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Jeugdbrandweerkorpsen binden strijd met elkaar aan

Wie wordt de beste bevelvoerder?
Heemstede - Zaterdag 8 maart 
vinden de jaarlijkse kringwed-
strijden van de jeugdbrand-
weer plaats in Heemstede.

Dit jaar zijn de kringwedstrijden 
met een speciaal tintje. Er wordt 
dit jaar voor het eerst gestreden 
om de Ton Tieken bokaal. Deze 
bokaal wordt uitgereikt aan de 
beste bevelvoerder van de aspi-
ranten ploegen. 
Aan de kringwedstrijden zullen 
meedoen de jeugdbrandweer-
korpsen Amstelveen, Haarlem-
mermeer (de posten Badhoeve-
dorp, Lisserbroek, Nieuw-Ven-
nep, Rijsenhout en Zwanen-
burg), Hillegom, Texel en uiter-
aard zal het korps Heemste-
de-Bennebroek niet ontbreken. 
In totaal strijden 10 aspiranten 
ploegen en 5 junioren ploegen 
om als beste te eindigen bij de 
wedstrijden in Heemstede.

Ton Tieken
De Ton Tieken bokaal is een 
eerbetoon aan de oud jeugd-
brandweerleider van het korps 
Heemstede-Bennebroek die af-
gelopen jaar is overleden na een 
lang ziektebed. Ton heeft zich 
vele jaren met veel enthousias-
me ingezet voor de jeugdbrand-
weer. Het korps Heemstede-
Bennebroek wil zijn naam mede 
in blijvende herinnering houden 

door zijn naam te verbinden aan 
deze bokaal.  Naast de Ton Tie-
ken bokaal zal bij de junioren 
gestreden worden om de Mul-
ler bokaal die eveneens zal wor-
den uitgereikt aan de beste be-
velvoerder, maar dan van de ju-
nioren.
Om de Muller bokaal wordt al 
een aantal jaren gestreden, vo-
rig jaar greep de juniorenploeg 

van  Heemstede-Bennebroek 
net naast deze bokaal en dit jaar 
is men vastberaden om de bo-
kaal in Heemstede te houden.

De Muller bokaal is vernoemd 
naar de mede oprichter van de 
jeugdbrandweer Heemstede, de 
heer Henk Muller, die van 1974 
tot 1999 als (hoofd)jeugdleider 
actief was. 

Maat Smaak 

XS XL

Nieuw: minibonbons
alle smaken nu in verzamelbox

afbeelding
ware grootte

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

maart

Heemstede – Het zonnetje schijnt al bijna zomers op de kop-
jes van deze narcissen op de kruising Camplaan met de Dreef. 
Maar vergis je niet: een paar zonnestralen in maart maakt nog 
geen lente! De wind kan guur zijn, grijze dikke wolken kunnen 
sneeuw brengen en de nachtvorst maakt de grond hard. Wat is 
een beetje kleur dan heerlijk om te zien. Heeft u voorjaarskleu-
ren in de tuin? Mail uw foto naar redactie@heemsteder.nl (ver-
meld wel naam en adres).

Het voorjaar is geel

5.50
 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Shoarma 
pakket

SAMEN

500 gr. vlees, 5 broodjes
en saus
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Tips, leuk nieuws? Meld het de Heemsteder
Heemstede – De Heemsteder brengt wekelijks zoveel mogelijk 
nieuws over Heemstede. Alle informatie die naar ons toekomt 
en waar inwoners mogelijk iets aan kunnen hebben, neemt de 
krant op. Nieuws uit het raadhuis, op winkelgebied, uit het ver-
enigingsleven, vrijwilligersorganisaties, cultuur, scholen... Je 
kunt het niet bedenken of het haalt de redactionele kolommen. 
Dat brengen we via persberichten en interviews. Maar... is er iets 
dat u toch mist? Heeft u zelf tips? Laat het de redactie weten! 
Dat kan via 023-528 58 58 of via mail: redactie@heemsteder.nl
De redactie

Rommelmarkt Scouting Wabo
Heemstede - Op zaterdag 8 maart 2008 houdt Scouting Wabo van 
10.00 tot 13.30 uur de traditionele, jaarlijkse rommelmarkt, een begrip 
in Heemstede en omgeving! Het clubhuis ligt in het Groenendaalse 
bos te Heemstede (bij de Ritzemaboskade/van Merlelaan). Tegen zéér 
lage prijzen worden verkocht: boeken, lampen, speelgoed, spellen, 
babyspullen, huishoudelijke artikelen, plantjes, schilderijen, prulletjes, 
vaasjes, potten en pannen, sieraden, meubeltjes, kleding, elektrische 
apparaten enz. Toegang: gratis! Ook kunt u terecht voor inlichtingen 
over scouting bij de Wabo-groep. Er is nog plaats bij alle leeftijdsgroe-
pen, voor meisjes en meiden tussen de 4.5 jaar en 23 jaar. De volgen-
de speltakken zijn er bij de WABO: bevers, kabouters, scouts, sherpa’s 
en stam. Meisjes van 5 tot 10 jaar kunnen van 11:30 -13:30 uur gratis 
meedoen met een opkomst van de groep. 

Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentemonumenten 
in beeld

Medewerkers en ook oud-medewerkers van het Instituut voor 
Epilepsiebestrijding Meer en Bosch, kennen allemaal het pa-
viljoen Salem naast het Herenhuis op het terrein van Meer en 
Bosch aan de Achterweg. Het paviljoen, met de karakteristie-
ke, houten veranda op de parterre en de ruime loggia daarbo-
ven, vormt een herinnering aan een periode uit de geschiede-
nis van de Heemsteedse ziekenzorg. Het paviljoen is een typisch 
laat 19e eeuws object, een herinnering aan de tijd dat patiën-
ten nog in een  “inrichting “ verbleven. Het voormalige paviljoen 
dateert uit 1889. Van eveneens cultuurhistorisch belang is het 
bakstenen herdenkingsmonumentje uit 1929.  Op een natuur-
stenen plaquette vermeldt het opschrift: Ter nagedachtenis aan 
Jan Lambrecht Zegers. Directeur der Stichtingen voor Toevallij-
ders Te Haarlem en Heemstede. Een man van liefde, kracht en 
gebed. Door vrienden opgericht maart 1929. In de kolommen 
ter weerszijden staan de jaartallen 1890 en 1912.  In combinatie 
met het aangrenzende 18de eeuwse herenhuis, een rijksmonu-
ment en het in Engelse Landschapstijl ontworpen 19de eeuwse 
park, versterkt paviljoen Salem de gezamenlijke waarde van het 
totale complex Meer en Bosch, mede omdat ze in elkaars ver-
lengde liggen, vlak bij de ingang.  Rondom het paviljoen staan 
enkele forse bomen. Aan de zuidzijde, bijna tegen de gevel, staat 
een imposante beuk. Deze boom is als het ware met het gebouw 
vervlochten. Onlangs is het interieur gerenoveerd en heeft nu 
een aantal appartementen voor mensen met epilepsie. 
Ton van den Brink

Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente 
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst, 
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumen-
ten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand ge-
komen door ijverig werk van de Vereniging Oud-Heemstede- 
Bennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven  om tot een 
gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de gemeente 
zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin 
informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het ge-
bouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB. Of-
ficieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21 
voorzien zijn van informatiebordjes. De bewoners van de ove-
rige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes. Salem aan de Achterweg 7

INGEZONDEN

Functioneel bord?
Heemstede - Dat de Familie Rekoert blij is met het succes kan 
ik mij levendig voorstellen. (foto’s vorige week pag. 2 Heemste-
der) Het is voor iedere ondernemer van belang zijn/haar bedrijf 
representatief te presenteren. Sinds de reconstructie van de Val-
kenburgerlaan, het deel waar op woensdag de Weekmarkt wordt 
gehouden, vertonen deze borden kuren. De auto van de viskraam 
duldt de borden niet. Functioneel zijn ze niet. Heb de gemeente al 
diverse malen gewezen op deze borden maar zonder enige hoop 
op verwijdering...
J.C.M.Sijm
(via e-mail)
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Poppentheater
Het saaie mannetje en de regenboog
Regio - Het saaie witte mannetje wil zich graag 
bijzonder voelen. Aan tafel, achter zijn glas wa-
ter, verschijnt een regenboog. Het mannetje is ver-
wonderd en bedenkt, als hij al zijn spulletjes een 
mooie kleur geeft, zal hij vast heel bijzonder zijn. 
Zo probeert hij elke kleur van de regenboog uit. 
Maar blijft het mannetje saai? Opeens weet hij wat 
ie moet doen. Hij neemt alle kleuren van de regen-
boog en kleurt alles net even anders.
Mariska Krab is onderwijzeres van groep 1-2B van 
ICB-Octant in Assendelft. Daarnaast is Mariska 
kinderboekenschrijfster en debuteerde zij in 2006 
met haar eerste peuter kleuterboek ’Het saaie 
mannetje en de regenboog’.  Van haar boek heeft 
ze een theatervoorstelling gemaakt met 8 grote 
poezen in verschillende kleuren. Door haar zelf-
gemaakte kinderliedjes en met hulp van de kin-
deren is deze voorstelling een gezellig, muzikaal 
kleurrijk palet. Deze voorstelling is te zien bij Pop-

pentheater de Zilveren Maan, in de aardappelkel-
der van het Landgoed Elswout te Overveen op  7 
maart en 12 april. Entree: 8,50 euro. Volw. 10 euro. 
Leeftijd vanaf 2 jaar. Voor meer informatie en om 
te reserveren, telefoonnummer 023-5362412 of via 
www.poppentheaterdezilverenmaan,nl

Zondag 9 maart:
Laatste keer Meezing 

Mattheus Passion

Maar er is meer speciaals aan 
de versie van The Voice Com-
pany. Het succesvolle koor 
voert Bach’s meesterwerk niet 
geheel uit, maar biedt een sa-
menvatting aan. Allereerst zijn 
de mooiste koorgedeeltes en 
koralen te horen, waaronder 
fraaie dubbelkorige stukken. 
Voorts werken aan dit con-
cert drie solisten mee: de so-
praan Henrike Hendriksen, de 
in Ierland woonachtige alt Bri-
gitte Hammer en de fraaie bas/
bariton Henk Timmerman. Zij 
zullen ieder 2 aria’s ten geho-
re brengen. Tenslotte wordt de 
evangelistenpartij niet gezon-
gen maar als spreekteksten 
voorgedragen door de bekende 
acteur Olaf Wijnants Labree.
Aan de uitvoering doen twee 
koorgroepen mee die in ste-
reo worden opgesteld. Totaal 
150 zangers en zangeressen 
zullen het publiek een unie-
ke ervaring meegeven. Door 
deze verkorte vorm zal de uit- 

voering ca. 5 kwartier duren.
Het koor heeft te kennen gege-
ven dit jaar deze versie voorlo-
pig voor het laatst uit te voeren. 
Volgend jaar wordt een nieuw 
passieproject gelanceerd.
Dit concert is nu reeds voor 75 
% uitverkocht. Het is daarom 
verstandig snel kaarten te re-
serveren. De prijs is 10 euro. 
Samenvattend: Zondagmiddag 
9 maart uitvoering Meezing 
Mattheus Passion in verkor-
te vorm in de Groenmarktkerk 
aan de Nieuwe Groenmarkt 
10 in Haarlem, aanvang 16.00 
uur. Vanaf 15.30 uur is het pu-
bliek welkom voor de koffie en 
thee. De uitvoering zelf is zon-
der pauze en duurt ca. 5 kwar-
tier. Kaarten zijn te bestellen 
via email, rbpmusic@xs4all.
nl, of via het centrale num-
mer van The Voice Company in 
Lelystad, 0320 – 244 202. Het 
concert wordt later op zater-
dagavond 15 maart herhaald 
in Berlijn.

Regio - Dirigent Robert Bakker van The Voice Company 
noemt het een Meezing-Mattheus. En eigenlijk is het dat 
ook. Want tijdens de uitvoering op zondagmiddag 9 maart 
kan het publiek alle uit te voeren koralen zelf meezingen. 
Zo heeft Bach het ook bedoeld.

Op het station van Haarlem

Uniek muzikaal experiment
Ricciotti ensemble en Eboman

Driemaal per jaar organiseert het 
Ricciotti, een 40-koppig straat-
symfonieorkest, een tournee. 
Het uitgangspunt is om klassie-
ke en andere muziek naar men-
sen toe te brengen. Daarin is het 
Ricciotti uniek. Een optreden 
van Ricciotti staat garant voor 
een spectaculaire muzikale be-
levenis. Deze voorjaarstournee – 
Ricciotti’s iTour -  is er vooral op 
gericht jongeren kennis te laten 
maken met een muziekwereld 
die zij vermoedelijk niet snel als 
cool zouden omschrijven. Het 
optreden is vrij toegankelijk en 
zeker ook voor niet-jongeren 
een ware belevenis.

Eboman
Om de wereld van de jonge-
ren aan te spreken, is contact 
gezocht met Eboman, Sample 
madnesS-producer. Eboman is 
gespecialiseerd in de productie 
van audiovisuele sample com-
posities. Hij heeft sinds 1995 
meer dan 500 performances ge-
geven, onder meer op Lowlands 

en PinkPop. Als audiovisueel 
ontwerper is Eboman betrok-
ken geweest bij projecten van 
o.a. Blof en MTV. Eboman ver-
knipt stukjes geluid en beeld en 
plakt die op een nieuwe manier 
weer aan elkaar. Die geluiden en 
beelden kunnen overal vandaan 
komen. Dat doet hij niet alleen 
met z’n laptop, maar ook met 
behulp van zijn zelf ontwikkelde 
SenSorSuit, een soort elektro-
nisch pak dat hij aanheeft. 
De rechtstreekse bewerking 
van audiovisueel materiaal en 
de beats die live geproduceerd 
worden, zullen de jongeren ze-
ker grijpen. Sample madnesS en 
de symfonische kracht van het 
Ricciotti zullen een feestelijke 
combinatie vormen.

Ricciotti
Een Ricciotti optreden, of het 
nou met of zonder Eboman is, is 
iets bijzonders. Het orkest, op-
gericht in 1970, bestaat uit 40 
jonge, geestdriftige musici. De 
liefde voor wat zij doen, is op 
hun gezichten te lezen. Daar 
waar het Ricciotti speelt, wordt 
de luisteraar gegrepen door de 

Regio - Een spectaculair muzikaal experiment zal zondag-
avond 9 maart op het Haarlemse station, in de ‘Wachtkamer 
Derde Klasse’ te horen en te zien zijn. Het Ricciotti ensemble 
en samplekunstenaar Eboman  gaan dan een muzikale uitda-
ging aan: een symfonisch optreden met een visuele en inter-
actieve component. Het optreden vangt aan om 20.00 uur.

charme van het orkest, de veel-
zijdigheid van de muziek en de 
professionaliteit  van het spelen. 
Het meemaken van een optre-
den van Ricciotti is daarmee een 
belevenis geworden.
Ricciotti speelt tijdens iede-
re tournee zowel in besloten 
kring als in het openbaar. Be-
sloten optredens zijn meestal 
in (jeugd)gevangenissen, asiel-
zoekerscentra, ziekenhuizen, 
psychiatrische inrichtingen e.d. 
Openbare optredens vinden 
plaats op straat, in het winkel-
centrum of in het park. Symfo-
nieorkesten treden normaliter 
op in grote zalen als het Con-
certgebouw, maar Ricciotti niet. 
Zij willen dicht bij het publiek 
spelen en het liefst op die plek-
ken waar een orkest normaliter 
niet komt. Het Ricciotti brengt 
muziek bij u thuis, in uw buurt, 
zonder dat een podium noodza-
kelijk is. In drie minuten staan zij 
‘voor u klaar’ en kunnen ze hun 
repertoire spelen. Dat is één van 

de mooie uitdagingen van het 
ensemble, om gewoon op straat 
te spelen en de argeloze burger 
te laten horen hoe prachtig sym-
fonische muziek kan klinken. 
Eén element mag niet onver-
meld blijven: het Ricciotti speelt 
minimaal drie keer per dag, met 
het absolute record van twaalf 
optredens op één dag.

