken tijd 
werd een smaakvol beauty cen-
trum uit de grond gestampt. Bij 
alle aspecten van de inrichting 
had de eigenares een vinger in 
de pap. Onvermijdelijk als je een 
creatieve duizendpoot bent, be-
amen haar medewerksters. “Ze 
heeft niet één maar twee hoof-
den op haar lijf.” 
Informatie over behandelin-
gen en speciale arrangementen: 
www.hblheemstede.nl of telefo-
nisch: 023-5474435.
Mirjam Goossens



Bennebroek - De politie is op 
zoek naar getuigen van een 
straatroof op maandag 16 fe-
bruari, waarbij geweld is ge-
bruikt. Die vond plaats op de 
Meerweg in Bennebroek, om-
streeks 16.00 uur. Drie jon-
gens spraken het slachtoffer, 
een 53-jarige man uit  Haar-
lem, aan en eisten zijn (plas-
tic) tas. Toen hij die niet wil-
de afgeven,  probeerden zij 
de tas van hem af te pakken. 

Eén van de jongens stompte 
de  man in zijn buik. Het drie-
tal ging er vervolgens vandoor. 
Van een van de jongens is be-
kend dat hij ongeveer 16 jaar 
oud is, een blanke huidskleur 
heeft en een rood petje droeg. 
Hij reed op een herenfiets.

Indien u de politie over deze 
straatroof iets kunt vertellen, 
wordt u verzocht te bellen met 
0900 - 8844 (lokaal  tarief).

Regio - Trainer Anneese van 
HFC had voor deze wedstrijd 
Cornelissen en Noya buiten de 
ploeg gehouden en Michiel Lin-
denhovius en Fabian Munster-
man is de basis laten beginnen.
Coach Ronald Cornet van Roda 
46 zag twee van zijn spelers op 
zaterdagavond nog uitgebreid 
carnaval vieren in Den Bosch. 
HFC ging voortvarend van start 
en zette Roda direct vast op ei-
gen helft. Het overwicht re-

sulteerde in een aantal kan-
sen voor de bezoekers. Na een 
kwartier was het raak. Een cor-
ner van Bart Nelis werd snoei-
hard ingekopt door verdediger 
Geert Luijten. Niets leek een 
grote overwinning van HFC in de 
weg te staan. Roda kreeg echter 
steeds meer vat op het spel van 
HFC, waardoor zij wat meer op 
de helft van HFC gingen spe-
len. HFC behield de beste kan-
sen. Een bal op de paal sprong 
op en verdween, volgens velen, 
achter de lijn waar de bal werd 
weggekopt door een Roda ver-
dediger. De scheidsrechter zag 
hier geen doelpunt in en liet ge-

woon doorspelen. Ondanks dat 
HFC in de eerste helft had moe-
ten uitlopen werd de rust bereikt 
met een magere 0-1 stand. Na 
de pauze kreeg de wedstrijd een 
ander gezicht. Roda vocht zich 
terug in de wedstrijd en ging 
steeds feller de duels aan. HFC 
bleek moeite te hebben om, hun 
eigen op techniek gebaseerde 
spel, te spelen en werd regel-
matig teruggedrongen. De snel-
le rechtsbuiten Yucel Yagli wist 

zich keer op keer te ontworste-
len aan de HFC verdediging, 
maar zijn voortzetting bleef on-
der de maat. Zowel bij Roda als 
HFC werden verse spelers in-
gebracht en mocht bij HFC zo-
wel Cornelissen als Noya als-
nog speelminuten meepakken. 
Het was Cornelissen die met zijn 
snelheid kansen creëerde, maar 
buiten een afgekeurd doelpunt 
kwam het ook bij hem niet. 
HFC stond steeds meer onder 
druk en moest regelmatig aan 
de noodrem trekken wat resul-
teerde in een groot aantal vrije 
trappen, waar Roda vervolgens 
veel te weinig mee deed.

