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Paartje pestvogels
Heemstede - Op de grens van Heemstede en Bennebroek in 
de tuin van de familie Bomhof op de Glip streek vorige week dit 
paartje pestvogels neer. Frans Jansen maakte er foto’s van want 
de beestjes zijn hier zeldzaam!

Afscheid van tien raadsleden

Het langstzittende raadslid Edo 
Boonstra (D66) was als eer-
ste aan de beurt. Heeremans 
schetste de grote betrokkenheid 
van Edo bij de wereld, de kunst, 
de geschiedenis maar boven-
al bij Heemstede. Dat Edo soms 
sneller sprak dan dat hij dacht 
hadden de raadsleden door de 
jaren heen voor lief genomen. 
Uiteindelijk sloot Boonstra zijn 
inbreng wel af met een helder 
standpunt. Bij het vertrek van 
Ruud Prins (NH) merkte de bur-
gemeester op dat hij in de loop 
der jaren milder was geworden 
en het politieke spel altijd mee-
speelde. Regelmatig voorspelde 
hij de uitkomst van besluitvor-
ming. Zij sloot af met de opmer-
king “Een oude kip geeft krach-
tige bouillon”.

Over het afscheid van John Wul-
fers kon zij kort zijn. John zo 
zei ze, vond het welletjes. Het 
werd nu tijd voor andere dingen 
dan de politiek. Volgens de da-
mes in de organisatie was John 
het meest charmante manne-
lijk raadslid. Heeremans prees 
zijn vermogen tot relativeren en 
de wijze waarop hij heftige dis-
cussies met een kwinkslag kon 
doen omslaan.
Ook Huub Peeperkorn(VVD) 
nam afscheid, maar omdat hij 
- als Van de Stadt wethouder 
wordt - weer terug komt in de 
raad, moet hij nog wachten op 
een gloedvolle betoog.

De burgemeester stond vervol-
gens stil bij het vertrek van Gree-
tje van Ierschot (CDA). Zij werd 
geroemd om haar grote betrok-
kenheid bij de gemeenschap en 
het was opgevallen dat als er iets 
te doen viel in de gemeente zij 
daarbij altijd aanwezig was. Zij 
was vasthoudend bij de te be-
handelen onderwerpen en toon-

de haar menselijkheid. Volgens 
Heeremans ging het haar om de 
wereld beter te maken.
Erik-Jan van Emmerik(VVD) was 
opgeklommen van actievoerder 
tot raadslid. Regelmatig prik-
kelde hij zijn collega’s door het 
uitlokken van felle discussies. 
Hij wilde op hoofdlijnen bestu-
ren en kon zijn verlies accepte-
ren als een sportman. De burge-
meester verwacht dat Erik-Jan 
op de een of andere wijze wel 
weer actie zal gaan voeren. 

De niet van onderkoelde hu-
mor gespeende Peter Van der 
Velden(CDA) hield van tempo 
bij de vergaderingen en hield 
vast aan de afgesproken proce-
dures. Hij toonde zich vaak on-
buigzaam. Het was de burge-
meester opgevallen dat Van der 
Velden niets op had met de post 
onvoorzien op de begroting, dit 
was hem een doorn in het oog.
Nanu Beekman (PvdA) combi-
neerde baan, raadslid en moe-
derschap en toch zag zij kans 
de stukken goed te lezen voor-
dat zij deelnam aan de vergade-
ringen. Dit alles bij elkaar opge-
teld wordt naar verloop van tijd 
te veel. Vandaar haar keuze om 
met het raadswerk te stoppen. 
Heeremans prees haar analyti-
sche vermogen en haar streven 
naar kwaliteit.

Pieter Van der Hoeven was vol-
gens de burgemeester de man 
van het Openbaar Vervoer. Hij 
bepleitte via zijn partijbroeders 
bij de Provincie meer aandacht 
te schenken aan het openbaar 
vervoer in onze regio. Initiatie-
ven om het vervoer in de regio 
te verbeteren konden altijd op 
zijn steun rekenen. Zijn enthou-
siasme wilde Pieter graag on-
dersteund zien door beleid.
Volgens Marianne Heeremans 

is het bij Pieter “je krijgt wat je 
ziet”.

Ten slotte werd er afscheid geno-
men van de nestor van de raad 
Henk Koetsier (77) van Groen-
Links.
Zelden ging er een vragenuur-
tje voorbij zonder een vraag van 
Henk. Jong van geest en nog 
steeds nieuwsgierig naar wat er 
zich in Heemstede en het land 
afspeelt, leverde hij zijn bijdra-
ge aan de debatten. Henk was 
breed maatschappelijk berok-
ken. Als dominee was hij bij uit-
stek de man van het gesproken 
woord.

De aftredende raadsleden wer-
den nog toegesproken door par-
tijgenoten en mochten ook zelf 
een dankwoord uitspreken. Dis-
sonant in dit geheel was de rede 
van Ruud Prins (NH) die voorbij 
ging aan de samenwerking met 
anderen en zijn ervaringen als 
raadslid. Hij koos er voor om de 
verkiezingsuitslag te duiden.
De VVD had gewonnen omdat 
Rutte het aardig deed. Het CDA 
en de PvdA hadden verloren op 
basis van de landelijke gang van 
zaken. GroenLinks had het goed 
gedaan in de raad. D66 kon hij 
feliciteren, maar wees op het 
Pechtold-effect en voorzag voor 
deze partij in de toekomst weer 
een neergang. HBB wilde niet 
aan een samenwerking met zijn 
partij en dat vond hij niet ver-
standig. Dat hijzelf of zijn partij 
niet meer terugkomt in de raad 
kon hij maar met moeite aan-
vaarden. Achteraf, in de wan-
delgangen vonden zijn collega’s 
het jammer, dat hij niet met op-
geheven hoofd de arena verliet. 
Hij had beter kunnen terugblik-
ken op dat wat hij door de jaren 
heen had bereikt. 
Eric van Westerloo
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Heemstede - Tien zittende raadsleden na-
men afscheid van de gemeenteraad en daar-
voor in de plaats kwamen uiteraard weer tien 
nieuwe raadsleden terug. Burgemeester Ma-
rianne Heeremans had ten afscheid voor ieder 
vertrekkend raadslid een passende rede voorbereid.
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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)

Van Merlenlaan 7 dateert uit 1910, is nu dus precies honderd 
jaar. Gebouwd met kenmerken uit verschillende stijlepisodes. 
Het pand heeft een onregelmatig grondplan, is onderkelderd 
en bestaat uit twee bouwlagen en een kapverdieping onder 
een schilddak dat gedekt is met rode Tuile du Nord dakpan-
nen. De gevels zijn gemetseld in grauwe baksteen in staand 
verband en worden verlevendigd door sierbanden en gele 
verblendsteen. Tussen de verdiepingen is een zwart glazen 
naambord aangebracht met opschrift “Welgelegen”. De twee 
serres boven elkaar aan de rechterzijde van het pand zijn 
beeldbepalend. Van de oorspronkelijke representatieve af-
werking zijn vrijwel alle elementen bewaard gebleven. Het 
tochtportaal en de middencorridor bezitten een terrazzovloer 
met decoratieve, florale motieven en een relatief hoog op-
gaande wit betegelde lambrisering, die versierd is met ova-
le siermotieven. Het huis heeft binnendoorgangen met pa-
neeldeuren en profiellijsten. Het tochtportaal, de middencor-
ridor en de aangrenzende vertrekken hebben geornamen-
teerde stucplafonds met deels Jugendstilmotieven en deels 
Loderwijkstijlmotieven. De kamer en suite heeft nog de oor-
spronkelijke in visgraat gelegde massief eiken parketvloer 
met dubbele bies. De voorkamer en de zijkamer hebben een 
zwart marmeren geprofileerde schoorsteenmantel met een 
rechthoekige schoorsteenboezem erboven. De trap naar de 
verdieping heft een sierlijk gevormde trappaal en handlijst 
die tot aan de zolder doorloopt. Het merendeel van de ven-
sters bezit nog het oorspronkelijk getrokken vensterglas. De 
oorspronkelijke kleurstelling op het houtwerk is overal be-
houden gebleven. Op de schuifdeuren van de kamer donker-
bruin en in de serre oranje, geel.
In december 1972 betrokken Johannes en Justine van der 
Weiden het huis nadat het een half jaar te koop had gestaan. 
Met al twee kinderen en net een tweeling, was een groter 
huis welkom, temeer omdat dit Justine als vertaalster Duits 
en les gevend in die taal, de luxe van een eigen werkkamer 
mooi uitkwam en Johannes als universitair docent sociolo-
gisch bouw en wonen, deels thuis wilde werken. Een huis dat  
zowel van binnen als van buiten geheel gaaf is gebleven. On-
langs zijn bij de schilderbeurt de oude binnenkleuren bruin 
en oranje gehandhaafd waar je nu alles wit zou maken. Het 
behang is uiteindelijk in België nog gevonden met een bij-
zonder Jugendstil motief. Johannes en Justine zijn blij met 
hun status gemeentelijk monument; het authentieke karak-
ter, zowel binnen als buiten, komt bijna niet meer voor. 
Ton van den Brink

Heemstede – De trots van Heemstede door de gemeente 
is in kaart gebracht met een gemeentelijke monumen-
tenlijst, waar eind 2009 een aantal monumenten aan zijn 
toegevoegd.  De Heemsteder gaat deze monumenten 
aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand ge-
komen door ijverig werk van de Historische Vereniging 
Heemstede- Bennebroek, die de feitelijke aanzet heeft 
gegeven  om tot een gemeentelijke monumentenlijst te 
komen. Door de gemeente zijn de objecten, meest woon-
huizen, voorzien van een bruin informatiebordje met 
daarop de bijzonderheden van het gebouw. Deze bordjes 
zijn mede gesponsord door de ANWB.

