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ALLE BROODSOORTEN
50% KORTING

FEEST!!!
15 jAAR Op DE
BINNENwEG!!!

Binnenweg 143 - Heemstede - 023-5282698

TAKE AWAY
& CATERING

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Heemstede – Barend Mastenbroek spotte 
deze ooievaar in Groenendaal. Altijd goed 
nieuws: de geboorte van de lente in dit 
geval! Heeft u ook iets bijzonders gezien?
Fotografeer en mail naar:
redactie@heemsteder.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs

Info:
Martin van Ooijen

vOOR WIJKEN IN
hEEMstEdE EN
BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

College-onderhandelingen

VDD zet haar zinnen op 
een rechtse meerderheid
Heemstede - De eerste scher-
mutselingen zijn achter de rug. 
In een bijeenkomst met alle po-
litieke partijen werd maandag-
avond jl. onder toeziend oog van 
vele belangstellenden een aan-
zet gegeven tot het vormen van 
een nieuw college. De PvdA-on-
derhandelaar Johan Maas ver-
baasde zich over het feit dat 
D66 met twee volslagen nieuwe 
gezichten aan tafel zat. Hij vond 
het vreemd dat de aanvoerster 
van de partij niet aanwezig was 
en de overige onderhandelaars 
nu met onbekenden aan tafel 
zaten. Volgens D66 moest dat 
kunnen en lopen dingen nu een 
maal anders dan gedacht.

Als grootste partij nam de VVD 
het voortouw en nodigde alle 
partijen uit de verkiezingsuitslag 
te duiden. HBB vond dat ook zij 
grote winst hadden geboekt en 
als de stemmen van, het niet 
meer vertegenwoordigde, NH 
erbij werden geteld lokaal aan-
zienlijk had gewonnen. HBB 
stelt voor een ruk naar rechts te 
maken en doelde op een college 
van VVD, D66 en HBB.
Het CDA vond dat het nog zit-
tende college het goed had ge-
daan. De partij kon er ook niets 
aan doen dat er landelijk de klad 
in zat. “Hadden wij een restzetel 
gehad dan waren wij stabiel ge-
bleven op vier zetels”, verklaar-
de Christa Kuiper. De VVD, D66 
en de PvdA profiteerden wel van 

een restzetel. Het CDA gaat voor 
een college dat programmatisch 
dicht bij elkaar ligt. 
D66-onderhandelaar But Klaa-
sen sprak over een historisch 
succes voor zijn partij en ver-
wacht een college van VVD, 
D66 en een derde partij, maar 
de naam van deze partij wilde 
hij nog niet noemen.
De PvdA wil, als D66 niet deel-
neemt aan het college, dat de 
punten van deze partij wel wor-
den opgenomen in het college-
programma om zo recht te doen 
aan de verkiezingsuitslag.
Sjaak Struijf (PvdA) bepleit-
te namens zijn partij dat er vol-
doende draagvlak moet zijn en 
dat daarom ook linkse punten in 
het programma terug te vinden 
moeten zijn.
GroenLinks toonde realiteits-
zin door te verklaren dat zij be-
scheiden wilde zijn na het opge-
lopen verlies. Mochten zij nodig 
zijn voor een meerderheid dan is 
GroenLinks beschikbaar.

Kort werd over de toekomstige 
financiële situatie gesproken. 
Het CDA voelt wel voor het te-
rugvallen op de kerntaken even-
als de VVD. Ook HBB sluit zich 
hier bij aan volgens hun voor-
man Remco Ates pleitte hij al-
tijd al voor een gezonde finan-
ciële basis.
De PvdA vond dat zij ook in 
het verleden hebben laten zien 
goed te kunnen omgaan met de 

financiële middelen en dat kan 
in de toekomst dus ook.
D66 ging hier inhoudelijk niet 
op in maar vroeg zich af of het 
niet meer over bouwen en groen 
moest gaan. De partijen aan ta-
fel bleken te beschikken over 
een structuurvisie waarin de te 
maken keuzes voor de toekomst 
staan. Het bleek dat de D66-on-
derhandelaars daar niet eerder 
van hadden gehoord. 

Ten slotte bracht GL het punt 
ter sprake over de invulling van 
wethouderszetels. De VVD kiest 
voor één fulltime (VVD) en twee 
parttime wethouders. De ove-
rige partijen zien dat uiteraard 
niet zo zitten maar zullen zich 
waarschijnlijk vast wel schikken 
op dat punt.

Woensdag 10 maart heeft de 
VVD  als eerste D66 achter ge-
sloten deuren uitgenodigd om 
te zien of zij het samen eens 
kunnen worden over een pro-
gramma. Mocht dat lukken dan 
sluit HBB zich daar mogelijke bij 
aan. Als het niet lukt met D66 
tot overeenstemming te komen 
dan komt het CDA in beeld aan-
gevuld met HBB. Als laatste op-
tie zou het huidige college ver-
der kunnen. De VVD was duide-
lijk, zij spraken een voorkeur uit 
voor een rechtse coalitie waarbij 
GroenLinks en de PvdA, voorlo-
pig althans buitenspel staan. 
Eric van Westerloo

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

leverworst

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

4.98
SAMEN

250 gram
grillworst

250 gram
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Culturen leren kennen
tijdens open huis ‘De Ark’
Heemstede - Op 3 maart jl zijn 
leerlingen van basisschool De 
Ark gestart met de projectwe-
ken. Zij krijgen tijdens deze we-
ken workshops dansen, schilde-
ren en knutselen met professi-
onele kunstenaars en bezoeken 
tentoonstellingen. De leerlingen 
zullen allerlei dingen maken en 
leren die  te maken hebben met 
hun land. Elke groep werkt een 
land uit.
Het resultaat zal te zien zijn op 
donderdag 25 maart tijdens de 

tentoonstelling en open huis in 
de school. Enkele  ‘kookouders’ 
zullen zich presenteren met een 
gerecht uit hun geboorteland. 
Dat u kunt proeven en tevens 
kunt u samen met deze ouders 
van gedachten wisselen over de 
cultuur van hun geboorteland. 
De tentoonstelling die dag zal 
van 17.00 uur tot 18.30 uur du-
ren. Nieuwsgierig geworden? 
Kom gerust even binnenwande-
len bij Basisschool De Ark, Van 
der Waalslaan 37 te Heemstede!

Raadhuisplein 5 

Het pand Raadhuisplein 5 dateert uit de tweede helft 19de 
eeuw, gebouwd in een neoclassicistische trant. De sym-
metrische, lijnvormige opbouw, de schijnbalustrade  van 
de entresol, de kroonlijst die zich licht de hoek omzet en 
de zichtbare oren   van de vensteromlijning van de begane 
grond kozijnen, zijn daar een voorbeeld van. 
Het pand is opgetrokken op een L–vormig grondplan en 
bestaat uit twee bouwlagen en een entersol onder een 
zadeldak met een flauwe dakhelling. Het dak is gedekt 
met gesmoorde kruispannen. De linker en rechternok 
worden bekroond door een decoratief loden piron, een 
klein torentje. De gevels zijn gepleisterd en wit geschil-
derd, de plint is zwart. De voorgevel is voorzien van twee 
waterlijsten. De éénlaags aanbouw met entreepartij en 
luifel aan de oostgevel is waarschijnlijk niet oorspronke-
lijk. De belangrijkste wijzigingen in het pand betreft het 
vernieuwen van ramen en deuren. De entree bestaat uit 
een dubbel openslaande paneeldeur met sierroosters. 
De villa wordt door een smeedijzeren sierhek en haag van 
de openbare weg gescheiden. 
Binnen het complex Raadhuisplein-Van Merlenlaan heeft 
het pand situationele waarde vanwege de beeldbepalen-
de ligging op het Raadhuisplein. De onmiddellijke na-
bijheid van het huidige en het voormalige raadhuis van 
Heemstede versterkt de ensemblewaarde. Het pand is vrij 
gaaf in hoofdvorm en detaillering.  De huidige bewoners, 
Caspar en Sabrina van Baarle wonen met twee kinderen 
nu elf jaar in het pand. Zij hebben er tevens hun bedrijf 
Dental Studio dat gespecialiseerd is in kronen en brug-
gen. In een tienjarenplan hebben ze de verlaagde pla-
fonds verwijderend omdatgene wat gesloopt was in ere te 
herstellen. Daarbij hebben ze hulp gehad van de vroegere 
makelaar Smit, die woonde aan het Raadhuisplein en als 
jongetje het interieur al kende. 
Ton van den Brink

Heemstede – De trots van Heemstede door de ge-
meente is in kaart gebracht met een gemeentelijke 
monumentenlijst, waar eind 2009 een aantal monu-
menten aan zijn toegevoegd.  De Heemsteder gaat 
deze monumenten aan u voorstellen. Deze monu-
mentenlijst is tot stand gekomen door ijverig werk 
van de Historische Vereniging Heemstede- Benne-
broek, die de feitelijke aanzet heeft gegeven  om tot 
een gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door 
de gemeente zijn de objecten, meest woonhuizen, 
voorzien van een bruin informatiebordje met daar-
op de bijzonderheden van het gebouw. Deze bordjes 
zijn mede gesponsord door de ANWB.

Heemstede -  Alle klanten van 
installatiebedrijf Vosse aan de 
Kerklaan in Heemstede dongen 
mee naar een fraaie prijs: een 
geheel verzorgd weekend voor 
twee in een hotel naar keuze van 
de Bilderberggroep. Althans, als 
ze het formulier dat bij hun re-
kening zat in december en janu-
ari op tijd retourneerden. En dat 
deed maar liefst driekwart.
Nanou Beekman stond in de 
voorjaarsvakantie op de lange 
latten in de Franse Alpen, toen 
ze merkte dat ze tot tweemaal 
toe was gebeld door Vosse. ‘Oh 
jee’, dacht ze, ‘ik ben toch niet 
vergeten de rekening te betalen. 
‘Veel beter nieuws stond haar 
te wachten. ‘Dat wij in de prij-
zen waren gevallen, kwam voor 
mij als een volslagen verrassing, 
want mijn man Franck had het 

Vosse deelt uit

kaartje ingevuld met mijn naam 
en mobile nummer.’  Een luide 
vreugdekreet galmde over de 
skipiste. Inmiddels teruggekeerd 
naar Nederland, nam ze dinsdag 
de prijs in ontvangst uit handen 
van directeur Sander Wessels 
van Vosse. Het installatiebedrijf 
organiseert deze klantenactie 
nu voor het derde jaar. Volgend 
jaar zit er wellicht een speciale 
prijs in, want dan viert het be-
drijf het 80-jarig bestaan.
Achter een kopje koffie en een 
bos bloemen keek de Heem-
steedse winnares alvast voor-
uit: ‘We zijn wel net terug van 
vakantie, maar eigenlijk alweer 
toe aan een heerlijk weekend-
je weg!’

VVD Heemstede aan de slag
Heemstede - Met 7 fractiele-
den is de VVD Heemstede op 
4 maart direct enthousiast van 
start gegaan met de eerste frac-
tievergadering.
De VVD is zeer verheugd met de 
stemmenwinst.In de vergade-
ring heeft de fractie de volgende 
leden in haar bestuur gekozen: 
Cees Leenders, fractievoorzitter, 

Heleen Hooij, vicefractievoor-
zitter, Joke Brouwers, secreta-
ris, Annelie Brummer, penning-
meester.  
Gegeven het feit dat de VVD 
fractie nu 7 leden telt, kan de 
VVD 3 leden per commissie be-
noemen.
Zie ook de website:
www.vvdheemstede.nl.

Winnares Nanou Beekman en 
Sander Wessels van Vosse.
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Mooie oude plaatjes zijn ieder nummer van HeerlijkHeden te vinden. 
Dit is een stoomwals van NV De Geruischlooze Weg, de firma die o.a. 
de Heemsteedse Dreef aanlegde. (Foto uit album van 1935 voor Jan 
Schelling, directeur Openbare Werken Heemstede).

Wintereditie HeerlijkHeden
‘Van Manpads Glorie en suikerpeer’
Heemstede - Het kwartaal-
blad van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) toont op de omslag ge-
heel in de sfeer van het jaarge-
tijde een prachtige foto van de 
berijpte lindebomen bij het Huis 
te Manpad.
De voorzitter kondigt aan dat de 
HVHB in het najaar een boek 
uitgeeft ter gelegenheid van de 
voltooiing van de herinrichting 
van de Binnenweg en Raad-
huisstraat. De lange geschiede-
nis van deze centrale weg wordt 
daarin beschreven, de tramver-
binding komt aan de orde maar 
ook de winkels die er van ouds-
her zaten en er nu nog te vinden 
zijn. Het artikel ‘Van Manpads 
Glorie en suikerpeer’ geeft een 
interessante beschrijving van 
de herleving van de hoogstam-
boomgaard op dit landgoed. 18e 
en 19e eeuwse rassen fruitbo-
men zijn opnieuw aangeplant en 
moeten de boomgaard weer zijn 
oude aanzien  teruggeven. De 
expertise die deze omvangrijke 
operatie komt kijken is bepaald 
indrukwekkend. De unieke en 
bij velen bekende slangenmuur 
van het landgoed komt natuur-
lijk ook in beeld. 
Het vierde deel van de se-
rie ‘Blekerijen en wasserijen in 
Kennemerland’ gaat over de po-
sitie en status van de eigenaren/
werkgevers, de beloning van het 
werkvolk, de klantenkring en 
het transport. Oude plattegron-
den en lijsten geven aan welke 

bedrijven er in de 19e eeuw aan 
de Heemsteedse Blekersvaart 
zaten en samen met de heer 
Ko Peeperkorn heeft de auteur 
de situatie rond 1930 gerecon-
strueerd. 
Naar aanleiding van een dona-
tie die de vereniging uit de nala-
tenschap van mevrouw J.E. Zon-
derland-Peper ontving is een ar-
tikel gewijd aan de ontwerpen 
en bouwwerken van haar va-
der, de Heemsteedse architect 
J.Ph. Peper (1891-1981). De-
ze zijn te vinden in Heemstede, 
waar hij onder meer zijn eigen 
huis bouwde aan de Adriaan 
Pauwlaan 5, en in Haarlem.

Oude foto’s van mevrouw Váhl-
Lekkerkerker geven een beeld 
van  de leefsfeer in Bennebroek 
in de eerste helft van de vorige 
eeuw. Grootvader van moeders 
kant had een kruidenierszaak 
aan de Reek, grootvader van va-
derskant was dominee van de 
Nederlands-hervormde kerk. De 
pastorie stond op de hoek van 
de Schoollaan en de Meerweg, 
dus tegenover de Reek. 
Meer informatie over de HVHB 
is te vinden op www.hv-hb.nl. 
Losse nummers van HeerlijkHe-
den zijn voor 4,- euro te verkrij-
gen bij Marloes van Buuren, 023 
5290756.

Voordelige rijbewijskeuringen voor 70-plussers
Regio - Voor 70-plussers uit 
Haarlem en omstreken is er op 
vrijdag 26 maart gelegenheid 
om zich medisch te laten keu-
ren indien de geldigheid van 
het rijbewijs in 2010 verloopt. 
De keuring die door Regel-
zorg wordt georganiseerd, kost 
30,00 euro en vindt plaats in 
Steunpunt voor Ouderen Haar-
lem Zuid/West, Van Oosten de 

Bruynstraat 60, 2014 VS Haar-
lem.
De daaropvolgende keurings-
data zijn: 23 april, 28 mei, 25 
juni, 23 juli, 27 augustus, 24 
september, 22 oktober en 26 
november. De keuring kan al 
een jaar voor het aflopen van 
de geldigheid van het rijbewijs 
plaatsvinden.
Het is wel van belang dat men 

zich van tevoren aanmeldt bij 
het afsprakenbureau van Re-
gelzorg via tel.: 088-2323300. 

Ook automobilisten jonger dan 
70 jaar met rijbewijs C/D kun-
nen van deze keuring gebruik 
maken. De prijs is dan 50,00 
euro. Online een afspraak ma-
ken kan ook via www.regel-
zorg.nl

Heemstede – Van 10 t/m 20 
maar is het boekenweek. Het 
thema van de 75e boeken-
week is TITAANTJES - op-
groeien in de letteren. Het 
Boekenweekgeschenk Duel is 
geschreven door Joost Zwa-
german. Duel krijgt u cadeau 
bij aankoop van ten minste 
12,50 euro aan Nederlandsta-
lige boeken. In plaats van het 
Boekenweekessay verschijnt 
dit jaar de jubileumuitgave Ti-
taantjes waren we waarin 75 
auteurs een brief schrijven 
aan hun jonge ik. Deze unie-
ke jubileumuitgave is te koop 
voor 10 euro. Het is inmiddels 
een bijzondere traditie van de 
NS geworden dat het Boeken-
weekgeschenk goed is voor 
gratis reizen op de eerste zon-
dag van de Boekenweek. Kijk 
voor meer informatie over de 
boekenweek op www.boeken-
week.nl 

Vrijdag 12 maart:
voorstelling Examenwerk
leerlingen College
Hageveld
Elisa Somsen en Sophie Hop-
man, beide leerlingen van het 
College Hageveld, hebben als 
examenopdracht een theater-
stuk van het boek van Mark 
Haddon Het wonderlijke voor-
val van de hond in de nacht 
gemaakt. Deze voorstelling is 
met groot succes opgevoerd 
in februari op het Hageveld 
en zal speciaal voor de Boe-
kenweek 2010 nog twee keer 
worden opgevoerd bij boek-
handel Blokker. Het verhaal 
gaat over een 15-jarige jon-
gen die een vorm van autisme 
heeft en op zoek gaat naar de 
moordenaar van de hond van 
zijn buurvrouw. Het stuk wordt 
gespeeld door Emma van 
Muiswinkel, Iris Heemskerk, 
Adriaan van Maurik en Thier-
ry Nuyten, allen leerlingen van 
het Hageveld. Het stuk kreeg 
een zeer lovende recensie in 
het Haarlems Dagblad. Duur 
voorstelling 45 minuten met 
maximaal 40 toeschouwers.
De voorstelling wordt twee 
keer opgevoerd, om 19.30 uur 
en om 21.00 uur. Toegang 3 
euro. Reserveren via Boek-
handel Blokker 023-5282472 
of info@boekhandelblokker.nl 

Dinsdag 16 maart:
Maarten Dessing interviewt
Franca Treur over Dorsvloer
vol confetti
Het kan u niet zijn ontgaan; dit 
jaar is dé doorbraak van Fran-
ca Treur! Talloze lovende arti-
kelen zijn er verschenen sinds 
Dorsvloer vol confetti is ver-
schenen. Wat maakt dit boek 
zo bijzonder en wie schuilt er 
achter deze roman?  
Over het boek: De 12-jarige 
Katelijne Minderhoud groeit in 
de jaren tachtig en negentig 

op in een strenggelovig boe-
rengezin in Zeeland. Als enig 
meisje tussen zes broers hoort 
ze er niet helemaal bij. Hier-
door gaan ook de gesprek-
ken aan tafel grotendeels aan 
haar voorbij. Terwijl haar ver-
langen om mee te doen onver-
minderd groot blijft, gaan haar 
gedachten hun eigen gang en 
laat zij zich meeslepen door 
verhalen. Dorsvloer vol con-
fetti is een sensitieve roman 
over de strijd van ieder mens 
om een eigen leven, en tege-
lijkertijd een liefdevol portret 
van een Zeeuwse orthodoxe 
boerengemeenschap met een 
geheel eigen vertelcultuur.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 5 
euro. Reserveren via boekhan-
del Blokker 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl.