Zoals zo vaak viel het doelpunt 
aan de andere kant. Met een lan-
ge bal van achteren werd Wesley 
Kamerbeek bereikt en hij drong 
op snelheid door tot vlak voor 
de doelman en prikte de bal in 
de korte hoek binnen. Doelman 
Janssen ging hierbij niet hele-
maal vrijuit. Met een tweede ge-
le kaart verliet HFC verdediger 
Geert Luijten met rood het veld. 
Omdat het zijn vierde kaart op rij 
is staat hij er a.s. zondag tegen 
de koploper De Meern naast. 
Het Sein voor Roda om alles of 
niets te gaan spelen werd van-
af de bank gegeven. Voor com-
binaties was er geen tijd en de 
ballen werden hoog in het straf-
schopgebeid van HFC gepompt. 
Vooral de goed spelende aan-
valler Arne van Geldermalsen 
werd gezocht. Hoewel klein van 
stuk won hij vrijwel alle kopdu-
els van de HFC verdedigers. Het 
venijn zat hem in de laatste mi-
nuten. In de 42e minuut was het 
Leon van Maurik die na een on-
overzichtelijke situatie voor het 
HFC doel doelman van Rossum 
verschalkte.
Roda rook kansen op een gelijk-
spel en stuurde alles en ieder-
een naar voren. Scheidsrech-
ter Smit liet ook na de officiële 
speeltijd doorspelen. In de 49e 
minuut scoorde Roda opnieuw. 
Tot opluchting van HFC en het 
ongenoegen van Roda keurde 
de scheidsrechter de treffer af. 
Zijn verklaring achteraf was dat 
de Roda speler die de bal het 
laatste zetje gaf achter de HFC 
doelman stond en daardoor bui-
tenspel veroorzaakte. “Als hij ge-
woon van de bal was afgebleven 
was de bal toch wel in het doel 
gegaan en was er geen sprake 
geweest van buitenspel”, was 
zijn analyse van de situatie.

Het komende weekend gaat Ro-
da naar het op de laatste plaats 
staande Voorland en HFC ont-
vangt in Haarlem koploper De 
Meern. Bij een overwinning kan 
HFC de tweede plaats bereiken 
en het gat met De Meern terug-
brengen tot vier punten. 
Eric van Westerloo

pagina 16 de Heemsteder - 25  februari 2009

Kon. HFC houdt moeizaam 
stand tegen Roda 46

HBC tafeltennis
Toernooi winst en A-licentie 
voor Gabriëlla Boxhoorn

Joey Smit, David Brussaard, 
Ruby Tangerman en Cynthia 
van Bakel waren op zaterdag 
de deelnemers van H.B.C. Joey 
en David startten om 10.00 uur 
met hun poulewedstrijden bij de 
Kadetten. De concurrentie was 
groot, met maar liefst 90 deel-
nemers.  Joey won al zijn wed-
strijden en plaatste zich voor het 
hoofdtoernooi. David werd 3e 
en plaatste zich voor het troost-
toernooi. In het hoofdtoernooi 
won Joey twee wedstrijden. Hij 
plaatste zich bij de beste zes-
tien en verloor hier enigszins 
ongelukkig met 13/15 in de vijf-
de game. Een knappe prestatie 
want Joey was nog verre van fit 
na een longontsteking.
David kwam steeds beter in 
vorm. Hij won vier partijen, waar-
van drie met 3-0 en plaatste voor 
de finale. Het werd een zinde-
rend gevecht. David pakte de 1e 
game in 11-8. Ondanks de goe-
de coaching van Mike Niesten 
en de meelevende HBC suppor-
ters pakte zijn tegenstander de 
winst: 11-8/10-12/10-12/9-11. 

De meisjes pupillen waren ver-
deeld over twee poules van vijf. 
Ruby en Cynthia waren beiden 
als vijfde geplaatst en kwamen 
om ervaring op te doen. Ook vol-
gend jaar zijn zij immers nog pu-
pil. Ruby speelde wisselend en 
eindigde als vierde.
Cynthia won twee partijen en 
plaatste zich meteen voor de 
halve finale van het troosttoer-
nooi. Ruby moest een extra 
wedstrijd spelen. Nadat zij die 
won bleek het lot Ruby aan Cyn-
thia te hebben gekoppeld. Ook 
nu liet Cynthia zien geweldige 
vooruitgang geboekt te hebben. 
Het werd een partij over 5 games 
waar Cynthia zelfs matchpoints 
kreeg, maar de laatste klap 
was voor Ruby. De finale ging 
daarna weliswaar verloren, maar 
Ruby ging met weer een beker 

voor haar prijzenkast naar huis.

De zondag stond in het te-
ken van de subtoppers (het B 
toernooi) Voor H.B.C. 3 meis-
jes en 3 jongens aan de start. 
Vooraf werd er vooral veel ver-
wacht van de broeders de Win-
ter (6 en 7 geplaats bij de Wel-
pen) en van Gabriëlla Boxhoorn 
(5e geplaatst) Raymon en Mauri-
ce deden precies wat er van hen 
verwacht werd, namelijk win-
nen. Tot in de halve finale. Hier 
kwamen ze de nr. 1 en 2 van de 
ranglijst tegen. Helaas werden 
beide partijen verloren. Waar 
Raymon heel dicht bij de finale 
zat. De andere welp Ashkan Is-
sazadeh moest bij de Pupillen B 
uitkomen. Hij heeft namelijk een 
A licentie bij de Welpen. Hij won 
hier slechts 2 partijen, maar zijn 
kansen komen volgend jaar wel 
in deze klassen.
Bij de meisje was het voor Hes-
ter Brussaard echt ervaring op-
doen. Ze strandde in het troost-
toernooi. 
Voor Isabel Jongeneelen en Ga-
briëlla Boxhoorn viel er wel wat 
te winnen. Isabel struikelde in 
de 2e ronde van het Hoofdtoer-
nooi in 5 games over oud club-
genootje Mariska de Vries. Hier-
door kwam er een ½ finale wed-
strijd tussen Mariska en Gabri-
ella (zij had alles nog eenvoudig 
met 3-0 gewonnen). Het was Ga-
briëlla die de strijd met 3-1 won 
en naar de finale mocht. In de-
ze finale stond ze tegenover de 
nr. 2 van de ranglijst. Het werd 
een spannende partij met een 
zeer goed geconcentreerde en 
spelende Gabriëlla. Zij won uit-
eindelijk en veroverde hiermee 
niet alleen de grote beker maar 
ook een A licentie. Hierbij voegt 
zij zich in het rijtje van 20 bes-
te meisjes van Nederland bij de 
Kadetten. Voor H.B.C. betekent 
dit de 5e A licentie speelster. 
Ron Olijdam