Heemstede – Op dit moment is 
de reconstructie van het twee-
de deel van de Binnenweg aan 
de gang. Dat betekent toch – 
hoe je het ook wendt of keert 
– overlast. Een aantal onderne-
mers van de Binnenweg zoals 
Verfhandel Ree Deco Home en 
overbuurman Boekwinkel Blok-
ker, maken er maar gewoon een 
feestje van. Vlaggetjes, ballon-
nen en een springkussen in de 
vorm van een blik verf. Ook Life-

Style, Brabant schoenenhuis en 
Toddlers etaleerden hun waar 
aan het hekwerk.
De winkeliersvereniging maakte 
er iets moois van door voor al-
le leden winkeliers voor de deur 
een rode loper uit te rollen. Vol-
gens de initiatiefnemer Jasper 
de Zwart van Verfhandel Ree 
zorgt de rode loper voor een uit-
nodigende aanblik waar zowel 
de winkeliers als de consument 
erg leuk op reageren.

Van de nood
een deugd maken...

Welgelegen aan de Van Merlenlaan

Smokkelspel
bij Plexat
Heemstede - Het is weer tijd 
voor het vet leuke Smokkel-
spel! Wat we smokkelen? Dat 
blijft nog even geheim…. kom 
ook voor een avond vette lol 

met leeftijdgenoten, vrienden en 
vriendinnen.
‘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 op 
vrijdag 26 maart langs voor een 
coole avond.
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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.

Op drift
 Vol overtuiging van wal gestoken

Dobbert hij nu doelloos
In ‘t rond

Alles over boord gegooid
Geen vaste ligplaats

Vogelvrij
Zoals zijn levensstijl

Stuurloos
 

Merels
 Bij ‘t ochtendgloren
Luister ik naar jullie

Lied van saamhorigheid
Trouw aan elkaar

Verliezen elkaar niet
Uit ‘t oog

Elke morgen geniet
Ik van jullie ochtendconcert

 
Loes Jonker-van der Meer

Dichtstorten

Advies voor herstellen en beschermen
Zonschade? Doe de gratis huidecho 
bij apotheek Groenendaal

Ook dagelijks daglicht bestaat 
uit ultraviolette straling en met 
name de zogenoemde langgol-
vige straling dringt soms diep 
door in de huid. En dit is niet al-
tijd zonder gevolgen. Door een 
verandering van het DNA kun-
nen pigmentvlekken en een ver-
lies van elasticiteit en uitdroging 
van de huid ontstaan. 

Wilt u weten in welke mate uw 
huid heeft geleden en hoe u de-
ze kunt verbeteren? Ook bij uw 
apotheek Groenendaal aan de 
Valkenburgerlaan 50 in Heem-
stede kunt u hier achter ko-
men. Op dinsdag 23 maart aan-
staande kunt ook u van 10.00 
tot 17.00 uur een gratis huide-
cho scan krijgen. Met een ul-
trasound echo apparaat, bekend 
uit de verloskunde praktijk, krijgt 
u een heel precies beeld van de 
gezondheid van de diepere la-
gen van uw huid. De huidecho 
specialiste kan u dan adviseren 

hoe u uw huid kunt herstellen 
en beschermen. De huidecho 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Beauté Pacifique.

De door Deense dermatologen 
ontwikkelde dermaceutica van 

Heemstede - In de regel maakt de zon ons vrolijk en zorgt 
het voor de aanmaak van vitamine D in ons lichaam. Echter 
veelvuldig, en vooral onbeschermd, zonnen kan ook leiden 
tot zonschade. Vroegtijdige huidveroudering, verbranding en 
soms nog erger.

Beauté Pacifique zijn na Scandi-
navië, Duitsland en Amerika nu 
ook beschikbaar in Nederland. 
Ze herstellen de ouder worden-
de, zonbeschadigde of geïrri-
teerde huid en helpen bij acné, 
rosacea, psoriasis en eczeem. 

Aangezien eerdere huidecho da-
gen druk bezocht zijn wordt ge-
adviseerd van te voren een tijd te 
reserveren op het nummer 06-
40889008.   

Heemstede - Met de strenge winter nog vers in het 
geheugen, lonkt de lente dit jaar sterker dan ooit. De 
PLUS-supermarkten spelen daarop in met een Lente-
bloeiers-actie. Wie van maandag 8 maart t/m zater-
dag 17 april zegels spaart bij PLUS, ontvangt een doos 
vol perkplanten om tuin, balkon en/of terras mee op 
te fleuren.  

Tijdens de actieperiode ontvangt iedere klant bij beste-
ding van elke 10,- euro aan boodschappen een lente-
bloeierzegel. Ook zijn er wekelijks extra zegels te ver-
krijgen bij zes actie-artikelen. Een volle kaart van 34 
zegels geeft recht op een tegoedbon. Bij inlevering van 
deze bon krijgt iedere klant op vrijdag 7 en/of zaterdag 
8 mei (het weekend van Moederdag)een doos vol len-
tebloeiers. Een doos bestaat uit Lobelia’s, petunia’s en 
vlijtige liesjes: 30 in totaal. 
Zo kan men ook deze lente de bloemetjes weer buiten 
zetten. PLUS. Beleef het verschil.
U bent welkom bij PLUS aan de Jan van Goyenstraat in 
Heemstede.

Gratis lentebloeiers 
bij PLUS supermarkt

Open huis bij Vera de Backker 
en Pauline de Jong
Heemstede - Wat kunstena-
ressen Vera de Backker en 
Pauline de Jong aan de Ble-
kersvaartweg 20 afgelopen 
jaar ontwikkeld hebben, kunt 
u zondagmiddag in hun ate-
liers bekijken. Vera de Back-
ker heeft hard gewerkt aan 
een nieuwe serie kinderboe-
ken, Pauline de Jong heeft 
met het inslaan van een to-
taal andere kleurige weg ook 
nieuwe thema`s ontdekt.

Bij Vera de Backker staat Bi-
no, de lieve albino pinguïn, cen-
traal in acht prentenboeken die 
zij maakte in samenwerking met 
de Heemsteedse schrijver en 
journalist, Sabine Wisman. Bi-
no is een lieve albino pinguïn. 
Hij speelt de hoofdrol in de acht 
prentenboeken die elk één van 
de acht gedragscategorieën be-
handelt. Een project voor kleu-
ters en bedoeld voor basisscho-
len.  De kleurrijke illustraties in 
de boeken spreken tot de ver-
beelding en bieden de leidster 
of leerkracht ook praktische ver-
werkingsvormen voor gebruik in 
de groep. Met de zachte hand-
poppen van Bino en zijn vriend-
je spelen kinderen makkelijk de 
verhaaltjes na. Op de liedjes-
cd staat bij elk boek een leuk 
liedje. Biologisch verantwoor-
de kleuterboekjes en tijdens de 

open huis is het interessant om 
te zien hoe die boekjes tot stand 
komen, van schets tot werkteke-
ning. 
Bij Pauline de Jong is de ver-
andering te zien van haar rode- 
oranje periode naar het blauw-
groene.  Geen bewuste keuze 
maar een constatering achter-
af. In die rode periode vormden 
huizen, straten en ook gestruc-
tureerde vormen het hoofdthe-
ma met mensen als silhouetten, 
nu zijn de vormen losser, ron-
der, ongedwongen en speelser. 

Maar veelal met mensen op de 
achtergrond, want als sociaal 
therapeut komt de mens steeds 
terug. Kijk eens wat langer naar 
het drievoudige verhaal dat u 
vindt in een tweeluik. Zoek daar-
in de dynamiek van het leven. 
Nieuwsgierig geworden met wat 
daarmee bedoeld wordt? Ga kij-
ken, vragen en praten. Dat kan 
zondagmiddag 21 maart van 14 
tot 17 uur in de ateliers van Vera 
de Backker en Pauline de Jong 
aan de Blekersvaartweg 20.
Ton van den Brink

Pauline (links) en Vera.