Zaterdagmiddag 20 maart:
Voordracht Hetty Blok bij
huize Bosbeek
In het kader van het boeken-
weekthema Jong zijn komt 
Hetty Blok, die onlangs de 90-
jarige leeftijd bereikte, naar 
Heemstede! Hetty Blok is ca-
baretière, actrice en zangeres 
en werd vooral bekend door 
haar rol als Zuster Klivia in 
de serie Ja Zuster, Nee Zuster 
van Annie M.G. Schmidt. Op 
20 maart leest zij o.a. voor uit 
Wanordelijkheden en andere 
verhalen van Mary Dona. Van 
Hetty Blok zelf verscheen re-
cent Doe wat je ‘t liefste doet, 
een cd en dvd met haar dier-
baarste liedjes, radio- en tv-
optredens, maar ook een fo-
toboek vol persoonlijke herin-
neringen. 
Hetty Blok is van 15.00-16.00 
in de kapel van verzorgings-
huis Bosbeek, Glipperdreef 
209, Heemstede. 
Van 15.00 - 16.00 uur. Toegang 
vrij. Graag vooraf reserveren 
bij boekhandel Blokker  023-
5282472 of info@boekhandel-
blokker.nl.

Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Tel. 023-
5282472
www.boekhandelblokker.nl

Activiteiten Boekhandel Blokker

Het is weer boekenweek!

Oscarwinnende ‘The Hurt Locker’ 
bij Videoland Heemstede
Heemstede – Maar liefst zes 
Oscars veroverde ‘The Hurt Loc-
ker’. In de nacht van zondag op 
maandag (Nederlandse tijd) 
vond de prestigieuze prijsuitrei-
king plaats in Los Angeles. De 
film van Kathryn Bigelow werd 
daarmee de absolute winnaar 
van de avond. Zo werden Oscars 
uitgereikt voor ‘beste film’, ‘beste 
scenario’, ‘beste montage’, ‘bes-
te geluidsmontage’, ‘beste re-
gisseur’ en ‘beste geluidsmixa-
ge’. Ze versloeg daarmee de 
rolprent ‘Avatar’, van regisseur 
James Cameron, die ook getipt 
werd als winnaar. Hij mocht ech-
ter slechts drie meenemen.

The Hurt Locker gaat over een 
peloton van bomexperts in Irak. 
Te zien is dat een speciaal team 
gespecialiseerd is in het ont-
mantelen van bommen in de 
straten van Irak. Wanneer een 
van de teamleden op een dag 
na een ontploffing om het leven 
komt, wordt hij vervangen door 
de jonge en roekeloze William 
James. Hij is erg goed in het 
ontmantelen van bommen, maar 
hij zoekt het gevaar iets te vaak 
op. Dagelijks wordt het team, 
bestaande uit drie mannen, ge-
confronteerd met de meest uit-
eenlopende zaken: gruwel, 
moed, verdriet, pijn, etc. 

Met o.a.: Jeremy Renner, Antho-
ny Mackie en Brian Geraghty.
Nu te huur dus bij Videoland 
Heemstede aan de Binnenweg!
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Middeleeuwen op de Beetsschool
Heemstede – Ridders, kastelen, 
hekserij, ziekten, martelwerktui-
gen, kloosters, spelletjes en mu-
ziek, het zijn maar een paar as-
pecten van het leven van vijf-
honderd jaar of meer, geleden 
die het leven de komende drie 
weken zo spannend maken in 
Bijenrode. 
Drie weken lang heet de Ni-
colaas Beetsschool “Bijenro-
de”, het gebouw heeft als plat-
tegrond een bijenraad. Om de 
stad Bijenrode binnen te ko-
men, moet je twee poortwach-
ters passeren die met een glim-
lach, maar onverbiddelijk, je ca-
deautje in ontvangst nemen die 
iedere bezoeker van de stad 
meeneemt. Fietsen kennen ze 
in Bijenrode niet, daar loopt 
iedereen, tenzij je even aan de 
schandpaal genageld bent zo-
als juf Sabrina Korf regelmatig 
overkomt. Ze wordt overigens 
daar niet alleen bespot, zoals 
vroeger leedvermaak het mooi-
ste vermaak was, maar er ko-
men ook regelmatig zusters van 
een orde die vermeende crimi-

nele vrouwen troost bieden en 
bidden voor hun terugkeer op 
het goede pad. De kinderen 
kunnen kennis maken met oude 
spelletjes als knikkeren, tollen 
en steltlopen, wat nu nog wel 
eens gedaan wordt, maar ook 
met beugelen of bikkelen. Hoe 
werd er recht gesproken en hoe 
zag het leven er in de stad uit. 
De meeste mensen waren boe-
ren  en hoe deden ze dat? Zaten 

alle kinderen op school of wat 
deden ze in die tijd? Over drie 
weken weten driehonderd kin-
deren van de Nicolaas Beets-
school hoe er geleefd, gewoond 
en gespeeld werd in de Middel-
eeuwen. Over drie weken gaan 
ze de Middeleeuwen afsluiten 
met een feest zoals dat in vroe-
ger tijden werd gevierd.  
Met troubadours in de disco?
Ton van den Brink

Bedankbericht
project Eye for Others
Heemstede - Graag zou ik alle mensen die de  projectreis van 
Eye for Others in Zuid-Afrika hebben gesponsord heel hartelijk 
willen bedanken voor de steun!
Dankzij het artikel in de Heemsteder van 14 oktober is er een aan-
tal gulle gevers geweest die deze reis ondermeer mogelijk heb-
ben gemaakt voor mij. 
Aangezien ik vaak niet wist van wie deze giften afkomstig wa-
ren wil ik bij deze graag het volgende email-adres achterlaten: 
tahne.vanwonderen@gmail.com. Wanneer u mij op dit adres een 
mail stuurt, ontvangt u nog een persoonlijk bedankberichtje, een 
verslag van de reis in Zuid-Afrika, een aantal foto’s en eventueel 
(wanneer gewenst) een filmpje.
Eind maart vertrek ik alweer voor vierenhalve maand naar Thai-
land om daar te helpen bij een opvangcentrum voor kinderen met 
Engels lesgeven en andere vormen van onderwijs (door middel 
van speciale activiteiten). Het leek me leuk om de mensen die 
me gesteund hebben dit te laten weten, aangezien ik in het vo-
rige interview vertelde dat het ook een voorbereiding zou zijn op 
5 maanden stage Zuid-Afrika of Australië. 
Het is uiteindelijk Thailand geworden om-
dat dit land mij momenteel meer trekt. Te-
vens ben ik erg kritisch betreffende ver-
schillende vormen van (ontwikkelings-) 
hulp en denk ik bij dit project (stichting 
Child Watch Phuket) veel te kunnen be-
tekenen.
Nogmaals hartelijke dank voor alle steun.
Tahné van Wonderen

INGEZONDEN

Trefpunt - Heemstede
Over de tentoonstelling 
‘Doden voor de Rechter’
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 16 maart presenteert plaats-
genoot Drs. René van Beek, con-
servator in het meer dan 75 jaar 
bestaand archeologisch muse-
um van de Universiteit van Am-
sterdam Allard Pierson, een le-
zing met lichtbeelden over de 
huidige tentoonstelling ‘Doden 
voor de Rechter’. De lezing vindt 
plaats om 14.00 uur in de Pau-
wehof aan de Achterweg 19 te 
Heemstede.
De tentoonstelling, waarbij de 
grote Dodenboekpapyrus uit de 
eigen collectie centraal staat,  
beeldt de weg uit van de over-
leden Egyptenaar van goden-
rechtbank tot de paradijselij-

ke Rietvelden, een spannende 
en gevaarlijke reis door het do-
denrijk. Men krijgt een fascine-
rend inzicht in de gedachtewe-
reld over dood en leven van de 
oude Egyptenaren en ziet de-
ze in perspectief van twee gro-
te wereldgodsdiensten van van-
daag geplaatst. 
Tevens krijgt U tijdens de lezing 
een kijkje achter de archeolo-
gische schermen. Wat vertellen 
die archeologie voorwerpen ei-
genlijk? Waarom zijn ze interes-
sant en wat wordt er mee ge-
daan in het museum?
 Reserveren is niet mogelijk.  Inl. 
tel. 5289918 of 5287380.
Entree 2,50 euro.

Lezing ‘De tuin ontwaakt’
Heemstede - In deze diale-
zing laat tuinontwerper Eva Ko-
vacs tuinen tussen de winter en 
het voorjaar zien. De beplanting 
toont dan, nog vóór het tuinsei-
zoen begint, volop haar schoon-
heid. Gekleurde basten en stam-
men, vroege en geurige bloei-
ers, groenblijvend blad en de rij-
ke kleurenpracht van de Engel-
se bostuin passeren de revue. 
Tegelijkertijd belicht zij de mo-
gelijkheden van de toepassing 
van deze winterschoonheden. Er 
wordt stilgestaan bij het nieuwe 
fenomeen ‘Galanthomanie’, geen 
ziekte, maar de steeds populair-

der wordende verzamelwoede 
van de sneeuwklokjesliefhebber. 
Eva heeft een bureau voor tuin-
ontwerp en advies: www.kenne-
mertuinen.nl.
De lezing De tuin ontwaakt is 
op woensdag 17 maart om 20.00 
uur bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 

D66 schuift Jur Botter als 
kandidaatwethouder naar voren

Heemstede - Na de verkie-
zingen van 3 maart bezet D66 
Heemstede maar liefst vier ze-
tels in de gemeenteraad. Nu 
breekt de tijd aan waarin al-
le partijen gesprekken voeren 
over de vorming van een nieuw 
college.  Bij D66 is daarvoor in-
tern een aantal democratische 
procedures doorlopen.

De vier fractieleden van D66 
hebben allereerst uit hun mid-
den een fractievoorzitter geko-
zen: dat is geworden But Klaa-
sen, nummer twee op de lijst. 
But Klaasen is een van de per-

sonen die de collegeonderhan-
delingen zal voeren.
Verder heeft een speciaal aan-
gestelde commissie zich gebo-
gen over kandidaten voor het 
wethouderschap, voor het ge-
val uit de collegebesprekingen 
volgt dat D66 een wethouder 
zal leveren.  De kandidaat die 
hieruit naar voren is gekomen, 
is fractielid Jur Botter die deze 
functie ook al heeft vervuld in 
Amsterdam (Rivierenbuurt) en 
daarmee als meest geschik-
te persoon wordt beschouwd. 
Mocht Jur Botter de positie 
van wethouder inderdaad gaan 

bekleden, dan zal Sebastiaan 
Nieuwland, nummer vijf op de 
lijst, tot de fractie toetreden.

De collegeonderhandelingen 
zullen worden gevoerd door 
fractievoorzitter But Klaasen 
samen met Jur Botter en on-
dersteund door de ervaren 
D66-politica en oud-wethou-
der Marijke Mous.
De onderhandelingsresultaten 
zullen op elk gewenst moment 
worden teruggekoppeld naar 
de andere fractieleden Car-
men van der Hoff en Bert van 
der Linden.
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Indoctrinazi
Muren van onbegrip

steunen op 
verzonnen verwijten

die als een giftige spin
in zijn gedachten bijten

Verdoofd denkt de gelooide geest
hoe lang hij niet meer zichzelf is geweest
De laatste sprankjes denken verdwijnen

van zijn geweten,
van zijn dromen,

die verbitterd wegkwijnen
Er is geen ruimte

voor dingen die deugen
Uiteindelijk stikken die,

vergeten
in een lyrische leugen

Bart Jonker,
uit de bundel “Onvoltooid verlangen”

Dichtstorten

Rode Kruis collecte, wie helpt?
Regio - Van 21  t/m 26 juni 
vindt de jaarlijkse collecteweek 
van het Nederlandse Rode Kruis 
plaats. In deze week vraagt het 
Rode Kruis financiële steun voor 
de activiteiten die de plaatselij-
ke vereniging in de gemeenten 
Haarlem, Heemstede en Bloe-
mendaal (waaronder Benne-
broek) veelal dagelijks verrich-
ten. Om deze activiteiten ook in 
de toekomst mogelijk te maken 
is geld nodig. 

Het Rode Kruis komt op voor ou-
deren, chronisch zieken en ge-
handicapten en is al jaren actief 
om eenzaamheid onder hen te 
verminderen. Ruim 165 vrijwilli-
gers van het Rode Kruis Haar-
lem en Omstreken zijn veel-
al wekelijks actief om mensen 
te begeleiden. Activiteiten zijn 
huisbezoek, telefooncirkels, re-
creatiemiddagen, middagtoch-
ten door de regio, fietstochten 
met de speciale rolstoelfietsen 
en scootmobieltochten. Jaarlijks 
genieten zo´n 100 gasten van 
aangepaste vakanties op het va-

kantieschip J. Henry Dunant, in 
één van de Rode Kruis- vakan-
tiehotels of de aangepaste boer-
derij de Imminkhoeve. 

In de drie gemeenten gaan col-
lectanten, afhankelijk van de 
met hen gemaakte afspraken, 
een paar uurtjes op pad om in 
de eigen woonomgeving huis 
aan huis geld in te zamelen. Ook 
wordt gecollecteerd in winkel-
centra en bij supermarkten. De 
collectanten bepalen zelf op 
welke dag(en) zij collecteren 
binnen de vastgestelde collec-
teweek.

Het Rode Kruis Haarlem en Om-
streken is dringend op zoek 
naar nieuwe collectanten. In een 
aantal wijken/postcodegebie-
den zijn geen of te weinig col-
lectanten. 
Wilt u helpen? Aanmelden kan 
telefonisch van maandag t/m 
donderdag op 023-5411612 of 
023-5411610. Ook kunt u zich 
via de mail aanmelden: info@ro-
dekruishaarlem.nl 

Kranten in
brand 

gestoken
Heemstede - Voor een win-
kel aan de Glipperdreef is za-
terdagochtend rond 05.00 uur 
een grote stapel kranten in 
brand gestoken. De 650 kran-
ten waren voor de deur ge-
legd om te worden verkocht. 
Door de hitte is een ruit van 
de winkel vernield. De brand 
is door de brandweer geblust. 
De politie stelt een onderzoek 
in naar de dader(s).

Eigenaar 
broodjeszaak 

beroofd
Heemstede - Zaterdag-
nacht 6 maart is de eigenaar 
van een broodjeszaak aan 
de Binnenweg is zaterdag-
nacht beroofd van de dagop-
brengst van zijn zaak.
De man stapte rond 03.15 
uur met een koffer met pa-
pieren en geld in zijn au-
to. Daar werd hij opgewacht 
door twee in het zwart ge-
klede mannen die hem be-
dreigden met wapens en de 
koffer wegnamen. De rovers 
zijn weggereden op een rode 
scooter in de richting van de 
Bronsteeweg. De politie stelt 
een onderzoek in en vraagt 
mogelijke getuigen contact 
op te nemen via 0900-8844.

Controle 
Glipperdreef

Heemstede - Op de Glip-
perdreef is vrijdag 5 maart 
vrijdagavond een snelheids-
controle gehouden. Hier-
bij zijn tussen 19.30 en 21.30 
uur 437 voertuigen gecon-
troleerd. Daarvan overschre-
den 60 de toegestane 50 km 
per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 77 km per uur. 
Alle overtreders kunnen een 
bekeuring tegemoet zien.

46 Maal te hard
Heemstede - De politie 
heeft vrijdag 5 maart gecon-
troleerd op de Herenweg.
Hierbij zijn tussen 15.30 en 
17.30 uur 1440 voertuigen ge-
controleerd. Hiervan reden er 
46 sneller dan de toegesta-
ne 50 km per uur. De hoogst 
gemeten snelheid was 81 km 
per uur. Alle betrokken be-
stuurders krijgen hun bekeu-
ring thuisgestuurd.

Fleurig en kleurrijke 
expositie in Bosbeek
Heemstede- Tante To Kuyper-
Brinkman opende zaterdagmid-
dag een expositie van schilder-
kunst van Esther Bervoets. De 
opening werd een familie ge-
beuren, zo bleek al gauw, want 
de kunst zit in de familie. Es-
ther treedt met deze exposi-
tie in Bosbeek in de voetsporen 
van haar moeder, mevrouw Ber-
voets-Brinkman die de laatste 
jaren van haar leven in Bosbeek 
liefdevol werd verpleegd en vier 
jaar geleden overleed. Moeder 
Bervoets had de kunst weer ge-
erfd van opa Brinkman, een zeer 
verdienstelijk schilder.  Tante To 
gaf vroeger keramieklessen in 
Zwijndrecht, maakte wereldrei-
zen en gaf hierin workshops aan 
rijke Amerikanen. 