Heemstede - Een select gezelschap mocht afgelopen 
weekend zijn/haar kunsten vertonen tijdens het Ranglijst 
Toernooi in Nijmegen.

Buikstomp bij Haarlemmer: 
wie heeft iets gezien?

’t Is weer Vrijdag: 
Plexywood 
Heemstede -  ‘t Is weer Vrij-
dag: dé vrijdagavond voor tie-
ners bij Casca! Filmhuis Plexy-
wood is weer geopend op vrijdag 
6 maart! De kids gaan de nieuw-
ste en leukste DVD van dit mo-
ment bekijken. Vòòr de film is de 
Cook – eat – meet & greet. 
Als je hieraan meedoet mag je 
gratis blijven bij ‘t Is weer Vrij-
dag. ‘t Is weer Vrijdag is altijd in 
de jongerenruimte van Plexat de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
van 20.00 tot 22.00 uur. De en-
tree is 2 euro per avond. 
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

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

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

•  Prik en bescherm, voorkom 

baarmoederhalskanker!

•  Wat gebeurt waar 

in Heemstede?

• Werk aan de weg 

In deze HeemstedeNieuws:

Iedereen, jong en oud, die vragen heeft 

over wonen, welzijn en zorg kan terecht bij 

Loket Heemstede in het raadhuis van 

Heemstede.  

In het Loket zijn folders en aanvraag-

formulieren aanwezig die u direct mee kunt 

nemen. Heeft u advies of ondersteuning 

nodig? Dan helpen onze medewerkers u 

graag verder. Zij weten de weg naar de 

juiste instantie en helpen u bij het vinden 

van een oplossing. Ook kunt u bij Loket 

Heemstede voorzieningen binnen de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (WMO) 

aanvragen: hulp bij het huishouden, een 

rolstoel, een vervoersvoorziening of een 

aanpassing aan uw woning. 

De helpende hand
Veelgestelde vragen aan Loket Heemstede 

zijn bijvoorbeeld hoe u thuis kunt blijven 

wonen wanneer u te maken krijgt met een 

lichamelijke beperking. Welke regelingen 

er zijn als u een minimuminkomen heeft, 

bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering. 

Maar ook waar u terecht kunt voor 

 ondersteuning na een scheiding of sterf-

geval. Kortom: Loket Heemstede biedt u de 

helpende hand, zonder dat daar voor u 

kosten aan verbonden zijn.

De directie van TNT Post heeft aan-
gekondigd eind maart het hoofdpost-
kantoor bij de hoek van de Binnenweg/
Koediefslaan te sluiten. Hiervoor in de 
plaats komen bij de Dekamarkt aan de 
Binnenweg en Primera in de 
Raadhuisstraat twee vervangende post-
kantoren. De gemeente heeft geen 
 invloed op dit besluit van de directie van 
TNT. Maar omdat er wel vragen zijn over 
deze ontwikkeling, zetten wij hier de 
nieuwe situatie uiteen.

Waar kunt u voor wat terecht?
Alle diensten van het hoofdpostkantoor 

worden verplaatst naar andere locaties in 

het centrum van Heemstede.

De bankdiensten die het huidige hoofd-

postkantoor aanbiedt, worden onder-

gebracht bij de ING-bank in het centrale 

deel van de Binnenweg. In de Primera-

vestiging aan de Raadhuisstraat komt een 

grote balie waar u voor alle overige  diensten 

terecht kunt. Dus ook voor zaken als het 

laten registreren van kentekens. In de 

Dekamarkt aan de Binnenweg kunt u 

 terecht voor alle post- en aanverwante 

diensten. De TNT-vestiging komt in het 

voorportaal van de Dekamarkt, u hoeft 

hiervoor dus niet de supermarkt in. Al met 

al bieden de drie nieuwe locaties dus 

 hetzelfde servicepakket als het ‘oude’ 

hoofdpostkantoor.