´Dag van de Spitfire´
in Crashmuseum

Regio - Op zaterdag 8 maart organiseert het CRASH Luchtoor-
log -en Verzetmuseum ´40-´45 in Lisserbroek  een Spitfire dag. 
Op deze dag zal er extra aandacht zijn voor de Spitfire, het oor-
logsvliegtuig dat in het museum staat sinds september 2007. Het 
prototype van deze Engelse jager vloog op 5 maart 1936 zijn 
eerste vlucht. Vele items in het museum, boeken, films alsook 
resultaten van onderzoeken naar gecrashte Spitfires zijn te zien. 
Onder meer zijn er wrakdelen de Spitfire van het RAF no. 453 
squadron, de FU-A, die op 21 februari 1945 neerkwam nabij de 
Hoofdvaart in Abbenes, achter de boerderij Vondels Landleeuw. 
Ook wordt actief en live met radio apparatuur gewerkt die ge-
bruikt is tijdens de Tweede Wereldoorlog op de 80 meter ama-
teurband met de speciale roepnaam PH6SPITFIRE. Tevens is er 
een kleine tentoonstelling van vliegtuig radio’s uit de oorlogs-
periode. Enkele zendamateurs werken vanuit het museum. Het 
museum is geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Voor meer informatie, zie de website www.crash40-45.nl
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Gezamenlijke viering
Heemstede en Bennebroek

Heemstede - Zondag 9 maart zullen de Protestantse kerken van 
Heemstede en Bennebroek elkaar ontmoeten in een gezamenlijke 
viering in de kerk ‘het Trefpunt’ aan het Akonietenplein in Benne-
broek.  Al een aantal jaren groeit de samenwerking tussen beide 
kerken waarvan zo’n gezamenlijke viering een goed voorbeeld is.
In de viering gaan voor ds. Nak- Visser uit Bennebroek en ds. Meijn-
hardt uit Heemstede. Er is kindernevendienst en oppas. Aanvang is 
10 uur, na de viering is er gelegenheid tot napraten en koffi edrinken. 
Allen hartelijke welkom.

Bennebroek - Het is weer tijd voor dé kinderkleding-voorjaars-
beurs van Bennebroek. Deze wordt gehouden op zaterdag 15 maart 
in de Franciscusschool (Kerklaan 6) van 10.00 – 11.30 uur. Voor ve-
len is het inmiddels een begrip geworden, maar voor diegenen die 
nog niet eerder zijn geweest; de kledingbeurs wordt 2 maal per jaar 
gehouden en is inmiddels zijn 12e jaar ingegaan. Iedere keer is de 
inbreng weer groter dan de keer ervoor, met als gevolg een zeer 
uitgebreid assortiment kinderkleding, babyartikelen en speelgoed 
voor een prikkie.  Alle bezoekers krijgen bij de ingang een shopper 
te leen, wat het snuffelen gemakkelijk maakt.  Ook aan de kleintjes 
is gedacht. In de tijd dat de “groten” zoeken naar spullen van hun 
gading kunnen de kinderen die meekomen zich vermaken bij de te-
kentafel of in het knuffelbad.

Inbrengen
Iedereen die spullen wil komen inbrengen kan hiermee langskomen 
op de vrijdagavond voor de beurs, 14 maart van 19.00 uur tot 21.00 
uur. Het gaat hierbij om zomerkleding (max. 30 stuks), en we pro-
beren er zo goed mogelijk op te letten dat alles modern en heel is. 
Ook speelgoed en babyspullen zijn welkom. De prijs van de spullen 
wordt in overleg bepaald. Van de opbrengst is 25% bestemd voor 
de Franciscusschool, 75% is voor de inbrenger. Het geld van de ver-
kochte spullen kan zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 14.15 uur wor-
den opgehaald. Niet opgehaalde kleding gaat naar een goed doel.
Verdere informatie kunt u krijgen bij Sylvia Boon 023-5849813.

Heemstede – De meest ge-
maakte grap op de huwelijks-
dag van Samira en Mark Post 
zal ongetwijfeld deze zijn: “Ach, 
je hoeft je trouwdag maar eens 
in de vier jaar te vieren!” Inder-
daad, het Haarlemse stel is in
het huwelijk getreden op 29 
februari, ook wel bekend als 
Schrikkeldag. Bijzonder hoor. 
Net zo bijzonder was trouwens 
de wijze waarop Mark ‘zijn’
Samira ten huwelijk vroeg. “Hij 
ging naar mijn vader om de 
hand van zijn dochter te vragen 

en deed dat in het Arabisch”, 
vertelt Samira, die van Egyp-
tische afkomst is. Haar Mark 
houdt wel van een grapje want 
op de huwelijksdag zelf, afge-
lopen vrijdag, kwam de bruide-
gom Samira ophalen met ... een 
kameel! Samira: “Dat was de 
grap, een kameel aanbieden als 
bruidschat!” 

Bruid en bruidegom, respec-
tievelijk 28 en 29 jaar oud en 
werkzaam in het bedrijfsleven, 
trouwden vrijdag in het Oude 

Slot op Heemsteeds grondge-
bied. “Heel goed bevallen is dat. 
De ceremonie en het feest, alles 
op één locatie. Het is een mooie
en romantische gelegenheid en 
alles was perfect geregeld. Bin-
nen, het interieur dat een com-
binatie is van oud met modern, 
en buiten, de duivenpoort op 
het landgoed, trokken onze be-
langstelling. Gewoon super”, al-
dus Samira. Afgelopen week is 
het huwelijkspaar voor vakantie 
vertrokken naar het verre Dubai.  
De kameel lieten ze thuis...

Getrouwd...

op Schrikkeldag!
Dichtstorten
Deze week in de rubriek 
´Dichtstorten` een gedicht van 
de Heemsteedse dichter Bart 
Jonker, uit de bundel ´Onvol-
tooid verlangen´.

Nijd
Als een klinker

  de grond in geboord
  menigmaal overreden

  Opgevoerd minnespel
  een zalvend woord

  verzuurt onder
  oxiderend eigenbelang

  als een jaloerse minnaar
  in een steekhoudend duel

  Ik slik het door,
  argeloos

  als een pillendoos
  vandaar

  de bittere bijwerking

Kunst
Zelfportret 
Gera Zoet

Heemstede - Van 5 maart tot 
en met 29 maart is er in gale-
rie Het Kunstbedrijf een nieuwe 
expositie van een aantal kunste-
naars. Gera Zoet is een van hen. 
Onder andere is van haar een 
zelfportret te bewonderen. Info: 
www.hetkunstbedrijf.nl

Kinderkleding en speelgoed
voor een prikkie

Gesloten van zondag 9 t/m 21 maart

Restaurant Landgoed
Groenendaal verbouwt keuken
Heemstede - In verband met een ingrijpende verbouwing 
van de keuken is restaurant Landgoed Groenendaal in 
Heemstede gesloten van zondag 9 t/m vrijdag 21 maart.

“Na de spectaculaire metamorfose, twee jaar geleden, van het 
interieur door interieurarchitect Bert Verwey en de evenzo groot-
schalige herinrichting van de tuin en het terras door ‘tuinspeci-
alist’ Dick Beyer, is het nu de beurt aan de keuken”, aldus Hein 
Uitendaal van restaurant Landgoed Groenendaal.
Het volledig vernieuwde domein van chef-kok Tom Kampes en 
zijn witte brigade, waarin gebruik gemaakt wordt van de meest 
geavanceerde apparatuur, voldoet dan volledig aan de heden-
daagse normen.
Op paaszaterdag 22 maart a.s. in de verbouwing van de keuken 
voltooid en gaan vanaf 12.000 uur de deuren weer open. Res-
taurant Landgoed Groenendaal is dan in alle opzichten volledig 
klaar voor de toekomst.

Verhuizing tijdens Paasweekend
Raad van Kerken: “Gemeente 
toont geen respect”
Heemstede - De Raad van 
Kerken Heemstede reageert 
verbaasd over de vastge-
stelde verhuisdata waar-
op de gemeentelijke dien-
sten over gaan van de Ha-
venstraat naar de nieuw-
bouw van het Raadhuis. 
De verhuizing is namelijk van 
21 tot 25 maart. In de perio-
de 21 tot en met 25 maart is 
het Goede Vrijdag, Stille Za-
terdag en Pasen. 

‘Normale werkdag’
“De Raad van Kerken stelt vast 
dat door de verhuizing juist op 
deze dagen te doen plaatsvin-
den geen rekening is gehouden 
met de gevoelens van een groot 
gedeelte van uw burgers. Dit 
wijst op een tekort aan respect. 
Tevens wordt hiermede naar de 
gemeenschap in Heemstede 
een duidelijk signaal afgege-
ven waaruit blijkt dat de chris-
telijke traditie met haar centra-

le feestdagen in onze gemeen-
te niet meer hoog in het vaandel 
staat.   Wij vrezen dat u zich in de
besluitvorming rondom het ver-
huizingproject door vrijwel uit-
sluitend pragmatische overwe-
gingen heeft laten leiden”, al-
dus de Raad van Kerken die 
het voornemen betreurt. Een 
brief naar het college van bur-
gemeester en wethouders geeft 
uiting van de teleurstelling.
B&W geeft in een reactie aan 
begrip te hebben voor de ge-
voelens van de Raad va Ker-
ken. Respectloos wil zij zeker 
niet over komen. De verhuizing 
begint op vrijdag 21 maart, een 
‘normale’ werkdag en het Raad-
huis zou onder normale om-
standigheden ook geopend zijn.
In het weekend worden ‘hoog-
uit’ intern werkzaamheden ver-
richt en dan nog in beperkte 
mate, aldus de reactie vanuit
het gemeentehuis. Tot slot geeft 
het college aan dat mensen die 
mee helpen aan de verhuizing 
die op vrijwillige basis doen. “In 
alle opzichten zal hun geloofs-
overtuiging worden gerespec-
teerd.” 



pagina 8 de Heemsteder - 5 maart 2008

Van Merlenlaan weer 
doorgaande route

Heemstede – De nu nog ‘ka-
le’ majestueuze boom aan 
het begin van de Van Merlen-
laan tegenover het oude Raad-
huis vormt een mooi punt in 
dit plaatje waarop te zien is dat 
deze laan vanaf de Camplaan 
weer toegankelijk is. Enige tijd 
is de viersprong Van Merlen-
laan/Camplaan/Valkenburger-
laan/Raadhuisplein gesloten 
geweest, maar de heren we-
genbouwers hebben hun werk-
zaamheden vorige week afge-

rond. In april volgt echter nog een laatste afsluiting van de Van Mer-
lenlaan – het gedeelte tot aan de Vrijheidsdreef – wanneer marke-
ringen op het asfalt worden aangebracht.

Open Huizen Route 8 maart

Huizenjacht makkelijk gemaakt
Heemstede - “Het valt niet mee 
om een huis te vinden! Er staat 
zoveel te koop, dat je bijna niet 
weet waar je moet beginnen met 
zoeken. Zo’n Open Huizen Route 
is echt ideaal. Je zoekt thuis op 
je gemak wat huizen uit, je laadt 
ze op je TomTom en je gaat er 
naartoe. En dat op je vrije zater-
dag. Perfect!” De reactie van een 
bezoeker van een eerdere Open 
Huizen Route geeft precies aan 
waar het om gaat bij zo’n lande-
lijke actie: gemak en hulp.
Op zaterdag 8 maart is er we-
derom een Open Huizen Route, 
tussen 11 en 15 uur. Ook Era-
makelaar Van den Putten uit 
Heemstede neemt hier aan 
deel.

“Helemaal waar”, beaamt ERA-
makelaar van den Putten. Neem 
een van de grote steden en zoek 
op funda maar eens een huis 
tussen de 200.000 en 275.000 
euro. Je krijgt er dan vele hon-
derden als zoekresultaat. Die ga 
je op internet al niet eens alle-
maal bekijken, laat staan in het 
werkelijkheid. Het voordeel van 
verkopen via een ERA-makelaar 
is dat wij de woningen eventu-
eel kunnnen voorzien van een 
videobrochure. Bovendien zijn 
alle woningen direct te vinden 
via ERA Earth. Handig voor als 
je in een vreemde wijk of stad 
huizen gaat bekijken. En bij ons 
is het natuurlijk helemaal te gek 
dat je die huizen simpelweg 
kunt downloaden op je Tom-
Tom, zodat je er probleemloos 
en snel naar toe rijdt. Daar heb-
ben mensen wat aan.
Tijdens onze landelijke Open 
Huizen Route kun je tussen 
11.00 uur en 15.00 uur de deel-
nemende huizen bekijken en in 
sommige gevallen doen bepaal-
de huizen een gedeelte van de 
tijd mee maar dat vindt u in de 
advertenties in de regionale bla-
den of www.vandenputten.com 

en natuurlijk op www.era.nl 
Uiteraard kunt u ook telefo-
nisch contact (023- 528.54.12) 
met ons kantoor aan de Brons-
teeweg 45 (t/o de rotonde) op-
nemen voor informatie of om te 
zien of de woning die u op het 
oog heeft ook daadwerkelijk 
meedoet van 11.00 uur tot 15.00 
uur of dat er eventueel een af-
wijkende tijd geldt.
Want je wilt niet alleen maar 
huizen zoeken, dat kost teveel 
kostbare tijd.”

Wat is het voordeel van wonin-
gen bezoeken tijdens zo’n Open 
Huizen Route?
“Het is makkelijk en snel. Je 
hoeft geen afspraak te maken 
en het hoeft niet lang te duren. 
Soms zien mensen al heel snel 
dat het huis niet is wat ze ge-
dacht hadden. Bij een profes-
sionele bezichtiging nemen we 
toch altijd de tijd om het huis 
grondig te tonen. Bovendien 
brengt het maken van een af-
spraak voor een professionele 
bezichtiging altijd een hoop ge-
regel met zich mee. De verkoper 
is bij voorkeur niet thuis, dus ook 
geen kinderen en huisdieren, 
de makelaar moet de afspraak 
plannen, de kijker moet vaak vrij 
nemen, want een bezichtiging 
vindt bij voorkeur bij daglicht 
plaats. Kijkers willen graag na 
werktijd kijken, maar dat is na-
tuurlijk vaak spitsuur bij de ver-
koper thuis, dus dat wringt ook. 
Tijdens een Open Huizen Route 
is dat allemaal anders. Geen af-
spraak vooraf, iedereen is erop 
ingesteld, het is veel informe-
ler, ongedwongen en het maakt 
de drempel lager. et is ook niet 
bedoeld als bezichtiging, meer 
als eerste indruk. Wil men seri-
eus verder met de woning, dan 
volgt er altijd een professionele 
bezichtiging, waarbij we in alle 
rust de woning doorlopen.”
De landelijke Open Huizen 

Route van de ERA-makelaars 
is altijd een groot succes ge-
weest. “Landelijk komen er 
zo’n 20.000 huishoudens per 
jaar naar de Open Huizen Rou-
tes toe. Er doen altijd een kleine 
3.000 huizen mee. Per jaar wor-
den er 1000 woningen aantoon-
baar sneller verkocht onder druk 
van de Open Huizen Route. Hoe 
meer mensen je huis zien, des te 
aantrekkelijker het wordt en des 
te groter de kans dat de koper 
wordt gevonden!” aldus ERA-
makelaar van den Putten.