Ze kwam rijk aan ervaringen 
weer terug in Nederland om die 
kleurrijke vernissage van haar 
nicht te openen. Esther had 
naast haar drukke baan als ver-
pleegkundige en parttime moe-
der en oma een aantal jaren ge-
leden besloten om de maandag-
middag vast te zetten met schil-

deren. Zij nam zeven jaar ge-
leden eerst een paar lessen bij 
Jong Haarlem Vooruit, daarna 
bij Vera Bruggeman en An Lug-
thart. Al snel vormde zich een 
groepje schilderessen die elke 
maandagmiddag bij elkaar kwa-
men om te schilderen, meest-
al in de royale tuin van Esther. 
Hard werken en na afloop hun 
kunsten bespreken en bespren-
kelen met een glaasje wijn met 
kaas. Zo nu en dan werd er pro-
fessionele hulp ingehuurd want 
er was ook ambitie. Zeker bij Es-
ther, waar het familietalent op-
bloeide. Ga maar kijken in Bos-
beek, waar u kunt genieten van 
haar veelzijdige werk. Bijna rea-
listische kijkjes op een winters 
Groenendaal, extravagante da-
mes in kleurrijke kleding, bruta-
le kleurschakeringen in bomen 
en bloemen. Fleurige en kleur-
rijke schilderijen voor een be-
scheiden prijs van een vrouw die 
werk maakt van familietalent en 
u de kans geeft om nu eens een 
echte Bervoets aan de muur te 
krijgen.
Ton van den Brink

Kinderen gaan Paastak maken
Heemstede - Heel voorzichtig 
komen de sneeuwklokjes weer 
boven de grond en lijkt het al 
een beetje op lente buiten. Dan 
is het ook weer snel Pasen. Op 
woensdag 17 maart maken 
de kinderen bij de woensdag-
middagclub een mooie Paas-
tak. Door kuikentjes, hazen en 
eitjes in een tak te hangen heb 
je een mooie Paasdecoratie. 

Kinderen die niet zo van 
knutselen houden kunnen 
meedoen met een bord- of 

kringspel of – als het weer het 
toelaat – lekker buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is 
elke woensdag van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 
De woensdagmiddagclub kost 
per keer: 3,50 
euro, een kaart 
voor 10x kost 
30,00 euro.
Graag vante-
voren aanmel-
den.

Vrijwilligersvervoer WOH 
zoekt mensen
Heemstede - Bij WOH (Welzijn 
Ouderen Heemstede) zijn ca. 
100 vrijwilligers actief. Zij zet-
ten zich met veel plezier in voor 
ouderen in Heemstede. Voor 
het project Vrijwilligersvervoer 
is WOH nu op zoek naar vrij-
willigers. Voor wie tijd beschik-
baar heeft en het leuk vindt iets 
te kunnen betekenen voor an-
deren is dit misschien het mo-
ment om aan de slag te gaan als 
vrijwilliger bij: het vrijwilligers-
vervoer. Van maandag t/m vrij-
dag van 9.00-17.00 uur kunnen 

ouderen een beroep doen op 
het vrijwilligersvervoer.
Vrijwilligers rijden met hun ei-
gen auto en tegen een vergoe-
ding naar diverse bestemmin-
gen. Voor wie én in het bezit is 
van een auto én 4 uur per week 
beschikbaar kan zijn is er plaats 
in het team van vervoervrijwilli-
gers.
Voor meer informatie of het ma-
ken van een afspraak kan con-
tact worden opgenomen met 
Welzijn Ouderen Heemstede, 
tel: 023-528 85 10.

Weer controle 
Glipperdreef
Heemstede - Wederom is een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Glipperdreef, nu op maan-
dag 8 maart. Daarbij zijn tussen 

8.30 en 11.35 uur 1663 voertui-
gen gecontroleerd. 137 van hen 
reed sneller dan de toegestane 
50 km per uur. De hoogst ge-
meten snelheid was 74 km per 
uur. Alle betrokken bestuurders 
krijgen hun bekeuring thuisge-
stuurd.
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Heemstede
Donderdag 11 maart 
• Violiste Liza Ferschtman en 
pianist Aleksandar Madžar te 
beluisteren op het concertpo-
dium in De Oude Kerk. Aan-
vang: 20.15 uur. Kaarten 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. 

Zaterdag 13 maart 
• Verteltheater LilaLuna pre-
senteert ‘De vloek van de 
Donderdruppels’. Locatie: Ir. 
Lelylaan 10 (oude Nova-colle-
ge) in Heemstede.
Aanvang: 14.30 uur Info:  in-
fo@lilaluna.nl of bel naar 023-
5475892.

Zaterdag 13 en
zondag 14 maart
• Toneelgroep Perspektief 
speelt ‘de Goot’ van Ton Da-
vids in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Aanvang resp. 20.15 en 14.30 
uur. Kaarten: 023-5321992 
of toneelgroepperspektief@
planet.nl

Zondag14 maart 
• Zangspel de Tuinen van 
Dorr in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein, aanvang 
15.00 uur en toegangsprijs is 
10 euro. 

• Film ‘Angels in America’ in 
Oude Slot, Heemstede. Aan-
vang 15.00 uur, prijs (incl. 
maaltijd) 37 euro / 34,50 euro. 
Reserveren 06-13133626.

Dinsdag 16 maart
• Trefpunt Heemstede organi-
seert tentoonstelling ‘Doden 
voor de Rechter’, aanvang: 
14.00 uur.
Locatie: Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede.
Inl. tel. 5289918 of 5287380.

Zondag 21 maart
• Theeconcert Oude Kerk rond 
het Bijbelboek Hooglied. Aan-
vang: 15 uur. 

Tot vrijdag 26 maart 
• Expositie van Rini Brakkee 
bij Peter Grajer Makelaars, 
Raadhuisstraat 67, Heem- 
stede. Meer info: www.peter-
grajer.nl of 023-547 46 45.

• ‘Raad kiest kunst’. In de Bur-
gerzaal van gemeentehuis 
Heemstede.

Tot en met zondag 28 maart 
• Expositie Gosia Bolwijn bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

Agenda
Cultuur . Regio

Donderdag 11 t/m
28 maart
Waag-expositie ‘Simpel Ge-
luk als hommage aan het le-
ven’ met werk van Vera Brug-
geman en Gonny Nierman.
Spaarne 30 te Haarlem. Info: 
www.kzod.nl

Zaterdag 13 maart 
• Concert Joris van den Berg 
(cello) en Martijn Willers (pia-
no) in de Waterschapszaal van 
museum de Cruquius, aan-
vang: 20.15 uur Kaarten via 
de kassa van Schouwburg de 
Meerse 023 55 63 707 of via 
www.CruquiusConcerten.nl

Zaterdag 13 maart t/m 
17 april 
• Expositie 
‘paarden’ van 
Paula Colle-
wijn. Locatie: 
De Portret-
winkel, Bar-
revoetestraat 
9, Haarlem. Info: 023-532 74 
12 of www.portretwinkel.nl

Zaterdag 13 maart t/m
12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, Het 
Witte Goud van Haarlem’ in 
het Historisch Museum Haar-
lem. Groot Heiligland 47, Haar-
lem. Tel: 023 5422427. Site: 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

Zondag 14 maart
• Workshop Proud to be Fout 
14-16.30 uur H’art in Haarlem. 
Vooraf kiezen en inschrijven 
op www.haarlem-art.nl/fout.

• Pianiste Anne Veinberg in de 
Lutherse Kerk, aanvang 16.00 
uur.
Reserveringen 023-5314501 
(kantooruren). Witte Heren-
straat 20, Haarlem.

• Schubert & Strauss. Radovan 
Vladkovitsj speelt het twee-
de hoornconcert van Strauss, 
Philharmonie Haarlem. Aan-
vang: 14.30 uur. Info: tel. 023 
– 512 12 12.

T/m maandag15 maart
• Expositie ‘portretten van 
wereldburgers’ van Edith van 
Campfort in de Bibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32. 

Dinsdag 16 maart  
• Culturele Kring Bennebroek 
organiseert lezing ‘de histo-
rie van Schiphol’ in ‘t Trefpunt, 
Akonietenplein 1, Bennebroek. 
Aanvang 20.00 uur. Gratis voor 
leden. Gasten betalen 5 euro 
of 4 euro (65+pas). 

Vrijdag 19 maart t/m
26 september
• ‘Leer van de Meester’. Ten-
toonstelling in Archeolo-
gisch Museum Haarlem, Gro-
te Markt 18k.  

Cello en piano in Museum de Cruquius
Heemstede - Op zaterdag 13 
maart vindt een concert met 
cello en piano plaats in Muse-
um de Cruquius. Joris van den 
Berg (cello) en Martijn Willers 
(piano), die in de Waterschaps-
zaal van het museum optreden, 
vormen sinds 2007 een succes-
vol vast duo. Zij traden onder 
meer op in het Concertgebouw 
in Amsterdam, Vredenburg in 
Utrecht en op het Delft Cham-
ber Music Festival.  
In augustus 2008 wonnen ze 
een derde prijs bij het Interna-
tionale Johannes Brahms Ka-
mermuziek Concours in Pört-
schach, Oostenrijk. Het concert 
start om 20.15 uur.

Joris van den Berg begon op 5-
jarige leeftijd met cello spelen. 
Zijn eerste docenten waren Like 
en Yke Viersen (Koninklijk Con-
certgebouworkest). Van 2003 
- 2008 studeerde hij aan het 
Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam bij Quirine Viersen 
en Godfried Hoogeveen, waar hij 
met een 10 met onderscheiding 
slaagde. Sinds september 2008 
studeert hij aan het Royal Nor-
thern College of Music in Man-
chester bij Ralph Kirshbaum. 
Deze studie wordt mogelijk ge-
maakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (Fonds Jong Talent 
en het Henny de Vries Fonds) en 
het Huygens Scholarship Pro-
gramme van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap.

Martijn Willers kreeg zijn eer-
ste pianolessen op 6-jarige leef-
tijd van Nel Köhler en later Noor 
Relijk.  
In 1998 behaalde hij een tweede 
prijs bij het Concours voor Jong 
Muziektalent Nederland. Van-
af dat jaar studeerde hij aan het 
Conservatorium van Amsterdam 
bij Mila Baslawskaja, bij wie hij 
in 2003 examen deed. Zijn Mas-
ter opleiding deed hij aan het-
zelfde conservatorium bij Da-
vid Kuyken. In maart 2006 won 
Martijn Willers de SNS REAAL 
Fonds masterclass prijs in de fi-
nale van het 57e Vriendenkrans 
Concours van het Concertge-
bouw en het Koninklijk Con-
certgebouworkest. Martijn heeft 
voor studiedoeleinden een volle-
dig gereviseerde Steinway  Sons 

vleugel uit 1909 in bruikleen, 
hem ter beschikking gesteld 
door het Nationaal Muziekin-
strumenten Fonds. 

Het programma:
* Mendelssohn: Variations Con-
certantes op. 17
* Kodaly: Sonate voor cello en 
piano op. 4
* Schumann: Adagio  Allegro
* Janacek: Pohadka (Fairy Tale) 
voor cello en piano
* Chopin: Sonate in g-klein op. 65

De toegangsprijs bedraagt 17,50 
euro incl. een consumptie. Kaar-
ten via de kassa van Schouw-
burg de Meerse 023 55 63 707 
of via de website. Uitgebreide 
informatie is te vinden op www.
CruquiusConcerten.nl 

Joris en Martijn.

Zangspel de Tuinen van Dorr in Oude Kerk
Heemstede – De “Tuinen van 
Dorr” is een weemoedige ver-
telling over verlies. Een vertel-
ler, zeven zangers en vijf instru-
mentalisten op viool. Cello, luit, 
blokfluiten en slagwerk brengen 
het verhaal van Paul Biegel als 
zangspel. In het zingen klinken 
echo`s uit vijf eeuwen kunst -en 
volkskunst. De tuinen van Dorr, 
geschreven in 1969, is wellicht 
het mooiste Biegelverhaal aller 
tijden. In de vindingrijke, poëti-
sche taal die we zo goed ken-
nen, vertelt Biegel een prachtig 
maar ook duister sprookje over 
prinses Mijnewel en tuinmans-
jongen Jouweniet. 

De tuinmansjongen is door de 
wraakzuchtige heks Sirdis om-

getoverd in een vreemde bloem, 
en de betovering kan alleen 
worden verbroken door de juis-
te tuin te vinden om de bloem 
te planten. Om de tuin te vinden 
moet Mijnewel echter door de 
dode stad Dorr, ooit een prach-
tige stad, maar nu een grau-
we plek waaruit Sirdis al het le-
ven heeft onttrokken. Is de lief-
de van Mijnewel sterk genoeg 
om samen met de speelman Ja-
rik de macht van de sluwe Sirdis 
te breken en de kille ban over de 
dode stad Dorr op te heffen?

De voorstelling richt zich op een 
volwassen publiek, maar is leuk 
voor iedereen die enigszins ver-
trouwd is met klassieke muziek 
en zich niet te oud voelt voor 

een sprookje. De voor een deel 
Heemsteedse bezetting van de 
zangers en muzikanten kon-
den voor hun repetities onder-
dak krijgen in de antroposofi-
sche woon- en dagopvang voor 
kinderen Rozemarijn. De uitvoe-
ring wordt mogelijk gemaakt 
door onder andere de J.C. Ruig-
rok Stichting en de gemeente 
Heemstede. Boekhandel Blok-
ker heeft deze middag een boe-
kentafel ingericht met werken 
van Paul Biegel. 

De voorstelling is éénmaal op 
zondagmiddag 14 maart in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein, aanvang 15.00 uur en 
toegangsprijs is 10 euro. 
Ton van den Brink

Cursus gebruik mobiele telefoon
Heemstede - Wegens succes biedt Welzijn Ouderen Heemstede 
opnieuw een cursus mobiel bellen aan. Leerlingen van het Nova-
College leren ouderen de vele mogelijkheden van hun eigen mo-
biel. Hoe werkt de mobiel? Een ontvangen sms bericht openen en 
een sms bericht sturen. Bij voldoende belangstelling start in april 
2010 een cursus bestaande uit 3 bijeenkomsten. 
De data zijn 1, 8 en 15 april van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Kosten cursus 15,00 euro incl. koffie of thee. Voor verdere inlich-
tingen en reserveren:
Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op maandag 
t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 
uur. Telefoon 023-528 85 10.

Kerkdienst 
Protestantse 
Gemeente
Heemstede - Zondag 14 maart, 
vierde zondag van de Veertigda-
gentijd, Bloemenzondag:
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pie-
ter Terpstra, met crèche en kin-
dernevendienst; Kennemerduin: 
10.30 u. mw. Hennie Kooistra. 
Pinksterkerk: geen dienst. Zie 
ook www.kerkpleinheemstede.nl



Bridgekampioenschap 
Kennemerland
Verslag van zaterdag 6 maart. 
De strijd om het kampioen-
schap van Kennemerland is in 
alle hevigheid ontbrandt. Mar-
tin Baas speelde met zijn broer 
Peter omdat John Missaar af-
wezig was. Met een score van 
47,29% eindigde het paar op 
plaats 15 en dat gaf maar recht 
op 28 punten. Liesbeth Over-
weel en George Cerneüs wa-
ren er als de kippen bij om hun 
slag te slaan. Met 62,29% werd 
de eerste plaats en de 100 pun-
ten gepakt. De achterstand is nu 
nog maar 20 punten en zij heb-
ben allebei 28 punten staan als 
de slechtste score.  Als Liesbeth 
en George op zaterdag 3 april 
eerste worden en John en Mar-
tin vierde dan gaan de bloemen 
naar Liesbeth en George. Agnes 
en Richard Kemper hebben hun 
kansen vergooid door maar met 
33,96% op de tweeëntwintigste 
plaats te eindigen. Jet v. Bree-
voort en Mary v. Woensel le-
verden ook een goede presta-
tie door met 60,21% tweede te 
worden. Miep de Jong en Moni-
que Velgersdijk hebben theore-
tisch nog een kans op het kam-
pioenschap, maar dan moe-
ten er minstens tien plaatsen 
verschil zitten in hun voordeel.  
Ries v. Zoelen en Marly Stren-
gers waren op revanche uit. Vo-
rige keer waren zij niet blij met 
de reglementaire 45% en nu lie-
ten zij zien dat zij wel degelijk 
een kaartje konden leggen. Met 
55,83% werden zij zesde in een 
veld van 22 paren. 
In de B lijn kwamen Joke en Henk 

Griffioen met 64,38% goed voor 
de dag, maar zij moesten de 
eerste plaats delen met Ali Boe-
der en Els Zonneveld. Het lot be-
sliste dat Henk en Joke met de 
flessen naar huis mochten gaan. 
Elly v. Schaik en Tiny Schuyt wa-
ren stomverbaasd toen de uit-
slag bekend werd gemaakt. Zij 
hadden geen kaart in handen 
gekregen. (Volgens mij toch el-
ke keer 13 stuks). Nu blijkt maar 
weer dat tegenspelen best wel 
eens wat kan opleveren. Met 
61,04% werd de derde plaats 
gepakt in de B lijn. Diny Dob-
belaar waren vorige keer nog de 
winnaars van de B lijn en nu ein-
digden zij onderaan (22ste) met 
een score van 33,96%.
In de C lijn ging de winst naar 
Claire Berghoff en Suzan Blok. 

Met 62,50% bleven zij Cor-
rien en Joop Visser net voor 
(60,68%). Hadden zij dan toch 
maar die manche uitgeboden. 
Joke Vroling en Ellie Kieft pak-
ten met 59,39% de derde plaats. 
Nancy Samsom en Dick Loeff 
zijn voor het geluk geboren. Bij-
na elke keer vallen zij met hun 
neus in de prijzen. De ene keer 
omdat zij precies eindigen op 
de plaats die vooraf was vastge-
steld en nu omdat zij het dichts 
bij de 50 % uitkwamen. 