Loket Heemstede
U bent op maandag t/m vrijdag van 08.30-

13.00 uur van harte welkom zonder 

 afspraak.

U kunt tijdens deze uren ook een afspraak 

maken voor de middag.

Raadhuisplein 1, Heemstede

Telefoon (023) 548 30 40

E-mail: loket@heemstede.nl

www.loketheemstede.nl

Afgelopen week is bij alle huishou-
dens in Heemstede de gemeente-
gids 2009 bezorgd. Voor de gemeen-
te meteen een goed moment om de 
nieuwe folder van Loket Heemstede 
te verspreiden. De folder bevat naast 
informatie over Loket Heemstede 
een handig overzicht met belangrijke 
telefoonnummers op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn. 
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Prik en bescherm, voorkom baarmoederhalskanker!
GGD Kennemerland start vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker
In maart start GGD Kennemerland met de 

vaccinatiecampagne tegen baarmoeder-

halskanker. Alle meisjes uit de regio, ge-

boren in 1993, 1994, 1995 en 1996,  hebben 

een uitnodiging ontvangen voor deze 

 vaccinatie. GGD Kennemerland adviseert 

alle meisjes die voor de vaccinatie in aan-

merking komen, zich te laten vaccineren. 

HPV staat voor humaan papillomavirus. Een 

infectie met dit virus kan baarmoederhalskan-

ker veroorzaken. Veel vrouwen raken als tie-

ner of jonge vrouw besmet. Meestal ruimt het 

lichaam het virus zelf weer op. Bij sommige 

vrouwen blijft het virus langer zitten en kan 

later baarmoederhalskanker ontstaan. Het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport heeft besloten meisjes vanaf 12 jaar uit 

te nodigen voor de vaccinatie. De vaccinatie is 

opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. 

GGD Kennemerland voert de vaccinaties uit. 

Het gaat om een landelijke campagne waar 

alle GGD’en in Nederland aan mee doen.

De vaccinatie
De vaccinatiecampagne die begin maart 

start, is een inhaalcampagne voor meisjes 

die geboren zijn in 1993, 1994, 1995 en 

1996. De vaccinaties worden op zeven 

 locaties in de regio aangeboden: Beverwijk, 

Heemskerk, Haarlem, Velserbroek, 

Badhoevedorp, Nieuw-Vennep en 

Hoofddorp. Voor een goede  bescherming 

moet het vaccin driemaal  worden 

 toe gediend. Meisjes worden dus  uitgenodigd 

voor drie prikken, verspreid over een  periode 

van 6 maanden. Aan de vacci naties zijn 

geen kosten verbonden.

Onderdeel van het 
Rijksvaccinatieprogramma
Vanaf september 2009 is de HPV-

vaccinatie een vast onderdeel van het 

Rijksvaccinatieprogramma. Elk jaar worden 

meisjes die in dat jaar 12 zijn geworden, 

uitgenodigd voor deze HPV-vaccinatie. 

GGD Kennemerland voert het 

Rijksvaccinatieprogramma uit op basis van 

de richtlijnen van het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu. 

Meer informatie over de vaccinatie in 

Kennemerland is te vinden op 

www.ggdkennemerland.nl. 

Algemene informatie is te vinden op de lande-

lijke site www.prikenbescherm.nl of via het 

gratis telefoonnummer (0800) 301 80 51.

Vergaderingen, bijeenkomsten 
& evenementen
- Gemeenteraad, 26 februari, 20.00 uur, 

raadhuis 

- Inloopochtend burgemeester, 6 maart, 

10.00-12.00 uur, raadhuis

- Commissie Ruimte, 9 maart, 20.00 uur, 

raadhuis

- Commissie Samenleving, 10 maart, 

20.00 uur, raadhuis

- Commissie Middelen, 11 maart, 20.00 uur, 

raadhuis

- Veteranencafé, dinsdag 3 maart 16.00-

18.00 uur, café De eerste aanleg 

- Expositie WATER, WASSER EN ACQUA 

(stedenband Bad Pyrmont) tot 13 maart, 

raadhuis.

Ook een (niet-commerciële) bijeen-

komst of evenement in deze rubriek 

laten opnemen? Mail aan 

communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kledinginzameling
- Jantje Beton, 2 t/tm 7 maart

- Reumafonds, 9 t/m 14 maart

- SIMAVI, 16 t/m 21 maart

- ZOA-Vluchtelingenzorg, 23 t/m 28 maart

- Fonds Gehandicaptensport, 30 maart t/m 

4 april

Grote projecten
- Herinrichting Binnenweg & bestemmings-

plan Centrum: realisatie 2008-2010. Start 

werkzaamheden Binnenweg: voorjaar 2009.

- Bouwplan Watertoren/Privilege Heemstede: 

realisatie 215 appartementen in vier fases 

in de periode 2005-2010.