Informatieavond borstreconstructie
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis 
en het Adamas Inloophuis orga-
niseren gezamenlijk op dinsdag 
30 maart een informatiebijeen-
komst met als thema Borstre-
constructie, wat zijn de moge-
lijkheden. De avond vindt plaats 
in het Adamas Inloophuis te 
Nieuw-Vennep.
Mevrouw P. Hoekstra, verpleeg-
kundig specialist oncologie van 
het Spaarne Ziekenhuis verzorgt 
de inleiding van de avond.
De heer R.A. Christiano, plas-
tisch chirurg Spaarne Zieken-
huis heeft als onderwerp Borst-
reconstructie, wanneer is dat 
mogelijk, welke mogelijkheden 

zijn er en hoe gaat het in zijn 
werk. Daarna is er ruimschoots 
gelegenheid tot vragen stellen 
en het uitwisselen van ervarin-
gen. De bijeenkomst is bedoeld 
voor (ex)patiënten, hun naasten 
en andere geïnteresseerden.
Aan de avond zijn geen kos-
ten verbonden. Voor informatie 
en aanmelding (verplicht) kunt 
u contact opnemen met (0252) 
680 233 of u kijkt u op www.
spaarneziekenhuis.nl of www.
adamas-inloophuis.nl  
Adres Adamas Inloophuis: Euge-
nie Prévinaireweg 61 te Nieuw-
Vennep. Tijd: 19.30-21.00 uur 
(ontvangst vanaf 19.00 uur).



Regio  – De Haarlemse Akade-
mie is een opleidingsinstituut 
voor schoonheidsspecialisten, 
pedicuren, visagisten en nailsty-
listen. Nieuw in het ruime aan-
bod is de opleiding Imago sty-
list/Personal shopper. Op zon-
dag 25 april wordt een open dag 
gehouden van 13.00 tot 16.00 
uur op de Westerwerf 9c in Uit-
geest waar iedereen kennis kan 
maken met de kwaliteit van het 
onderwijs dat dit opleidingsin-
stituut voor uiterlijke verzorging 
biedt. 
Janine Pieterse en Celine Wig-
gers, die samen de directie vor-
men van de Haarlemse Akade-
mie, bieden nu de opleiding 
Imago stylist aan en dat is uniek 

in Nederland. Janine: “Een Ima-
go stylist inspireert van buiten 
naar binnen! Want positief en 
bewust bezig zijn met uiterlijk 
heeft altijd een positief effect op 
het innerlijk.” De opleiding geeft 
inzicht hoe persoonlijkheid en 
uitstraling met elkaar verbonden 
zijn. Na deze opleiding zijn de 
cursisten in staat om het uiterlijk 
en de uitstraling van een ander 
te analyseren en een persoonlijk 
advies te geven. “De Imago sty-
list helpt dus anderen een per-
soonlijke, natuurlijke en authen-
tieke uitstraling en een gezond 
gevoel voor eigenwaarde te ont-
wikkelen”, aldus Celine. 
De Haarlemse Akademie biedt 
verder allerlei parttime opleidin-
gen op het gebied van schoon-
heidsverzorging en schoon-
heidsspecialiste, voetverzorging 
en pedicure, visagie en make-

up, nailstyling en talrijke gespe-
cialiseerde vervolgopleidingen. 
Het zijn opleidingen op mbo en 
mbo+ niveau.” De Haarlemse 
Akademie staat bekend om op-
leidingen van zeer goede kwa-
liteit, hoge cijfers en een hoog 
slagingspercentage. Wie niet 
goed weet welke opleiding het 
meest geschikt is, kan zich ori-
enteren tijdens de open dag of 
een persoonlijk gesprek aanvra-
gen voor een gedegen advies. 
De circa 120 leerlingen van de 
school zijn afkomstig uit geheel 
Noord-Holland en variëren van 
leeftijd. 
De Haarlemse Akademie is het 
oudste opleidingsinstituut van 
Nederland op het gebied van 
schoonheidsverzorging en als 
enige school in Noord-Holland 
boven het IJ erkend door het 
Ministerie van Onderwijs en de 
Algemene Nederlandse Bran-
che Organisatie Schoonheids-
verzorging. 

Kijk voor meer informatie of het 
bestellen van een brochure op 
www.haarlemseakademie.nl.  
Bezoek de open dag op 25 april 
of bel tel.: 0251-317322. 
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Heemstede – Anne-Ca-
trien Gielens uit de Meer 
en Boslaan fotografeer-
de deze parkieten, ge-
woon bij haar in de tuin. 
“Het lijken net kleine pa-
pegaaien”, mailt ze. Ze 
komen regelmatig op be-
zoek.

Vriendjespolitiek
Nadat de stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 3 
maart waren geteld, bleek D66 de glorieuze winnaar van deze ver-
kiezingen. Uiteraard, D66 Heemstede heeft geprofiteerd van het 
succes dat Pechtold tot nu toe heeft bereikt, gezien de landelijke 
peilingen. Maar het is ook wel duidelijk dat D66 dit succes heeft te 
danken aan Edo Boonstra, die samen met Carmen van der Hoff, de 
kar voor D66 de laatste 12 jaar heeft getrokken en hoewel hij als 
eenmansfractie in de Raad zat, heeft hij er toch voor gezorgd dat 
D66 al die tijd in beeld bleef in de Heemsteedse politiek. Het is dan 
ook schandalig om nu te moeten zien, dat zo een gedreven en loy-
aal politicus als Edo Boonstra die al die tijd een uithangbord voor 
D66 is geweest, zo aan de kant wordt gezet door zijn eigen par-
tij. Door hem op een onverkiesbare plaats te zetten kon D66, Car-
men van der Hoff als ‘tussenpaus’ naar voren schuiven. Oud Heem-
stede-wethouder Marijke Mous had met een aantal medestanders 
binnen D66 namelijk allang besloten dat men niet door wou gaan 
met de man die D66 in Heemstede op de kaart had gehouden. Ge-
makshalve werd Carmen van der Hoff als lijsttrekker gebruikt, om 
de aandacht af te leiden van het in een achterkamertje genomen 
besluit om buitenstaanders, zoals Jur Botter en But Klaasen, naar 
voren te schuiven als beoogd wethouder en fractievoorzitter. Het is 
wel weer duidelijk dat binnen Democraten ‘66, een partij die ‘inte-
griteit’ hoog in het vaandel heeft staan, machtspolitiek en vriend-
jespolitiek hand in hand gaan. Hans van Mierlo zou zich omdraai-
en in zijn graf.
Eric Geels, Cruquiusweg 128, Heemstede
e.geels@planet.nl

INGEZONDEN

Uitverkochte 
voorstellingen
Heemstede - De voorstel-
lingen van de Dames voor 
na Vieren - Koude Kermis 
- op 19 en 20 maart in de 
Luifel zijn uitverkocht.

Jeugdclub Casca
Palmpaasstok 

maken 
Heemstede - Palmpasen is 
eigenlijk een feest van de kerk.
Vroeger mochten kinderen in 
optocht met hun zelfgemaak-
te Palmpaasstok in optocht de 
straat op. Maar een Palmpaas-
stok is ook gewoon heel leuk om 
te maken met snoepjesslingers 
en een vers broodhaantje bo-
venop. Palmpasen is de zondag 
voor Pasen.
Op woensdag 24 maart maken 
de kinderen – inmiddels een 
jaarlijkse traditie bij Casca - bij 
de woensdagmiddagclub een 
Palmpaasstok. 
Kinderen die niet zo van knut-
selen 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 activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 

De woensdagmiddagclub kost 
per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden.
Kijk ook eens op: www.casca.nl, 
voor alle leuke kindercursussen 
en -activiteiten. 