Wilt u een keer sfeer proe-
ven, bel dan gerust. 023-
5847156/06-22983867 of mail 
pira@quicknet.nl.
Voor 3,- euro per persoon bent 
u welkom.  
Piet van den Raad

INGEZONDEN
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Artistieke Handen niet 
alleen voor ‘crea Bea’s’
Regio - ,,Hup, weer een veulen,’’ 
zegt Hans Gaisch en knipt een 
gestold veulenmodelletje los. 
Deze hobbyist giet beeldjes van 
zilvertin (armeluiszilver) in zelf-
gemaakte mallen. Hij is een van 
de vele exposanten op Artistieke 
Handen, zondag in het Kenne-
mer Sportcenter in Haarlem.
Op een kleine gasbrander staat 
zijn pannetje met goudkleu-
rig brouwsel, waar hij de mal-
len mee vult. Gaisch is van oor-
sprong werktuigmachinebouw-
kundig ontwerper. Zijn hobby is 
het werken met zilvertin. Nadat 
een mal gevuld is, stolt het mate-
riaal in enkele minuten. Het ma-
teriaal is dan nog dof. Pas na veel 
polijsten onstaat het glanzende 
beeld. Sommige beeldjes wor-
den in etappes gemaakt en later 
gesoldeerd. Gaisch is een vak-
man, want de lassen zijn amper 
terug te vinden.
Net als Gaisch zijn de meeste 

exposanten op Artistieke Han-
den hobbyisten die uren werk 
steken in hun liefhebberij. Het 
mooiste werk mag mee naar Ar-
tistieke Handen. Ook dit jaar was 
in Haarlem een breed aanbod 
op de kramen. Uiteraard ontkom 
je niet aan het aanbod van 3D 
kaarten, maar voor de vele aan-
hangers van dit knip- en knut-
selwerk was veel leuks te koop. 
Maar ook op ander gebied was 
er veel moois: schilderijen, kera-
miek, patchwork, houtbewerking 
en nog veel meer. Hier en daar 
kon men een workshop volgen 
of je opgeven voor een cursus. 
Het leukste is natuurlijk om de 
hobbyisten aan het werk te zien. 
Alleen dat al is heel inspirerend. 
Maar ook minder ‘crea Bea’s’ 
werden gespot op de beurs: 
want sieraden en bijvoorbeeld 
heel aparte kledingstukken met 
zijde of vilt waren kant en klaar 
te koop. (Karin Dekkers)

Expositie in ‘De Waag’ met Heemsteedse kunstenaars
Simpel Geluk als hommage aan het leven
Heemstede - Twee Heemsteed-
se kunstenaressen tonen de ko-
mende weken in maart hun 
werk in Galerie De Waag aan 
het Spaarne in Haarlem. Speci-
aal voor deze duo-expositie to-
nen Vera Bruggeman en Gonny 
Nierman (beiden werkend van-
uit hun atelier in de Oude Meel-
fabriek “de Molen” te Heem-
stede) schilderijen en beelden 
als hommage aan de eenvou-
dige dingen in het leven. Kort-
om: simpel geluk getoond door 
Vera Bruggeman in de vorm van 
kleurrijke schilderijen die won-
derwel harmonieren met de fan-
tasievolle beelden van Gonny 
Nierman. 

Voor Gonny dienen mens en dier 
veelal als uitgangspunt. Het sim-
pele gegeven van een paar han-
den of een torso biedt zulke 
mooie vormen. Met deze vormen 
probeert zij het materiaal (steen 
of hout) in beweging te brengen, 
een nieuwe dynamiek of expres-
sie mee te geven. De zorgvul-

dig gepolijste beelden nodigen 
in de ogen van Gonny veelal uit 
tot aanraken. Een wezenlijk on-
derdeel van de beleving van een 
beeld vindt Gonny: niet alleen de 
ogen maar ook de handen mo-
gen ervan genieten! 

Vera Bruggeman, werkend in de 

Cobra traditie, ziet haar kleur-
rijke schilderijen als visuele ge-
dichten. Kleuren die elkaar toe-
vallig ontmoeten op mijn doeken 
en familie worden dat is voor mij 
simpel geluk vertelt Vera. Zoals 
zij verder onder woorden brengt: 
voor mij zijn kleuren als wolken 
in de lucht, zij drijven voorbij en 
veranderen steeds weer en krij-
gen afhankelijk van je stemming 
een herkenbare vorm. 

De schilderijen van Vera Brug-
geman en de beelden van Gon-
ny Nierman zijn vanaf donder-
dag 11 maart tot en met zondag 
28 maart 2010 te bezichtigen in 
Galerie De Waag  Spaarne 30 te 
Haarlem. (Openingstijden: 13.00 
– 17.00 uur).
Op zondag 14 maart om 16.00 
uur vindt de opening van de-
ze tentoonstelling plaats waar-
aan Vera als zangeres met haar 
eigen muziekensemble Prima-
Vera een feestelijk tintje geeft. 
(www.kzod.nl)
Jan Reijnders

Cursus verantwoord afvallen
bij T-Line Cruquius

Regio - Wilt u in de zomer ook 
weer in bikini of in ieder ge-
val wat kilo’s minder wegen? 
Op dinsdag 23 maart start T- 
Line weer met een nieuwe cur-
sus. U leert in tien weken hoe op 
een goede manier kunt afvallen, 
zonder hongergevoel, shakes of 
supplementen. 
U wordt hierbij begeleid door 
gewichtsconsulente Margot 
van Ramesdonk. Zij leert u hoe 
u door een gezond eetpatroon, 
een goed eetgedrag en regelma-
tig bewegen gewicht kunt ver-
liezen en daarna op een gezond 
gewicht kunt blijven. U leert tij-
dens de cursus hoe u kunt vari-
eren in een goed dagmenu, de 
juiste keuzes maken en wat te 
doen bij bijzondere gelegenhe-
den als vakanties, verjaardagen 
en feestdagen.
Sporten is beslist noodzakelijk 
om af te vallen. Tijdens de  cur-
sus volgt u per week een uur 
een groepsles die zeer gevari-
eerd en voor iedereen geschikt 
is. Elke week wordt een ander 
soort les gegeven. U maakt dan 
meteen kennis met diverse soor-

ten groepslessen. Daarnaast kan 
er een persoonlijk schema ge-
maakt worden door de instruc-
teur waarmee u aan de slag kunt 
om uw spieren te verstevigen en 
beter af te vallen. De cursusles 
wordt gegeven om 18.45 uur.
Daarna is er in een aparte ruim-
te de bijeenkomst met Margot 
waarbij iedereen eerst gewo-
gen wordt. Daarna worden erva-
ringen uitgewisseld, vragen be-
antwoord en er wordt wekelijks 
een nieuw thema behandeld. 
Bij aanvang van de cursus ont-
vangt u een infomap die iede-
re week van nieuwe informatie 
wordt voorzien. Ook krijgt u ie-
dere week een lekker recept.
De kosten van deze cursus zijn 
65,- euro voor leden en 140,- eu-
ro voor niet-leden. Als u daarna 
besluit lid te worden, betaalt u 
slechts 15,- euro inschrijfgeld in 
plaats van 45,- euro.
Als u interesse of vragen heeft, 
kunt u meer informatie vin-
den op de website: www.t-line.
nl of e-mailen naar info@t-li-
ne.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 
023-5282018.
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Lions werken voor Zorgboerderij en 
geven met blijdschap kennis van .…
Vogelenzang - Onder zijn wol-
len muts glinstert zweet op het 
gezicht van Ruud Laimböck als 
hij even stopt met het knot-
ten van wilgen op de boerderij 
ZebraZorg in Vogelenzang. De 
Lions Club Heemstede-Benne-
broek is zaterdagochtend onder 
een strak blauwe lucht, maar 
wel amper boven nul, druk in de 
weer om hand en spandiensten 
te verlenen aan de Zorgboerde-
rij. Want Ruud wil zo graag zijn 
verhaal kwijt over die wonderlij-
ke bridgedrive die de Lions vori-
ge week zondag organiseerden 
en waarbij ze maar liefst elfhon-
derd euro binnenhaalden voor 
de Hospice in Heemstede, die 
al meer dan twintig jaar aanvul-
lende mantelzorg biedt aan ter-
minal zieke mensen, zowel thuis 
als in de Bijna Thuis Huizen zo-
als op de Heemsteedse Dreef 
287. Nooit eerder speelden ze 
met 112 deelnemers in het 
Oude Dorpshuis in Bloemendaal 
dat helemaal toegerust is op het 
houden van bridge-drives. Een 
ongekend succes en daarmee 
een prachtige opbrengst van 
1100 euro voor de Hospice waar 
alle beetjes helpen. De deelne-
mers betaalden ieder 17,50 eu-
ro voor de deelname en konden 
prachtige prijzen winnen zoals 
de door Peter Njjsen geschon-
ken voorjaarbloemen waar bij-
na om gevochten werd. Peter 
heeft nog genoeg op de Sport-
parklaan! Ben Barton van de 
Zijlstraat schonk een herenhor-
loge en een assortiment heren-
artikelen. Gelukkig was er een 
damesteam arbiters, die al te 
enthousiaste biedingen wisten 
te voorkomen in het soms hete 
strijdgewoel. 

Naam pas geboren ezeltje
Een succesvolle activiteit van de 
Lions Heemstede-Bennebroek 
die niet altijd uit is om geld te 
verzamelen voor goede doelen, 
maar zelf ook de handen uit de 
mouwen steken om immate-
rieel zaken aan te pakken. Zo-
als het verlenen van hand- en 
spandiensten bij de Zorgboer-
derij ZebraZorg. Ze snoeiden, 
maakten de grond klaar voor het 
voorjaar, boorden gaten met en 
grondboor om palen te plaatsen 
en legden een kruisvormig pad 
in de moestuin. Herbert Siebbe-
les wist als een kwispelstaart-
je [van de Lion] de moed erin 
te houden bij de mannen die dit 
zware werk niet gewend zijn en 
hij speelt bij activiteiten graag 

de nar binnen de club. Naast de 
voorzitter, Michel Bakker, is hij 
de voornaamste motivator van 
alle Lions. Vooral als ze aan het 
werk zijn! 
Komt de Lionsclub Heemstede-
Bennebroek een dagje snoeien 
en stoeien met een moestuin, is 
in de voorgaande nacht ezeltje 
L…. geboren. Moeder Lorke en 
kind maken het uitstekend. Na-
tasja en Michaëla zijn de initia-
tiefnemers van de Zorgboerderij 
die dagbesteding biedt aan kin-
deren en jongeren met een be-
perking. De dagbesteding be-
staat in het teken van dieren 
en natuur op en rond de boer-
derij. Natasja en Michaëla heb-
ben beide de ziekte van Pompe, 
een spierziekte en komen daar-
door extra drempels tegen om 
de plannen van Stichting Zebra-
Zorg in praktijk te brengen. Een 
van de vaste vrijwilligers, er zijn 
er nu al zestig, is Particia en zij 
heeft al via de Heemsteder veel 
spulletjes kunnen bemachtigen 
met kleine advertenties. “Wat 

wordt die krant gelezen zeg, uit-
gespeld moet ik zeggen! Altijd 
krijgen we enthousiaste reacties 
en spulletjes voor de boerderij. 
Nu u er toch bent, we kunnen 
nog zoveel gebruiken voor de 
moestuin die de Lions vandaag 
aanleggen. Stoeptegels, wit-
zand, zaden. Stekjes, stokrozen, 
kleine kweekbakjes, maar ook 
regentonnen en van een oude 
melkbus willen we een donatie-
bus maken”. Ze hebben nog veel 
nodig, zijn pas midden vorig jaar 
gestart. Tuinmeubelen, laarzen, 
tafels, rechter handen, jaarsa-
laris medewerker, stratenmaker, 
printer, koelkast en een naam 
voor het pasgeboren ezeltje. Een 
makkelijke naam van twee let-
tergrepen, makkelijk voor kinde-
ren en het moet volgens de tra-
ditie beginnen met een L”. 
Wie de mooiste naam in de ogen 
van Natasja en Michaëla ver-
zint en opstuurt naar: info@ze-
brazorg.nl mag met L…. op de 
foto. 
Ton van den Brink

Natasja en Michaela bij ezeltje L....

Opbrengst voor ‘dierenambu’ 
boven verwachting
Heemstede - De collectebus-
sen voelen flink zwaar, meldden 
collectanten al eind februari tij-
dens de collecte van de Stich-
ting Dierenambulance Haarlem 
e.o. (SDH) in Heemstede. De in-
houd van de bussen is inmiddels 
geteld en het resultaat is bo-
ven verwachting. De collecteop-
brengst bedraagt ruim 4000 eu-
ro. De SDH is tevreden over de 
opbrengst en zal zorgen dat het 
geld goed terecht komt. Het zal 
vooral ten goede komen aan het 
opleiden van haar medewerkers 
en de inrichting van de ambu-
lances.
‘Uit de hoge collecteopbrengst 
blijkt dat mensen een goede  
dierenhulpverlening belangrijk 
blijven vinden, ook in econo-
misch mindere tijden’, zegt Si-
mone Riedijk, woordvoerster van 
de SDH. Namens de Dierenam-
bulance wil hij alle gulle gevers 
hartelijk bedanken. ‘Fijn dat ze 
de dierenambulance niet alleen 
in woorden maar ook met daden 
steunen. Ook de collectanten 
die de afgelopen weken het bar-
re weer hebben getrotseerd om 
langs de deuren te gaan, verdie-
nen een grote pluim.’

Voor mensen die de collectebus 
hebben gemist: op bankrekening 
3631.274.041 blijft uw donatie 
natuurlijk van harte welkom!

Verwarming in auto
Op haar beurt benadrukt de 
SDH dat zij haar uiterste best 
zal doen om te zorgen dat de 
opbrengst goed wordt besteed, 
namelijk aan een professionele 
dierenhulpverlening in de Haar-
lemse regio. Dat betekent dat er 
veel aandacht is voor het oplei-
den van de vrijwillige medewer-
kers. Die volgen onder meer ver-
plicht cursussen dieren EHBO 
en reanimatie. 
Daarnaast komt de opbrengst 
de dierenambulance en haar 
inrichting ten goede. Zo kan in 
de allernieuwste ambulance nu 
ook het achterste compartiment 
worden verwarmd. Geen over-
bodige luxe voor de dieren die ‘s 
winters worden vervoerd. Onver-
warmd wordt de ruimte achter-
in snel een vrieskist. Met de ver-
warming kunnen zieke, gewon-
de of gevonden dieren zonder 
gevaar voor onderkoeling veilig 
naar een dierenarts of dierente-
huis worden vervoerd. 

Ouderen eten wat de pot schaft
Heemstede - Op de laatste 
dinsdag van de maand kan sa-
men met leeftijdsgenoten wor-
den genoten van een heerlij-
ke maaltijd. Welzijn Ouderen 
Heemstede organiseert dan ‘sa-
men eten’. Thema is ‘eten wat 
de pot schaft’. De eerstvolgen-

de mogelijkheid is dinsdag 30 
maart. Het menu: heldere toma-
tensoep, kapucijners, varkens-
lapje, gekookte aardappelen en 
piccalilly, het dessert is gries-
meelvla met bessensap.
De maaltijd wordt besloten met 
een kopje koffie of thee. 

Vanaf 12.30 uur bent u welkom.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn 
te koop vanaf de eerste dinsdag 
van de maand bij de receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24 op maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrij-
dag van 9.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

Theeconcert Oude Kerk rond 
het Bijbelboek Hooglied
Heemstede - Zondag 21 maart 
is er om 15.00 uur in de Oude 
kerk aan het Wilhelminaplein 
een themaconcert rond het Bij-
belboek Hooglied.
Dit Bijbelboek is een verzame-
ling van gedichten en gezan-
gen die de liefde tussen man 
en vrouw  loven. Dit Hooglied is 
al sinds de late Middeleeuwen 
voor vele componisten uit heel 
Europa een inspiratiebron ge-
weest om de mooie, poëtische 
teksten te bewerken en te voor-
zien van muziek. Josquin des 
Pres die leefde van 1450 tot 1521 
schreef het mooie Pulchra es, en 
de in 1964 geboren Ivan Mody 
schreef het Canticum Canticori-
um II . Dit om aan te geven dat 
het  qua muziekstijlen een zeer 
afwisselend uur zal worden!
Het gehele programma zal uit 
tien onderdelen bestaan, allen 
geschreven door verschillende 

componisten.  Meer informatie 
zal op de programma’s komen 
te staan die u voor het concert 
worden uitgereikt. Het Vocaal 
Ensemble Kwarts  bestaat uit 17 
zangers en zangeressen en staat 
sinds 1 januari 2010 onder lei-
ding van Gerrit Maas. Het koor 
beschikt over een zeer veelzij-
dig repertoire: Van Renaissan-
ce tot heden, van liturgisch tot 
Close harmony. De concerten 
zijn meestal rondom een thema 
samengesteld. 
U bent van harte welkom!
Het concert is in principe gratis 
toegankelijk, de Muziekcommis-
sie collecteert bij de uitgang om 
de kosten te dekken, wat over-
blijft is voor het restauratiefonds 
van de Oude Kerk. Na afloop is 
er volop gelegenheid om na te 
praten in de naastgelegen Pau-
wehof onder het genot van thee, 
koffie en gebak.
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Van huis naar school lopen duurde een heel lang halfuur. Lopend 
langs de Cruquiusweg en over de lange Heemsteedse Dreef, be-
reikte ik eindelijk de Jacobaschool in de Lanckhorstlaan. Onder-
weg was er weinig afleiding, af en toe een Engelse of Amerikaanse 
auto. Soms was er voor mij ook luxe vervoer mogelijk. Bijvoorbeeld 
op de schillenwagens. 
De schillenboeren kwamen ’s morgens om een uur of acht uit de 
Haarlemmermeer op weg naar Haarlem, om schillen op te halen 
die alle inwoners trouw bewaarden voor de varkens van de schil-
lenboer. De band tussen agrariër en stadsmens was duidelijk en 
vriendschappelijk. De schillenboeren reden op wagens met paar-
den ervoor. Als de Cruquiusbrug, de ophaalbrug over de Ringvaart 
van de Haarlemmermeer, open was geweest, was door de versper-
ring het aantal paardenwagens tot een colonne aangegroeid. Als 
de brug weer neer was, draafden ze in een kletterende stoet door 
ons dorp. De wagens waren nog leeg, de paarden waren nog vers 
en trokken de wagens in volle vaart over de Dreef. De schillenboe-
ren zaten op de hoge bok met trotse pet en fiere zweep. Ze leken 
niet helemaal op Romeinse wagenrenners, (ook niet op de bere-
den afdeling van het Korps Landelijke Politiediensten op Prinsjes-
dag) maar mooi was het wel!
Er waren vriendelijke en er waren door en door slechte schillenboe-
ren. De vriendelijke schillenboeren lieten toe dat je meereed. Niet 
dat ze voor je stopten, je moest zelf een aanloop nemen, het ach-
terschot van de wagen grijpen en erop klauteren, terwijl de wagen 
ononderbroken voort ratelde. Zo kon je een paar kilometer mee 
ratelen. Een heel uitzonderlijk aardige schillenboer stopte wel eens. 
Dan mocht je op de bok zitten en naar de kont van het paard 
kijken. Dat was puur geluk.
De door en door slechte schillenboeren stopten nooit en als je 
op het achterschot klom, sloegen ze je er met hun zweep vanaf. 
Pijnlijk.