- Omgeving station Heemstede-Aerdenhout: 

realisatie woonwijk Vogelpark periode 

 2007-2009.

- Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein: 

 realisatie 139 woningen in parkachtig  gebied 

aan het Spaarne in periode 2008-2010.

- Park Meermond: realisatie nieuw natuur-

gebied op voormalige vuilstort aan de 

Cruquiusweg in periode 2005-2010 (recre-

atiepad Spaarne/Ringvaart gaat open als 

Park Meermond gereed is).

- Renovatie Provinciënwijk: uitvoering 

 renovatieplan en andere deelplannen tot 

zomer 2010

- Manpadslaangebied: inrichten als natuur-

gebied met extensief recreatief gebruik. 

Start bestemmingsplanprocedure 1e kwar-

taal 2009.

Kijk op de gemeentelijke website voor 

 uitgebreide informatie over deze projecten 

(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen en 

projecten).

Wat gebeurt waar 
in Heemstede?

Op 19 februari 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.2.2. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Koninklijke Roei- en 

Zeilvereniging ‘Het Spaarne’ voor het houden van de Spaarne Lenterace op zondag 17 mei 

2009.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het 

Marisplein tussen de Tooropkade en de J.H. Weissenbruchweg (aan de zijde van Het 

Spaarne) op 17 mei 2009 van 08.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.

 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Evenementen

Vergaderingen commissie voor bezwaarschriften

Donderdag 26 februari 2009
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 26 februari 
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring

 - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de verlening van een bouwvergunning voor het plaatsen van een  

 ballenvanger bij Bosboom Toussaintlaan 18

 - openbaar -     

Donderdag 5 maart 2009
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 5 maart 
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaren tegen de verleende kapvergunning voor 22 bomen op het terrein van  

 Meer en Bosch

 - openbaar -
20.45 uur bezwaren tegen de verlening van een bouwvergunning 1e fase en vrijstelling  

 voor de bouw van 22 woonhuizen op het Van Lentterrein

 - openbaar -     
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.
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Aanvragen bouwvergunning
2009.006 het uitbreiden van een woonhuis - Johan Wagenaarlaan 12

2009.007 het optrekken van de achtergevel en  - Jacob van Campenstraat 15  

 vergroten van de dakkapel

2009.021 het uitbreiden van een woonhuis en  - Rijnlaan 35

 plaatsen dakkapel voor- en achterdakvlak

2009.032 het plaatsen van een erfafscheiding - Patrijzenlaan 11

2009.033 het plaatsen van een dakkapel op het  - Prof. Asserlaan 5

 achterdakvlak, wijzigen achter- en zijgevel

Aanvraag sloopvergunning
2009.903 het verwijderen van asbest - Rijnlaan 148

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur  

en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 20 februari 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
2008.318 het uitbreiden van een woonhuis - Nobellaan 3

2008.326 het uitbreiden van een woonhuis - Constantijn Huygenslaan 10

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 20 februari 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
2008.185 het renoveren van 42 woningen - Gelderlandlaan 1 t/m 15 oneven; 

  - Utrechtlaan 7 t/m 29;

  - Zeelandlaan 7 t/m 27 oneven

2008.270 het uitbreiden van een woonhuis - Jacob van Ruisdaellaan 15

2008.300 het uitbreiden van een woonhuis - Van de Spiegellaan 12

2008.307 het plaatsen van een dakopbouw - Van der Waalslaan 18

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 

17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan 

bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 20 februari 2009)
2008.335 het plaatsen van een dakkapel op - Heemsteedse Dreef 289

 het zijgeveldakvlak

2008.344 het plaatsen van een dakkapel op het - Van Merlenlaan 23

 voor- en zijdakvlak, een raam en een binnentrap

 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 20 februari 2009)
2009.003 het uitbreiden van een woonhuis - Cruquiusweg 158

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur 

en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Bouwplannen

Starten procedure ontheffing bestemmingsplan en bouw-
vergunning
2008.316 het uitbreiden van een woonhuis - J. Dixlaan 24

2008.340 het uitbreiden van een woonhuis en - Heemsteedse Dreef 265

 bouwen kelder

2009.026 het plaatsen van een inlooppoort en - Winterlaan 3

 hekwerk

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 26-02-2009 gedurende 6 weken op 

 maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter 

Bestemmingsplan

inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden 

kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Diegenen die zienwijzen 

indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet 

hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen 

zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de 

openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen 

van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Manpadslaangebied
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Manpadslaangebied’ ligt met ingang van donderdag 

26 februari 2009 voor een periode van 6 weken gedurende de openingstijden ter inzage in 

de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede en in de bibliotheek aan 

het Julianaplein 1 te Heemstede. Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan down-

loaden van de website www.heemstede.nl. 