MolenStaete 
Tevens bestaat die dag de mo-
gelijkheid om aan het in aan-
bouw zijnde luxe nieuwbouw-
appartementencomplex Mo-
lenStaete aan de Glipperweg 
te Heemstede een bezoekje te 
brengen bij de appartementen 
welke nog te koop zijn. Mocht 
U nog twijfelen om de stap te 
zetten van Uw huidige woning 
welke eigenlijk toch wel wat te 
groot wordt maar toch over-
weegt om eens langzaam aan 
te gaan kijken naar een appar-
tement dan is dit een goede mo-
gelijkheid om eens de sfeer ter 
plaatse te gaan proeven en eens 
te gaan kijken naar het fantas-
tische uitzicht wat deze schitte-
rende appartementen te bieden 
hebben. Maar wij attenderen U 
er wel op dat hier een afwijken-
de tijd geldt voor deze apparte-
menten te weten: van 11.00 uur 
tot 14.00 uur.
Ons kantoor is die dag ook ge-
opend van 11.00 uur tot 15.00 
uur voor eventuele informatie 
of een hypotheekberekening bij 
onze financiele adviseur Hans 
Nelissen die die dag ook aan-
wezig is.
Er zijn in Nederland 180 ERA-
makelaars. Alle ERA-makelaars 
zijn aangesloten bij de Neder-
landse Vereniging van Make-
laars (NVM)

Lid worden van de bibliotheek 
loont in de Boekenweek

Heemstede - Van 12 tot en met 
22 maart vindt weer de lande-
lijke Boekenweek plaats. Het 
motto van deze Boekenweek is 
Van oude menschen…. De der-
de leeftijd en de letteren, ont-
leend aan het welbekende boek 
van Couperus, Van oude men-
schen, de dingen die voorbij 
gaan. De derde leeftijd, het be-
grip voor de groep mensen van-
af 60 jaar die nog wat van het 
leven te verwachten heeft, staat 
centraal in de Boekenweek. Bi-
bliotheek Heemstede biedt een 
aantal leuke acties voor nieuwe 
en trouwe leden.

Welkomstcadeau 
Iedereen vanaf 18 jaar die zich 
in de Boekenweek voor 1 jaar 
inschrijft bij de bibliotheek krijgt 
een feestelijk mapje met een 
bon voor één exemplaar van 
De Pianoman van Bernlef, in te 
wisselen bij de boekhandels die 
meedoen met de Boekenweek. 
En als extraatje een Boekenbon 
van 5 euro. Die is  onbeperkt 
geldig en vrij te besteden in ie-
dere boekwinkel. Voorwaarde 
is dat het nieuwe lid tenminste 
drie maanden voorafgaand aan 
het nieuwe lidmaatschap geen 
lid was van de openbare bibli-
otheek.

Voor leden
Mensen die al lid zijn van de bi-
bliotheek, ontvangen tijdens de 
Boekenweek het ‘Boekenweek-
CV’, een mooie inleiding op het 
werk van Bernlef. Het boekje be-
vat ook een prijsvraag. Te win-

nen zijn pakketten boeken van 
Bernlef en gratis NS-dagkaar-
ten. 

Gratis reizen met de trein
Op zondag 16 maart kunt u op 
vertoon van uw Boekenweek-
geschenk gratis reizen met de 
trein. Nog een reden om lid te 
worden van de bibliotheek! Te-
vens bestaat de kans dat u 
Bernlef tegen komt. En wel in 
een zeer speciale trein, vol met 
spelende jazzmuzikanten.
Kijk ook op: www.bibliotheek-
heemstede.nl 

Reg de Jonker exposeert in
Bibliotheek Heemstede

Heemstede - Vanaf maandag 3 maart exposeert Reg de Jon-
ker zijn tekeningen in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
Heemstede aan het Julianaplein. In zijn werk hanteert Reg de 
Jonker diverse materialen, zoals kleurpotloden, grafietstiften, 

aquarelpotloden en pastelkrijt. 
De tekeningen zijn vaak een 
combinatie van genoem-
de materialen. Zijn voorliefde 
voor roofdieren wordt veelal 
weerspiegeld in zijn tekenin-
gen. Ook tekent hij veel por-
tretten, zowel in kleur als in 
zwart/wit. Op het gebied van 
tekenen is Reg de Jonker een 
autodidact.De expositie duurt 
tot maandag 14 april. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekheemste-
de.nl. Of bel met Bibliotheek 
Heemstede: 023-5286996.

Met de SWOB de duinen in
Bennebroek - Op dinsdag 11 maart kunt u met een SWOB-
vrijwilligster gaan Nordic Walken. Door het gebruik van de 
‘poles’ is uw hele lichaam goed in beweging. Als u overweg 
kunt met deze stokken dan bent u van harte welkom om mee 
te lopen. De wandeling duurt gewoonlijk 1 ½ uur.

Op woensdag 12 maart staat een wandeling op het program-
ma. Dit onder leiding van een SWOB-vrijwilliger. De wande-
ling voert door de duinen en duurt een uur.

Voor beide wandelingen is het volop genieten van het duin-
landschap. De meeste keren laten herten zich zien. Soms 
zelfs komen er roedels aan u voorbij, steeds weer fascine-
rend om te zien.

Voor beide wandelingen is het vertrekpunt vanaf ’t Panneland 
om 10.00 uur. Graag van te voren bij de SWOB aanmelden, 
dan weten de vrijwilligers op hoeveel personen ze kunnen 
rekenen. De SWOB is bereikbaar  op werkdagen van 9.00 – 
11.30 uur.  Bennebroekerlaan 3a, tel. 584 53 00. .



te kopman van H.B.C./Mascini 
bij de welpen. Sander van den 
Oever. Hij had geen gemak-
kelijke voorronde (op papier), 
maar plaatste zich kinderlijk 
eenvoudig voor het hoofdtoer-
nooi. De 2e ronde was een he-
le kluif. Tegen de nr. 2 van de 
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Tafeltennis

Sander van den Oever 
6e A speler bij HBC!
Heemstede - Het 3e B rang-
lijsttoernooi wordt traditiege-
trouw in Nijmegen gespeeld. 
Voor H.B.C. ging er een gro-
te delegatie naar toe. Vooral de 
jongste jeugd was zeer sterk 
vertegenwoordigd. Maar liefst 
11 deelnemers moesten al vroeg 
vertrekken van af het sportpark 
aan de Cruquiusweg. Deze keer 
waren er ook 5 coaches mee en 
dat was ook hard nodig. 
De vertegenwoordiging bij de 
jongens Welpen was het grootst. 
Vooral de welpen die volgend 
jaar ook nog welp zijn konden 
hier veel punten halen voor de 

ranglijst van volgend jaar. Ray-
mon de Winter deed het hier het 
best. Hij won van meerdere top 
10 spelers, maar verloor uitein-
delijk in de ¼ finale van de num-
mer 5 van de ranglijst. Een keu-
rige prestatie. Zijn tweelingbroer 
Maurice haalde het hoofdtoer-
nooi niet door meerdere keren 
een fout service te produceren 
op matchpoint in de voorronde. 
Het troosttoernooi was zijn lot. 
Hier haalde hij wel keurig de ½ 
finale. 

Spinballen
En dan was er nog de absolu-

Heemstede - ‘Tussen fantasie en werkelijkheid’, de schilderij-
enexpositie van Joyce Brink, is nog tot en met vrijdag 27 maart 
te bekijken in zorgcentrum Het Overbos. De werken van Joyce 
hangen op de tussenverdieping van het zorgcentrum aan de 
burg. Van Lennepweg 35. Het werk van Joyce is figuratief im-
pressionistisch, nieuw romantisch met een klassieke inslag. Ze 
laat zich graag inspireren door landschappen. De kunstena-
res werkt graag met olieverf en heeft een geheel eigen stijl. De 
moeite waar om even een kijkje te gaan nemen in Het Overbos. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Joyce, tel. 023-
5280416.

Landschapsschilderijen
Joyce Brink

Tuincentrum Oosteinde nu ook langs Schipholweg

Voordeelparadijs voor groene 
vingers geopend vanaf 5 maart
Vijfhuizen – Aan de parallelweg 
Schipholweg, waar de laatste 
jaren het tuincentrum van Bos 
was gevestigd, is woensdag het 
vernieuwde Tuincentrum Oos-
teinde geopend. Met de over-
name van Bos heeft Oosteinde 
nu naast het bekende tuincen-
trum in Hillegom, grens Benne-
broek, nu ook een vestiging bij 
Haarlem en Heemstede. Vanuit 
Schalkwijk is het nieuwe Tuin-
centrum Oosteinde gemakkelijk 
te bereiken via de Boerhavelaan 
of de dijk naar Vijfhuizen. Willi-
am Dobbe, algemeen directeur 
van Oosteinde, heeft de vesti-
ging van Bos overgenomen sa-
men met Arnold de Graaf die al 
zeven jaar werkzaam is in het 
bedrijf Oosteinde in Hillegom. 
Als mede-eigenaar zal Arnold, 
mèt zijn medewerkers die al-
len overgenomen zijn van Bos, 
ongetwijfeld er een succes van 
maken. De hele inrichting doet 
denken aan de vestiging in Hil-
legom, zij het dat het lijkt dat de 
ruimte groter is. Met 5000 m2 is 
het gemakkelijk om ruime pa-
den te hebben waar je met een 
grote winkelwagen gemakkelijk 
kan manoeuvreren. Bij binnen-
komst valt direct het sfeerhoek-
je op met tuinfakkels, tuinbeel-
den en vlinders. Die vlinders op 
pinnen die je in de grond steekt, 
worden dit voorjaar de kleurrij-
ke blikvangers in de tuin of op 
uw balkon. Even buiten de deur  
vindt u  een medewerker die een 
bonnetje maakt  voor uw zwa-
re bestelling van grind, zand of 
potgrond, maar ook tuinhout, 
die u na het afrekenen kan op-
halen met de auto. Net als u in 
Hillegom al gewend was. 

Overzichtelijk
De bij Oosteinde zo bekende ge-
le borden maken het makkelijk 

om op de brede paden de weg 
te vinden in het  tuincentrum. 
Een logische volgorde van pot-
terie langs de wand. Waterorna-
menten in klassieke en moderne 
vormgeving, met verlichting en 
pomp, leuk om lang te genieten 
in de tuin of op het balkon. In de 
warme afdeling veel kamerplan-
ten zijden bloemen en planten 
en even verder links tuingereed-
schap van bekende merken als 
Gardena en Hozelock en rechts 
een prachtig overzicht van de 
tuinmeubelen. Superlicht en 
daarom zo makkelijk voor seni-
oren zijn de zeer lichte meube-
len van aluminium en textyleen 
zittingen. Ook de ingeburger-
de meubelen in het  modieuze 
donkergrijs en de loungemeu-
belen zijn rijkelijk te zien, ook 
de kunststofmeubelen van het 
kwaliteitsmerk Hartman. Tuin-
verlichting met veel aandacht 
voor de zwakstroomverlichting 
die zo gemakkelijk te installeren 
is en zuinig in gebruik. Een klei-
ne maar wel volledige dieren af-
deling met levende have en vis-

sen. Vakmanschap bij Oostein-
de, want bij ieder plantje, ook de 
waterplantjes, vind je wel een 
korte beschrijving waar de plant 
gedijt en hoe te behandelen. Om 
in het voorjaar te planten is er 
een overzichtelijke presenta-
tie van kruiden en vaste plan-
ten, alpine rotsplanten, vlinder-
lokkende planten, paars-blauw 
bloeiende planten en schaduw-
verdragende planten. 

Zaterdag 8 maart is het feest 
aan de Oude Schipholweg. Met 
een clown die met ballonnen 
weet te manipuleren, suikerspin, 
een overdekt springkussen en 
gaan alle klanten naar huis met 
een gratis pot narcissen. Na uw 
aankoop kunt u een formulier-
tje invullen om een retro-scoo-
ter te winnen. Te bewonderen 
bij de kassa`s die uw aankopen 
gemakkelijk scannen. Maar het 
leukste zijn toch de openings-
aanbiedingen op vele afdelin-
gen door het Voordeelparadijs 
voor groene vingers.
Ton van den Brink

B ranglijst (12 van Nederland) 
had hij het zeer zwaar. Hij kwam 
zelfs met 10-8 achter in de 5e 
game, echter zijn sterke service 
en 2 prachtige spinballen zorg-
de voor de 12-10 overwinning. 
Daarna was de weg naar de fi-
nale een wel heel gemakkelijke. 
Hij won 2x met 3-0 met nauwe-
lijks tegenstand.
De finale werd een partij tegen 
een oude bekende. De nummer 
1 van de B ranglijst was dit sei-
zoen al 2x zijn tegenstander en 
2x was er winst voor Sander. De 
laatste keer in december in 5 
games. Nu was Sander duidelijk 
een maatje te groot. Het gaf aan 
hoeveel hij gegroeid is de afge-
lopen maanden. Want ook zijn 
tegenstander traint veel. De set-
standen waren 11-7/11-8/11-4. 
Een prachtige toernooizege en 
promotie naar de A ranglijst. De 
plaats waar hij thuis hoort, want 
enkele weken geleden had hij 

zich al eenvoudig bij de beste 
12 van Nederland geplaatst. 

Vriend en vijand
Van de overige deelnemers de-
den vooral Jasmijn Eerenberg 
en Corné Klopper het goed. 
Corné reikte tot de laatste 4 (in 
een deelnemers veld van maar 
liefst 84). Jasmijn deed het nog 
beter. Niet dat zij de finale be-
haalde, maar zij verrastte vriend 
en vijand door van speelsters 
te winnen die zeer hoog op de 
ranglijst staan. Ze won maar 
liefst 2x van speelsters die hoog 
in de kampioenspoule spelen. 
Een geweldige prestatie. De ½ 
finale plaats was voor Jasmijn 
als jongste junior dan ook een 
hoofdprijs.
Het eerstvolgende toernooi 
wordt over 2 weken gehouden 
in Nederweert. Voor H.B.C. mo-
gen daar 4 A spelers aantreden. 
Ron Olijdam 

Thema-avond over klimaatverandering

Zuid-Kennemerland 
aan Zee na 2040?

Heemstede - Op maandag 17 maart organiseren de PvdA en 
GroenLinks van Heemstede een thema-avond over de lokale gevol-
gen van klimaatverandering voor een regio als Zuid-Kennemerland. 
Deze avond vindt plaats in de Raadszaal in het gemeentekantoor en 
begint 20.00 uur.

Sinds de laatste rapporten van het Klimaatpanel van de Verenigde 
Naties, en de documentaire ‘Een ongemakkelijke waarheid’ van Al 
Gore, is er niet zoveel twijfel meer over de gevolgen van menselijke 
activiteiten voor het klimaat. 

Op 17 maart zal Diederik Samson, lid van de Tweede Kamer, zijn vi-
sie op wenselijk Nederlands beleid uit de doeken doen. Provinciale 
en lokale politici en deskundigen laten hun licht laten schijnen op 
de wenselijkheden en mogelijkheden voor concreet beleid in Zuid-
Kennemerland. Een audiovisuele presentatie gaat in op de urgentie 
van het probleem. Burgers kunnen aangeven wat volgens hen be-
langrijk is en met politici in debat gaan.
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Osteoporose bij 
Vrouwen van Nu

Heemstede - De Stichting Os-
teoporose zal een lezing hou-
den bij de NBvP, Vrouwen van 
Nu, afdeling Heemstede. Een on-
derwerp dat zeker bij de dames 
leeft. Heeft u belangstelling dan 
bent u welkom op woensdag-
middag 19 maart om 14.00 uur in 
de benedenzaal van de Pinkster-
kerk aan de Camplaan te Heem-
stede. Niet-leden betalen 2,50 
euro. Inlichtingen tel. 5280340.