Op de Dreef rende ik naar de eerste van een karavaan schillen- 
wagens. Ze reden vlak achter elkaar. Ik was al halverwege het 
achterschot toen ik door de zweep werd getroffen. Ik tuimelde op 
de keien en ik lag verdwaasd dwars op de weg. Het paard van de 
volgende wagen draafde op mij af. Vier zware paardenvoeten, voor-
zien van ijzeren hoefijzers zoefden over mij heen. Bang voor de 
ratelende wielen draaide ik me om in de lengterichting en de wie-
len draaiden aan weerszijden aan me voorbij. 
Ik stond op en rende naar de kant, want de volgende hengst was 
in aantocht. 
“Paarden trappen nooit op mensen”, zei mijn broer die alles had 
gezien. “Maar waarom klim je dan ook uitgerekend op die wagen? 
Die vent is een hufter.”
Van paarden en van schillenboeren niets dan goeds, maar nu wist 
ik dat er één hufter tussen zat.
Frans Rosenhart

Paarden op de Dreef
Heemsteedse Dreef mei 1948

Deze rubriek is speciaal voor iedere Heemsteder die eens 
wat kwijt wil op papier. Belevenissen, avonturen zelfs, of 
gewoon gedachten. Deel het met de lezer van de Heem-
steder, het zijn er ruim 20.000: een groot publiek dus. Aan 
podiumvrees moet u een broertje dood hebben, aange-
zien het ingezonden verhaal wel van naam dient te worden 
voorzien. De redactie behoudt zich het recht uw verhaal 
in te korten of kan beslissen het niet te plaatsen. Wat u als 
onderwerp kiest is geheel vrij in te vullen... Er is echter één 
voorwaarde: hetgeen u schrijft moet wel een bepaalde link 
hebben met Heemstede of Bennebroek of nabije regio.

Verkiezingsuitslag Heemstede

D66 en VVD winnen 
PvdA, CDA en GroenLinks verliezen
HBB blijft gelijk, Nieuw Heemstede verdwijnt
Heemstede - Carmen van der 
Hoff (D66) kon het haast niet 
geloven, van één naar vier zetel 
in de gemeenteraad. Zij is zich 
bewust van het Pechtold-effect 
bij deze verkiezingen, maar vindt 
niettemin dat haar afdeling hard 
heeft gewerkt voor dit resultaat. 
Van der Hoff had gehoopt op 
één raadszetel voor Edo Boon-
stra, zodat hij de D66-fractie zou 
kunnen blijven steunen. Helaas 
voor Boonstra rolde zijn naam te 
weinig keren uit de stembussen. 
Wethouder Christa Kuiper (CDA) 
was zichtbaar aangeslagen door 
het verlies van één zetel. “Maar”, 
zegt zij “de burger bepaalt. Wij 
hebben hard gewerkt, maar ken-
nelijk besloot de kiezer anders.”
Sjaak Struijf, wethouder en lijst-
trekker van de PvdA, was ook te-
leurgesteld, maar hij had wel re-
kening gehouden met verlies. 
Met één zetel minder zal hij nu 
verder moeten. Hij verwacht dat 
het nieuwe college of naar links 
of naar rechts zal opschuiven, al 
weet hij niet precies of D66 nu 
links dan wel rechts is.
Ruud Prins (NH) kon niet ge-
loven dat zijn partij, na acht-
jaar, uit de raad verdwijnt. “Het 
is jammer voor Heemstede”, was 
zijn commentaar. Ook Groen-
Links likte haar wonden. Het 
verlies van één van de drie ze-
tels kwam hard aan. Lande-
lijk doet de partij het goed, dus 
waarom niet in Heemstede is de 
vraag die GroenLinks zichzelf 
moet stellen.
HBB kwam ondanks een aan-
zienlijke stemmenwinst exact 15 
stemmen te kort voor een ex-
tra zetel. Daarom overheerste 
ook bij de enig overgebleven lo-
kale partij de teleurstelling. “De 

kiezers hebben ons beloond en 
daardoor hebben wij veel extra 
stemmen gekregen, maar he-
laas net 15 te kort”, was de reac-
tie van Remco Ates. Ates vroeg 
een hertelling aan van de stem-
men, want een foutje is snel ge-
maakt en het verschil is miniem. 
De kiescommissie besloot an-
ders en wilde de stemmen niet 
hertellen, omdat er geen aan-
wijsbare malversaties waren ge-
constateerd.
De VVD-lijsttrekker Pieter van 
de Stadt was in zijn nopjes. Hij 
glunderde van oor tot oor. Tegen 
de verwachting in groeide zijn 
fractie van zes naar zeven ze-
tels. “Ik zie hierin een erkenning 
van ons beleid en een mandaat 
van de kiezers om door te gaan 
op de ingeslagen weg”, vertaal-
de Van de Stad de uitslag voor 
zijn partij.

Hoe nu verder
Begin deze week komen de ver-
schillende partijen bij elkaar. On-
derleiding van de VVD zal ver-
kend worden wie met wie een 
college kan en wil vormen.
De mogelijkheden zijn legio. Uit 
VVD-kring viel te beluisteren 
dat zij wel tevreden zijn over het 
huidige college en dit wel wil-
len voortzetten. Zowel het CDA 
als de PvdA moet dan wel veel 
water bij de wijn doen. Kortom, 
er moet meer van het VVD pro-
gramma zichtbaar worden en 
minder van de anderen. D66 
zal als grootste winnaar in eer-
ste instantie meedoen. Kantte-
kening is wel dat in de wandel-
gangen viel op te tekenen dat 
D66 de afgelopen periode nooit 
met moties of amendementen is 
gekomen en in de ogen van de 

zittende collegepartijen weinig 
heeft bijgedragen aan het be-
sturen van Heemstede. Wellicht 
zal onervarenheid ook een rol 
gaan spelen.
Een coalitie over links, waarbij 
hier gemakshalve D66 als link-
se partij wordt aangemerkt, lijkt  
onmogelijk. In verschillende va-
rianten kan HBB worden be-
trokken om tot een ruime meer-
derheid te komen. Mocht D66 
wel aanschuiven bij de VVD dan 
is er geen plaats meer voor of 
het CDA of de PvdA. In dat ge-
val zal de VVD waarschijnlijk 
voor het CDA kiezen, omdat de-
ze partij plooibaarder is dan de 
socialisten. In het programma 
van de VVD staat dat men met 
twee wethouders zou willen re-
geren. Zijzelf eisen een fulltime 
wethouder op en een eventue-
le tweede en derde wethouder 
kunnen dan in deeltijd werken. 
Geen aanlokkelijk perspectief 
voor de kandidaten die het liefst 
een fulltime positie als wethou-
der willen. VVD-wethouder Van 
de Stadt liet weten dat hij geen 
voorstander is van een college 
met een te krappe meerderheid, 
waardoor bij afwezigheid van 
één raadslid voorstellen kunnen 
worden weggestemd. Zijn par-
tij heeft wel de sleutel in han-
den omdat alleen bij een colle-
ge van vier partijen, zonder de 
VVD, een krappe meerderheid 
ontstaan. Met vier wethouders 
in deeltijd zou dat wel kunnen.
Het worden spannende weken 
en het is interessant te zien wel-
ke partij ver gaat met het inslik-
ken van de eigen standpunten, 
om zo deel te nemen aan de 
macht van het college.
Eric van Westerloo

Voor de volledigheid de uitslag.
Totaal aantal uitgebrachte stemmen 13001 waarvan 20 blanco en 21 ongeldig.

         2006 2010
VVD  6 zetels 7 zetels  (6 + 1 restzetel) 3889 stemmen
D66  1 zetel 4 zetels  (3 + 1 restzetel) 2357 stemmen
CDA  4 zetels 3 zetels 2005 stemmen
PvdA  4 zetels 3 zetels  (2 + 1 restzetel) 1574 stemmen 
HBB  2 zetels 2 zetels 1559 stemmen
GL  3 zetels 2 zetels 1251 stemmen
NH  1 zetel o zetels 325 stemmen 

Game avond 
bij Plexat
Heemstede – Op vrijdag 19 
maart wordt voor tieners ‘t Is 
weer Vrijdag: Nieuwe Formule 
georganiseerd bij Casca.
Lekker een avond gamen met 
vrienden en vriendinnen bij 

Plexat! Wat vind jij het vetste 
spel? Een ultieme game esta-
fette! ‘t Is weer Vrijdag is altijd 
in de jongerenruimte van Plexat 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Je hoeft je niet 
op te geven, kom gewoon langs 
voor een avond lachen en lol 
met leeftijdgenoten, vrienden en 
vriendinnen.

Kook- en bakclub voor kinderen
Heemstede - Vindt uw kind het 
ook zo leuk om te helpen in de 
keuken? Samen lekkere dingen 
koken en samen proeven? Op 
woensdag 23 maart van 15.15 tot 
16.45 uur start bij Casca weer de 
Kook- en Bakclub voor kinderen 
van 6 tot en met 8 jaar. Gerech-

ten zoals soep, pizza’s, koekjes, 
broodjes en taarten worden on-
der leiding van de Casca kok 
klaargemaakt. Natuurlijk mogen 
de kookkunsten mee naar huis 
om te proeven. 
Hiervoor kunnen de kinderen 
een koektrommel o.i.d. meene-

men. In een handige map wor-
den de recepten opgeborgen, 
om ook thuis al dit lekkers klaar 
te kunnen maken. 
De Kook- en Bakclub bestaat 
uit 8 lessen. De Club is altijd 
op woensdagmiddag bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanmelden kan van 
maandag t/m vrijdag, van 9.00 
tot 12.00 uur: telefoon 023 – 548 
38 28-1, of via www.casca.nl.
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Scootmobieltraining
Regio - Rode Kruis Haarlem e.o. 
organiseert op 22 april dit jaar 
in samenwerking met de Poli-
tie Kennemerland Midden een 
scootmobieltraining. De trai-
ningsdag wordt gehouden van 
10.00 – 15.30 uur op de Kunst-
ijsbaan in Haarlem. Aan de trai-
ningsdag kunnen maximaal 50 
personen deelnemen.
Personen in bezit van een scoot-
mobiel en woonachtig in de regio 
Haarlem e.o. (gemeenten Bloe-
mendaal, Haarlem en Heemste-
de) kunnen zich van maandag t/
m donderdag aanmelden bij het 
Rode Kruis Haarlem e.o. tel. 023-
5411610 van 09.00 – 16.00 uur.
Scootmobielen zijn heden ten 
dage een vertrouwd beeld in het 
verkeer. Veel ouderen, gehan-
dicapten en chronisch zieken 
hebben via de zorgverzekeraar 
of de wet maatschappelijke on-
dersteuning een scootmobiel ter 
beschikking gekregen.  Dit voer-
tuig vergroot de bewegingsvrij-
heid van mensen; mensen zijn 
niet meer afhankelijk van ande-
ren, kunnen zelf boodschappen 
doen, ergens op bezoek gaan of 
een tochtje maken. 
Bij aflevering geeft de leveran-
cier van scootmobielen instruc-
ties voor de bediening van de 
scootmobiel en hoe hiermee te 
manoeuvreren. Maar voor de 
meeste mensen is dat niet vol-
doende om zich vertrouwd te 
voelen met de scootmobiel. Om 
veilig aan het verkeer te kunnen 
deelnemen, is het belangrijk dat 
mensen de verkeersregels ken-
nen; zowel de regels die  van 
toepassing zijn voor de scoot-
mobielgebruiker, als de regels 
die gelden voor de medewegge-
bruikers. 
Door de toegenomen drukte in 
het verkeer en de toename van 
het aantal soorten weggebrui-

kers zijn sommige verkeersre-
gels en verkeersborden aan ver-
andering onderhevig.
Mede daardoor is een goede be-
heersing van het rijden met een 
scootmobiel een vereiste om 
veilig verkeersituaties te kunnen 
overzien en aan het verkeer deel 
te nemen. 
Dit was voor de Vereniging Af-
deling Haarlem en Omstreken 
van het Nederlandse Rode Kruis 
aanleiding in het voorjaar 2010 
een trainingsdag te gaan orga-
niseren. De training is bedoeld 
voor mensen die sinds kort in 
het bezit zijn van een scootmo-
biel en/of hun scootmobiel te 
weinig (durven te) gebruiken. 
Het basisteam Haarlem-Noord 
van politie Kennemerland is be-
reid gevonden een les over ver-
keerssituaties en regels te ver-
zorgen. 
Er zal een parcours worden uit-
gezet om de rijvaardigheid van 
de deelnemers (extra) te trai-
nen. Tijdens de training worden 
vaardigheden aangeleerd zo-
als o.a. het nemen van bochten, 
een helling op en af rijden, etc. 
Ook zal de politie een verkeers-
les verzorgen waarin regels en 
veiligheid aan de orde komen. 
Doelstelling van de trainingsdag 
is dat alle deelnemers aan het 
einde van de dag met meer zelf-
vertrouwen èn veiliger met de 
scootmobiel op pad gaan.
Het belooft een leerzame en ge-
zellige dag te worden, met een 
verrassende afsluiting. De dag 
wordt kosteloos aangeboden 
door het Rode Kruis Haarlem e.o., 
Politie Kennemerland Midden, 
Care2Move, Eugène Balm Cate-
ring, Backupsuite en de IJsbaan 
Zuid Kennemerland. Care2Move 
zal gedurende de dag aanwe-
zig zijn om eventuele technische 
problemen op te lossen. 

“Ik was een dienstverlener en daar had ik veel plezier in”

Afscheid van een 
gemeentelijke duizendpoot 
Heemstede - Bijna 30 jaar was 
Hans van Leeuwen werkzaam op 
het gemeenthuis van Heemste-
de. Lange tijd was hij het gezicht 
van Heemstede voor de burgers.
Als hoofd van de afdeling Bur-
gerzaken kwamen duizenden in-
woners langs zijn balies voor al-
lerhande documenten en vra-
gen. Hans maakte het hele pro-
ces door van het handmatig bij-
houden van gegevens, tot wat nu 
heet de Gemeentelijke Basisad-
ministratie.
Honderden echtparen, waaron-
der tal van Heemsteedse, zijn 
door Van Leeuwen, in zijn rol 
als ambtenaar van de Burgerlij-
ke stand, in de echt verbonden. 
Na jaren de scepter te hebben 
gezwaaid over alleen deze vita-
le afdeling op het gemeentehuis 
werd zijn werkveld in 1988 uit-
gebreid met de Facilitaire Dienst 
en Informatiebeheer. Hier leid-
de Hans onder andere het pro-
ces van het digitaliseren van alle 
stukken die een gemeente dient 
te bewaren. In zijn functie van 
facilitaire baas was hij nauw be-
trokken bij de inrichting van het 
nieuwe raadhuis. 

Brandweer
Jarenlang gaf Hans les op de 
Bestuursacademie en leidde hij 
daar honderden beginnende 
ambtenaren op. Ook beginnen-
de raadsleden deden nimmer 
tevergeefs een beroep op Hans 
zijn kennis of welgemeende ad-
viezen. 
Zijn ogen lichten op als de 
Heemsteedse Brandweer ter 
sprake komt. Ruim 20 jaar was 
hij korpsadministrateur en zorg-
de ervoor dat de vrijwillige man-
schappen hun vergoeding ont-
vingen. Bij de overgang van het 
korps naar de Veiligheidsregio 
Kennemerland in 2008 stopte 
Hans met dit werk, maar hij is als 
lid van de personeelsvereniging 
nog altijd nauw verbonden met 
deze club van ‘no nonsense’- 
mannen en -vrouwen. Met bei-
de benen op de grond en geen 
verschil in de omgang tussen de 
rangen, dat spreekt hem aan. 
Niet dat hij binnen het gemeen-
tekantoor ooit een ander gevoel 
had, maar de Brandweer is toch 
iets speciaals.
 
Regels
In zijn vrije tijd was Van Leeuwen 
onder meer voorzitter van de 
Heemsteedse Kring voor Inter-
nationale Vriendschap en onder-
hield zo contacten met de zus-
tersteden in Engeland en Duits-
land.  In zijn functie van raadsno-
tulist/verslaggever werden door 
Hans ruim 200 raadsvergaderin-
gen woordelijk verslagen. Op 18 
februari j.l. schakelde hij de op-
nameapparatuur voor het laatst 

Oogdruppel-instructie voor 
glaucoompatiënten
Regio - Glaucoompatiënten 
kunnen dinsdag 16 maart uit-
leg krijgen over het gebruik van 
oogdruppels. Daarvoor wordt 
in het Spaarne Ziekenhuis tus-
sen 13.30 en 15.30 uur een bij-
eenkomst georganiseerd waar-
bij een instructrice aanwezig is. 
Zij kan met u oefenen hoe u de 

ogen moet druppelen. De bij-
eenkomst vindt plaats in de po-
likliniek oogheelkunde (route 40 
rood) van het Spaarne Zieken-
huis locatie Hoofddorp.

Meer informatie: Patiëntenvoor-
lichting van het Spaarne Zieken-
huis, tel. 023-890 83 60.

Hans van Leeuwen.

in alvorens de raad vergaderen 
kon. 
Aan het einde werd door de 
voorzitter uitvoerig stil gestaan 
bij zijn laatste optreden in de 
raadszaal. 

Hans Van Leeuwen moest uiter-
aard regels hanteren; dat was 
zijn wettelijke plicht. Toch wist hij 
in veel gevallen mensen, die in 
de problemen bleken te komen 
door de regelgeving, op het goe-
de spoor te helpen. Als zijn af-
deling onverhoopt een fout had 
gemaakt compenseerde hij dat 
direct met een welgemeend ex-
cuus en een aardigheidje. Zelf 
zegt hij daar over “Ik was een 
dienstverlener en daar had ik 
veel plezier in.”

Ingeburgerd
Als gevolg van een reorganisatie 
in 2000 verloor hij de leiding over 
de afdeling Burgerzaken maar 
kreeg in plaats daarvan de ver-
antwoordelijkheid over de afde-
ling Communicatie. Een goede 
communicatie met de burgers 
is bij de uitvoering van het ge-
meentelijk beleid van doorslag-
gevend belang, vindt Van Leeu-
wen. 
Daarnaast was hij de laatste ja-
ren intensief betrokken bij de 
oprichting van de Stichting Regi-
onaal Inkoopbureau voor IJmond 
en Kennemerland (RIJK). De ge-
meente Heemstede nam hiervoor 
het initiatief. Samen met een col-
lega werkte hij aan de totstand-
koming van dit instituut. Het bu-
reau is intussen uitgegroeid tot 
een organisatie die 10 gemeen-
ten ondersteunt bij de inkoop- 
en aanbestedingsprocessen en 
onderzoekt, onder het motto van 

‘massa is kassa’, welke zaken ge-
zamenlijk kunnen worden inge-
kocht. 