De wens bestaat om delen van het Manpadslaangebied in te richten als natuurgebied met 

beperkt recreatief gebruik. In het ontwerpbestemmingsplan wordt de huidige agrarische 

 bestemming van delen van het Manpadslaangebied gewijzigd in de bestemming Natuur. 

Voor een tweetal percelen is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt 

om de huidige bestemming op termijn om te zetten naar de bestemming Natuur.

Gedurende de termijn van zes weken kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerpbe-

stemmingsplan. Dit kan door deze te sturen aan het college van burgemeester en 

 wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook 

via een e-mail versturen aan gklaassen@heemstede.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om 

mondeling een inspraakreactie te geven. 

Heeft u vragen over over het ontwerpbestemmingsplan ‘Manpadslaangebied’, mailt u dan 

naar gklaassen@heemstede.nl. U kunt ook bellen met de heer G. Klaassen van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid, zijn telefoonnummer is (023) 548 57 65. Aan hem kunt u ook uw 

 mon delinge inspraakreactie geven.

Woonwijken Noordwest
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noordwest’ ligt met ingang van donderdag 

26 februari 2009 voor een periode van 6 weken gedurende de openingstijden ter inzage in 

de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede en in de bibliotheek aan 

het Julianaplein 1 te Heemstede. Daarnaast kunt u het ontwerpbestemmingsplan 

 down loaden van de website www.heemstede.nl. 

Dit bestemmingsplan is een actualisatie van de bestemmingsplannen: Blekersvaartweg/

Burg. van Lennepweg, Adriaan Pauwlaan e.o. en Zandvoortselaan-Herenweg (gedeeltelijk). 

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude plannen zijn:

- Een deel van de Zandvoortselaan (zuid-oostzijde) krijgt de bestemming ‘Centrum 2’, net als nu.

De huidige beperking van maximaal 20 vestigingen vervalt. In het nieuwe plan komen meer

mogelijkheden voor ondernemers om zich op dit deel van de Zandvoortselaan te vestigen.

- De mogelijkheden voor erfbebouwing worden anders. Onder bepaalde voorwaarden wordt 

toegestaan dat maximaal 70 m2 van het erf wordt bebouwd. Een gedeelte van 25 m2 moet

altijd vrij blijven. 

- Het college van burgemeester en wethouders krijgt de bevoegdheid de bestemming van 

de hoek van de Zandvoortselaan en de Orchideënlaan te wijzigen ten behoeve van

‘wonen’.

- Het gebied aan de Vondelkade heeft nu de bestemming ‘Recreatie’ (tennispark). Dit wordt 

gewijzigd in ‘Wonen’. 

Gedurende de termijn van zes weken kan iedereen een zienswijze geven op het ontwerp-

bestemmingsplan. Dit kan door deze te sturen aan het college van burgemeester en wethouders 

van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een e-mail 

versturen aan lwijker@heemstede.nl. Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling een inspraak-

reactie te geven. 

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonwijken Noordwest’, mailt u dan 

naar lwijker@heemstede.nl. U kunt ook bellen met mevrouw L.C. Wijker van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid, haar telefoonnummer is (023) 548 57 83. 
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Er zijn kapvergunningen verleend voor:

-  één gemeentelijke populier achter het perceel Blekersvaartweg 26. De boom moet gekapt 

worden in verband met beschadigingen aan de erfafscheiding. Er vindt geen herplant plaats.

-  één linde op de Adriënnelaan in het wandelbos Groenendaal. De boom moet gekapt 

 worden omdat de boom dood is. Er vindt geen herplant plaats.

- één beuk bij de Zochervijver in het wandelbos Groenendaal. De boom moet gekapt   

  worden omdat de boom dood is. Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van  

 de APV de volgende bijzondere vergunningsvoorschriften verbonden:

 Vóór 31 maart van het jaar na de kap dient minimaal één beuk met een stamomtrek van  

 20/25 te worden herplant. Indien één of meer van de geplante bomen niet aanslaan,   

  dienen ze vóór 31 maart van het jaar na aanplant vervangen te worden door eenzelfde  

 boom met een gelijke stamomtrek. 

Aan bovenstaande kapvergunningen is op basis van artikel 4.3.5 van de APV tevens het 

volgende bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden:

De vergunningen zijn pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de 

 bezwaartermijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is  beslist. 

Collegebesluit 24 februari 2009, verzonden 25 februari 2009.

- één gemeentelijke leilinde op het Glipperpad t.h.v. huisnummer 3. De boom is aangetast 

door de honingzwam en kan gevaar opleveren voor de omgeving.

 Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere 

vergunningsvoorschriften verbonden:

 Vóór 31 maart van het jaar na de kap dienen op het Glipperpad minimaal zes leilinden met 

een stamomtrek van 20/25 cm te worden herplant. Indien één of meer van de geplante 

bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het jaar na aanplant vervangen te 

 worden door eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.