Lennon – McCartney op 
klassiek orgel en vleugel
Heemstede - Eind maart vindt 
de première plaats van een bij-
zonder concert waarbij de or-
ganist/dirigent Piet Hulsbos op 
kerkorgel de door hemgeno-
teerde improvisaties van de l.p. 
‘Louis van Dyke plays Lennon-
McCartney’ ten gehore zal bren-
gen. Een en ander vindt plaats 
in de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan. Het concert wordt uitge-
voerd op vrijdag 28 maart om 
20.15 uur.
Deze werken worden afge-
wisseld door piano-improvisa-
ties op Beatles-melodieën, ge-
speeld door pianist/dirigent Rob 
van Dijk. De orgel-improvisatie, 
die door Louis van Dijk in 1970 

op het Flentrop-orgel in Loe-
nen aan de Vecht werden ge-
speeld voor de l.p.-opname, zijn 
niet eerder voor publiek ten ge-
hore gebracht. Er is geen pauze; 
na afloop is er gelegenheid iets 
te drinken. Toegang 10,00 euro. 
Kaartverkoop aan de kerk.
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Bach in Oude Kerk
Heemstede - Op zondag 16 maart om 15.00 uur zal de pianist Wil-
lem Brons in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Heemstede 
een selectie spelen  uit het Wohltemperiertes Klavier, Boek II van J.S. 
Bach. Het concert begint om 15.00 uur. Toegang vrij.
Liefhebbers van Bach, amateurpianisten en zij die zich het vorige 
recital van Willem Brons met passiemuziek van J. Haydn in deze 
kerk herinneren zullen deze buitenkans graag in hun agenda wil-
len noteren.
In zijn toelichting  wijst de pianist  er op dat het gehele oeuvre van 
Bach gedragen wordt door een complex van tegenstellingen. Bach 
was een uitermate religieus mens maar hij stond als musicus ook 
midden in de wereld van zijn tijd. Aardse vreugde was voor hem een 
(gebrekkige) afspiegeling van de volmaakte hemelse vreugde. Het 
lijden van de mensheid werd gerelateerd aan, en gerelativeerd door 
het lijden van Christus. De vanzelfsprekendheid van deze levensin-
stelling kan de moderne mens  danig in verwarring brengen. Van-
daar ook dat men soms zo vreemd aankijkt tegen het gemak waar-
mee Bach de muziek van een wereldlijke cantate onbekommerd op-
nieuw gebruikt voor een geestelijke cantate. 

Filmpje
Op de website www.willembrons.nl , onder de rubriek ‘ nieuws en 
pers’ , geeft Willem Brons vanachter de vleugel een uitleg over het 
werk en speelt hij ter illustratie bepaalde passages. Na het bekijken 
van dit filmpje zal men wellicht nog meer genieten van het concert. 
De plaatsen in de kerk zijn vrij. De toehoorders bepalen zelf hun vrij-
willige bijdrage. Het concert duurt ongeveer een uur. Na afloop is er 
thee en koffie met gebak.

Open Huis bij Nouvelle Cosmetique

Altijd al willen weten wat het 
beautygeheim is van Madon-
na? Of wilt u binnen 5 dagen 1 
maat kleiner? Is cellulitis, over-
beharing of overgewicht uw pro-
bleem? Nouvelle Cosmétique no-
digt u van harte uit! Er zullen tal 
van demonstraties de revue pas-
seren, waarbij o.a. de  Intraceu-
ticals Oxygen therapy, een op-
zienbarende methode waarover 
de beautypers niet uitgeschre-
ven raakt! Madonna is er zelfs 
zo enthousiast over,dat zij gratis 
haar naam en beeldmerk heeft 
verstrekt aan Intraceuticals Oxy-
gen therapy! Bij deze behande-
ling wordt gepulseerde zuurstof 
in combinatie met  een speciaal 
serum tot in de diepste huidla-
gen gebracht geheel pijnloos en 
zonder naalden. Een topbehan-
deling voor een vale huid, rokers-
huid, huid met pigmentatiestoor-
nissen of  als anti-agingbehande-
ling ter bestrijding van rimpeltjes 
en fijne lijntjes. Niet alleen voor 
rimpels en fijne lijntjes; tevens 
krijgt iedereen prachtig volle lip-
pen. Geen pijnlijke injecties meer, 
maar een natuurlijk peptide om 
de lippen volumineuzer te ma-
ken. Het verhoogt de collageen 
productie met maar liefs 351% en 
verbetert het vochtgehalte, waar-
door de lippen er voller uitzien en 
een stuk gezonder aanvoelen. 

Cellulitis 
Thermodermie® één maat min-
der in één week, exclusief bij 
Nouvelle Cosmétique een serieus 
alternatief voor iedereen die een 
eind wil maken aan plaatselijke 
vetophopingen zonder ingrijpen-
de liposuctie. Snel, pijnloos een 
slanker figuur en stevigere huid! 
Last van cellulitis, uitgezakte bil-
len of verslapte armen? Ender-
mologie methode van LPG® is 
de enige bewezen en beproef-
de techniek om cellulitis een halt 
toe te roepen en terug te draaien 
in omgekeerde stadia. Hoe wilt u 
dit jaar naar het strand?! Micro-
dermabrasie is een veilige afslij-
ping van de huid met behulp van 
micro-kristallen. Een superpee-
ling waardoor de huid wordt ge-
stimuleerd tot de aanmaak van 

Regio - Nouvelle Cosmétique, het specialiteiten-instituut voor 
huid- en lichaamsverzorging in Haarlem houdt zaterdag 15 
maart van 10.30 tot 15.00 uur open huis. Bij Nouvelle Cosmé-
tique kunt u terecht voor ál uw wensen op het gebied van ui-
terlijke verzorging. Nouvelle Cosmétique biedt hem en haar tal 
van effectieve methodes om huid- en lichaamsproblemen zo-
als overgewicht, overbeharing, rimpels, verouderde of verslap-
te huid, plaatselijke vetophopingen, acne en (acne)littekens, 
pigmentvlekken en couperose met succes te bestrijden!

nieuwe jonge huidcellen. Het re-
sultaat is een totale verjonging/
vernieuwing van het huidopper-
vlak. Niet-chirurgische facelift, 
het liften van met name hals- en 
kaakcontour en wangen. Prodi-
med, 6 tot 9 kilo verliezen binnen 
één maand, zonder honger, geen 
slappe huid, geen spierverlies, 
intensieve begeleiding. 

Gratis huid-conditie meten
Tevens wordt er informatie ver-
strekt over verschillende technie-
ken van ontharen, bindweefsel-
massage, Combipeel (in slechts 
1 week een nieuwe huid!), rim-
pelopvullingen, spierversteviging 
en cellulitisbehandelingen. Bo-
vendien wordt met behulp van 
een speciale computer gratis uw 
huid conditie gemeten.
Voor meer informatie en voor het 
bezoek aan het open huis vindt 
u Nouvelle Cosmétique aan de 
Verspronckweg 297 in Haarlem, 
telefoon 023 – 5 25 25 04.

Literaire lezing
Het maakbare brein

Heemstede - Kun je op volwas-
sen leeftijd nog een rekenwonder 
worden, doorzettingsvermogen 
verkrijgen of je angsten overwin-
nen? Ja, want onze hersenen zijn 
in staat tot reorganisatie en zelf-
vernieuwing. Er ontstaan nieuwe 
verbindingen in ons brein en er 
worden nieuwe cellen aange-
maakt. Hierdoor kunnen we ons 
zelf op allerlei fronten blijven ont-
wikkelen. Het boek Het Maakba-
re Brein van schrijfster Margriet 
Sitskoorn beschrijft deze ontwik-
keling. Aan de hand van de laat-
ste inzichten uit hersenonder-
zoek en voorbeelden uit de prak-
tijk laat Margriet Sitskoorn zien 
hoe we door ons gedrag zelf on-
ze hersenen kunnen vormen en 
zo beter kunnen functioneren. 
Margriet doet onderzoek naar 
de relatie tussen ons gedrag en 
de plasticiteit van het menselijk 
brein. Ze is hoofd van de Cog-
nitive Neuroscience Unit van het 
Universitair Medisch Centrum 
Utrecht, directeur van het Neu-
ro Cognitief Centrum Nederland 
en lid van de Gezondheidsraad. 
Op televisie is ze vaste gast in het 

programma Nieuwslicht. 
Aan de hand van bijzondere le-
vensverhalen laat Margriet zien 
dat gedrag en omgeving je her-
senen vormen en je vermogens 
bepalen.  Meer inzicht in ‘ons’ 
Maakbare Brein. Deze lezing op 
donderdag 13 maart om 10.30 
uur bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede is samen 
met Boekhandel Blokker georga-
niseerd in het kader van de Boe-
kenweek. Entree: 6,- euro. Re-
serveren noodzakelijk. Telefoon: 
023- 548 38 28 kies 1.

Knutselclub: Palmpaasstok maken
Heemstede - De zondag voor Pasen is het Palmpasen. De tra-
ditie op deze zondag is dat kinderen met een Palmpaasstok, met 
een broodhaantje, bloemen en een snoepjesketting, in een op-
tocht lopen. Op woensdag 12 maart gaan de kinderen bij de knut-
selclub van Casca een eigen palmpaasstok maken. Elke woens-
dag kunnen kinderen van 5 tot 10 jaar lekker knutselen bij Cas-
ca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. De wekelijkse 
knutselmiddagen zijn van 13.30 – 15.15 uur. Kosten deze keer: 4,- 
euro. S.v.p. vooraf aanmelden: 023-548 38 28 - keuze 1.

Kinderdisco 
Black & White

Heemstede - Zwart en wit, 
black & white, donker en licht 
is de dress-code! Zwart-wit-
te kleding is in de disco heel 
leuk, de kleuren van de disco-
lampen worden weerspiegeld 
op het wit, en met blacklight 
geef je bijna licht! Op zater-
dag 8 maart is het thema van 
de maandelijkse kinderdisco 
dan ook Black & White. Ie-
dere maand zijn er in Plexat, 
de jongerenruimte van Cas-
ca - de Luifel, kinderdisco’s 
met een thema. Een heuse DJ 
maakt gebruik van de draaita-
fels en discoverlichting. Ou-
ders mogen even binnenkij-
ken, en kunnen daarna even-
tueel in de foyer van de Luifel 
aan de bar gezellig wat drin-
ken. Alle bezoekertjes krij-
gen een kaartje. Hiermee kun-
nen zij limonade halen en 1 
keer een zakje snoep. Op dit 
kaartje komt ook het thuis-te-
lefoonnummer en hun naam 
te staan. Ouders kunnen hun 
kind dus zorgeloos achter-
laten. De kinderdisco (6-10 
jaar) is van 19.00-21.00 uur bij 
Casca in Plexat Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 2,- euro. 



Heemstede - Op zondag 16 
maart vertrekt om 12.30 uur 
vanaf de parkeerplaats van 
Het Oude Slot aan de Ring-
vaartlaan te Heemstede een 
kunstbus naar Rotterdam. Op 
deze zondagmiddag wordt in 
de Doelen het ‘Requiem’ van  
Antonin Dvorak uitgevoerd 
door het Nationaal Orkest 
van België en het Tsjechisch 
Philharmonisch Koor, Brno. 
Dvorák overleed in mei 1904. 

Dat maakt duidelijk wanneer 
dit groots opgezette Requiem 
is gecomponeerd, rond de vo-
rige eeuwwisseling, toen er 
met name in de grote steden 
van Nederland, Duitsland en 
Engeland enorme koren wa-
ren. Dvorák, afkomstig uit het 
tegenwoordige Tsjechië, was 
onder meer in Engeland en 
de V.S. bijzonder populair. Hij 
schreef zijn Requiem voor een 
festival in Birmingham. De uit-
voering van Dvoráks beste re-
ligieuze werk door het Tsje-
chisch Philharmonisch Koor 
kan voor buitengewone effec-
ten zorgen. Dit meeslepende 
werk wordt verder uitgevoerd 
door: Walter Weller, dirigent, 
Dagmar Peckova, mezzo-so-

praan, Katerina Berenova, so-
praan, Miroslav Dvrosky, te-
nor en Christopher Maltman, 
bariton. Deze kunstbus is we-
derom mogelijk gemaakt door 
de Stichting Podiumpro-gram-
mering Heemstede. Er zijn nog 
enkele plaatsen voor dit be-
roemde koorwerk be-schik-
baar. De prijs bedraagt 39,75 
euro, inclusief toegangskaart 
met een kopje koffie of thee en 
vervoer v.v. reserveren via tele-
foonnummer: 06-13.13.36.26. 
www.podiumoudeslot.nl
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Heemstede - “Een stem, een band, Engelse originals, Franse 
chansons of een Nederlandse vertaling smelten samen zoals de 
heerlijkste Belgische chocolade.” Zondag 16 maart treedt Mi-
cheline van Hautem op in theater de Luifel aan de Herenweg. 
De voorstelling begint om 20.15 uur.
 
Micheline speelt haar nieuwe voorstelling Chocolat. Met dit pro-
gramma slaat zij een nieuwe weg in; bij een nieuwe band hoort 
tenslotte een nieuwe sound. In welke taal Micheline ook zingt,  
zij zal u betoveren met verrassende eigen nummers en met ei-
genzinnige covers. In Australië, Nieuw Zeeland, New York en 
Schotland staat zij al op de kaart.
De titel van de nieuwe voorstelling, Chocolat, komt voort uit de 
brede waaier van muzikale achtergronden en stijlen die haar 
nieuwe bandleden inbrengen. In Vlaanderen bestaat de ge-
woonte om bij een geboorte chocolaatjes te presenteren. 
De Belgische chocolade is beroemd! Gelukkig strooit Micheline 
ook in Nederland weer volop met chocolaatjes, samen met haar 
fantastische band.

De CD Chocolat werd mede geproduceerd door haar gitarist Er-
win van Ligten (Mathilde/Julya Lo’ko) en Dirk Blanchart (Luna 
Twist, The Groove Quartet) die ook instond voor de mix. ‘Secret 
Sound Agent’ is Erik de Jong (Spinvis). Op bas vinden we Pad-
dy van Rijswijk (Mathilde/Do) en op percussie, de meesteres op 
congas, Sandra Sahupala (Marco Borsato).

De entree is 17,50 euro CJP/65+ 16,50 euro. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Micheline van Hautem

Met ‘Chocolat’
in De LuifelFo
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Cabaret
C3 met 3D in het theater
Heemstede – C3 geeft vrijdag 7 
maart de cabaretvoorstelling ‘3 
D’ ten beste in Theater de Luifel 
aan de Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. 
Slechts drie maanden houdbaar! 
Alleen is ook maar alleen… en 
daarom is er C3!
Een muzikaal komiek met als 
specialiteit een spervuur van 
persiflages (Mike Boddé) + een 
komiek met als handelsmerk 
virtuoos rijm en muzikaliteit 
(Kees Torn) + een begenadigd 
causeur die zijn publiek met veel 
mimiek deelgenoot maakt van 
zijn zoetzure observaties (On-
no Innemee) = C3! In 3D is C3 
nog muzikaler, nog poëtischer, 
intelligenter, geiler en bovenal 
nòg ietsje leuker. Onmiskenbaar 

spieksplinternieuw. Een origine-
le mix van hoogtepunten!
Mike Boddé dankt zijn bekend-
heid aan zijn typetjes in het po-
pulaire programma Kopspijkers. 
Samen met Thomas van Luyn 
maakt hij de Mike & Thomas 
Show. Kees Torn schrijft weleens 
een column en werkte mee aan 
de CD’s Het ultieme Terugblik 
en Inkijkexemplaar. Ook speelde 
hij gastrollen in Kinderen geen 
bezwaar en Zwartboek. Onno 
Innemee zat drie jaar in het ca-
baretteam van het VARA-radio-
programma Spijkers met Kop-
pen en speelde in diverse voor-
stellingen en zaalproducties zo-
als Petrov. De entree voor deze 
voorstelling bedraagt 16,50 euro 
CJP/65+ 15,50 euro. Kaartver-

koop van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang.Telefonisch 
reserveren via theaterlijn: (023) 
548 38 38.

Fotograaf Suzan van de Roemer.