Exotisch bezoek
in de tuin

FM+ HealthClub
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Heemstede
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Met hét eiwitdieet

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

SeniorenFit
Fitness en Groepslessen

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

Fit & Gezond
Fitness en Groepslessen

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

Afvallen!
Met hét eiwitdieet

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

SeniorenFit
Fitness en Groepslessen

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

Fit & Gezond
Fitness en Groepslessen

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

Afvallen!
Met hét eiwitdieet

Opleidingsinstituut voor uiterlijke verzorging 

Maak kennis met de Haarlemse 
Akademie op open dag 

Nieuw raceseizoen 
MACH begonnen
Heemstede - In maart dit jaar 
is bij MACH het nieuwe race-
seizoen van start gegaan. Dit 
seizoen is ook het 35e jaar van 
het bestaan van de club. Model 
Auto Club Heemstede is opge-
richt in 1975. Met ca 250 leden 
is de MACH een van de groot-
ste model auto clubs van Neder-
land. Sinds 1981 bezit de club 
een permanente accommodatie 
aan de Cruquiusweg 45 2102 LS 
te Heemstede. 
Onder de leden bevinden zich 
diverse nationale en internatio-
nale kampioenen.
Alle dagen, maar voornamelijk 
in de weekeinden van de maan-
den maart t/m oktober kunnen 
de leden van het circuit gebruik 
maken om vrij te rijden/trainen, 
mits er geen wedstrijden zijn.
Ieder jaar organiseert de MACH 

een clubkampioenschap voor 
zijn leden, alsmede een aantal 
nationale en internationale wed-
strijden.
Sinds 2000/2001 beschikt de 
club over prachtig nieuw club-
gebouw. Naast gezellig samen 
zijn tijdens vrij rijden, trainingen 
en wedstrijddagen worden er 
voorlichting avonden gehouden.
Meer informatie inclusief de 
wedstrijd kalender 2010 is te vin-
den op de website van de club, 
www.machheemstede.nl



Heemstede - Op zaterdag 20 
maart, tijdens de Open Dag van 
de Zorg opent verpleeghuis en 
zorgcentrum Bosbeek de deu-
ren van 14.00 tot 17.00 uur. Be-
zoekers kunnen terecht voor 
informatie over wonen, vrijwilli-
gerswerk en aanwezige vacatu-
res binnen Stichting Sint Jacob. 
In samenwerking met boekhan-
del Blokker wordt de Nationa-
le Boekenweek afgesloten. Het-
ty Blok komt van 15.00 tot 16.00 
uur uur voorlezen in de kapel uit 
Wanorderlijkheden en andere 
verhalen van Mary Dona.

Open Dag Zorg
Zaterdag middag 20 maart zijn 
bezoekers van harte welkom 
om een kijkje te nemen in ver-
pleeghuis en zorgcentrum Bos-
beek aan de Glipper Dreef 209 
in Heemstede. Om zich te oriën-
teren op een toekomstige woon-
plek of de mogelijkheden voor 
vrijwilligerswerk binnen Bos-
beek. Om 14.30, 15.30 en 16.30 
uur starten rondleidingen die 
een sfeer geven van het woon- 
en werkklimaat in Bosbeek. Bij 
de informatiekraam is divers fol-
der materiaal aanwezig, bijvoor-
beeld over Jacob Thuis zorg of 
het gebruiken van een maaltijd 
in het restaurant van Bosbeek. 
Voor werkzoekenden is een va-
catureoverzicht aanwezig met 
de leer- en werkmogelijkheden 
binnen Stichting Sint Jacob. 

Boekenweek
Sinds 2008 werken Boekhandel 
Blokker en Bosbeek jaarlijks sa-
men tijdens de nationale boe-
kenweek. Het thema van dit jaar 
is jong zijn.
Met haar 90 jaar is Hetty Blok 
het toonbeeld van een vitale 
oudere die op eigen wijze haar 
leven inricht. Daarmee is Het-
ty Blok een sprekend voorbeeld 
van de visie die Stichting Sint 
Jacob nastreeft. Hetty Blok is 
vooral bekend geworden 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 ande-
re verhalen van Mary Dona. Van 
Hetty Blok zelf verscheen recent 
Doe wat je ‘t liefste doet, een 
cd en dvd met haar dierbaarste 
liedjes, radio- en tv-optredens, 
maar ook een fotoboek vol per-
soonlijke herinneringen. Na af-
loop van de voordracht zal zij 
deze boeken tot 16.30 uur sig-
neren in het restaurant van Bos-
beek. 

Drukke week voor Bosbeek
Vrijdag 19 maart participeert 
Bosbeek in de landelijk vrijwilli-
gersactie NL Doet. 5 vrijwilligers 
organiseren een winkelochtend 
en een spelletjesmiddag. Ook 
vieren de zusters dat zij 80, 70, 
60 of 50 jaar geleden zijn inge-
treden.
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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 Haar-
lem-Noord haar deuren voor het 
publiek. De open dag, die duurt 
van 10.00 tot 16.00 uur, heeft een 
gevarieerd programma voor kin-
deren en volwassenen.
Kinderen kunnen met hun knuf-
fel naar de dokter. Na afloop 
mogen ze samen met hun knuf-
fel op de foto bij Lydia van der 
Meer. Van der Meer werkt onder 
andere 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 fysiothera-
peuten en logopedisten kunnen 
diverse evenwichts-, luister- en 
spraaktestjes worden gedaan. 
Ook de oefenkeuken voor re-
validerende patiënten is open-
gesteld. Stoppen met roken? 
Bevallen in een kraamsuite in 
ons ziekenhuis? Beter slapen? 
Weten hoe u van uw hoofdpijn 
af kunt komen? Dit en nog meer 
komt aan bod op de informa-
tiemarkt. In 30 kramen presen-
teren verschillende afdelingen 
van het ziekenhuis, diverse pa-
tiëntenverenigingen en -organi-
saties en de Haarlemse biblio-
theek zich.
Het Kennemer Gasthuis is de 
grootste werkgever van Haar-
lem. Werken in ons ziekenhuis 
betekent werken in een omge-
ving met volop ontwikkelings-
mogelijkheden. Niet voor niets 
zijn zij een opleidingsziekenhuis. 
Tijdens de open dag is er infor-
matie over werken én leren in 
het Kennemer Gasthuis. Zie ook 
www.kg.nl. 
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Hetty Blok leest voor tijdens Open Dag Zorg

Bosbeek een open boek?
Kinderkleding-

beurs
Heemstede – In de Jacoba-
school aan de Lanckhorstlaan 
wordt op zaterdag 20 maart 
een grote beurs met kinder-
kleding gehouden. Het gaat 
om kleren voor het komende 
lente- en zomerseizoen.
De verkoop (maat 80 tot en 
met 182) duurt van 10.30 tot 
12.00 uur. Inbrengen kan op 
vrijdagavond 19 maart van 
19.30 tot 21.30 uur. Zelf labe-
len en inschrijven? Dan een 
letter en het instructiepakket 
aanvragen via de mail: royal-
prins@hotmail.com.

De kleding die is verkocht 
kan meteen na de verkoop op 
zaterdagmiddag tussen 15.30 
en 16.00 uur worden afgere-
kend.
De kleding die eventueel niet 
is verkocht kan worden op-
gehaald of mag worden ach-
tergelaten voor kindertehui-
zen in Oost-Europa (voor 
Stichting Kennemerland Oost 
Europa uit Heemstede).
Van de verkochte kleding is 
80% van de opbrengst voor 
de verkoper en 20% voor de 
beurs.

De organisatie is op zoek 
naar nieuwe beursmedewer-
kers die het vaste team wil-
len komen versterken. Aan-
melden kan via: royalprins@
hotmail.com. 
Kijk ook eens op www.kle-
dingbeursjacoba.hyves.nl.

Teveel 
gedronken om 
nog verder te 

mogen
Heemstede – Op vrijdag-
nacht en zondag in de heel 
vroege morgen heeft de po-
litie rijbewijzen in genomen 
van bestuurders die te diep in 
het glaasje hadden gekeken. 
Beide keren ging het om au-
tomobilisten die op de Dreef 
reden. Op 12 maart hield 
de politie om 23.00 uur een 
48-jarige man uit Heemste-
de aan. De man had zoveel 
gedronken (alcoholpromilla-
ge meer dan 1,3) dat direct 
zijn rijbewijs werd ingeno-
men. Op 14 maart werd een 
38-jarige automobilist van de 
weg gehaald. Ook hier ging 
het om een alcoholpromillage 
van meer dan 1,3. Ook voor 
hem is proces-verbaal opge-
maakt.

Jean Nouvel bij Alliance 
Française Kennemerland
Heemstede – In de Pinkster-
kerk aan de Camplaan vindt op 
vrijdag 19 maart vanaf 20.15 uur 
een lezing plaats over de werken 
van Jean Nouvel. Winnaar van de 
Pritzker prijs in 2008, deze Jean 
Nouvel. Hij heeft de ontwerpen 
van talloze gebouwen in Frank-
rijk op zijn naam staan: zoals het 
Institut du Monde Arabe met de 
karakteristieke gevel, gebouwd in 
de tijd van Mitterand, het Nemau-
sus gebouw inNîmes, de Opera 
van Lyon, Rechtbank in Nantes, 
Museum Quai Branly, Fonda-
tion Cartier. De werken van deze 
eigentijdse architect worden ge-
kenmerkt door een combinatie 
van transparant glas en metaal. 
Zij team is geraadpleegd door 
Nicolas Sarkozy bij diens plan-
nen voor het project rond het 
Grand Palais.
Pierre Burlaud is de spreker van 

vanavond, een onlangs gepen-
sioneerde leraar Duits. Hij zegt 
zelf over deze lezing: “Na in mijn 
werkzame leven veel verteld en 
getoond te hebben over Duits-
land, Oostenrijk en Centraal Eu-
ropa aan een Frans publiek, vind 
ik het erg leuk nu van mijn hob-
by mijn werk te maken en Frank-
rijk aan een buitenlands publiek 
te laten zien.” 