- één treurwilg op het Glipperpad ter hoogte van huisnummer 3, kadastraal bekend 

 gemeente Heemstede, sectie C 04660. De boom moet gekapt worden in verband met de 

slechte bereikbaarheid van het achterliggend weiland.

 Aan deze kapvergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzon-

dere vergunningsvoorschriften verbonden:

 Vóór 31 maart van het jaar na de kap dient één boom van de 1e grootte met een stam-

omtrek van minimaal 20/25 cm te worden herplant. Indien de geplante boom niet aanslaat, 

dient deze vóór 31 maart van het jaar na aanplant vervangen te worden door eenzelfde 

boom met een gelijke stamomtrek.

- 30 bomen op het terrein van Park Meermond. In verband met de afwerking van het terrein. 

Een aantal bomen is nagenoeg dood. Herplant vindt plaats binnen het herinrichtingsplan.

 Aan deze kapvergunning zijn geen bijzondere vergunningsvoorschriften verbonden.

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 februari 2009 zes weken ter inzage in 

de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen deze besluiten bezwaar maken.

Kapvergunningen

Van Merlenlaan
tot 7 maart 2009
Tot 7 maart 2009 worden de rijbaan en het fi etspad in de Van Merlenlaan op een aantal 

plaatsen hersteld. Zowel fi etsers als wegverkeer kunnen hinder van deze werkzaamheden 

ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Burgemeester Van Lennepweg/Oude Posthuisstraat
tot 7 maart 2009
Tot 7 maart 2009 worden de trottoirs langs de Burgemeester van Lennepweg en de Oude 

Posthuisstraat op een aantal plaatsen hersteld. Zowel voetgangers als wegverkeer kunnen 

hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Sportparklaan
tot 7 maart 2009
Tot 7 maart 2009 worden de fi etspaden langs de Sportparklaan op een aantal plaatsen 

 hersteld. Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar 

nodig, ter plekke omgeleid.

Bernard Zweerslaan/Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
tot begin maart 2009
Tot begin maart 2009 is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, 

 afgesloten voor alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebor-

ding aangegeven. De afsluiting heeft te maken met het plaatsen van damwanden en de 

aanleg van een bergbezinkleiding. Bestemmingsverkeer voor de Bernard Zweerslaan 

en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 

Franz Leharlaan
tot eind maart 2009
Tot eind maart 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaam-

heden uitgevoerd. Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse  plaatsen 

hersteld en nieuwe beplanting aangebracht. Voetgangers en fi etsers kunnen hinder van 

deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009 
Tot medio maart 2009 is de oostelijke rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan 

en de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg 

 gebruikmaken. Autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers 

kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar 

vervoer worden alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven. De werkzaamheden 

betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende fi etspaden. 

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009
Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool 

 afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de 

Lanckhorstlaan. De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de 

Crayenesterschool.

Werk aan de weg 

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

per jaar
www.heemstede.nl

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van

hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 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 begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Vergaderingen commissie voor 
bezwaarschriften

Door bureau Handhaving van de gemeente Heemstede is op de Nijverheidsweg ter hoogte 

van nummer 17 een caravan aangetroffen die langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de 

openbare weg staat. De caravan is wit, van het merk Wilk en draagt geen kenteken. Het is op 

grond van artikel 5.1.5, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening niet toegestaan 

om een caravan langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg te laten staan.

De betreffende caravan is met toepassing van bestuursdwang verwijderd en opgeslagen. De 

caravan kan door de eigenaar binnen 13 weken na 25 februari 2009 worden opgehaald tegen 

betaling van de verwijderings- en opslagkosten. Voor vragen kan contact worden opgenomen 

met bureau Handhaving van de gemeente Heemstede op telefoonnummer (023) 548 56 30. 

Indien de caravan binnen de termijn van 13 weken niet wordt opgehaald, zullen burgemeester 

en wethouders overwegen de caravan openbaar te verkopen dan wel te vernietigen. 

Wilk Caravan Nijverheidsweg Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen 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. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
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.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-
weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-
schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-
legd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Gratis het laatste nieuws 
over Heemstede per 

e-mail?
www.heemstede.nl

Geen dank je wel voor 
eerlijke vinder

Heemstede – Een paspoort, 
mobiele telefoon, sleutels 
en portemonnee met in-
houd kwijt zijn... wie zou 
daar geen zweet van op 
zijn voorhoofd krijgen? Het 
overkwam een dame die 
haar tas met omschreven 
inhoud verloren of vergeten 
was op de Kerklaan. Twee 
weken geleden gebeurd.

De onfortuinlijke vrouw die al 
deze persoonlijke bezittingen 
dacht kwijt te zijn mag wel 
in zijn handen knijpen want...
er was een eerlijke vinder.
Een bewoner van de Overijs-
sellaan zag de tas twee we-

ken geleden ’s avonds laat 
staan onder een bank op de 
Kerklaan. 