Expositie niet in de Waag 
maar in de Kloostergangen
Heemstede - De Heemsteedse kunstenares Jacintha Reijnders 
toont op dit moment werk in de Kloostergangen aan de Grote 
markt te Haarlem. In de Heemsteder van vorige week stond abu-
sievelijk vermeld dat de expositie plaats had in de Waag. 
Jacintha is een van de 25 kunstenaars die daar exposeren onder 
het motto ‘De Waag in de Kloostergangen’. Op vrijdag 7 maart 
vindt de officiële opening plaats om 16.00 uur. 
U kunt elke dag van de week (tussen 9 en 17 uur) een kijkje ne-
men in het bijzondere gebouw om kunst van diverse disciplines 
te bewonderen.

Met de kunstbus naar
‘Requiem’ van

Antonin Dvorak

Amnesty Heemstede actief tijdens 
Internationale Vrouwendag

Heemstede - Zaterdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. 
Amnestygroepen in Nederland voeren op en rond deze dag actie 
voor de bescherming van vrouwen in Burundi, Iran en Brazilië. De 
groep Heemstede vraagt aandacht voor de rechten van vrouwen in 
Brazilië en Iran. Tussen elf uur en half vier zal de groep aanwezig zijn 
voor de ING bank op de Binnenweg.
U kunt hen steunen door het sturen van een groetenkaart die u op 
8 maart krijgt aangeboden op de kraam bij de bank. Ook is de 
tweedehands boekenkraam neergezet.

Doe-ochtend 
bij NVvH

Heemstede - Maandagoch-
tend 17 maart om 9.30 uur is er 
in De Herberg in Haarlem een 
doe-ochtend, georganiseerd 
door NVvH Haarlem en Heem-
stede. De dames krijgen les in 
het maken van een servettenke-
gel. Leuk voor de Paasdagen.

Introducés zijn welkom en de 
toegang bedraagt 2,50 euro. De 
koffie staat klaar. Voor meer in-
formatie Edmé Bruijn-Strauss, 
tel. 5371408.

Beroving en 
bedreiging

Heemstede - Een 20-jari-
ge vrouw uit Haarlem is zater-
dag 1 maart op de Herenweg 
rond 21.15 uur beroofd van haar 
handtas, onder dreiging van een 
vuurwapen. De vrouw fietste 
over de Herenweg in de richting 
van Vogelenzang en werd op het 
gedeelte tussen de Van Merlen-
laan en de Rijnlaan beroofd door 
een man, die zich in de bosjes 
had verscholen. De man droeg 
een bivakmuts. Hij dwong haar 
om haar handtas af te geven. 
Vervolgens rende de dader weg 
in de richting van de Rijnlaan. 
Signalement van de dader: 1.80 
m. lang, breed postuur, zware 
en donkere wenkbrauwen, licht 
getint uiterlijk en hij droeg een 
zwarte wollen trui, een zwarte 
broek en donkere schoenen.
De politie heeft een onderzoek 
ingesteld en is op zoek naar 
mensen die meer kunnen vertel-
len over deze beroving. Zij kun-
nen zich melden bij de politie via 
0900-8844. Anoniem bellen kan 
ook via Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000.



Heemstede - Drie synchroonzwemsters van HPC en hun twee 
coaches reisden afgelopen zaterdag naar Heerenveen voor een 
Interkring synchroonzwemmen. Een wedstrijd op landelijk ni-
veau, voor slechts één categorie: in dit geval voor meisjes on-
der 14 jaar. Uit heel Nederland kwamen totaal 177 meisjes naar 
Heerenveen. Allemaal moesten zij 4 dezelfde oefeningen laten 
zien, waarbij de jury moest behoordelen wie het beste is. Voor dit 
enorme aantal deelneemsters zijn slechts drie prijzen beschik-
baar.  Helaas is het HPC dan ook niet gelukt om er 1 in de wacht 
te slepen.

Toch waren de trainsters erg tevreden over de prestatie van de 
zwemsters. Ilse Bosman behaalde de 16e plaats. Nog nooit eer-
der is een zwemster van HPC in deze categorie zo hoog geëin-
digd. Nikita van Groenigen werd 87e, wat een stuk hoger was 
dan zij zelf verwachtte. Daisy 
Crabbendam overtrof zichzelf 
met haar prestatie, uiteinde-
lijk goed voor de 118e plaats, 
wat betekent dat zij nog altijd 
59 meisjes achter zich heeft 
gelaten. Zowel Ilse als Niki-
ta behaalde hun tweede li-
miet, wat hen toegang ver-
schaft tot deelname aan de 
Synchrobeat: de Nederland-
se jeugdkampioenschappen 
voor meisjes onder 14 jaar.
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            Tweemaal Bart Nelis
brengt winst voor Kon. HFC

Regio - VVZ uit Zaandam had 
zich goed voorbereid op de wed-
strijd tegen de Kon. HFC. Één 
punt pakken bij de koploper 
werd vooraf gezien als een uitste-
kend resultaat. VVZ stond goed 
en gaf vanaf minuut één weinig 
speelruimte aan HFC. Als kijk-
spel scoorde de eerste helft ze-
ker geen voldoende. Het wach-
ten was dan ook op het moment 
dat HFC de bakens zou verzetten 
door het tempo op te voeren en 
de wil om te winnen wat meer 
zou tonen. Het duurde tot de 
zesde minuut totdat er iets ont-
stond dat op een kans leek. VVZ 
schoot als eerste een bal richting 
doel maar overtuigend was het 
niet. HFC kreeg een paar corners 
en vrije trappen te nemen, maar 
voor het doel van doelman Blom 
was het zo vol dat er geen door-
komen aan was. De strijd in de 
eerste helft speelde zich dan ook 
voornamelijk af tussen de twee 
zestien metergebieden. Opval-
lend was dat veel passes net niet 
aankwamen. Pas in minuut een-
endertig was het Joost Cornelis-
sen die na een puike voorberei-
ding van Wesley Kamerbeek de 
bal juist over de lat van het VVZ 
doel zag verdwijnen. Met 0 te-
gen 0 werd de kleedkamer op-
gezocht.
Het moet gedonderd hebben in 
de kleedkamer van HFC, want 
trainer René Anneese zal geen 
vrede hebben gehad met de wij-

ze waarop HFC speelde. HFC 
tapte in de tweedehelft uit een 
ander vaatje. Het was ook in de 
tweedehelft nog niet oogstre-
lend, maar de wil om te winnen 
was zichtbaar aanwezig. Aan-
voerder Hernan Noorman liet 
zich regelmatig zien op het mid-
denveld en stond daarmee aan 
de basis van het kapot spelen 
van de tegenstander. Het moet 
gezegd, het HFC team beschikt 
het gehele jaar al over een meer 
dan uitstekende conditie waarop 
menig tegenstander zich heeft 
stukgelopen.

Ketsende bal
VVZ dacht met het rekken van 
tijd bij spelhervattingen en het 
zover mogelijk wegschieten van 
de bal HFC uit het ritme te ha-
len. Spits Pascal Averdijk matte 
zijn VVZ opponent Driessen he-
lemaal af, iets wat aan het einde 
van de wedstrijd nog zou blijken. 
Het was ook Averdijk die steeds 
dichter bij een treffer kwam, maar 
zijn schoten op doel miste kracht 
en precisie. Aan de andere kant 
werd VVZ aanvaller van Halde-
ren gelanceerd en kwam oog in 
oog met doelman van Rossum, 
maar de goed uit zijn doel ko-
mende van Rossum pareerde de 
inzet.HFC drong steeds meer aan 
en Averdijk krulde een vrije trap 
op de kruising van paal en lat. Bij 
een tweede inzet moest een ver-
dediger van VVZ, de al gepas-

seerde doelman redden door de 
bal naast het doel te frommelen. 
Verdediger Noya van HFC werd 
gewisseld voor Maarten Wolf en 
deze laatste bracht extra kracht 
op het middenveld. Het was 
Joost Cornelissen die tien minu-
ten voor tijd de paal trof de terug 
ketsende bal werd door Bart Ne-
lis vanaf twee meter feilloos in-
geschoten.
Met nog een paar minuten te 
gaan kreeg VVZ een vrijetrap te 
nemen op de rand van hun eigen 
zestienmetergebied. Verdediger 
Driessen die aan het einde van 
zijn Latijn was schoot de bal in 
plaats van hoog en ver naar vo-
ren tegen de rug van een weglo-
pende HFC aanvaller. De terug-
springende bal werd opgepakt 
door Averdijk die in een fractie 
van een seconde Bart Nelis vrij 
zag staan op de rand van het 
strafschopgebied. Deze laatste 
haalde snoeihard uit en de bal 
verdween achter de verbouwe-
reerde doelman Blom van VVZ.
Door de 1-0 winst van EVC op 
DSS houdt de spanning in de 
derdeklasse nog even aan. De 
overige teams in deze klasse ma-
ken alleen in theorie nog aan-
spraak op de titel. Het zal dus 
gaan tussen HFC en EVC waarbij 
de, op papier vier punten, voor-
sprong van HFC voldoende zou 
moeten zijn om promotie naar de 
tweedeklasse veilig te stellen. 
Eric van Westerloo
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Burenstrijd eindigt in 
voordeel VEW

Heemstede - Op deze druk-
ke zaterdag stond als klapstuk 
VEW- RCH op het programma. 
Vooraf zou gespeeld worden 
VEW-2- Kismet’82-2 maar laatst 
genoemde vereniging meldde 
zich af via de telefoon.
VEW moest de problemen van de 
afgelopen week proberen te ver-
geten want tegen RCH telde al-
leen de winst. VEW begon tegen 
de wind in en dat was te mer-
ken. RCH was de meer aanval-
lende vereniging en VEW moest 
het hebben van niet van uitval-
len. Halverwege de eerste helft 
hadden de gasten succes. De 
dit keer onzekere Michael van 
Gennip werd omspeeld en de 
bal lag in het net 0-1. De rust 
ging in met een verdiende voor-
sprong voor de gasten. De twee-
de helft een geheel andere wed-
strijd. VEW had nu de wind mee 
en dat leidde na een twintig mi-
nuten tot de verdiende gelijkma-
ker. Een afstandschot van Maar-
ten Veenhof verdween onhoud-
baar voor de keeper in het doel 

1-1.VEW wilde meer maar de 
verdediging van RCH hield alles 
redelijk onder controle. De uit-
vallen van de gasten waren ze-
ker niet van gevaar ontbloot, Bas 
van’t Sant en Wouter Hammann 
moesten de bal van de lijn afha-
len.Met nog twintig minuten te 
spelen wisselde Wim van Mars-
bergen  Gerben Jukema voor Ri-
chard van der Splinter maar veel 
veranderde nog niet.Een kwartier 
voor tijd kwam het “geheime wa-
pen” Lucien Olf binnen de lijnen 
voor Martijn Roozen.Vijf minuten 
voor het officiele einde ging Olf 
met de bal aan een touwtje het 
strafschop gebied binnen, hield 
twee tot drie verdedigers bezig 
en gaf Maarten Veenhof de kans 
om 2-1 te scoren. De  vijf minu-
ten blessure tijd leverde nog één 
keer een hachelijke situatie op 
voor het doel van VEW maar nu 
redde Michael van Gennip.

HBC G 2 – ONLY FRIENDS G3 0-1
Wesley vliegt naar grote hoogte
Heemstede - Er was nog net 
geen weeralarm afgegeven, 
maar de voorspellingen wa-
ren heftig. Een vliegende storm 
langs de kust. Dat zijn slechte 
omstandigheden voor voetbal-
lers. Wie kent de bloopers niet 
van de keeper die uittrapt en de 
bal in zijn eigen doel ziet waai-
en. Toch moest HBC G2 aantre-
den tegen de vrienden uit Am-
sterdam.

Aanvoerder JUR had heel tac-
tisch voor wind mee gekozen. 

Een goede keuze want het spel 
speelde zich vrijwel volledig op 
de Amsterdamse helft af. Slechts 
sporadisch was er een aan-
val op het HBC doel. Geen en-
kel probleem voor onze keeper 
Wesley. HBC had wel kansen, 
maar de afstandschoten wa-
ren niet zuiver genoeg. Ook wa-
ren wij wat slordig in de afwer-
king, anders waren we met een 
terechte voorsprong de kleed-
kamer weer ingegaan. Nu zou 
de 2e helft lastig worden. Only 
Friends, toch een sterke ploeg, 

zou ook zeker de storm uitbui-
ten. Nou dat deden ze. Waar zij 
echter niet op gerekend hadden 
was onze keeper Wesley.
Werkelijk alles pakte hij. Poei-
ers van ver af of schoten van 
een meter afstand. Wesley vloog 
van de ene naar de andere hoek. 
Zelfs ballen in de kruising wist 
hij nog met een snoekduik over 
de lat te tikken. Geweldig. De 
wedstrijd leek dan ook op een 
gelijkspel af te stevenen. Totdat 
een aanvaller profiteerde van 
een foutje in onze verdediging 

en de bal tegen de touwen joeg 
(goed gezien door de scheids). 
Dat JUR net z’n voet niet te-
gen de bal kreeg, en dus geen 
doelpunt maakte, en dat Da-
vy bij een counter centimeters 
voorlangs schoot, en dat Frank 
de geblesseerde Ibrahim kwam 
vervangen hielp allemaal niet 
meer. Verloren, maar zeker niet 
verslagen. Met zo een keeper en 
zo een instelling van de andere 
spelers stijgen wij nog tot grote 
hoogte.
Leo Holdorp

Goede prestaties Heemsteedse 
synchroonzwemsters

Zaterdag programma
VEW-1- VSV-1 14.30 uur
SDZ-2- VEW-2        14.30 uur
VEW-3- Zandvoort-4      14.30 uur
VEW-4- Bloemendaal-3  12.15 uur
VEW-5                             vrij 
Ymuiden-vet- VEW-vet   14.30 uur
RCZ-b- VEW-b               12.00 uur
United-c- VEW-c       10.30 uur
VEW-d- SIZO-d            10.30 uur
VEW-e1- Hillegom-e1     09.30 uur
Hillegom-e3- VEW-e2  10.30 uur
KHFC-e- VEW-e3      10.00 uur
VEW-me- Concordia-e    16.30 uur
VEW-f1- Ripperda-f2    10.30 uur
VEW-f2- EDO-f          09.30 uur
OG-f9- VEW-f3     11.30 uur
OG-f11- VEW-f4             10.30 uur
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VVD: “Heemsteedse brugklasleerlingen 
VWO straks naar Hoofddorp of elders”
Heemstede - Tijdens de raadsvergadering van 21 
februari heeft de VVD het College van B&W ver-
zocht in overleg te treden met de directie van Col-
lege Hageveld inzake de voorgenomen leerlingen-
stop voor toekomstige brugklasleerlingen en met 
name voor Heemsteedse brugklasleerlingen. 

College Hageveld wil minder leerlingen toelaten 
omdat de school te groot is geworden, daar heeft 
de VVD alle begrip voor. Maar dat daarbij van de 

aankomende brugklasleerlingen maar 30% uit 
Heemstede mag komen, terwijl Heemstede maar 
één middelbare school voor het VWO heeft, daar 
heeft de VVD geen begrip voor. 

De VVD, bij monde van Annelie Brummer, vindt het 
onwenselijk dat toekomstige brugklasleerlingen die 
uitgeloot worden op College Hageveld straks mis-
schien in Hoofddorp of elders buiten Heemstede 
naar de middelbare school toe moeten.