Hans begon zijn loopbaan in zijn 
geboorteplaats Katwijk. Na Kat-
wijk volgde Reeuwijk en daarna 
de gemeente Krimpen aan den 
IJssel. Bij zijn indiensttreding in 
1981 heeft hij niet kunnen voor-
zien met hoeveel plezier hij in 
Heemstede zou werken. 
Hans is ook nauw betrokken ge-
weest in de functie van secreta-
ris bij de lokale Oranjevereniging 
en is al jaren lid van het Voor-
wegkoor; daarmee lijkt zijn in-
burgering in Heemstede te zijn 
geslaagd.
Als doener en mensenmens zal 
hij de dagelijkse reuring op het 

raadhuis missen. Maar hij heeft 
nog plannen genoeg. Als trotse 
bezitter van een paar oude ver-
voermiddelen valt er nog vol-
doende te sleutelen en te poet-
sen. Ook staan er langere va-
kanties op het programma en als 
er echt niets meer te doen valt 
in en om het huis, weet hij als 
geen ander de weg in vrijwilli-
gersland.

Zonder het vertrouwde gezicht 
van Hans op het raadhuis zal het 
wel even wennen zijn.
De gemeente Heemstede biedt 
Hans Van Leeuwen een recep-
tie aan op het Raadhuis en wel 
op donderdag 18 maart tussen 
16.00 en 18.00 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom 
Hans hier de hand te schudden 
en herinneringen met hem op 
te halen. Het belooft erg druk te 
worden. 
Eric van Westerloo



Bennebroek - Protestantse ge-
meente te Heemstede (PKN) or-
ganiseert donderdag 18 maart 
de bijeenkomst ‘Stabat mater, 
een lezing over muziek en ge-
loof’. Locatie is Het Trefpunt, de 
PKN kerk in Bennebroek aan het 
Akonietenplein 1. De avond be-
gint om 20.00 uur en de kosten 
zijn 5,00 euro.

Muziek en geloof helpen bei-
de de mensen al eeuwen om 
vreugde te vieren en om verdriet 
te verwerken. Dit heeft geleid tot 
prachtige teksten en schitteren-
de composities. In de Christelijke 
kerk zijn de weken voor goede 
vrijdag traditioneel de tijd, waar-
in het lijden van Jezus herdacht 
wordt. Op 18 maart schenkt Wy-
be Dijk in een lezing aandacht 
aan het Stabat mater, woorden 
en muziek over Jezus’ moeder, 
die huilt bij het kruis waaraan 
haar zoon sterft. Deze een mid-
deleeuwse passietekst wordt tot 
aan vandaag toe steeds weer op 
muziek gezet.
Stabat mater dolorosa ... (Daar 
stond ze, de diepbedroefde 
moeder...). Ds Dijk uit Harder-
wijk zal de middeleeuwse tekst 
toelichten. Het gaat hem op de-
ze avond vooral om de eerste 
drie regels van de tekst. Dat is 
de tekst waarin de moeder be-
zongen wordt die naast het kruis 
stond in machteloze tranen, ter-
wijl haar zoon daar maar hing. 
Voor Wybe is zij daar het toon-

beeld van zorg. Daar zullen we 
het over hebben met elkaar.
Heel veel componisten hebben 
zich door deze tekst laten inspi-
reren zoals Arvo PÃ¤rt, Franz 
Liszt, Gioacchino Rossini, Pietro 
Antonio Fiocco.

Behalve predikant is Wybe Dijk 
ook actief als voorzitter van de 
landelijke Werkgroep Pastoraat 
en Gezondheidszorg van de Pro-
testantse Kerk Nederland. Daar-
naast houdt hij her en der in het 
land lezingen die de verbinding 
leggen tussen pastoraat en mu-
ziek. Zo werkt hij niet alleen met 
het Stabat Mater maar ook met 
de Klaagliederen van Jeremia, 
met de Zeven Kruiswoorden van 
Jezus en met het De Profundis 
(psalm 130).
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Kledingbeurs Bennebroek, 
nu op vrijdagavond
Bennebroek - In de Franciscus-
school te Bennebroek (Kerklaan 
6) wordt weer een kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs geor-
ganiseerd. Dit keer is de beurs 
echter niet op zaterdagochtend, 
zoals iedereen van ons gewend 
is. Er is besloten de beurs op 
vrijdagavond te houden, omdat 
dit voor veel vrijwilligers pretti-
ger is. De datum is 19 maart van 
19.00 tot 21.00  uur.
Iedereen die spullen wil komen 
inbrengen kan langskomen op 
de donderdagavond voor de 
beurs,18 maart van 19.00 uur 
tot 21.00 uur. Er wordt een maxi-
mum gehanteerd van 30 stuks 
kleding per inbrenger. Het is een 
voorjaarsbeurs, dus graag alleen 
zomerkleding inbrengen. 
De prijs van de spullen wordt in 
overleg bepaald. 

Van de opbrengst is 30% be-
stemd voor de Franciscusschool, 
70% is voor de inbrenger.
Het geld van de verkochte spul-
len kan zaterdag 20 maart van 
11.30 uur tot 12.00 uur worden 
opgehaald. Niet opgehaalde kle-
ding gaat naar ons goede doel, 
de Stichting Holland-Oekraïne.
Iedere keer is de inbreng weer 
groter dan de keer ervoor, met 
als gevolg een zeer uitgebreid 
assortiment kinderkleding, ba-
byartikelen en speelgoed voor 
een prikkie. 
Heel handig is het systeem met 
de uitleentassen. Elke bezoeker 
krijgt bij de ingang een shop-
per te leen, wat het snuffelen 
gemakkelijk maakt. U bent van 
harte welkom.
Verdere informatie kunt u krijgen 
bij Sylvia Boon 023-5849813.

Nordic Walking met begeleiding
Heemstede - Heeft u al eni-
ge ervaring met Nordic Wal-
king? En vindt u het prettig om 
met anderen te lopen of soms 
nog wat aanwijzingen te krij-
gen? Dan is deze wandelgroep 
van Casca ideaal voor u. Onder 
enthousiaste begeleiding loopt 
u met elkaar lekker in de duinen 
en werkt u op een ontspannen 
manier aan uw conditie. 
Door het wandelen met stok-
ken – de poles – wordt u uithou-
dingsvermogen en uw mogelijk-
heden vergroot. De poles ontlas-
ten de nek, de schouders en de 
knieën. En met Nordic Walking 

worden ook nog eens heel veel 
calorieën verbrand.
Op woensdag wordt gewandeld 
van 9.30 tot 10.30 uur onder be-
geleiding van docent Ad Ulijn. Er 
wordt gewandeld in de prachti-
ge Waterleidingduinen. U kunt 
per keer meelopen. Wilt u zeker 
weten dat de groep vertrekt, bel 
dan van tevoren even naar Cas-
ca. Komt u voor het eerst, meld 
u dan even telefonisch aan. tele-
foon: 023-548 38 28-1. 
Kosten per keer: 5,- euro (beta-
len aan begeleider). Een 6 strip-
penkaart (geldig 8 weken) kost 
25,-- euro.

Film in Oude Slot 
‘Angels in 
America’ 

Heemstede - Op zondag 14 
maart wordt in Het Oude Slot, 
in Heemstede de film Angels in 
America vertoond. Tussen de 
twee delen in wordt een maal-
tijd in Amerikaanse stijl geser-
veerd. Angels in America is van 
origine een toneelstuk, geschre-
ven door de succesvolle schrijver 
Tony Kushner over de impact van 
de ziekte AIDS in de homowe-
reld in het Amerika van de jaren 
tachtig. Regisseur Mike Nichols 
is er samen met Tony Kushner 
uitstekend in geslaagd om de 
essentie van het toneelstuk, met 
al haar facetten van menselij-
ke relaties, problemen en emo-
ties, tot uiting te brengen in de-
ze zes uur durende verfilming. 
Een creatie overladen met prij-
zen, niet in de laatste plaats door 
sublieme acteerprestatie, inclu-
sief knappe dubbelrollen, van de 
geweldige cast: Al Pacino, Meryl 
Streep, Emma Thompson, Mary-
Louise Parker en Jeffrey Wright. 
Prachtig meelevend spel in een 
enerverende film die nog lang na 
blijft werken. 

Zondag 14 maart, aanvang 15.00 
uur in Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemstede. 
Prijs (inclusief maaltijd) 37 eu-
ro / 34,50 euro. Reserveren 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. 

Vrouwen van 
Nu Heemstede
Heemstede - De lezing over 
(Paas)eieren, onder de titel 
‘Een ei is een wonder’, die 
gepland was op dinsdag-
middag 16 maart kan geen 
doorgang vinden.
In de plaats hiervan zal 
er een film vertoond wor-
den over ‘3 Eeuwen Russi-
sche Geschiedenis’. Dit is 
een kostuumfilm, met onder 
meer prachtige beelden van 
de Hermitage.

Deze middag worden er ook 
manden met levensmiddelen 
verloot.
Entree voor niet-leden be-
draagt 2,50 euro.
Aanvang: 14.00 uur. In de 
‘Molenwerf’, Molenwerfslaan 
11, (achterom) Heemstede.
Informatie: tel. 023-5736750 
of 023-5280340.

Kinderkledingbeurs Jacobaschool
Heemstede – Tijd voor voor-
jaar- en zomerkleding. Op zater-
dag 20 maart vindt u nog goede 
gedragen voorjaar- en zomer-
kleding op de beurs in de Ja-
cobaschool aan de Lanckhorst-
laan.
De verkoop van kinderkleding 
van maat 80 tot en met 182 is 
van 10.30 tot 12.00 uur. En zo-
als vanouds is de kleding heel, 
schoon en van deze tijd en altijd 
lekker laag geprijsd!
Heeft u kinderkleding in boven-
staande maten die er nog pri-
ma uitziet, dan kunt u deze ook 
inbrengen op vrijdagavond 19 
maart van 19.30 tot 21.30 uur. 
Deze keer is het ook mogelijk 
zelf de kleding die u wilt verko-
pen thuis in te schrijven op een 
lijst en te labelen. Speciaal hier-
voor heeft de organisatie een 
duidelijke instructie gemaakt, 
met voorbeeldlijst en labels. In 
dat geval een letter en het in-
structiepakket aanvragen via de 
mail: royalprins@hotmail.com.

Wat kunt u inbrengen voor de 
beurs: voorjaars- en zomerkle-
ding, 
t-shirts met lange of kor-
te mouw, polo-shirts met lan-
ge of korte mouw, lange of kor-
te zomerbroeken, zomerjassen, 
spijkerjacks, sportschoenen en 

sportkleding, zwembroekjes, bi-
kini’s of badpakken, ochtend-
jassen, blouses en overhemden 
met lange of korte mouw, water-
schoentjes of regenlaarzen en 
regenkleding. 
Wat wordt niet ingenomen: dik-
ke truien en sweaters, winterjas-
sen, gewone schoenen of leren 
laarzen, pyjama’s of nachthem-
den, ondergoed, sokken, kle-
ding die stuk is of waar vlekken 
op zitten.

De kleding die is verkocht kan 
meteen na de verkoop op za-
terdagmiddag tussen 15.30 en 
16.00 uur worden afgerekend.
De kleding die eventueel niet is 
verkocht kan worden opgehaald 
of mag worden achtergelaten 
voor kindertehuizen in Oost-Eu-
ropa. (voor Stichting Kennemer-
land Oost Europa uit Heemste-
de)
Van de verkochte kleding is 80% 
van de opbrengst voor de verko-
per en 20% voor de beurs.

De organisatie is op zoek naar 
nieuwe beursmedewerkers die 
het vaste team willen komen 
versterken. Aanmelden kan via: 
royalprins@hotmail.com. 
Kijk ook eens op www.kleding-
beursjacoba.hyves.nl.

Foto: Wybe Dijk.

Lezing over muziek en 
geloof in Bennebroek

Zorgverzekeraars vergoeden 
fitness bij FM HealthClub

Heemstede - Na OHRA ma-
ken nu meerdere zorgverze-
keraars de stap en vergoeden 
zij fitness bij FM HealthClub. 
Toen OHRA in 2009 de stap 
maakte kon het niet uitblijven 
dat andere zorgverzekeraars 
zouden volgen. Dat zorgverze-
keraars vergoeding geven op 
fitness lidmaatschappen toont 
aan hoe belangrijk zij een ac-
tieve leefstijl vinden. Regelma-
tig bewegen heeft veel voor-
delen voor het menselijk li-
chaam. Het vermindert de 
kans op hart- en vaatziekten, 
vermindert stress, verlaagt de 
bloeddruk, vermindert de kans 
op diabetes en op oudere leef-
tijd osteoporose. Allemaal be-

langrijke aspecten, ook voor 
zorgverzekeraars. “Het geeft 
ons vertrouwen dat zorgver-
zekeraars de club zien als een 
plek waar hun klanten verant-
woord aan hun gezondheid 
kunnen werken”, aldus Wou-
ter Brans.

Nieuwe aanmelders 
zorgverzekeraars
De groep verzekeraars zijn; 
Univé, VGZ, IZA, Trias, Zekur, 
SIZ, Nedasco, Turien&Co, IZZ, 
IAK, Eavitae en VPZ.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u 
bellen met FM HealthClub tel. 
023-5478171.

Mix-It Disco
Heemstede -  is weer tijd voor 
de Mix-it Disco, dé dance-avond 
bij Casca in de Princehof, Glip-
perweg 57 in Heemstede. Niet 
alleen de muziek wordt goed ge-
mixed, ook het publiek van deze 
avond is een mix tussen mensen 

mét en mensen zonder verstan-
delijke beperking. Kom jij  op za-
terdag 20 maart ook lekker dan-
sen of wat drinken? Iedereen is 
welkom van 19.30 tot 22.00 uur. 
De entree, incl. 2 frisdrankjes is 
5,- euro. Meer info? Bel Casca: 
023-5483828 of e-mail plexat@
casca.nl of via www.casca.nl.
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Regio - Eind deze week kunnen 
de eerste lammetjes op Informa-
tieboerderij Zorgvrij te Spaarn-
woude worden bewonderd. De 
schapenstal blijft in maart en 
april gesloten voor het publiek 
door een Q-koorts maatregel 
van het ministerie van LNV. Het 
is een preventieve maatregel 
want op de boerderij en in de 
omgeving is geen Q-koorts ge-
constateerd. Twee weken na het 
aflammeren vormen de scha-
pen geen risico meer en vallen 
ze buiten de maatregel. Vrijdag 

12 maart kunnen de oudste lam-
meren worden bewonderd. Sa-
men met enkele schapen krijgen 
de lammetjes een plekje in de 
koeienstal. Afhankelijk van het 
weer gaan binnenkort ook wat 
lammetjes naar buiten. Zo wordt 
het toch een beetje voorjaar op 
de boerderij.

Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Spaarn-
woude (Velsen-Zuid), 023-
5202828, zie ook www.spaarn-
woude.nl

Benefietavond door Indiaas 
spiritueel zwaargewicht
Regio - In samenwerking met 
Stichting Art of Living komt de 
Indiër Rishi Nitya Pragya zater-
dag 13 maart naar Bloemendaal 
voor een intieme en verrijken-
de benefietavond vol zang, wijs-
heid en stilte. Rishi Nitya Pra-
gya’s wijsheid heeft vele duizen-
den mensen over de gehele we-
reld geholpen om een vreugde-
vol en succesvol leven te leiden. 
Zijn lezingen en concerten bren-
gen vele duizenden mensen op 
de been en worden live uitge-
zonden op de Indiase televisie. 
Rishi combineert in Bloemen-
daal zang en diepe wijsheid 
en geeft praktische en verhel-
derende antwoorden op de 
(levens)vragen die de bezoe-
kers kunnen stellen. Hij zal ons 
tevens meenemen naar de stil-
te waar we allemaal naar verlan-
gen. 
U bent van harte welkom op de-
ze bijzondere en inspirerende 
ontmoeting. Voor vertaling naar 
het Nederlands wordt gezorgd.
De avond met Rishi Nitya Pragya 
wordt gehouden in de Hoge-
school voor Natuurgeneeskun-
de, Koepellaan 8 te Bloemen-

daal. Aanvang: 19.30 uur.  
De entreekosten zijn op dona-
tiebasis, met een minumum van 
7,50 euro, en zullen worden ge-
doneerd aan een groot school-
project, één van de lopende hu-
manitaire projecten van Stich-
ting Art of Living. Reserveer wel 
tijdig, want vol = vol! Reservering 
en informatie bij Mark Metse-
laar, 023-5397307 / 06-25532066 
/ mark.metselaar@aofl.nl.

Stereotactische radiotherapie bij 
longkanker zeer succesvol

Stereotactische radiothera-
pie mag na dit onderzoek wor-
den beschouwd als standaard-
behandeling van longkanker in 
een vroeg stadium bij alle men-
sen met een verhoogd operatie-
risico, zoals ouderen. De resul-
taten zijn zelfs zó goed dat de-
ze therapie ook een zeer goede 
optie lijkt te zijn bij alle andere 
longkankerpatiënten, waarbij de 
arts in eerste instantie aan een 
operatie zou denken. 
 
Sinds 2003 bestaat er in VUmc 

als eerste ziekenhuis in Neder-
land dit alternatief voor een ope-
ratie. Haasbeek deed onderzoek 
naar de resultaten van stereo-
tactische radiotherapie (zeer 
nauwkeurige toediening van 
een veel hogere dosis in een 
kortere tijd) en naar een aan-
tal nieuwe technische ontwikke-
lingen, waardoor deze therapie 
eenvoudiger kan worden toe-
gepast. In VUmc zijn sinds 2003 
meer dan 550 longkankerpa-
tiënten behandeld met stereo-
tactische radiotherapie, wereld-

Regio - Stereotactische radiotherapie, een preciezere manier 
van bestralen, blijkt zeer goed te werken bij patiënten met 
longkanker. Vergeleken met een operatie zijn er veel minder 
bijwerkingen en geen sterfgevallen als gevolg van de behan-
deling. Dit is de hoopgevende uitkomst van het promotieon-
derzoek waarmee Niels Haasbeek op 3 maart jl. aan VU me-
disch centrum promoveerde.

wijd de grootste serie. 
 