Frans café
Overigens wijst de Alliance 
Française Kennemerland u erop 
dat iedere laatste maandag van 
de maand van 17.00 tot 19.00 
uur in het Frans met elkaar van 
gedachte gewisseld kan wor-
den over van alles en nog wat 
in het ‘Café Français du Kenne-
merland’, nieuwe naam ‘5 K 7’ 
in Café Batifol, Binnenweg 140, 
Heemstede. 

Heemstede - De Heemsteed-
se Kindertuinen van Casca doen 
mee met NL doet. NL doet is de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland op vrijdag 19 maart  
en zaterdag 20 maart 2010. Op 
de website www.nldoet.nl heb-
ben allerlei verschillende or-
ganisaties klussen aangebo-
den waarbij zij extra hulp kun-
nen gebruiken.  Aan de Leidse-
vaart in Heemstede vindt u de 
Heemsteedse Kindertuinen. Hier 
krijgen kinderen de mogelijk-
heid om te tuinieren en zo ken-
nis te maken met alles wat groeit 
en bloeit. Op een eigen stuk-
je grond gaan jongens en meis-
jes van groep 6 en 7 zelf groen-
ten kweken, de grond bewerken, 
mesten, zaaien, planten, wieden 
en oogsten. Met als uiteindelijk 

resultaat: heerlijke verse groen-
ten zoals prei, broccoli, ui, peter-
selie, tomaten of misschien ook 
wel mooie bloemen. We vinden 
het leuk om voor de kinderen 
een kas te plaatsen. De Heem-
steedse Kindertuinen kunnen 
uw hulp gebruiken bij de bouw 
van deze kas. Zodat de kinderen 
ook kennis kunnen maken met 
die groenten die buiten de kas 
niet kunnen groeien, zoals o.a. 
tomaten en paprika’s. Wilt u hel-
pen, meld u dan aan op www.nl-
doet.nl.  Heemsteedse kindertui-
nen zijn een samenwerking tus-
sen Volkstuinvereniging Groe-
nendaal en Casca. Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met Casca op werkdagen 
van 9-12 uur, tel: 023-54838328-
1 of via: mpouw@casca.nl.

Vrijwilligersactie:
nieuwe kas voor Kindertuinen? 
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Bijna mijn hele leven woon ik in Heemstede. Slechts in mijn stu-
dententijd ben ik enkele jaren ‘vreemd’ gegaan. Mijn kinderen zijn 
geboren en getogen in Heemstede en ik moet zeggen, het bevalt. 
Letterlijk en figuurlijk. Vele jaren en vier kinderen later kom ik tot de 
conclusie dat dit dorp echt mijn dorp is. Het mag dan wel een dorp 
heten maar het heeft veel kenmerken van een stad. Veel winkels, 
iets wat voor mij als vrouw, toch nog steeds op de eerste plaats 
staat. Shop till you drop is een van mijn motto’s en dan ben ik hier 
toch wel op de juiste plaats. 
Bijna alles wat een vrouw aan winkels wenst vind ik hier binnen de 
dorpsgrenzen. Nou ja, bijna alles. Maar wat ik niet hier vind is in een 
omtrek van slechts een paar kilometer te vinden. 
Heel soms wil ik wel eens naar de grote stad, Haarlem, om mijn 
grenzen te verleggen. Om te iets zoeken waarvan ik denk dat we 
dat hier niet hebben. 
Het begint dan al bij het parkeren. Omdat ik vrij lui aangelegd ben 
en vanwege het feit dat wanneer ik op de fiets ga, altijd veel te veel 
koop, neem ik doorgaans de auto. 
Een misrekening. 
Op het moment dat ik de auto pak zijn alle parkeergarages bezet. 
Daarnaast is het parkeren in de binnenstad een vrij kostbare aange-
legenheid. Ondanks het feit dat ik graag winkel ben ik wel het type 
‘ons ben zunig’. Het moet goedkoop, het liefst heel goedkoop. 
Reden dat ik vaak op de Binnenweg te vinden ben. Want laten we 
eerlijk zijn. Heemstede heeft het allemaal. Dure winkels, goedko-
pere winkels, schoenenwinkels, toch wel een van mijn favorieten, in 
overvloed, supermarkten, slagers, groentezaken (boeren staat niet 
chique) en uiteraard de Hema. Wat is een dorp zonder de Hema? 
Goed hij had wat mij betreft best iets groter gemogen maar we 
hebben er wel een. 
Bovendien kunnen we in Heemstede (bijna) altijd parkeren. Mis-
schien op dit moment even wat minder omdat ze de Binnenweg 
drastisch aan het verbouwen zijn maar dat gaat wel goed komen. 
Daar heb ik alle vertrouwen in. Het duurt misschien wel wat langer 
maar dan hebben we tenminste wel wat te mopperen, we blijven 
naast Heemstedenaren natuurlijk wel echte Hollanders. 
Toch is er iets wat ik sinds een paar dagen mis. 
Een Glossy. Als Linda, Ruud, Heleen en nu zelfs Gerda er een heb-
ben vind ik dat wij er ook best een mogen hebben. Wie er op de 
cover komt? Ach daar komen we vast wel uit. We zijn tenslotte een 
democratisch dorp. 
Ingrid de Bruijn

Glossy

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.

Bijtjes-actie Tummers brengt
1594 euro op voor Kinderboerderij
Heemstede - Goed nieuws 
voor  de Kinderboerderij en voor 
de imker die er jaren zijn bijen 
hield tot  op 29 januari  vanda-
len een einde maakten aan het 
bijendorp van imker Pim Lem-
mers.  De actie van patisserie 
Tummers heeft 1594 euro op-
gebracht. Annemieke van Tum-
mers Patisserie aan de Binnen-
weg heeft in de afgelopen we-
ken honderden marsepeinen 
bijtjes gemaakt die verkocht 
werden voor het sympathie-
ke doel, de opbouw van bijen-
volken in Heemstede. Een leuk 
startkapitaal dat de imker zon-
dagmiddag in ontvangst mocht 
nemen van eigenaar van Tum-
mers, Vincent van den Bosch en 
Annemieke, te midden van vrij-
willigers van de Kinderboerde-
rij en   nieuwsgierige kinderen. 
Annemieke had nog een taart 
gemaakt met  marsepeinen bij-
tjes en na afloop was het lekker 
taart eten met zijn allen. Bij de 

laatste inspectie van de kasten 
achter de hooischuur door de 
imker, bleek alle leven verdwe-
nen te zijn, geen koningin, geen 
levende bijen. Met de opbrengst 
van de bijtjes van Tummers is 
nu echter een eerste aanzet ge-
geven om nieuwe bijenvolken 
aan te schaffen, nu kan imker 
Pim Lemmers alweer een beetje 
lachen bij het goede nieuws.

Nieuwe bijenstal
Temeer omdat de gemeente een 
nieuwe hooibergstal gaat bou-
wen en de schuilstal voor de 
geiten en de lieveling van de 
kinderen, varken Pien, gaat ver-
nieuwen. Gerdien Oei van de 
Stichting Vrienden van de Kin-
derboerderij vertelde bij het 
taartje dat de Vrienden acties 
gaan plannen. De eerste is op 
Tweede Paasdag, 5 april onder 
de naam:”Kip-ei-bij-erbij”. Hin-
dernislopen met eieren, knut-
selen met eieren, bijencakes 

verkopen, de imker vertelt over 
zijn ervaringen en plannen, het 
varken moet gevoerd worden, 
er zijn voor de kinderen kleine 
klusjes te doen. Op 1 april be-
ginnen de partijtjes weer op de 
Kinderboerderij, dus ezels poet-
sen, stal uitmesten, dieren eten 
geven, cavia`s knuffelen, al-
le klussen die deze winter zijn 
blijven liggen, kom maar op! De 
grote mensen, ondernemers, be-
drijven mogen nadenken hoe ze 
kunnen helpen met de opbouw 
en aanschaf van materialen voor 
de bijenstal, waar het museum 
weer opgesteld moet worden, er 
straks weer honing geslingerd 
moet worden door de kinderen, 
de bijenkast weer in volle glorie 
bekeken kan worden, de Vrien-
den helpen financieel, maar er is 
toch nog meer geld nodig. Kijk 
maar eens op www.kinderboer-
drijheemstede.nl . Bel gerust met 
Gerdien Oei, 023-5478388. 
Ton van den Brink

Eigenaar Tummers, Vincent van den Bosch met imker Pim Lemmers die weer kan lachen.

Spaarnepoort vijf jaar jong!