Praktijk voor
podotherapie geopend
Heemstede – Aan de Valken-
burgerlaan 73 is donderdag 21 
februari ‘Podobasics’ geopend. 
Podobasics is de nieuwe prak-
tijk voor podotherapie in Heem-
stede. De praktijk is dagelijks 
bereikbaar voor het maken van 
een afspraak. Dat kan via te-
lefoonnummer 0900-2233442. 
Podotherapeut Anita Mooren 
zal de praktijk gaan leiden. Zij 
heeft meer dan 20 jaar erva-
ring met het behandelen van 
voet-, enkel, knie- en rugpro-
blemen en geeft, naast de cor-
rectie van voet- en houdingaf-
wijkingen ook degelijk schoe-
nadvies. Klachten aan het be-
wegingsapparaat (voeten, en-
kels, knieën, heupen) komen 
onder de senioren steeds va-
ker voor. Simpelweg doordat 
we steeds ouder worden en 
langer mobiel blijven. Of ten 
gevolge van Diabetes Mellitus. 
Maar ook opgroeiende, spor-
tende kinderen en mensen met 
een beroep waarbij het onder-
stel zwaar wordt belast, wor-
den door huisartsen en speci-
alisten naar de podotherapeut 
doorverwezen. De podothera-
peut analyseert het probleem 
en biedt een behandelplan op 
maat, dat voet- en houdingaf-
wijkingen corrigeert. De meest 

bekende therapie bestaat uit 
het aanmeten van therapie-
zolen. Maar ook beschikt de 
therapeut over methoden om 
bijvoorbeeld teenafwijkingen, 
ingegroeide nagels of diabe-
tische voeten te behandelen.  
Omdat Anita Mooren lid is van 
de Nederlandse Vereniging van 
Podotherapeuten worden de 
behandelingen en therapieën 
door de meeste ziektekosten-
verzekeraars vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. Soms 
is een verwijzing door huisarts 
of specialist vereist, alvorens tot 
vergoeding wordt overgegaan.

Podobasics
Podobasics vestigt en exploi-
teert full service podothera-
piepraktijken door heel Neder-
land. Drijvende kracht achter 
Podobasics is Anita Mooren. 
Zelf al ruim 20 jaar praktise-
rend en in 2006 met Podoba-
sics gestart, toen zij merkte 
dat de wachtlijsten voor po-
dotherapie in grote delen van 
ons land steeds verder oplie-
pen. Naast Heerde, Epe, Vaas-
sen, Venray en Hoofddorp is nu 
ook een praktijk in Heemstede 
geopend. Binnenkort opent te-
vens de praktijk in Amsterdam. 
Zie ook: www.podobasics.nl 

Boekhandel Blokker presenteert
lezingen omtrent Boekenweek

Donderdag 13 maart: lezing 
Margriet Sitskoorn over Het 
maakbare brein en Lang le-
ve de hersenen
Hoe verbeter je je geheugen in 
30 seconden? Wat is het nut van 
onrust in je hoofd? En waarom 
word je beter in het oplossen 
van bepaalde problemen als 
je ouder wordt? In Lang leven 
de hersenen  plaatst Margriet 
Sitskoorn recente wetenschap-
pelijke inzichten op het gebied 
van hersenen, ouder worden 
en gedrag in het alledaagse 
bestaan en krijgt u antwoord 
op bovenstaande en nog veel 
meer vragen. Ook zal zij ingaan 
op haar vorige boek Het maak-
bare brein, waarin ze laat zien 
hoe we door ons gedrag zélf 
onze hersenen vormen en zo 
beter functioneren. 
Kaarten à 6,= euro zijn verkrijg-
baar bij Casca 023-5483828 
en boekhandel Blokker 023-
5282472. De lezing vindt plaats 
in De luifel, Herenweg 96 in 

Heemstede. Aanvang 20.00 
uur. 

Vrijdag 14 maart: Huub 
Oosterhuis draagt voor en 
signeert zijn nieuwe bundel 
Wie bestaat
Wie bestaat  is een persoon-
lijke dichtbundel waarin Huub 
Oosterhuis diverse facetten van 
zijn leven onder een poëtische 
noemer brengt. Het is een bun-
del over de kwetsbaarheid en 
eindigheid van het leven, maar 
de gedichten getuigen ook van 
hoop, vreugde en verwonde-
ring. De vrije poëzie van Oos-
terhuis heeft een eigen, per-
soonlijk en doorleefd, geluid. 
Hij schrijft onder meer over 
zijn kinderen Trijntje en Tjeerd 
en zijn kleinkinderen, over de 
dood van zijn vader en broer, 
over zijn vriendschap met prins 
Claus, over de Schipholbrand 
en over zijn ‘onberedeneerbaar 
godsverlangen’. Aanvang 15.30 
uur. Toegang vrij. 

Ook in Bosbeek
In samenwerking met Verzor-
gingstehuis Bosbeek en Boek-
handel Blokker zal Huub Oos-
terhuis voordragen uit de nieu-
we bundel: Wie bestaat. 
De voordracht wordt gehouden 
in gemeenschappelijke ruim-
te van Bosbeek aan de Glip-
perdreef 209 in Heemstede. 
Op deze middag is Boekhan-
del Blokker hier aanwezig met 
een speciale boekentafel met 
boeken rond het thema van de 
boekenweek: Van oude men-
schen... De derde leeftijd en de 
letteren.
Aanvang 14.30 uur. Deze bij-
eenkomst is voor iedereen vrij 
toegankelijk. U kunt zich aan-
melden bij de receptie van 
Bosbeek via 023-8929900.

Wanneer u in de boekenweek 
voor ten minste 11,50 euro 
aan Nederlandstalige boeken 
koopt, dan krijgt u het boeken-
weekgeschenk De pianoman, 
geschreven door Bernlef ca-
deau. 
Boekhandel Blokker bevindt 
zich aan de Binnenweg 138.

Heemstede – Van 12 tot en met 22 maart is het Boekenweek. In 
het kader van het thema ‘van oude menschen... de derde leef-
tijd en de letteren’ presenteert Boekhandel Blokker lezingen.

Op zoek naar die laatste nog ontbrekende cd van Elvis? Nog niet 
alle boeken van Dorrestein compleet? Gaan de kinderen bin-
nenkort op kamers en vinden ze Ikea-spullen maar niks – of te 
duur? Kom dan aanstaande zondag naar de Pinksterkerk, waar 
het Symfonisch Blaasorkest Heemstede een snuffelmarkt orga-
niseert. Alle leden van het SBH hebben hun huis tot op de zolder 
geïnspecteerd op zoek naar allerhande spullen die zij niet meer 
gebruiken, maar die voor een ander nog zeer welkom kunnen 
zijn. Dat heeft een uitgebreide voorraad cd’s, boeken, huishou-
delijke artikelen, klein meubilair, spelletjes, elektronica en der-
gelijke opgeleverd. Al deze spullen verkeren in goede staat en 
worden zondag 9 maart verkocht. De opbrengst komt ten goede 
aan de kas van het Symfonisch Blaasorkest Heemstede, o.a. om 
de Concertreis van juli 2008 naar Praag mogelijk te maken. 
Wilt u meer informatie over deze Concertreis en over andere ac-
tiviteiten van het SBH, kijk dan op sbo-heemstede.nl. Maar u 
kunt ook zondag in de Pinksterkerk langs komen!

Heemstede – In de Pinksterkerk aan de Camplaan 18 
Heemstede vindt zondag 9 maart tussen 10.00 en 14.30 
uur een leuke snuffelmarkt plaats.

Zondag snuffelmarkt

Modeshow Erny 
bij Bomans

Heemstede - Net als vorig jaar 
zal ook nu weer een modeshow 
van Erny van Reijmersdal plaats-
vinden in restaurant Bij Bomans. 
De nieuwe voorjaars/zomercol-
lectie zal zondag 16 maart a.s. 
wederom door professionele 
modellen worden getoond. Su-
pervrouwelijk, romantisch en met 
een nonchalante chic, zo zou je 
de collectie 2008 kunnen om-
schrijven. Veel vaste klanten van 
Erny van Reijmersdal op de Bin-
nenweg zijn al bekend met dit 
restaurant in de Raadhuisstraat. 
Het blijkt dat de twee onderne-
mingen een goede wisselwer-
king met elkaar hebben. De per-
fecte locatie, een goede ambian-
ce, een drankje en hapje. Alle-
maal ingrediënten om deze show 
weer tot een ‘feestje’ te maken. 
Uiteraard is de Erny-shop deze 
dag geopend! Erny van Reijmers-
dal, Binnenweg 4 Heemstede.

Reactie op ‘Gashouder’ Heemsteder
Heemstede – Twee weken geleden 
publiceerde de Heemsteder een foto 
van de Heemsteedse gashouder, die 
ooit vlakbij de watertoren stond. De 
heer Holsebosch vroeg of er Heem-
steders waren die meer over het bij-
zondere bouwwerk konden vertel-
len. Hieronder volgt een reactie van 
de heer F.J. Kroeze, oud-medewerker 
van het Heemsteedse Energiebedrijf.

“In mei 1966 bij de komst van het aardgas is door het Gemeentebe-
stuur van Heemstede en de directie van het Gas,Water en Elekriciteits-
bedrijf besloten opdracht aan een sloopbedrijf te verlenen tot s loop van 
de gashouder. In de tweede helft van de zestiger jaren is met de sloop 
begonnen waarbij een sloper vanaf het dak van de houder naar bene-
den gevallen is en door de ambulancedienst door het mangat in zorg-
wekkende staat naar buiten is gebracht, hoe het verder met de man is 
gegaan is mij niet bekend. Zoals u zich misschien kan herinneren stond 
er ook nog een kleinere gashouder, deze is reeds in de vijftiger jaren 
gesloopt. U kunt zich voorstellen dat ik blij was dat de grote houder ge-
sloopt werd want van 1950 tot 1966 heb ik op kantoor tegen deze ko-
los aangekeken. In 1977 kwam een einde aan het gehele bedrijf toen 
als eerste stap het GWE en Openbare Werken samengevoegd aan de 
van den Eijndekade kwamen. Nog veel meer en boeiend is er te vertel-
len over de gas en elektriciteits levering in de jaren 1920 t/m 1966 maar 
dat misschien een andere keer.”
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Muziek in Bennebroek: 
Burlesco Trio

Het trio bestaat uit celliste Saskia 
Plagge, klarinettist Arno Stoffels-
ma en pianiste Cathelijne Noor-
land. Het Trio Burlesco werd be-
gin 2004 opgericht. Saskia en 
Arno speelden al enige tijd sa-
men met Cathelijne toen ze op 
het idee kwamen om een trio te 
vormen. Al snel won het ensem-
ble een auditie voor een concert-
serie bij de “Stichting Muziek in 
Huis”, waarna een concerttour-
nee volgde langs de kleinere za-
len in Nederland. Zij wonnen ook 
een plek in de concertserie ‘Het 
Debuut’, wat hen in 2006 naar de 
belangrijke concertzalen in Ne-
derland zou leiden.

Vogelgeluiden
Het repertoire voor klarinet-
trio is niet groot. Toch heeft een 
aantal grote componisten on-
der wie Beethoven, Brahms en 
Bruch prachtige werken voor 
deze bezetting geschreven. De 

jonge getalenteerde compo-
nist Max Knigge heeft speciaal 
voor Trio Burlesco een muziek-
stuk gecomponeerd. Daarnaast 
specialiseert Trio Burlesco zich 
in het Nederlandse repertoire. 
Zo wordt van Loevendie het Le-
rchen (=leeuweriken)trio (1992) 
uitgevoerd. Het stuk gaat over 
vogelgeluiden.
Verder staan het Trio in Bes op. 
11 (Gassenhauer) van Beethoven 
en het Klarinettrio in a op. 114 
van Brahms op het programma. 
Van Bruch worden enkele delen 
uit de ‘Acht Stücke’ op. 83 ge-
speeld. Max Bruch componeer-
de deze stukken voor zijn zoon 
die klarinet speelde, toen hij ze-
ventig jaar oud was.
Losse toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar bij Bruna, Zwarteweg 
22 in Bennebroek, OTJA Harp-
center, Bennebroekerlaan 35 en 
aan de balie van het Gemeente-
huis Bennebroek.

Bennebroek - Op vrijdag 14 maart treedt het Burlesco Trio op 
in de grote zaal van de geref. Kerk aan het Akonietenplein in 
Bennebroek. Het concert begint om 20.15 uur maar de zaal 
gaat om 19.30 uur al open.

Bennebroek - De Speeltuin en 
Restaurant Linnaeushof bestaan 
dit jaar 45 jaar. Een jubileum dus 
en dat wordt gevierd. Buurbe-
drijf Pannenkoekenhuis ‘De Ko-
nijnenberg’ feliciteert Linnaeus-
hof dan ook van harte. Beide zijn 
bedrijven met een nostalgisch 
gevoel en een inwonend dier als 
huisicoon. Bij de nieuwe Wortel-
berg van Linnaeushof woont ko-
naas (geen konijn en geen haas) 
‘Bennie Broek’ al jaren en ‘Ka-
rel Konijn’ huist in zijn Wortel-
kasteel op het terras bij ‘De Ko-
nijnenberg’. Bennie en Karel zijn 
vrienden geworden. De hoogste 
tijd voor de twee ondernemers 
om de handen in elkaar te slaan 
en feest te vieren.

Gezamenlijke kleurwedstrijd
De vrienden Bennie & Karel ge-
ven het hele Linnaeushof speel-
seizoen superprijzen kado en 
veel ijsjes weg. In beide bedrij-
ven vindt u kleurplaten op ta-
fel met ‘n feestvierende Ben-
nie & Karel. De winnaars kun-

nen partijtjes winnen bij beide 
restaurants en nog veel meer 
leuke prijzen. Ook worden er 
gratis ijsjes weggegeven bij de 
speciale jubileummenu’s. In 
Restaurant Linnaeushof, krijg 
je bij de Bennie Broek Box een 
gratis ijsje, als je de mooi inge-
kleurde kleurplaat inlevert.
In ‘De Konijnenberg’ is dit, na 
inlevering van de ingekleur-
de kleurplaat, bij het nieuwe 
“Karel & Bennie menu”. Kleur-
platen kunnen bij beiden be-
drijven over en weer worden in-
geleverd. De prijsuitreiking van 
de kleurwedstrijd zal zijn op 
woensdag 27 augustus in Lin-
naeushof.

Ballonnen & start seizoen
Linnaeushof is vanaf 19 maart 
2008 weer open voor een spet-
terend nieuw speelseizoen. 
Bennie Broek & Karel Konijn 
geven op woensdag 12 maart 
al het startsein van hun feestje 
en de kleurwedstrijd.
Om 16.00 uur worden de voor 

Karel Konijn & Bennie Broek trakteren
Speeltuin Linnaeushof bestaat 45 jaar!

het feestje uitgenodigde kinde-
ren bij ‘De Konijnenberg’ ver-
wacht. Bennie en Karel nemen 
een grote tros ballonnen mee, 
gezellige muziek, veel kleurpla-
ten en vieren feest. Win jij je ei-
gen partijtje?

Restaurant Linnaeushof, Rijks-

straatweg 4, 2121 AE Benne-
broek. Info/reserveringen 023-
584 5873 of www.linnaeushof.nl 

Pannenkoekenhuis ‘De Konij-
nenberg’, Herenweg 33, 2105 
MB Heemstede. Info/reserve-
ringen 023-584 8096 of www.
dekonijnenberg.nl

Culturele Kring Bennebroek
presenteert ‘Mevrouw Van den Berg’

Bennebroek - Op veler verzoek  komt Marijke 
Kots  weer een avond verzorgen voor de Cultu-
rele Kring Bennebroek. Deze ongetwijfeld boei-
ende avond vindt plaats op woensdag 12 maart, 
vanaf 20.00 uur in het Trefpunt aan de Akonie-
tenlaan 1. De zaal gaat open om 19.30 uur.