Radiotherapie speelt een be-
langrijke rol bij de behandeling 
van patiënten met longkanker. 
Tot nu toe was een operatie de 
standaardbehandeling van klei-
ne longtumoren (tumoren die 
nog beperkt zijn tot alleen de 
long, zonder uitzaaiingen), maar 
de meeste patiënten komen ech-
ter niet in aanmerking voor een 
operatie; van patiënten boven 
de 80 jaar zelfs minder dan 20%. 
Bovendien geeft een longopera-
tie vaak blijvende klachten, en 
2% tot 10% van patiënten over-
lijdt zelfs direct na operatie. Re-
cent is een groot Nederlands on-
derzoek gestart om de resultaten 
van een operatie en stereotacti-
sche radiotherapie direct met el-
kaar te vergelijken.

Schilderijen met tulpen op Zorgvrij
Regio - Op Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwou-
de is een kleurrijke expositie 
te zien van schilderijen met 
tulpen. De werken zijn ge-
schilderd door Hanna Ellen-
berger-Ladage. De tulpen 
zijn geschilderd met acryl- 
of olieverf, hebben heldere 
kleuren en zijn met veel pas-
sie voor de natuur gemaakt.
De expositie is tot 2 mei te 
zien op de galerij van de 
boerderij.

Informatieboerderij Zorgvrij 
ligt aan de Genieweg 50 in 
Spaarnwoude (Velsen-Zuid), 
www.spaarnwoude.nl

Vogelmobiel maken op Zorgvrij
Regio - Op informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude kunnen 
kinderen iedere woensdagmiddag knutselen. In maart en april wordt 
een leuke vogelmobiel gemaakt. Een mobiel knutselen (1,50 euro) 
kan iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Informatie-
boerderij Zorgvrij ligt aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude (Velsen-
Zuid), www.spaarnwoude.nl

‘Bij uzelf naar binnenkijken’ 
Spaarne Prevent sluit contract voor 
preventief medisch onderzoek

Fred Ruigrok, directeur van 
Spaarne Prevent is erg blij met 
het contract. “Het voorkomen 
van hart- en vaatziekten is na-
tuurlijk altijd beter dan genezen. 
Wij hebben een prachtig aan-
bod waarin mensen dit kunnen 
checken. Zilveren Kruis Achmea 
vindt net als wij dat preven-
tie een steeds belangrijker aan-
dachtsgebied wordt. Dat zij de 
eerste zijn die met ons hierover 
een contract sluiten, onder-

streept die gedachte.”
 
Leefstijl speelt een belangrij-
ke rol bij het krijgen van hart- 
en vaatziekten. Fred Ruigrok:  
“Het IMT is een echo-onderzoek 
waarbij we kunnen laten zien 
of er schade is aan de binnen-
kant van de bloedvaten, daar 
gaat het om. Onze klanten kun-
nen bij zichzelf naar binnen kij-
ken. Een cardioloog spreekt de 
uitslag van de testen met onze 

Regio - Aanvullend verzekerden bij Zilveren Kruis Achmea 
krijgen voortaan preventief medisch onderzoek van Spaar-
ne Prevent vergoed. Hiertoe hebben Spaarne Prevent en Zil-
veren Kruis Achmea een contract afgesloten. Het preventief 
medisch onderzoek richt zich vooral op hart en vaatziekten. 
De vergoeding geldt voor het basispakket dat bestaat uit een 
vragenlijst, biometrie (bloedonderzoek, BMI, buikomvang en 
bloeddruk) en een IMT. Het onderzoek wordt afgesloten  met 
een adviesgesprek met één van de cardiologen.

klanten door. Hij geeft dan ook 
advies hoe onze klanten gezon-
der kunnen gaan leven. Daar-
naast willen wij ook een rol gaan 
spelen in die leefstijlverande-
ring door samen te werken met 
partners op het gebied van be-
wegen, voeding en stoppen met 
roken.” Als klanten voor een uit-
gebreider pakket kiezen, krijgen 
zij een groot deel van de kosten 
vergoed.
 
Spaarne Prevent is een initi-
atief van de cardiologen van 
het Spaarne Ziekenhuis en 
TranSpaarne Holding B.V., de pri-
vate tak van het Spaarne Zieken-
huis. Spaarne Prevent richt zich 
op preventief medisch onder-
zoek, met name op het gebied 
van hart en bloedvaten, voor 
particulieren en bedrijven.

Lammetjes te bewonderen



Tweede 
hoornconcert 
van Strauss
Regio - Onder leiding van di-
rigent Martin Fischer-Dieskau 
speelt Holland Symfonia op 14 
maart in de Philharmonie Haar-
lem de ‘Ouverture’ uit ‘La Gaz-
za Ladra’, een van de bekendste 
ouvertures van Rossini, die hij 
schreef als inleiding op een in-
middels volledig vergeten ope-
ra. De aanvang is 14.30 uur. Er 
is een inleiding die een uur eer-
der begint. De befaamde hoor-
nist Radovan Vladkovitsj speelt 
vervolgens het ‘Tweede hoorn-
concert’ van Richard Strauss. Tot 
slot het ‘Strijkkwartet nr. 14 in d, 
der Tod und das Mädchen’ van 
Franz Schubert, georkestreerd 
door Gustav Mahler. Vooraf-
gaand aan het concert geeft mu-
sicoloog Kees Wisse een gratis 
toegankelijke inleiding.
Tijdens het concert in de Phil-
harmonie te Haarlem worden in 
andere zalen onder de noemer 
Sym-kidsprogramma muzikale 
workshops georganiseerd voor 
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 
Meer informatie bij Philharmonie 
Haarlem, tel. 023–512 12 12 (in-
leiding om 13.30 uur; toegang 
Sym-kidsprogramma 7,50 euro).
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel

2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 

sluit dan  10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

Aanrijding in 
parkeergarage
Regio - Een 69-jarige vrouw 
uit Hillegom heeft zaterdag-
avond 6 maart een flinke aan-
rijding veroorzaakt in parkeer-
garage De Kamp in de Haar-
lemse De Witstraat. De vrouw 
reed rond 20.30 uur met haar 
auto tegen een geparkeerd 
staande auto en reed van 
schrik tegen nog vier auto’s 
aan. De schade was groot. 
Drie auto’s zijn weggesleept. 
De vrouw bleef ongedeerd.

Gebroken 
neus voor 

buschauffeur
Regio - Een 47-jarige bus-
chauffeur van Connexxion is 
zondagochtend rond 05.30 
uur mishandeld door twee 
mannen. De chauffeur werd 
bij de halte van de Zuidtan-
gent van het Spaarnezieken-
huis aan de Spaarnepoort op 
zijn neus geslagen. Hij is ge-
wond geraakt en in het zie-
kenhuis behandeld. De po-
litie stelt een onderzoek in 
naar de verdachten.

Jongen 
aangehouden 

voor 
mishandeling
Regio - Een portier van een 
horecagelegenheid in de 
Tempeliersstraat te Haarlem 
meldde zaterdagnacht rond 
01.20 uur dat hij was gesla-
gen door een jongen die hij 
de zaak had uitgezet. Politie-
mensen zijn op zoek gegaan 
naar de verdachte en vonden 
hem na enig zoeken in de 
buurt. Hij bleek een 17-jarige 
Hoofddorper. De verdachte is 
aangehouden en meegeno-
men naar het bureau. Daar 
is proces-verbaal opgemaakt 
tegen hem. Zijn ouders zijn in 
kennis gesteld.

104 Boetes 
Herenweg
Heemstede - De politie hield 
4 maart tussen 15.00 uur en 
17.30 uur een snelheidscon-
trole op de Herenweg. Hierbij 
reden van de 2620 passanten 
104 harder dan de toegesta-
ne 50 km per uur. De hoogste 
snelheid was 73 km per uur. 

Healer naar 
Bennebroek
Bennebroek - In april komt de 
unieke Engelse healer Tareth 
naar Nederland. Hij verblijft eerst 
enkele dagen in Bennebroek, 
daarna gaat hij naar Rotterdam. 
Voor geïnteresseerden geeft hij 
op dinsdag 6 en woensdag 7 
april avondworkshops in Kunst-
werkplaats Kunstwerkplaats 
Quinta Essentia in Zwaanshoek. 
Tareth, afkomstig uit Glaston-
bury in Engeland, is bekend om 
zijn indrukwekkende kwalitei-
ten als ‘healer’. Diverse acade-
mische instellingen in Engeland 
hebben wetenschappelijk on-
derzoek naar zijn energieën en 
manifestaties verricht. Zijn ca-
paciteiten en werk zijn wereld-
wijd bekend en erkend. 
Workshop 6 april: 19.30 – 21.30 
uur, kosten: 15,- euro. Op 7 april: 
19.00 – 22.00 uur, kosten 45,- 
euro. Meer informatie: peter-
vanderhoeven@gmail.com, 06-
51784353 / milly.urday@gmail.
com, 023-5849436.

Meld je aan voor eind maart
Win een metamorfose bij

Hair & Beauty Lounge
Heemstede - Hair & Beauty Lounge Heemstede 
aan de Blekersvaartweg 14 geeft iedere maand 
een complete metamorfose weg!  Mieke Hulsber-
gen van Hair & Beauty Lounge Heemstede ver-
telt: “Voordat we beginnen wordt er tijdens een 
ontspannen kennismaking in de lounge, eerst 
goed gekeken naar wie er bij ons in de stoel zit. 
We bekijken hoe we op gebied van schoonheid 
het beste in u naar voren kunnen halen, op zo’n 
manier dat u uzelf blijft. Een combinatie van ge-
laatsvorm, huids- en haarkleur, de kleur van de 
ogen, maar ook het karakter en levensstijl, spe-
len daarbij natuurlijk een belangrijke rol. 
Samen met onze winnaar gaan we opzoek naar 
de look die het beste bij hem of haar past! We 
richten ons hierbij vooral op haar en make-up. Er 

wordt gekeken naar nieuwe modetrends en we 
halen de trukendoos uit de kast! Iedere tweede 
week van de maand kunt u het resultaat van de 
metamorfose van de maand bewonderen in een 
uitgebreide special van de Heemsteder, waarin 
onze winnaar in de spotlights zal worden gezet. 
De metamorfoses zijn terug te zien op onze web-
site: www.hblheemstede.nl

Wilt u uzelf opgeven of kent u iemand waarvan 
u vindt dat diegene écht een metamorfose heeft 
verdiend? Dan kunt u uzelf of iemand anders t/m 
woensdag 31 maart aanmelden via het inschrijf-
formulier aan de receptiebalie van Hair & Beauty 
Lounge Heemstede, Blekersvaartweg 14a, 023-
5474435.



Jubilarissen bij EHBO Heemstede
Heemstede – Maar goed dat de 
Crayenesterschool beschikt over 
een grote ruimte waar de he-
le aanhang van de Heemsteed-
se EHBO inpast, want donder-
dagavond was de bak vol. Bij-
zondere mensen werden naar 
voren gehaald door voorzitter 
Martin Michiels en toegespro-
ken door de voorzitter van het 
districtsbestuur KNV Noord-
Holland, de heer Henk Bleker. 
De eerste Dr. Tilanus medail-
le was voor Cees Beerthuizen, 
25 jaar lid en sinds 1990 ver-
bonden aan EHBO Heemstede 
als instructeur. .Daarnaast was 
hij van 1986 tot 1998 voorzit-
ter. Hij was destijds bij de trein-
ramp bij Hoofddorp een van de 
eersten die hulp verleende. Zijn 
vrouw Nelie Beerthuizen-Schen-

kel was eveneens 25 jaar lid en 
is actief als poster bij evenemen-
ten. Zij kreeg een zilveren draag-
penning van Bleker. Zoon Jeroen 
en dochter Miranda hebben hun 
EHBO diploma bij de vereniging 
gehaald. Ze komen wel later aan 
de beurt voor hun 25 jarig jubile-
um. Henk Kempe haalde in 1981 
zijn EHBO diploma en heeft bij 
vele evenementen gepost en tal-
loze malen eerste hulp verleend, 
zowel in zijn werk als op de cam-
ping tijdens vakanties. 
Ook daar zitten ongelukjes in 
een klein hoekje. Al 47 jaar is 
de arts Martien Houtkoper ver-
bonden aan de EHBO Heemste-
de, maar nooit lid geweest. Toch 
kreeg hij de bronzen Dr. Tilanus 
medaille. Martien was de ver-
enigingsarts, later examenarts 

en gastspreker op oefenavon-
den. Ook nu trad hij op als  spre-
ker uit een ver verleden. Hij ging 
vijftig jaar terug naar de Bank-
astraat in Heemstede, waar hij 
als onervaren arts in de kraam-
kamer stond, waar hij met al-
le steun van een verloskundige 
de jubilaris Cees Beerthuizen ter 
wereld hielp komen. Hij had voor 
Cees een aandenken meegeno-
men, een inmiddels antiek injec-
tiespuitje van glas en chroom. 
Geen EHBO feest zonder Zus-
ter Petra de Knegt die weer een 
feestlied op alle jubilarissen ge-
maakt had en voordroeg. Waar-
na de bar openging en Henk 
Kempe in navolging van de le-
gendarische Willem Schuilen-
burg, de tap hanteerde. 
Ton van den Brink
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Koninklijke HFC volledig de weg kwijt
Regio - Nadat HFC verleden-
week al tegen een 6-0 neder-
laag was opgelopen, bleek het 
de afgelopen zondag niet veel 
beter. Met 1-4 moest HFC zich 
gewonnen geven tegen Zeebur-
gia uit Amsterdam.

Het duel begon twaalf minuten 
te laat omdat de scheidsrechter 
alle spelerspasjes een voor een 
wilde vergelijken met de spelers. 
Uiteraard vond hij geen onregel-
matigheden, want op dit niveau 
sjoemelt men niet met namen en 
pasjes.
Uit niets bleek dat HFC voor 
de titel streed en zag, door de 
tweede verliespartij in twee we-
ken, het kampioenschap achter 
de horizon verdwijnen. Zeebur-
gia had met veel grotere cijfers 
kunnen winnen, maar waren 
onnauwkeurig in de afwerking. 
HFC kon hier vrijwel niets te-
genoverstellen. Het enige doel-
punt dat de Haarlemmers maak-
ten kwam uit een strafschop.
Al na vijf minuten was het raak 
voor Zeeburgia. Na een slim 
steekballetje van Max Ribbens 
was het Mo Madani die een niet 
te missen kans verzilverde. HFC 
stond als aan de grond gena-
geld. Toch krabbelde de ploeg 

uit de Haarlemmerhout overeind 
en ging wat beter spelen. Veel 
verder dan wat corners en wat 
slappe schoten kwamen zij niet. 
Een penalty voor HFC bracht 
uitkomst. Een van de Zeeburgia 
verdedigers kwam ten val en viel 
met zijn arm op de bal. Scheids-
rechter Kramer was resoluut en 
legde de bal op de stip. Tunzai 
Yener twijfelde geen moment en 
schoot de bal perfect binnen.
De boomlange doelman van 
Zeeburgia, de uit de A1 jeugd 
geplukte Loyd Dielengen, pakte 
iedere hoge bal die in zijn straf-
schopgebied voorbij flitste. Nog 
voor rust ging er iets vreselijk 
mis bij HFC. Een teruggespeel-
de bal op de doelman raakte 
de rug van verdediger Roy Ver-
kaaik. De bal viel voor de voe-
ten van Roella Rozendaal die de 
bal messcherp achter HFC goa-
lie van Rossum schoof.
Na rust was HFC niet bij mach-
te het tij te keren en toen in 
de 61ste minuut Yener uitblin-
ker Najib El Gourai onderuittrok 
kreeg Zeeburgia de 3e goal op 
een presenteerblaadje. De toe-
gekende penalty werd door de 
zojuist ingevallen Karim Bullut 
benut.
HFC wilde wel maar kon niet en 

het wachten was op nog meer 
succes voor Zeeburgia. Dat 
kwam al in de 71ste minuut toen 
een schitterende pass over wel 
40 meter werd verzonden door 
Madani die Bullut vrijspeelde 
om zijn tweede doelpunt van de 
middag te scoren.
Zeeburgia was feller en be-
schikt over spelers met een goe-
de techniek. HFC, ook niet ge-
speend van technische en actie-
ve spelers kon dat kennelijk de-
ze dag niet omzetten in goed, 
snel en verzorgd spel.
Twijfels bij de HFC aanhang over 
de invulling van de posities door 
trainer Anneese. Zo liet hij Car-
los Opoku op het middenveld 
spelen, een positie waar deze 
speler niet tot zijn recht komt. 
Een vroegtijdige wissel viel hem 
ten deel. Dit stond echter in het 
niets vergeleken met de totale 
off day van de ploeg als geheel. 
HFC handhaaft zich op de der-
de plaats op de ranglijst en moet 
alle zeilen bijzetten om bij de 
bovenste te eindigen en zo pro-
motie af te dwingen. Misschien 
dat de door ziekte afwezige aan-
voerder Jochem Lindenhovius 
vanaf de volgende wedstrijd het 
tij kan doen keren.  
Eric van Westerloo

Gelijke score voor 
zwemsters van HPC
Heemstede - Zaterdag 27 fe-
bruari vond een belangrijke na-
tionale wedstrijd voor aanstor-
mende synchroonzwemtalenten 
plaats: De interkring junioren in 
Rotterdam. Er gingen 3 meisjes 
van HPC naar toe om hun solo 
en duet te zwemmen. Er gingen 
2 coaches mee!
’s Ochtends trainden de meiden 
om nog de laatste dingen door-
nemen. Daarna maakten ze hun 
haren in orde. Synchroonzwem-
sters houden hun haar tijdens 
het zwemmen in model door het 
met een laagje gelatine te be-
strijken. Natuurlijk hoort bij een 
uitvoering ook prachtige make-
up. Tijdens de voorbereiding be-
gonnen de zwemsters de gezon-

de spanning te voelen die nu 
eenmaal bij zo’n grote wedstrijd 
hoort. Bij de solo’s zwommen 
Nikita van Groenigen en Ma-
rit Hoogland van HPC. Heel toe-
vallig kregen ze van een 14-kop-
pige jury allebei precies hetzelf-
de puntentotaal, namelijk 57.633. 
Toen alle solo’s waren geweest 
kwamen de duetten; daar zwom-
men Nikita van Groeningen en 
Daisy Crabbendam van HPC. De 
dames hebben goed gezwom-
men en behaalden 53.838 pun-
ten. Mocht je zin hebben om ook 
eens een synchroonzwemkunst 
aan te leren, neem dan con-
tact op met Nynke Muller (023-
5355949 of mail: rebergenmul-
ler@chello.nl).