Spaarne Ziekenhuis en partners 
openen hun deuren op 20 maart
Regio - Het gebouw Spaarne-
poort in Hoofddorp bestaat vijf 
jaar. Daarom houden het Spaar-
ne Ziekenhuis en de zorgpart-
ners op zaterdag 20 maart van 
10.00 tot 16.00 uur een open 
dag. Iedereen die een kijkje wil 
nemen in de ‘keuken’ van het 
ziekenhuis of meer wil weten 
over jeugdzorg, psychische hulp 
of verslavingszorg is welkom. Er 
is veel te zien en te doen, met 
name voor kinderen. Het start-
punt van alle activiteiten is de 
centrale hal van het Spaarne 
Ziekenhuis, Spaarnepoort 1 in 
Hoofddorp. Parkeren is gratis! 
Tijdens de open dag is een in-
formatiemarkt met demonstra-
ties en doe-activiteiten. Daar-

naast is er een route langs zo’n 
twintig poliklinieken van het 
Spaarne Ziekenhuis. Bezoekers 
kunnen hun ogen laten me-
ten, een diabetestest doen, een 
check-up krijgen voor hart- en 
vaatziekten of het laboratorium 
bezoeken. Kinderen kunnen met 
hun zieke knuffel terecht bij de 
knuffeldokter of op de foto als 
chirurg. 
 
Lezingen en rondleidingen
Bezoekers kunnen interessan-
te lezingen bijwonen. Bijvoor-
beeld over verslavingszorg of 
ADHD. Over sportblessures en 
over gastvrije zorg in de psychi-
atrie. Traumachirurg Taco Bijls-
ma vertelt over de hulpverle-

ning vanuit het Spaarne Zieken-
huis na de aardbeving in Haïti. 
Daarnaast zijn rondleidingen bij 
GGZ inGeest, Jeugdriagg, Tri-
versum en Brijder Verslavings-
zorg. Het complete programma 
en de tijden zijn te vinden op 
www.spaarneziekenhuis.nl 
 
Wie doen er mee?
Aan de open dag doen de vol-
gende zorginstellingen mee: 
Brijder Verslavingszorg, GGZ 
inGeest, Jeugdriagg Noord 
Holland Zuid, Medial, Triver-
sum, Stichting Apotheek der 
Haarlemse Ziekenhuizen en 
TranSpaarne, de sector Jeugd-
gezondheidszorg GGD en het 
Spaarne Ziekenhuis.

Politie zoekt gedupeerden 
autodiefstallen
Heemstede – Op maandag 8 
maart hielden politieagenten 
een 16-jarige Heemstedenaar 
aan. De jongen wordt verdacht 
van diefstallen uit niet afgeslo-
ten geparkeerde auto’s. Uit de 
eerste onderzoekingen is naar 
voren gekomen dat de verdach-
te, in gezelschap van enkele an-
dere verdachten, de afgelopen 
weken vermoedelijk enkele tien-
tallen diefstallen heeft gepleegd. 
Dat deden zij in de wijken De 
Glip, Indische buurt en de Schil-
derswijk. Door de politie zijn on-
der meer enkele navigatiesyste-

men en zonnebrillen in beslag 
genomen. 
Tot op heden konden de inbe-
slaggenomen goederen niet 
worden herleid naar benadeel-
den zodat de politie er voor-
alsnog van uitgaan dat de ge-
dupeerden nog geen aangifte 
hebben gedaan. Betrokkenen 
worden verzocht alsnog aangif-
te te doen bij de politie in Heem-
stede. De verdachte is voor na-
der onderzoek ingesloten en de 
aanhouding van medeverdach-
ten zal niet lang op zich laten 
wachten.
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Iets over het proces
De periode van rouw kent 
een begin, een middenstuk 
en een einde. 
Het is belangrijk bij het begin 
voor ogen te houden dat er 
een einde komt aan het grote 
verdriet. De natuur zorgt er-
voor dat je erdoorheen komt, 
ook al kun je dat vaak niet 
geloven. Je zult vaak tegen 
jezelf moeten zeggen dat 
er een ogenblik komt dat je 
opnieuw van het leven kunt 
houden, hoewel je dit onmo-
gelijk lijkt.
Een rouwende beschreef 
zichzelf als iemand die een 
hele tijd op de reservebank 
zat en de wedstrijd niet mee-
speelde. Deze timeout duur-
de meer dan vijftien maan-
den, tot hij een beslissing 
had genomen dat hij verder 
wilde leven. Het is een keuze 
te blijven treuren of te kiezen 
voor datgene wat je aan het 
leven bindt.

Processie van Echternach
Verwerken van verdriet is 
geen rechtlijnig proces. Het 
is meer als een processie van 
Echternach: twee stappen 
vooruit, één stap achteruit, 
ups en downs, progressie 
en terugval. Het is belang-
rijk je te realiseren dat het 
herstelproces bezig is, of je 
je nu beter of slechter voelt 
dan gisteren of vijf minuten 
geleden. Het vraagt veel ge-
duld van jezelf en de durf een 
beroep te doen op hulp van 
mensen om je heen.
Ook vraagt het van jezelf te 
accepteren dat je niet opti-
maal kunt functioneren of 
beschikbaar kunt zijn voor 
anderen. Je kunt het gevoel 
hebben vast te zitten in een 
eindeloos moeras. Je komt 
enkele stappen vooruit, zakt 
opnieuw weg in de modder, 
blijft een tijdlang steken, 
moet terug naar achteren 
uitwijken en via een lange 
bocht proberen opnieuw 
vooruit te komen. Het stap-
pen door een moeras is uit-
puttend; daarom voelen veel 
rouwenden zich zo moe. Het 
vraagt ook aanmoediging 

van mensen om je heen om 
door te kunnen gaan.

Het gevoel niets meer te 
voelen
In een rouwproces kan men 
een heel gamma van gevoe-
lens doormaken. Iemand zei: 
‘Ik heb nauwelijks beseft dat 
het dit jaar lente en zomer 
is geweest. Deze seizoenen 
stonden zo haaks op de kilte 
die ik in mij voelde.’ Het is 
normaal zich verdoofd te 
voelen en de realiteit maar 
deels te beseffen. Dit kan 
beangstigend zijn. Soms is 
er de angst het nooit meer te 
boven te komen. Alle gevoe-
lens zijn normaal, ook het ge-
voel niet meer te voelen. Het 
accepteren van de gevoelens 
als deel van het helingspro-
ces vraagt tijd en geduld.
Het verlies kan bij momenten 
bijna naar de achtergrond 
verdwijnen. Maar plotseling, 
op een moment dat men dit 
helemaal niet verwacht, in 
alle hevigheid weer op de 
voorgrond treden, bijvoor-
beeld bij de eerste crocussen 
in de tuin.
Feestdagen zijn voor rou-
wenden vaak treurdagen, 
dagen van intens gemis. Dat 
is normaal, omdat mensen bij 
feestdagen elkaar opzoeken 
en alles een sfeer oproept 
van gezellig bij elkaar zijn. 

Internetsites over
rouwverwerking o.a.:
www.rouwverwerking.
pagina.nl
www.verliesverwerken.nl,
www.uitvaart.nl
en www.draaikolk.com.

Het volgende artikeltje zal 
gaan over rouwen en de om-
geving.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Rouwverwerking (2)

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

Scout it out!
Fiets mee langs alle 
scoutinggroepen in de regio
Heemstede - De scouting-
groepen in de scouting Regio 
Haarlem zetten 27 maart de 
deuren wijd open. Vanaf 11 
uur kan iedereen meefietsen 
langs de verrassend mooie 
plekjes in de regio Haarlem.

Scouting Regio Haarlem heeft 
vanaf ieder scouting clubhuis 
routes gemaakt,  zodat iedereen 
van scoutinggroep naar scou-
tinggroep kan fietsen. Hiermee 
kan iedereen een eigen rou-
te samenstellen. De clubhuizen 
worden de fietsknooppunten 
van de regio Haarlem.
Zo kan elke route samengesteld 
worden: 
Zo komt er een Spaarneroute, 
die langs het Spaarne alle wa-
terwerkgroepen aandoet.
Of de Duinroute die via het 
duingebied langs Zandvoortse,  
Santpoortse  en Bloemendaalse 
groepen gaat.
Of rondje Zandvoort waarbij ook 
het scouting kampeerterrein ‘t 
Naaldenveld is opgenomen!
En ook rondje Heemstede of 
Schalkwijk. Voor de echte fiets-

liefhebber is een grensroute.
Startpunten en samenstellingen 
worden vermeld op www.scou-
tinghaarlem.nl
Dit is alleen mogelijk omdat al-
le scoutinggroepen in de scou-
ting Regio Haarlem er voor zor-
gen dat zij u kunnen laten zien 
wat scouting is. Samen avon-
turen beleven, codes en tradi-
ties, outdoor activiteiten, uitda-
gend spel,  teamspelen en klei-
ne spelletjes en vooral veelzij-
dig. De hoeveelheid scouting-
groepen in de scouting Regio 
Haarlem zijn geen concurren-
ten maar aanvullingen op elkaar. 
Waar bij de één de nadruk ligt 
op samen spelen, richt de ande-
re groep zich meer op de scou-
ting technieken of zijn tradities 
een belangrijk aspect.  Er is altijd 
een scouting groep in de buurt 
en voor iedereen is er een scou-
tinggroep waar een kind zich 
kan thuisvoelen. 
De “Scout it out” fietstocht (mag 
natuurlijk ook wandelend of 
(stiekem) met de auto gemaakt 
worden) is voor jong en oud, 
voor iedereen die scouting wil 

bekijken, scouting wil beleven, 
als kind op scouting is geweest 
en weer eens herinneringen wil 
ophalen, of juist ouders die een 
groep voor hun kind willen be-
kijken. Buurtbewoners zijn van 
harte welkom om eens een kijkje 
te nemen en te zien wat er bij de 
scouting gedaan wordt. Scouts, 
schoolgenoten, de sportclub, 
buren, ouders, opa’s en oma’s  
die een rond (je) willen fietsen 
langs de prachtige scouting-
plekjes in de Regio Haarlem. Bij 
de meeste scoutinggroep staat 
koffie thee of limonade, er zijn 
ook groepen die mogelijkheden 
voor een lunch bieden. 