Marijke Kots, geboren in 1948 is 23 jaar pop-
penspeelster geweest met haar eigen poppen-
theater. Op latere leeftijd is zij naar de Theater-
school in Amsterdam gegaan, waar zij de oplei-
ding theaterdocent heeft gevolgd. Zij regisseert 
nu, werkt als dramadocent aan een middelbare 
school en schrijft toneelstukken. Zij treedt re-

gelmatig op met een diversiteit aan zelfgeschre-
ven solotoneel. Met `Mevrouw Van den Berg ` 
kunt u alle kanten op. Zij is een vrouw met on-
gekende mogelijkheden. Benoemt alles zeer di-
rect en is bepaald niet op haar mondje gevallen. 
Zij is president van een vrouwenclub in Beerta 
en niet alleen de president, ook de secretaris en 
de penningmeester  én  het enige lid. Maar de 
vrouwenclub floreert enorm. Zij vertelt allemaal 
voorvallen uit haar leven en de herkenning zal 
voor u groot zijn.
Geen lid? Ook dan bent u van harte welkom. 
De entree is dan 5,00 euro entree (pas 65+ 4,00 
euro).

Bennebroek - Sinds an-
derhalf jaar verkoopt de 
Bennebroekse apotheek 
de verzorgingsproduc-
ten van het merk Avène. 
En dat is uniek voor deze 
hele regio.

Bij het maken van producten 
van Avène wordt water ge-
bruikt uit een thermale bron 
in Frankrijk. Het is een com-
plete verzorgingslijn voor 
mensen met een gevoelige 
tot allergische huid. Avène 
presenteert een zeer uitge-
breide lijn voor de droge tot 
atopische eczeemhuid, met 
speciale producten voor on-
der de douche of in bad. 
Voor de glimmende of onzui-
vere huid heeft Avène speci-
ale reinigings- en camoufla-
geproducten in haar assor-
timent. Maar zij leveren ook 
crèmes tegen huidveroude-
ring of rode vlekken. De ba-
bylijn Pédiatril en een zonne-
lijn maken het assortiment 
compleet.

Themadag
Om u beter kennis te laten 
maken met alle producten 
organiseert de Bennebroek-
se apotheek een themadag 
van Avène op donderdag 13 
maart a.s.
’s Morgens vanaf tien uur is 
er een workshop van Mar-
lies Veerbeek, farmaceutisch 
afgevaardigde van Avène, 
waarin zij in anderhalf uur 
alle producten van Avène en 
bijbehorende toepassingen 
zal uitleggen. ’s Middags is 
er gelegenheid om haar per-
soonlijk vragen te stellen.
Voor elke deelnemer aan de 
workshop is er natuurlijk een 
kleine attentie. 
De hele dag wordt een kor-
ting van 10% op alle Avène 
producten gegeven. Opge-
ven voor de workshop kan 
telefonisch op het nummer 
023-5848484.

Avènedag in de 
Bennebroekse 

apotheek
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Heemstede – In oktober 2006 
na het behalen van het wereld-
kampioenschap patisserie in 
Berlijn, noemden ze hem we-
reldkampioen taartenbakken, 
maar toen hij eenmaal foto`s 
had laten zien van zijn ontwer-
pen, kreeg hij direct waardering. 
In Berlijn maakte hij in 24 uur 
tijd, wel verspreid over vier da-
gen, een showstuk van choco-
lade. Één van suiker, petit fours 
en zes verschillende bonbons, 
een ijstaart en een desserttaart. 
Daarmee werd hij wereldkam-
pioen. Direct na de bekendma-
king dat Ronald van Haarlem 
echt wereldkampioen patisserie 
geworden was in Berlijn, ston-
den de camera`s op hem ge-
richt bij zijn eerste interview met 
de Duitse televisie. Dat ging, zo 
zei Ronald: “ best aardig, ze be-
grepen me tenminste” . Daarna 
wisten de Nederlandse dag-en 
weekbladen hem snel te vinden 
en kwam hij zijn verhaal vertellen 

in De Wereld Draait Door. Ook 
dat ging leuk. Gelukkig maar dat 
al die aandacht wegebt.  Ronald 
ging weer gewoon aan het werk 
bij Van Wely in Noordwijk, waar 
hij sous-chef patisserie was, 
tot eind vorige week. Hij was in 
voor een nieuwe uitdaging en 
die kreeg hij bij Patisserie Passi-
onele Tummers aan de Binnen-
weg in Heemstede. Bij van Wely 
was hij als sous-chef voorname-
lijk bezig met gebak maken, zijn 
prioriteit bij Tummers is de cho-
colaterie, waar hij nieuwe bon-
bons gaat uitdenken, maken, 
testen en proeven. Geregeld 
zullen leerlingen zijn aandacht 
vragen en de prijswinnaars van 
het ROC vorig jaar bij Tummers, 
Lisette Weijs en John Prins zul-
len hem vast aanklampen om ze 
verder te helpen. 

Gedegen opleiding
Wereldkampioen patisse-
rie wordt je niet  zomaar. Daar 

ging een gedegen opleiding aan 
vooraf. Vader Van Haarlem, zelf 
chef bij Van Wely in Noordwijk, 
wist de weg. Hij stuurde Ronald 
naar Brugge in België naar Ter 
Groene Poorte, een bakkerij, 
slagerij en hotelschool,
 waar hij de afdeling bakkerij 
deed. Een vierjarige opleiding, 
een topopleiding met veel the-
orie en praktijk, vijf dagen in 
de week. Een pittige opleiding 
die bekend staat als één van 
de beste in Europa. Veel lera-
ren hebben eerder zelf toppa-
tisserieën gehad, willen het wat 
kalmer aan doen en hun ken-
nis overdragen aan jong talent. 
Naast een vakgerichte talenop-
leiding is er ruimte voor socio-
economische vorming met oog 
voor het creatieve met vakken 
als wiskunde, wetenschappen, 
geschiedenis, aardrijkskunde, 
maatschappelijke vorming en 
informatica. Maar de beroeps-
praktijk en de stage zijn het hart 
van de opleiding en daar kan je 
wereldkampioen mee worden. 
Succes bij Patisserie Passionelle 
Tummers!
Ton van den Brink

Reactie op ingezonden brief 
over WMO

In het stuk wordt gesproken over de kruideniersmentaliteit van de 
gemeente Heemstede. Voorop gesteld moet worden dat de Inter-
gemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) van de gemeente 
Heemstede slechts het vastgestelde beleid van de aangesloten 
gemeenten uitvoert. In dit geval gaat het om het beleid van de ge-
meente Bennebroek. Dit beleid is overigens gelijk aan het beleid 
van de andere gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland.

In het artikel wordt de indruk gewekt dat de gemeente Heemstede 
een besparing zou realiseren over de hoofden van haar inwoners 
en van de inwoners van de gemeente Bennebroek. Dit is zeker niet 
het geval. Toen de WMO op 1 januari 2007 van kracht werd, zijn 
door de gemeenten in Zuid-Kennemerland dezelfde regels over-
genomen, zoals die ook onder de AWBZ gehanteerd werden. Er is 
dus feitelijk niets veranderd ten opzichte van vroeger. De gemeen-
te is dus ook zeker niet gaan ‘kruidenieren’. 

Mocht men desondanks behoefte hebben aan meer ondersteu-
ning dan waar men momenteel recht op heeft, dan horen we dit 
graag en zijn wij van harte bereid om mee te denken over moge-
lijke oplossingen die de WMO ons biedt. 

Sjaak Struijf,
Wethouder gemeente Heemstede

In de Heemsteder van 20 februari schrijft Arn. de Laet, 
voorzitter van EcoCura in Bennebroek dat de gemeente 
Heemstede kruideniert bij de uitvoering van de WMO. Om-
dat door de brief een verkeerd beeld kan ontstaan, zou ik 
graag het een en ander toe willen lichten.

Wereldkampioen patisserie
is Ronald van Haarlem

Plex-Lab voor 
tieners

Heemstede - Hoe krijg je 
een ei in een fles zonder dat 
het breekt? Hoe laat je papier 
knallen? Op vrijdag 14 maart 
gaan we allemaal proefjes 
doen. Dus trek die witte jas 
aan en zet een veiligheidsbril 
op! Het begint om 19.30 uur 
en duurt tot 21.30 uur. Kosten: 
5,- euro. Geef je van tevoren 
op. Dit kan in Plexat bij Cas-
ca, Herenweg 96, Heemstede 
of  telefonisch: (023)5483828 
of via e-mail plexat@casca.nl. 
Zie voor het hele program-
ma van ‘t Is weer Vrijdag’ ook 
www.casca.nl bij Plexat.

Workshop voor vrouwen

Taji Qi Gong
Heemstede - Qi Gong is één van de therapievormen van de tradi-
tionele Chinese geneeskunde. Het is heerlijk om te beoefenen en 
brengt zowel ontspanning als extra vitaliteit. Qi Gong betekent ‘de 
vaardigheid om te werken met vitale energie’. De combinatie van 
specifieke bewegingspatronen, visualisaties en ademhalingstech-
nieken zorgen voor evenwicht in lichaam en geest. Dit heeft een po-
sitief effect op de gezondheid, zowel om te voorkomen als te gene-
zen. De oefeningen zijn gemakkelijk uit te voeren. Iedereen die hier 
wat tijd voor vrijmaakt, zal al snel het effect van Qi Gong ervaren.
Nicky Derksen doceert verschillende vormen Qi Gong, waarbij zij 
soms gebruik maakt van rustgevende klanken. De verschillende 
vormen zijn naast gezondheidsdoeleinden ook gericht op spirituele 
ontwikkeling. Als kennismaking met Qi Gong wordt in deze speciale 
workshop een samengesteld programma door haar aangeboden.
De workshop Qi Gong is op woensdag 12 maart om 20.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree 5,- euro. Tele-
foon: 023-548 38 28 kies 1.

Heemstede - Het is te bizar voor woorden, vandaar dan maar met 
deze vlag op de hondendrol. Op de P.C. Boutenskade/Leidsevaart is 
het elke avond raak, vooral als het donker is natuurlijk en dus in het 
geniep en niet zichtbaar voor de bewoners raak. Dan zal deze hon-
denuitlaatman, vanwege het late tijdstip wordt aangenomen dat het 
een echte vent is en ook iemand uit de directe buurt, dat ook vanwege 
het late tijdstip, want aangelijnd lekker een eind lopen met de hond is 
er niet bij natuurlijk. Deze hondenvriend is onverbeterlijk. Elke ochtend 
kun je zien dat hij met zijn trouwe viervoeter is langs geweest. Op de 
foto is het resultaat te zien. Ergerlijker is het, dat in dit geval het vlak 
bij de handendrollenbus ligt, zelf die moeite wordt niet genomen. Voor 
de goede orde... in Heemstede is het verboden honden onaangelijnd 
te hebben en als ze hun bekende uitwerpselen neerdraaien, dient de 
liefhebber ze op te ruimen en niet in het donker stiekem zich uit de 
voeten te maken. Een echte hondenheld. Langs dit troitoir lopen ve-
len zich te spoeden naar de trein en weer naar huis, of naar de win-
kels op de Zandvoortselaan. Maar juist en vooral kinderen spelen op 
het voetpad, zich niet bewust van deze smeerboel door een enkeling 
veroorzaakt. Maar er zal meer op hem worden gelet, sociale controle 
noemen we dat.
Naam bekend bij de redactie

Hondenheld meldt zich elke avond

INGEZONDEN
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Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Stilte-excursie 
in Leyduin

•  Bouwplannen

• Bestemmingsplan

•  Verkeerscontrole 
bij scholen

• Verkeersbesluit

• Kapvergunningen

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

Samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid
Afronding Rivierenwijk, start noordelijk deel centrum

Centrum Noord
In de aanpak van de wijken is het de beurt 

aan het noordelijk deel van het centrum. 

Dit is het gebied tussen de gemeentegrens 

Haarlem/Heemstede, Herenweg, Kerklaan 

en Heemsteedse Dreef.

Als bewoner van de wijk heeft u nu de kans 

om met ons mee te denken over de juiste 

aanpak voor úw wijk tijdens een bijeen-

komst over veiligheid en leefbaarheid.

Deze wordt gehouden op woensdag 19 maart 

a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 

gemeentekantoor aan de Havenstraat 87 

(3e etage). Aanwezig op deze avond zijn 

o.a. medewerkers van de gemeente, de 

brandweer en de politie zodat we met elkaar 

de knelpunten in uw wijk kunnen bespreken. 

De uitkomsten van deze avond worden ge-

bruikt voor het opstellen van het actieplan.

Rivierenwijk
Vanaf oktober 2006 zijn er verschillende 

acties uitgevoerd in de Rivierenwijk om de 

veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. In 

de nieuwsbrieven van oktober 2006 en mei 

2007 zijn de bewoners van de wijk ingelicht 

over de aanpak en de uitvoering van het 

actieplan. Zo goed als alle acties uit het 

Omdat we Heemstede ook graag in de toekomst veilig en leefbaar willen houden, 
maakt de gemeente integrale wijkveiligheidsplannen. Integraal omdat veiligheid een 
zaak van iedereen is.
Voor elke wijk heeft de gemeente ongeveer dezelfde aanpak. Bewoners van de wijk 
worden uitgenodigd voor een bijeenkomst om van gedachten te wisselen over de 
veiligheids- en leefbaarheidsaspecten in hun wijk. Vervolgens worden de knelpunten 
verzameld en worden daar acties voor bedacht en uitgevoerd. Nu wordt een start ge-
maakt met het noordelijk deel van het centrum van Heemstede en is de Rivierenwijk 
bijna afgerond. Hieronder de stand van zaken.

actieplan zijn voltooid, enkele acties wor-

den in de loop van 2008 nog uitgevoerd.

Acties

- In de nieuwsbrief van juni werd gemeld 

dat het luizenprobleem bij de bomen op het 

parkeerterrein in de Linge zou worden 

bestreden met lieveheersbeestjes. Helaas 

heeft dit niet gewerkt. Na overleg met be-

woners en na inspraak zijn deze eiken-

bomen vervangen door drie hemelbomen.

- Op het speelterrein aan de Linge wordt dit 

voorjaar een nieuw speeltoestel geplaatst.

- Voor een groot deel van de Rivierenwijk 

geldt dat dit een woonerf of een 30 km-

zone is. Op nog enkele straten mag 50 km 

per uur gereden worden. Eind 2008 gaat 

in deze straten ook een maximumsnel-

heid van 30 kilometer per uur gelden. 

De plannen komen of net voor of na de 

komende zomer in de inspraak.

En verder

René Huijsmans is de nieuwe wijkagent. 

Hij volgt Jaques Lambermon op die een 

nieuwe functie binnen het politiekorps krijgt. 

René Huijsmans gaat zorg dragen voor het 

naleven van de wetten en verordeningen 

en is het aanspreekpunt van de buurt.

Verder gaan de ‘reguliere’ acties natuurlijk 

gewoon door, zoals het onderhoud aan de 

straten en het groen. Ook kunt u nog steeds 

uw meldingen van gevaar en schade in 

de openbare ruimte doorgeven aan onze 

serviceteams via het telefoonnummer 

(023) 548 57 62.

Meer informatie
Meer over dit project is te vinden op de 

website www.heemstede.nl > Nieuws > 

Plannen & projecten. Als u nog vragen 

heeft, kunt u bellen met Dick Nieuweboer 

via telefoonnummer (023) 548 57 45 of 

mailen naar veiligheid@heemstede.nl.

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

Op woensdag 12 maart ontvangt u bij iedere 

besteding van € 2,50 bij de deelnemers van 

de actie op de Heemsteedse Weekmarkt 

een eierbon. Bij inlevering van 5 eierbonnen, 

krijgt u op woensdag 19 maart bij de paas-

kraam een gratis doosje eieren.

Ook de paashaas is op 19 maart aanwezig 

en deelt chocolade 

paaseitjes aan de 

bezoekers van 

de markt.

Tot ziens op 

de markt!
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Website Sociale Zaken
Recent is de website van de Inter-

gemeentelijke Afdeling Sociale Zaken 

(afgekort als IASZ) in gebruik genomen. 

Deze afdeling werkt vanuit het gemeente-

kantoor Heemstede voor de gemeenten 

Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmer-

liede en Spaarnwoude en Heemstede.