Hij bracht de vondst naar het 
politiebureau. “Na dagen heb 
ik vernomen dat de tas bij de 
rechtmatige eigenaresse terug 
is gekomen”, vertelt de vinder. 
Een beetje teleurgesteld is hij 
wel, na zijn goeie daad: “Tot op 
heden geen ‘dank je’, dat kan 
er schijnbaar van deze dame 
niet van af.” 

Maar dankbetuigen kan nog 
steeds. Het telefoonnummer 
van de eerlijke vinder is: 023-
5289026.

De Orangerie op Landgoed Duinlust.

Een exclusieve wandeling
Onbekend Landgoed Duinlust
Regio - Op zaterdag 28 febru-
ari om 15.00 uur organiseert 
het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland een exclusieve wan-
deling over Landgoed Duinlust, 
geschikt voor bezoekers van-
af 12 jaar. Maar weinig men-
sen weten dit landgoed te vin-
den. Staatsbosbeheer nodigt 
u nu uit om er  te komen wan-
delen. Het is een landgoed met 
veel historie en cultuurerfgoed. 
Een gids van Staatsbosbeheer 
neemt u anderhalf uur mee in 
het heden en verleden, over het 
gebruik van het landgoed, de 
vroegere bewoners, de park-
aanleg, de moestuin met exoti-
sche gewassen en de stinsen-
planten die nog op het landgoed 

voorkomen. Landgoed Duinlust 
ligt in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, aan de Duinlust-
weg 16, 2051 AA in Overveen. 
Parkeergelegenheid is bij in-
gang Middenduin, maar deze is 
erg beperkt. U wordt vriendelijk 
verzocht met de fiets te komen. 
Voor meer informatie en aan-
melden kunt u kijken bij het ex-
cursieoverzicht www.npzk.nl. De 
route is niet rolstoel vriendelijk. 
Honden zijn niet toegestaan.

Deelname kost 2,50 euro per vol-
wassene en 1,50 euro voor kind 
of 65+.  U betaalt ter plaatse. 
Reserveren gaat via de websi-
te van het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland www.npzk.nl.
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Regio - Zaterdag 28 februa-
ri kunt u mee met de stadsgid-
sen van het Gilde Haarlem. Zij 
bieden u samen met Molen De 
Adriaan en lunchcafé/restau-
rant ‘In den Swarten Hondt’ van 
Stichting De Linde op zaterdag-
morgen de komende maanden 
een arrangement aan, waarbij u 
eerst een rondleiding krijgt door 
Molen De Adriaan, in aansluiting 
daarop met een stadsgids van 
het Gilde een wandeling maakt 

Expositie
vluchteling-
kunstenaars
Regio - Zondag 1 maart vindt 
de vernissage plaats van de ex-
positie van Wava Roestamova en 
Rasim Huseynov in het Mondi-
aal Centrum Haarlem. Het ope-
ningswoord zal worden gespro-
ken door Herman Divendal, di-
recteur van Aida, de organisatie 
die zich hard maakt om de posi-
tie van vluchteling-kunstenaars 
te verbeteren. De feestelijke 
opening zal verder worden op-
geluisterd door de aanwezigheid 
van de ambassadeur van Azer-
beidzjan, dhr. Fuad E. Iskandarov. 
Tevens kunt u genieten van live 
muziek uit Azerbeidzjan, met een 
Azerisch hapje, in een Azerische 
setting. De verfijnde schilderijen 
van een kunstenaarspaar, Wava 
Roestamova en Rasim Huseynov, 
beiden oorspronkelijk afkomstig 
uit Azerbeidzjan, roepen een 
sfeer op van ikonen, met een va-
ge echo van Chagall en zijn mys-
tieke wereld. Een sprookjesach-
tige, onwesterse picturale we-
reld waarin qua kleur en thema-
tiek alles mogelijk is en tegelij-
kertijd de regie goed in de hand 
gehouden wordt. 
De expositie loopt tot en met 26 
april. De vernissage vindt plaats 
zondag 19 april, van 15.00-17.00 
uur. Verder is deze tentoonstel-
ling tijdens kantooruren op af-
spraak te bezichtigen. Gelie-
ve daarvoor een telefonische af-
spraak te maken: 023-5423540,

Arrangement Molen De Adriaan Haarlem
door het Scheepsmakerskwar-
tier en over de Burgwal.
Ter afsluiting gaat u naar luch-
café In den Swarten Hondt, waar 
voor u de lunch wordt geser-
veerd. Kosten 17,50 euro per per-
soon. Verzamelen bij molen De 
Adriaan om 10.30 uur.  
Aanmelden is noodzakelijk tus-
sen 9.00 – 10.00 en 18.00 – 19.30 
uur. Tel: 06-164 10 803.
Ook voor groepen, b.v. verjaar-
dag, bedrijfsuitje etc.