Scoutinggroepen laten zien
wat ze doen  
Zo gevarieerd als scouting is, is 
er een gevarieerd aanbod. Een 
opendag met recordpogingen 
in het teken van het getal 100, 
100 raketjes eten of 10 x 10 mi-
nuten spelen.  De scoutingtech-
nieken pionieren, (met palen en 
touw bouwwerken maken), vuur 
stoken en koken of bakken, een 
“gewone” opkomsten voor alle 
leeftijden (5-88) , een spannen-
de kabelbaan, wandel over het 
kampeerterrein ’t Naaldenveld, 
eet marsmellows , enfin ook hier 
veelzijdigheid en alle mogelijk-
heden staan vermeld op www.
scoutinghaarlem.nl 

Deelnemers in Heemstede:

WABO  BWSE ** ingang Ritsema Boskade 2101 GL Heemstede
NJV de Haven WSE Nijverheidsweg 43 2101 JL Heemstede
Spaarnegeuzen BWSE Glipperdreef 223  2103 WH  Heemstede
Graaf Bernadotte BWSE Glipperdreef 199 2104 WG Heemstede
St.Paschalis Baylon BWSE Glipperdreef 199 2104 WG  Heemstede

Meer weten over borstvoeding?
Heemstede - De Vereniging 
Borstvoeding Natuurlijk organi-
seert voorlichtingsavonden over 
borstvoeding. In twee avon-
den wordt o.a. verteld over hoe 
borstvoeding werkt, hoe je moet 
aanleggen, de kraamtijd en de 
tijd erna, hoe je problemen kunt 
voorkomen of oplossen, kolven, 
het combineren van werk en 
borstvoeding, etc. Op deze in-
formele avonden is er gelegen-
heid tot het stellen van vragen 
en óók na de bevalling kun je 
terecht met je vragen. De cur-

sus kan gevolgd worden vanaf 
de 6e maand van de zwanger-
schap. De avonden worden ge-
houden in Heemstede van 20.00 
to 22.00 uur zijn. De kosten zijn 
17,50 euro voor twee avonden, 
incl. een uitgebreid informatie-
pakket en koffie/thee/koek. Wil 
je je opgeven of meer informa-
tie, bel of mail dan met: Jacque-
line Terpstra, contactpersoon 
VBN Heemstede/Haarlem: 06- 
42691048 (niet tussen 13.30-
15.30 uur) e-mail: vbnheemste-
de@gmail.com

Heemsteder actie:
Met korting naar Bach’s Meesterwerk,
de hoogtepunten uit Mattäus Passion

Heemstede - De Matthäus 
Passion van J.S. Bach is de 
grootste muzikale schepping 
aller tijden.  In een twee uur 
durend concert brengt het 
New Romanian Chamber Or-
chestra & Choir en solisten 
o.l.v. dirigent Raymond Jans-
sen de hoogtepunten uit de 
Matthäus Passion ten gehore.  
De hoogtepunten uit de fasci-
nerende kerkgezangen, hart-

verscheurende aria’s en ont-
roerende koorgedeelten van 
de Matthäus Passion zullen 
het publiek ongetwijfeld in ver-
voering brengen en blijft tot de 
laatste indrukwekkende noot  
boeien.
De lezers van de Heemsteder 
krijgen 25 procent korting op 
de voorstellingen van 27 maart 
in de st. Bavokerk in Haarlem. 
Zo kost een kaartje slechts 

41,25 euro in plaats van 55,- 
euro. De kaarten kunnen be-
steld worden bij See Tickets, 
0900-1353 (0,45 euro c.p.m). 
Als u de volgende kortingsco-
de doorgeeft, ‘Heemsteder ac-
tie’, wordt de korting automa-
tisch verrekend. 
Voor meer informatie over 
de hoogtepunten van de 
Matthäus Passion ga naar 
www.ejbentertainment.com



weten dat ze al hoog op de ener-
gieladder staan, maar ze willen 
er nog alles aan doen om hoog 
te eindigen. Kunnen ze met z`n 
allen op 29 mei een spetterend 
klimaatstraatfeest geven dat Ne-
derland zal weten. 
Ton van den Brink 
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VEW verspeelt kostbare punten
Heemstede - In een ‘alles of 
niets’ wedstrijd tegen Roda’23 
verspeelde VEW drie kostbare 
punten. In een, van beide kan-
ten, zeer slechte wedstrijd was 
het VEW die aan het kortste eind 
trok. VEW startte goed met een 
schot van Niels Dekker net naast 
het doel. Al na zes minuten was 
het 1-0, een corner werd niet 
goed verwerkt en de bal lag in 
het net achter Michael van Gen-
nip. Een kans op de gelijk ma-
ker was voor Ruud van Ochten 
die alleen voor de keeper naast 
schoot. Net voor rust werd het 
2-0. Een identieke situatie als 
bij het eerste doelpunt: Slecht 
verdedigen. De scheidsrechter 
keurde nog een doelpunt van 
Sven van Enthoven af. De keeper 
werd te veel gehinderd.
VEW begon de tweede helft 
sterk. De eerste corner, 46ste 
minuut, leverde een doelpunt op 
van Bouk Beliën, maar ook de-
ze werd afgekeurd. Martijn Roo-
zen schoot nog een keer op de 
lat. Hierna ging trainer Wim van 
Marsbergen wisselen: Paul van 
Marsbergen verving Sven van 
Enthoven en Sander Smit kwam 
op de plaats van Ruud van Och-
ten. Het hielp VEW niet. In de 
80ste minuut werd de gebles-
seerde Richard van Spinter nog 
vervangen voor de 53 jarige Wim 
Pannkoek.
VEW-2 deed het stukken beter. 
In Amsterdam werd WVHEDW 
met 1-4 verslagen. Een prima 
prestatie.
De jeugd doet het goed: thuis 
wonnen de B-junioren en de F-
junioren, de D- en de E-2 junio-
ren gaven de winst uit handen. 
De topper deze week was: Over-
bos-E- VEW-E junioren. Een bi-
zar score verloop- 0-1, 2-1 en 

tenslotte 2-3.Het tweede VEW  
doelpunt was er een om in te 
lijsten. Niels Joustra (zie foto) 
krulde de bal in de rechter bo-
ven hoek.

Het programma voor 20 maart:
VEW-1- V en V-1      14.30 uur
VEW-2- Argon     12.00 uur
Ymuiden- VEW-3  14.30 uur
RAP- VEW-4          14.30 uur
VEW-vet- RKAV-vet  14.30 uur
VEW_b- K’land-b    10.30 uur
V’zang-c- VEW-c    11.30 uur
Hillegom-d- VEW-d   10.00 uur
VEW-e1- DSOV-e 09.30 uur
Velsen-e- VEW-e2  10.25 uur
DSS-f- VEW-f         09.45 uur

Klaverjassen
Vrijdag werd de 6de ronde van 
het klaverjas toernooi gespeeld.
1. Juul Kühn    5503 punten
2. Iwan Biesot  5339 punten
3. Nelly    5147 punten
De Poedel was voor Eelco met 
3788 punten.
De 7de ronde wordt gespeeld 
op vrijdag 9 april. Aanvang 20.00 
uur.

Niels Joustra.

Honkbal in Bennebroek bij BSM
Bennebroek – De afdeling 
honkbal van sportvereniging 
BSM zoekt nog jongens en 
meisjes die het leuk vinden om 
in teamverband te sporten. Voor 
de honkbalpaspiranten zijn nog 
enkele enthousiaste leden nodig 
in de leeftijdscategorie 12 t/m 15 
jaar. Wie het leuk vindt met deze 
sport kennis te maken kan ge-
woon een paar keer mee trainen. 
De zaaltrainingen worden ge-
houden op dinsdag om 17.00 uur 
in Sporthal de Kooi en duren tot 
18.30 uur. De laatste zaaltraining 
is op 30 maart, daarna wordt er 

buiten getraind op de sportvel-
den van sportcomplex het Rot-
tegat aan de Isaac Sweerslaan 
in Bennebroek. In het sport-
complex ligt ook een combi-
veld waarvan zowel de softbal-
lers (een heren- en een dames-
team) als de honkbalaspiranten 
gebruik maken voor de wedstrij-
den. De competitie start in de 
tweede week van april. Voor na-
dere informatie kan worden ge-
maild naar famvandenhoorn@
hetnet.nl. of gebeld naar W. van 
den Hoorn 023-5848922.