Op de gemeenschappelijke website is ac-

tuele en uniforme informatie te vinden over 

inkomensregelingen als de bijstand en bij-

zondere bijstand. Maar uiteraard ook over 

werk en gerelateerde onderwerpen, zoals 

de bijdrage kinderopvang. Verder kunt u 

op de website ook lezen over de Wmo-

voorzieningen, zoals hulp bij het huishou-

den, rolstoelen, vervoersvoorzieningen en 

woonvoorzieningen.

Cliëntenraad WWB
Ook wordt op de site aandacht besteed aan 

de Cliëntenraad. Deze raad behartigt de be-

langen van alle cliënten van de IASZ op het 

gebied van de Wet werk en bijstand (WWB).

De belangrijkste beleidsnotities en veror-

deningen van de deelnemende gemeenten 

zijn eveneens terug te vinden op de website.

Klantvriendelijk
De meest gestelde vragen staan op de site 

en als de vraag er niet bij staat kunnen be-

zoekers op eenvoudige wijze een webfor-

mulier invullen. Een medewerker van de 

afdeling neemt dan contact op (per mail of 

telefonisch) met de vragensteller. Zo kun-

nen inwoners uit de vier gemeenten op 

een laagdrempelige en snelle manier in 

contact komen met de IASZ en wordt de 

klantvriendelijkheid verhoogd.

‘Lees voor’-functie
Op de website van Sociale Zaken is de 

voorleesfunctionaliteit toegevoegd. Dit be-

tekent dat alle teksten ook voorgelezen 

kunnen worden. Hiermee kan de gemeente 

de informatie op de website beter toeganke-

lijk maken, bijvoorbeeld voor slechtzienden 

of mensen met een leeshandicap. Maar 

ook voor ouderen die moeite hebben met 

het lezen van teksten van een beeldscherm 

of mensen voor wie Nederlands niet de 

moedertaal is.

Het werkt eenvoudig. Onderaan iedere 

pagina staat een ‘Lees voor-button’. Als u 

op deze button klikt, wordt automatisch 

Stilte-excursie in Leyduin 
Echte stilte is er op weinig plekken in Nederland. Gevangen tussen snelwegen, treinverkeer 

en vliegtuigen kennen wij de betekenis van stilte amper meer. Landgoed Leyduin is redelijk stil 

en daar valt nog te genieten van geluiden uit de natuur. Terreinmedewerker Jeroen Engelhart 

van Landschap Noord-Holland biedt u de gelegenheid om er in het schemerdonker op uit te 

trekken en te komen luisteren naar de bosgeluiden. We maken een wandeling en zullen zo nu 

en dan even gaan zitten om goed te luisteren. Het is handig als u een plastic tas meeneemt 

om op te zitten. Onze gids maakt u attent op bijvoorbeeld het geluid dat een bosuil maakt 

en het ‘blaffen’ van een ree. De stilte-excursie is op vrijdag 14 maart van 19.30 - 21.00 uur.

Aanmelden is verplicht en kan bij de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland, tel. 

(0251) 36 27 62. De kosten bedragen € 3,50. Beschermers van Landschap Noord-Holland 

betalen € 2,50 en kinderen tot 12 jaar € 1,20. Startpunt is het informatiecentrum Kakelye bij 

de parkeerplaats aan de Manpadslaan 1 tussen Heemstede en Vogelenzang. Leyduin ligt 

ten zuiden van station Heemstede, langs de Leidsevaart.

Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland 

staan op www.natuurwegwijzer.nl.

een programmaatje gestart dat de tekst 

begint voor te lezen. De teksten worden 

door een computer voorgelezen, maar de 

‘voorleesstem’ is van een hoge kwaliteit.

Verkeerscontrole bij scholen
Verkeersveiligheid willen wij als gemeente 

zo goed mogelijk garanderen, vooral rond-

om de scholen. In de ochtend en bij het 

uitgaan van de school is het altijd een 

drukte van belang en dan is die veiligheid 

soms ver te zoeken. Lopende en fietsende 

kinderen, overstekende ouders met kleine 

kinderen, auto’s en andere voertuigen 

geven een chaotisch beeld.

Om dit gebied zo veilig mogelijk te maken 

wordt er gecontroleerd op het verkeersge-

drag van de weggebruikers. De gemeente-

raad heeft hieraan een hoge prioriteit ge-

geven. De gemeentelijk opsporingsambte-

naren (GOA’s) van de gemeente controle-

ren op onveilig rij- en stopgedrag en op 

fout parkeren; dicht bij de school, maar ook 

in de omgeving van de school. Zij kunnen 

de weggebruikers aanspreken op het ver-

keersgedrag en zo nodig ook verbalise-

rend optreden. Deze controle vindt plaats 

in de weken na de voorjaarsvakantie 

(vanaf 3 maart).

Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhouds werk zaam heden 
uit te voeren en klach ten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen. De werk-
zaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straat verlichting, straat  meubilair 
(banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare groen voorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage van 
de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan: Gemeente 
Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede (geen postzegel nodig).

De website heeft (nog) geen eigen 
adres (oftewel URL). Maar bezoekers 
die op de website van deelnemende 
gemeenten informatie zoeken op het 
gebied van sociale zaken, worden 
automatisch doorgelinkt naar de 
gemeen schappelijke website. De 
gemeentelijke websites bevatten 
daar toe hyperlinks naar de site van 
de IASZ.
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Gemeentelijke organisatie verhuist 
(terug) naar Raadhuisplein
De gemeentelijke afdelingen verhuizen 

op 21 maart naar het Raadhuisplein 1 in 

Heemstede. De organisatie zat vanaf half 

september 2006 gevestigd in het tijdelijke 

kantoor aan de Havenstraat omdat het 

raadhuis werd verbouwd. Door de uitvoe-

ring van het Bouwplan Watertoren (Privi-

lége), werd het gemeentekantoor aan de 

Van den Eijndekade gesloopt en wordt de 

gemeentelijke organisatie samengevoegd 

op het Raadhuisplein.

In verband met de paasdagen en werk-
zaamheden rondom de verhuizing is de 

gemeente gesloten op vrijdag 21 maart, 
maandag 24 maart en dinsdag 25 maart.

Alle gemeentelijke afdelingen zijn vanaf 
26 maart centraal gehuisvest op het Raad-

huisplein. Ook voor een bezoek aan Loket 

Heemstede – nu nog Blekersvaartweg – 

kunt u vanaf 26 maart op het Raadhuisplein 

terecht.

Voor en na de verhuizing wordt echter wel 

extra drukte verwacht (dus langere wacht-

tijden) aan de balies. Ook is de levertijd 

van reisdocumenten en rijbewijzen in deze 

periode circa vijf dagen langer dan gebrui-

kelijk (Dus ongeveer twaalf dagen i.p.v. 

een week.). Voor veel zaken kunnen inwo-

ners wel terecht op het digitaal loket via 

onze website www.heemstede.nl.

‘Alles onder een dak’
Op 24 mei houdt de gemeente open huis, 

zodat u het vernieuwde raadhuis kunt be-

kijken. Op deze dag kunt u een rondleiding 

krijgen en vinden er tal van activiteiten plaats. 

Hierover leest u binnenkort meer.

Aanvragen bouwvergunning
2008.019 het plaatsen van een dakopbouw  - Lindenlaan 45
2008.047 het uitbreiden van een woonhuis  - Narcissenlaan 14
2008.048 het uitbreiden van een woonhuis  - Narcissenlaan 16
2008.049 het plaatsen van een carport  - Broeder Josephlaan 19
2008.050 het plaatsen van een erfafscheiding  - Beatrixplantsoen 26
2008.051  het plaatsen van een dakkapel op  - Binnenweg 168

het voordakvlak 
2008.052  het vervangen van de berging naar  - Camphuysenlaan 3

een garage/berging 
2008.056 het uitbreiden van een woonhuis  - Heemsteedse Dreef 277

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 27 februari 2008)
2007.330  het uitbreiden van een woonhuis  -  Burgemeester van Lennepweg 24

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 29 februari 2008)
2007.342  het uitbreiden van een woonhuis  - Landzichtlaan 32

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 29 februari 2008)
2007.167   het uitbreiden van een woonhuis en  - Joh. Rosenkrantzlaan 18

plaatsen van een erfafscheiding
2007.307   het uitbreiden van een woonhuis en  - Javalaan 46

opbouw op de berging 

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase 
(verzonden 29 februari 2008)
2007.197  het plaatsen van een dakopbouw  - Meerweg 29

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2007.187  het bouwen van een garage  - Brederolaan 21
2007.311  het uitbreiden van een woonhuis  - Alberdingk Thijmlaan 1
2007.358  het uitbreiden van de badkamer  - Overboslaan 22
2008.002  het uitbreiden van een woonhuis  - Pieter Aertszlaan  7
2008.008  het plaatsen van een dakopbouw - Van der Waalslaan 28
2008.011  het uitbreiden van een woonhuis  - Overboslaan 3
2008.020  het uitbreiden van een woonhuis  - Prinsessenhof 11

De verzoeken liggen vanaf 06-03-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage 
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87 (vanaf 26 maart Raad-
huisplein). U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere 
informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan

Hageveld
Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van16 diverse bomen op het 
perceel behorende bij V.V.E. Hageveld, 
kadastraal bekend gemeente Heemstede 
sectie A, nr. 9789.
De bomen die gekapt moeten worden zijn 
dood of van een matige vitaliteit.

Aan de vergunning zijn de volgende bijzon-
dere vergunningsvoorwaarden verbonden:
- Vóór 31 maart van het jaar na de kap die-

nen 16 bomen van de 1e grootte (bijvoor-
beeld een eik, linde of beuk) te worden 
geplant met een stamomtrek van mini-
maal 18/20. 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.

- De vergunning is pas van kracht met in-
gang van de dag na de dag waarop de 
bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende 
de bezwaartermijn een verzoek om voor-
lopige voorziening is gedaan, wordt de 
vergunning niet van kracht voordat op 
dat verzoek is beslist.

 Verzonden 5 maart 2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken lig-
gen vanaf 5 maart zes weken ter inzage in 
de hal van het gemeentekantoor aan de 
Havenstraat 87 (vanaf 26 maart Raadhuis-
plein). U kunt tegen dit besluit bezwaar 
maken.

Kapvergunning(en)

Coby Riemersmalaan
Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 1 els langs de Coby 
Riemersmalaan, eigendom gemeente 
Heemstede. De boom is van een matige 
vitaliteit. 

Aan de vergunning zijn de volgende bijzon-
dere vergunningsvoorwaarden verbonden:
- Vóór 31 maart van het jaar na de kap dient 

1 els te worden geplant met een stam-
omtrek van minimaal 20/25. Indien de ge-
plante boom niet aanslaat, dient de boom 
vóór 31 maart van het jaar na aanplant 
vervangen te worden door eenzelfde 
boom met een gelijke stamomtrek.

- De vergunning is pas van kracht met in-
gang van de dag na de dag waarop de 
bezwaartermijn afloopt. Indien geduren-
de de bezwaartermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan, wordt 
de vergunning niet van kracht voordat op 
dat verzoek is beslist.

 Verzonden 5 maart 2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken 
liggen vanaf 5 maart zes weken ter inzage 
in de hal van het gemeentekantoor aan de 
Havenstraat 87 (vanaf 26 maart Raadhuis-
plein). U kunt tegen dit besluit bezwaar 
maken.

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

www.heemstede.nl

Tineke Huijmans 
overleden
Op 24 februari 2008 is Tineke Huijmans over-

leden. Vele Heemstedenaren ken den haar 

van haar werk bij de bibliotheek Heemstede, 

waar zij een vertrouwd gezicht en aan-

spreekpunt was voor alle bezoekers.

Tineke Huijmans werkte ruim 42 jaar bij de 

gemeente Heemstede. Ze begon in 1965 

als kleuterhelpster bij kleuterschool ‘Het 

Windekind’. Vanaf 1980 werkte zij bij de 

openbare bibliotheek van Heemstede. Door 

haar werk, eerst bij de kleuterschool en later 

bij de jeugdafdeling van de biblio theek, 

zijn meerdere generaties in Heemstede 

‘opgegroeid’ met dit vertrouwde gezicht.
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Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 10 maart a.s. 
om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Presentatie over de nieuwe WRO door L. Wijker (sector Ruimte)

- Vaststelling Milieujaarverslag 2007 (A-stuk)

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 11 maart 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Begroting STOPOZ 2008 (A-stuk)

- Planningsnotitie beheer Sportpark/Sportvisie (overige punten)

- Toelichting wethouder Struijf over hoeveelheid werk uitbesteed aan Paswerk (naar 

aanleiding van vragen hierover in de raadsvergadering van 31 januari 2008) (overige 

punten)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 12 maart 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd 

hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Regionalisering Brandweerzorg (A-stuk)

- Notitie weerstandsvermogen 2008 (A-stuk)

- Notitie rioolheffing 2008 (B-stuk) (de leden van de commissie Ruimte zijn bij dit agenda-

punt uitgenodigd)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over het 

spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer 

weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Agenda’s

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

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

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

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Cruquiusweg 76 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster, (verzonden 3 maart 2008).

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 maart 2008 zes weken ter inzage.

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft inge-

diend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuurs-

recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Verkeersbesluit

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

www.heemstede.nl

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

HeemstedeNieuws
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Passieconcert in de
Kathedrale Basiliek St. Bavo
Regio - Op zondag 9 maart zul-
len de koren van de Kathedra-
le Basiliek St. Bavo het Requi-
em van John Rutter uitvoeren. 
Daarnaast brengen zij ook het 
dubbelkorige Miserere van Le-
onardo Leo. In deze veertigda-
gentijd biedt dit passieconcert 
een troostrijk moment voor ie-
dereen.
Het Kathedrale Koor staat o.l.v. 
dirigent Gilles Michels; dirigent 
van de Bavocantorij is Fons Ziek-
man. Ook de jongens en meisjes 
van de Koorschool St. Bavo zul-

len wederom deel uitmaken van 
het Kathedrale Koor.
De muzikale begeleiding van het 
concert is in handen van orga-
nist Ton van Eck en een instru-
mentaal ensemble. Het concert 
begint om 15.00 uur. Toegangs-
kaarten à 10,00 euro (CJP/65+/
KF/studenten 7,50 euro) zijn 
vanaf 14.30 uur verkrijgbaar bij 
de ingang van de Kathedraal 
aan de Leidsevaart. Meer infor-
matie op www.koorschoolhaar-
lem.nl.
Rutter schreef zijn Requiem in 

1985, ongeveer een jaar na het 
overlijden van zijn vader. Zelf 
vergelijkt hij zijn Requiem met 
die van Fauré en Duruflé en ook 
met het War Requiem van Brit-
ten (door de combinatie van En-
gelse teksten en Latijnse mis-
teksten). De tekst in dit Requi-
em bestaat uit de psalmen 23 
en 130 en fragmenten van een
Anglicaanse begrafenisdienst.

Exposities creatieve
cursussen Casca

Heemstede - Van maandag 21 januari tot en met vrijdag 18 
april exposeren creatieve cursisten in het Honk, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Iedere twee weken is er een wisselende ten-
toonstelling van twee cursussen. Van maandag 10 tot vrijdag
21 maart exposeren cursisten van Marianne Vrijdaghs met
werken uit de cursus Portrettekenen, waarin cursisten werken 
met pastelkrijt en acrylverf op diverse formaten en soorten pa-
pier en ook met olieverf aan de hand van foto’s. Ook de cursis-
ten van Jacqueline Emmens van de cursus Tekenen en schilde-
ren (vervolg), waar naar waarneming wordt geëxperimenteerd 
met allerlei stijlen, materialen en technieken, exposeren in deze 
periode. De tentoonstelling is te bezichtigen van maandag 15.00 
uur t/m vrijdag 13.00 uur in het Honk aan de Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 