VEW speelt gelijk tegen RKAVIC
Heemstede - Afgelopen zater-
dag speelden VEW-2 en VEW-
1 tegen RKAVIC uit Amstelveen. 
Om 12.00 uur was het de beurt 
van het tweede om de punten 
binnen te halen. De eerste helft 
werd afgesloten met een 1-0 
voorsprong, de tweede helft was 
voor de gasten. De einduitslag 
was 1-4.
Om 14.30 uur was het de beurt 
aan het eerste. Ook hier be-
gon VEW goed en stond na een 
kwartier met 1-0 voor. De gasten 
waren, met de wind mee, sterker 
maar verdedigend had VEW grip 
op de wedstrijd. De rust ging 
dan ook in met een 1-0 voor-
sprong. De tweede helft een an-
der verhaal. RKAVIC ging vol op 
de aanval spelen en met succes, 
want na vijftien minuten werd er 
verkeerd verdedigd en het was 
1-1. De gasten gingen door en 
weer was het verdedigend zwak 
bij VEW, 1-2. De VEW-aanhang 
gaf niet veel meer voor de kan-
sen van thuisclub, totdat Mar-
tijn Roozen het op z’n heupen 
kreeg. Als een raket sloeg de bal 

in het doel, 2-2,  de gelijkmaker 
voor VEW een Roozen zijn twee-
de doelpunt.In de laatste tien 
minuten gebeurde er van al-
les: de net ingevallen maar licht 
geblesseerde Michiel Dekker 
kwam twee keel alleen voor de 
RKAVIC keeper maar wist niet 
te scoren. Ook VEW had geluk, 
een van dichtbij ingeschoten bal 
kwam via de binnenkant van de 
paal in de handen van Michael 
van Gennip.

Het programma voor
zaterdag 13 maart:
Roda’23-1- VEW-1  14.30 uur
VWHEDW-2- VEW-2  14.30 uur
VEW-3   nog niet bekend
VEW-4- VWHEDW    14.30 uur
HBC-vet- VEW-vet     14.30 uur
VEW-b- RCH-b     10.30 uur
AMVJ-c- VEW-c     09.30 uur
VSV-d- VEW-d       10.15 uur
Overbos-e- VEW-e1  08.45 uur
VEW-e2- DSS.-e     09.30 uur
VEW-f- Zw’burg-f    09.30 uur
Vrijdag 12 maart: Zesde ron-
de klaverjas toernooi. Aanvang 
20.00 uur.

Lunchen bij
Restaurant Kota Radja

Heemstede - Chinees-In-
disch restaurant Kota Radja 
bestaat 20 jaar in Heemstede. 
Het restaurant wordt sinds jaar 
en dag gerund door de familie 
Koon, waarbij een uitstekende 
kwaliteit en een aantrekkelijke 
prijs hoog in het vaandel staan: 
een waar begrip in Heemste-
de. Omdat Heemstede een 
populaire winkelgemeente is, 
wordt volgens restaurant Kota 
Radja het winkelgenot alleen 
maar groter als shoppers te-
vens de mogelijkheid hebben 
om even tussendoor lekker te 
gaan lunchen en even bij te 
komen. Niet voor niets han-
teert het restaurant de slogan 

‘Dagje winkelen in Heemste-
de? Dan nu even lekker lun-
chen!’  Kota Radja biedt van-
af medio maart een voorde-
lig 3-gangen lunchmenu voor 
10 euro aan, speciaal voor het 
winkelend publiek in Heem-
stede, dat tussen het winkelen 
door even wil bijkomen en een 
hapje wil eten. 

De familie Koon heet u van 
harte welkom bij restaurant 
Kota Radja in de Raadhuis-
straat 50-52, dat van dinsdag 
tot en met zondag vanaf 12.00 
uur ‘s middags geopend is. Te-
lefonisch reserveren kan ook 
op tel.nr. 023-528 44 13.



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Zaterdag 20 maart 2010:
   Landelijke compostdag
•  Aangepaste raadsagenda
•  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

De zetelverdeling
VVD:         7 (2006: 6 =  +1) 

CDA:         3 (2006: 4 =   -1) 

PvdA:         3 (2006: 4 =   -1) 

GroenLinks:        2 (2006: 3 =   -1) 

HBB:         2 (2006: 2 =    2)

D66:         4 (2006: 1 =  +3) 

Nieuw Heemstede:        0 (2006: 1 =   -1)

Gekozen kandidaten

1 van de Stadt, P.H. (Pieter) (m.) 

2 Hooij, H.M.A. (Heleen) (v.) 

4 Brummer-van der Drift, A. (Annelie) (v.) 

3 Leenders, C.G.T.F.J. (Cees) (m.) 

Expositie 
'Kop op, vrolijk en blij' 
tot 30 april 2010

In de hal van het raadhuis van 

Heemstede is een leuke en fl eurige

expositie te zien. Aan de wanden hangen 

schilderijen van de vriendinnen Frances 

Sips en Els Korver.

Na het bewonderen van de schilderijen 

kan gesteld worden dat het plezier van 

het doek afspat, want de dames schilderen 

beiden met een kleurrijk palet. In hun 

schilderijen nemen ze onderwerpen bij 

de staart, die alles te maken hebben met, 

zoals ze zelf zeggen 'kop op, vrolijk en 

blij'. Vrouwenfi guren die met geheven

kinnetje de wereld inkijken, een glas wijn 

en een taartje nooit buiten handbereik. 

Zo’n blijmakertje is vanaf € 25,-- te koop.   

Tijdens de openingstijden van het raad-

huis bent u van harte welkom de exposi-

tie 'Kop op, vrolijk en blij' te komen 

bewonderen.

5 Radix, M.B.H.J. (Michel) (m.) 

6 Brouwers-Oosterbaan, J.C. (Joke) (v.) 

7 Albers, E. (Erik) (m.) 

1 Kuiper-Kuijpers, C.D.M. (Christa) (v.)  

2 Heeremans, W.M.M. (Wim) (m.) 

3 van de Weijer-Lambers, E.G.M. (Els) (v.) 

1 Struijf, J.F. (Sjaak) (m.) 

3 Ruitenberg-Alphenaar, J.H. (Joke) (v.) 

2 Maas, J.H. (Johan) (m.) 

1 Sabelis, I.H.J. (Ida) (v.) 

2 van Vliet, H.H. (Hubertha) (v.) 

1 Ates, R.M.F. (Remco) (m.) 

2 van der Have, A.P. (Annelies) (v.) 

1 van der Hoff, C.V. (Carmen) (v.) 

2 Klaasen, H.M. (But) (m.) 

3 Botter, J. (Jur) (m.) 

4 van der Linden, E.H. (Bert) (m.) 

Vervolgtraject
De komende periode staat in het teken van het formeren van een nieuw college van burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur) 

en het opstellen van een nieuw collegeprogramma. Dit collegeprogramma zal de strategische leidraad zijn voor het gemeentelijke 

beleid voor de komende vier jaar. Ook zal de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd worden (algemeen bestuur).

De inwoners van Heemstede hebben op woensdag 3 maart hun stem uitgebracht voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2010. Het opkomstpercentage bedroeg 64% (landelijk 56%). 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Op de maandagavond voorafgaand aan de verkiezingen werd een lijsttrekkersdebat gehouden waar alle partijen deelnamen aan de

discussie over o.a. verkeer, bouwen en bezuinigen. 



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 openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

HeemstedeNieuws
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www.heemstede.nl
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.

Zaterdag 20 maart 2010: 
Landelijke compostdag
Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval
Op zaterdag 20 maart 2010 kunnen inwoners van de gemeente Heemstede op vertoon van hun 

legitimatie gratis vier zakken compost ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47. 

Wethouder Sjaak Struijf reikt om 09.00 uur de eerste zakken compost uit. De milieustraat is op 

zaterdag geopend van 09.00-16.00 uur. Het is van groot belang om op tijd te komen, want op=op! 

Met deze jaarlijkse compostactie bedanken afvalbedrijf De Meerlanden en de gemeente 

Heemstede de inwoners voor hun inspanning groente-, fruit- en tuinafval (gft) en groenafval 

(zoals snoeihout, takken, gras) gescheiden aan te leveren. Dit organisch afval wordt door 

De Meerlanden in Rijsenhout verwerkt tot compost. Inwoners krijgen het ingezamelde afval 

nu terug in de vorm van compost.

Aangepaste raadsagenda
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 11 maart a.s. om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

LET OP: aansluitend aan deze vergadering wordt de installatieraad gehouden. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 11 maart 2010 

- Vragenuur

Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn

ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt. 

-  Lijst van mededelingen en ingekomen stukken  

-  Onderzoek geloofsbrieven van de raadsleden die gekozen zijn op 3 maart 2010

-  Wat verder ter tafel komt

-  Afscheid van wethouders en raadsleden

-  Sluiting 

Aansluitend aan deze vergadering vindt een openbare vergadering plaats in de Burgerzaal 

van het raadhuis waarin de installatie van de nieuw gekozen leden plaatsvindt. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 11 maart 2010 

- Beëdiging van de raadsleden die op 3 maart 2010 zijn gekozen in de gemeenteraad van Heemstede

- Welkomstwoord aan de nieuwe raad door de burgemeester 

- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 

ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de 

raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Binnendoor
Sinds begin maart wordt in de Binnendoor een deel van de riolering aangepakt en wordt 

een rioolpomp geplaatst. Woningen en winkels in de Binnendoor blijven bereikbaar voor 

voetgangers en fi etsers. Het werkgebied wordt afgezet met hekken.

Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg
Tot eind maart 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het zuidelijke fi etspad 

op de Kerklaan, tussen Blekersvaartweg en Herenweg. Om de overlast tot een minimum te 

beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder ondervinden 

van het werk en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de 

Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en

fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. 

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Tot medio mei 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de 

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de algeme-

ne veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor 

fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot aan de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

In de periode 8 maart tot begin april 2010 is de Binnenweg tussen de Julianalaan en de 

Cloosterlaan afgesloten voor autoverkeer. Omleidingsroutes zijn met borden aangegeven. 

Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig over loopschotten) langs het 

werkgebied. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Gelderlandlaan en Brabantlaan, gedeelte tussen Provinciënlaan en 
Gelderlandlaan 
Van half februari tot half juli 2010 worden in de Gelderlandlaan en Brabantlaan, in het 

gedeelte tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan de bestrating en riolering vervangen. 

Ook wordt drainage aangelegd en worden laanbomen vervangen of verplant. De afsluiting 

van het werkgebied wordt met borden aangegeven. 

Werk aan de weg   

Uittreksel 
bevolkings register (GBA)?

www.heemstede.nl
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Zinkende vaartuigen Glippervaart aan de Kadijk

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat de volgende vaartuigen in de Glippervaart aan het zinken zijn:

- een blauwe stalen roeiboot met witte bovenzijde gelegen t.h.v. Kadijk 4

-  een witte roeiboot met rood/oranje bovenzijde en blauwe bank gelegen t.h.v. de voet-

gangersbrug aan de Kadijk / Joh. Rosenkrantzlaan

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwate-

ren is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmid-

dellijk na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en wet-

houders of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, 

reder of eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door burge-

meester en wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd, respectievelijk de 

lading is verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaren van deze vaartuigen krijgen tot en met 21 maart 2010 de gelegenheid om te 

zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend is dan wel hem te verwijderen. Indien de 

vaartuigen binnen deze termijn niet volledig drijvende zijn dan wel zijn verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders de vaartuigen door middel van bestuursdwang laten verwijderen. 

De vaartuigen worden dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van 

de kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terugkrijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

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

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2010.042  het uitbreiden van de 1e verdieping - Javalaan 13

2010.043  het plaatsen van een geschakelde - Roemer  Visscherplein 9 

  dakkapel op het achtergeveldakvlak    en Camphuysenlaan 1

2010.044  het uitbreiden van de fi etsenwinkel  - Raadhuisstraat 6

   Bikes4kids 

2010.045  het uitbreiden van een woonhuis  - Oude Posthuisstraat 34

Aanvraag sloopvergunning
2010.905  het verwijderen van asbest  - Rijnlaan 142

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 11 maart 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 5 maart 2010)
2010.004  het veranderen van gevelreclame en - Binnenweg 123

  winkelsplitsing  

2010.019  het vervangen van het bestaande - Cruquiusweg 47

  KCA-depot  

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 11 maart 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.037  het plaatsen van een atelierruimte - Hageveld 1

Het verzoek ligt vanaf 11 maart 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

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

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)
2010.15  het verhogen van de nok en uitbreiden - Alberdingk Thijmlaan 28 

  1e verdieping van het woonhuis 

Het verzoek ligt vanaf 11 maart 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

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

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-
dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 
de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer 
u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 

zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich 
richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit 
waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-
ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Kapvergunning(en)

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 kastanje op het perceel van S.E.I.N. Achterweg 5, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede sectie C. 05132. De boom wordt gekapt in verband met de kastanje 

bloedingsziekte en de slechte vitaliteit. 

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

vergunningsvoorschriften verbonden:

-Voor 31 maart van het jaar na de kap dient 1 boom van de 1e grootte te worden geplant   

  met een stamomtrek van 20/25.

- Indien de geplante boom niet aanslaat dient deze voor 31 maart van het jaar na aanplant 

  vervangen te worden door eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.

- De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar

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

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

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  10 maart 2010 zes weken ter inzage 

in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar 

maken.

Agenda’s en 
verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl

Open dag van de zorg
Kijken en doen in het 
Kennemer Gasthuis
Regio - Zaterdag 20 maart opent 
het Kennemer Gasthuis aan de 
Vondelweg 999 in Haarlem-
Noord haar deuren voor het pu-
bliek. De open dag, die duurt van 
10.00 tot 16.00 uur, heeft een ge-
varieerd programma voor kinde-
ren en volwassenen.
Kinderen kunnen met hun knuf-
fel naar de dokter. Na afloop mo-
gen ze samen met hun knuffel 
op de foto bij Lydia van der Meer. 
Van der Meer werkt onder an-
dere voor de Financial Times en 
heeft veel beroemdheden ge-
fotografeerd. Ook is er een ont-
werpwedstrijd voor een e-card. 
De winnende kaart komt in het 
assortiment van het ziekenhuis.
Volwassenen en wat oudere kin-
deren kunnen een kijkje achter 
de schermen van het ziekenhuis 
nemen. In diverse rondleidingen 
wordt een bezoek gebracht aan 
een operatiekamer, het weefsel-
laboratorium en de afdeling ra-
diologie. Ook kunnen bezoe-
kers hun eigen bloed zien stro-
men, krijgen ze een spoedcur-

sus reanimeren en kan men le-
ren hechten. In de oefenruimtes 
van onder andere de fysiothe-
rapeuten en logopedisten kun-
nen diverse evenwichts-, luis-
ter- en spraaktestjes worden ge-
daan. Ook de oefenkeuken voor 
revaliderende patiënten is open-
gesteld. Stoppen met roken? Be-
vallen in een kraamsuite in ons 
ziekenhuis? Beter slapen? We-
ten hoe u van uw hoofdpijn af 
kunt komen? Dit en nog meer 
komt aan bod op de informatie-
markt. In 30 kramen presenteren 
verschillende afdelingen van het 
ziekenhuis, diverse patiëntenver-
enigingen en -organisaties en de 
Haarlemse bibliotheek zich. Het 
Kennemer Gasthuis is de groot-
ste werkgever van Haarlem. Wer-
ken in ons ziekenhuis betekent 
werken in een omgeving met vol-
op ontwikkelingsmogelijkheden. 
Niet voor niets zijn zij een oplei-
dingsziekenhuis. Tijdens de open 
dag is er informatie over werken 
én leren in het Kennemer Gast-
huis. Zie ook www.kg.nl.

Vakantieadressen gezocht voor 
Franse en Duitse kinderen
Regio - Europa Kinderhulp zoekt 
vakantieouders die in de zomer-
vakantie vakantiekind een on-
vergetelijke vakantie wil geven. 
Het gaat om kinderen die wei-
nig zekerheid kennen in hun be-
staan en moeten opgroeien in 
erbarmelijke situaties. Kinderen 
van 5 tot 12 jaar voor wie de va-
kantie heel lang duurt. Het ont-
breekt hen aan speelruimte, 
aandacht en zorg. De voor ons 
zo gebruikelijke zorg is er niet; 
warme maaltijden, veiligheid en 
bovenal kind mogen zijn. Kunt u 
een vakantiekind een onvergete-
lijke vakantie bieden? Durft u de 
uitdaging aan?
Van de gastouders wordt niet 
verwacht dat ze de taal vloeiend 
spreken maar dat ze zich met 
een paar eenvoudige woorden 
weten te redden. Na zo’n vakan-
tie zijn deze kinderen (en u ook) 
een ervaring rijker en zal u erva-
ren hoeveel Nederlandse woor-
den uw gastkind heeft geleerd.

Het is niet niks is om drie weken 
lang een kind van een ander in 
huis te hebben. Europa Kinder-
hulp besteedt daarom veel tijd 

Evie zoekt een gastgezien voor de 
vakantieperiode.

Kerkdienst in ziekenhuis
Regio - Zondag 14 maart om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in 
het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel met een oecumenisch karak-
ter. Iedereen is welkom. De kerkzaal bevindt zich op de begane 
grond naast het restaurant (volg route 55). Voorganger is pastor 
mevrouw A. Hoekman. De zang wordt ondersteund door de Pe-
tracantorij uit Heemstede. (avondmaalviering)

aan de voorbereiding en ook tij-
dens de verblijfsperiode staat u 
er niet alleen voor. 
Eén van de doelstellingen die Eu-
ropa Kinderhulp nastreeft is dat 
gastouders hun gastkind mogen 
terugvragen. Als na het eerste 
jaar blijkt dat het goed klikt bin-
nen het gezin heeft u de moge-
lijkheid om een speciale band op 
te bouwen met uw gastkind. Het 
spreekt voor zich dat dit heel be-
langrijk is in hun jonge leven.
Naast de genoemde Duitse en 
Franse kinderen komen er ook 
kinderen uit Nederland, en Oos-
tenrijk.
Meer info: www.europakinder-
hulp.nl  Of bel: Ellen Koek tel: 

0251-21 25 00, Elly Dantuma tel: 
0251- 23 84 07 of Jolanda Lan-
gedijk tel: 072- 503 92 31.