Klimaatstraat Beatrixplein Bennebroek 
hoog op energieladder
Bennebroek – Waar Jory van 
Dorp vorig jaar bescheiden be-
gon met het klimaatstraatfeestje 
met een paar buurtbewoners van  
het Beatrixplein in Bennebroek, 
wordt nu door 26 bewoners se-
rieus meegedaan. Jory, net veer-
tien jaar, scholier op het Coorn-
hert, eindigde met zijn initia-
tief in 2009 ergens op de 350ste 
plaats, nu met de hulp van Marie 
Jose Smit gaan ze serieus naar 
plek dertig! Dit kartrekkersteam 
maakt een energieke vuist rich-
ting Piet Paulusma die regelma-
tig een straat in zijn weerpraatje 
presenteert. Nog wat extra pun-
ten en Piet kan niet meer om 
Bennebroek heen. Mag ie ge-
lijk het voorjaar meenemen! Ex-
tra punten kunnen ze ook ver-
dienen door extra publiciteit, dat 
meestal 100 punten oplevert. Dit 
artikel in de Heemsteder schijnt 
goed te zijn voor duizend pun-
ten! Dan doe je als krant graag 
mee. Alle bewoners doen mee 
met de inmiddels bekende ac-
ties met spaarlampen en de 

verwarming een graadje la-
ger. Maar ze gaan ook in colon-
ne naar de pomp om de banden 
van de auto`s op de juiste ban-
denspanning te brengen, want 
dat bespaart brandstof. 
Als de wethouder Annemiek 
Schep langskomt , dan hebben 
ze een lijstje klaar voor acties 
die voor heel Bloemendaal goed 
te gebruiken zijn. Led-licht in de 
lantaarnpalen. Een boom plan-
ten bij de nieuwbouw om de 
hoek van het Beatrixplein. Op 27 
maart een uur het licht uitdoen 
in het kader van de Earth Hour, 
van 20.30 tot 21.30 uur. Een 
vleesloze dag houden. Douche-
zandlopers gebruiken en je aan 
de tijd houden, geen druppel en 
minuutje meer dan nodig. Het 
kartrekkersteam heeft er hard 
aan gewerkt om  zoveel mensen 
te enthousiasmeren. Het was 
maandagmiddag dan ook geen 
enkel probleem om zoveel be-
woners van het Beatrixplein in 
de stromende regen toch naar 
buiten te krijgen voor de foto. Ze 

Wij werken met z`n allen aan een klimaatstraatfeest op het Beatrixplein.

Jory van Dorp en Marie Jose Smit, 
het kartrekkersteam.

Culinaire 
cursus: Tapas
Heemstede - Tapas zijn klei-
ne Spaanse hapjes of snacks. 
Er zijn er honderden van. 
Tapas zijn een culinaire weer-
slag van een gezellige, afwis-
selende levensstijl. Er zijn zowel 
warme, als koude gerechtjes. 
Koude zijn o.a.: olijven, ansjovis, 
chorizo, kaas. 

Warme tapas kunnen zijn: ge-
grilde spiesjes, ribbetjes, kote-
letjes of zeevruchten. Je proeft 
de zon en het mediterrane 
leven!
Dinsdagochtend 7 april start 
een korte cursus van 2 lessen 
bij Casca, waarin u enkele tap-
as leert bereiden. De lessen 
zijn van 9.30-12.00 uur in keu-
ken van 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.

Nu bij Videoland Heemstede: 
Das Weisse Band
Heemstede – De Duitse film 
‘Das Weisde Band’ was één van 
de kanshebbers voor een Oscar 
in de categorie Beste Buiten-
landse Film. De film viel buiten 
de boot – het beeldje ging naar 
een Argentijnse rolprent – maar 
is daarom zeker niet minder de 
moeite van het kijken waard! 
Das Weisse Band is een zoge-
naamde ‘Filmhuis’ film; films die 
garant staan voor verhaal en 
beeld met de nodige diepgang. 
De film is geregisseerd door Mi-
chael Haneke en staat bekend 
als meesterwerk en bekroond 
met diverse prijzen bovendien. 
Het verhaal vertelt over een rus-
tig Duits protestants dorp net 

voor het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. Verkrampte nota-
belen houden de gemeenschap 
in hun greep. De kinderen uit 
het dorp worden streng opge-
voed. Wanneer de nakomelingen 
van de plaatselijke dominee iets 
misdoen, bindt hij ze een witte 
band (weisse band) rond de arm 
om ze te herinneren aan basis-
begrippen als zuiverheid en eer-
lijkheid. Deze publieke vernede-
ring spoort de jongeren aan tot 
heimelijke rebellie. Dan schrikt 
een aantal mysterieuze gebeur-
tenissen het dorp op...
“Cinema in zijn puurste vorm”, 
aldus een van de vele lofuitin-
gen. Nu te huur bij Videoland 

Heemstede aan de Binnenweg. 
Andere topfilms die nu te huur 
zijn: De helaasheid der din-
gen, Twilight: New moon en Te-
rug naar de Kust (met Linda de 
Mol). 



Passieconcert in de Kathedrale Basiliek St. Bavo
Regio - Op zondag 21 maart 
opent de Bavocantorij van de 
Kathedrale Basiliek St. Bavo het 
trationele Passieconcert met zes 
Tenebrae Responsories van T.L. 
de Victoria. Daarnaast brengen 
zij het Stabat Mater van de Duit-
se componist J. Rheinberger 
en enkele passiemotetten van 
Kuhnau, Ireland en Leighton.  
Het concert wordt besloten met 
het Pange Linguia door de Hon-
gaarse componist Zoltan Koda-
ly. In deze veertigdagentijd biedt 
dit passieconcert een troost-
rijk moment voor iedereen. Het 
Kathedrale Koor staat o.l.v. diri-
gent Fons Ziekman en de mu-
zikale begeleiding is in handen 
van organist Ton van Eck. Het 
concert begint om 15.00 uur. 
Toegangskaarten à 10,00 euro 
(CJP/65+/KF/studenten 7,50 eu-
ro) zijn vanaf 14.30 uur verkrijg-
baar bij de ingang van de Kathe-
draal aan de Leidsevaart. Meer 
informatie op www.koorschool-
haarlem.nl.
De Tenebrae Responsories zijn 

gezangen die in de Goede Week 
´s nachts werden gezongen in 
de kloosters door de monniken. 
Deze responsories zijn antwoor-
den op de lezingen uit de Bijbel. 
De Victoria heeft deze teksten 
op schitterende wijze vierstem-
mig getoonzet. 
Stabat Mater dolorosa zijn de 
beginwoorden van een gedicht 
op de Moeder Gods in haar 
smart om de gekruisigde Chris-

tus. Tijdens het concert wordt 
de vierstemmige uitvoering van 
Rheinberger voor koor en orgel 
uitgevoerd. 
De tekst van het Pange linguia 
is van de hand van Thomas van 
Aquino, geschreven voor de 
vespers van het feest van Cor-
pus Christi. Deze hymne wordt 
echter ook gezongen tijdens de 
plechtigheden van Witte Don-
derdag.
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Muziektheater  in de Luifel
Van der Aa’s en Zekhuis
Heemstede - Na het succes-
volle eerste seizoen met Let’s do 
Men! vertolken deze drie stoe-
re dames liedjes van hun vrou-
welijke collega’s; ze kwamen tot 
de ontdekking dat vrouwen ook 
met ballen kunnen zingen! U zult 
genieten door hun opzwepende 
enthousiasme en onvermoeiba-
re  power 
en daarnaast wordt u geraakt 
door de plotselinge kwetsbaar-
heid in een intiem liefdeslied. 
De eigen interpretatie van songs 
van bijvoorbeeld Anouk, de Car-
penters, 
Cyndi Lauper, Tracy Chapman 
en Madonna  zorgen opnieuw 
voor kippenvel-momenten !
Drie dijken van stemmen die zo-
wel solo als samen blijven fasci-
neren en na de voorstelling nog 
lang zullen doorklinken! Ster-

ke vrouwen die al hun emoties 
blootleggen in het zingen van 
hun liedjes. Deze stoere meiden 
geven aan iedere song een ver-
rassende wending.
Onder de inspirerende regie van 
Leoni Jansen brengen de drie 
dames wederom een emotione-
le, brutale en muzikale show!
Zang: Lesley van der Aa, Lotte 
Zekhuis, Michèlle van der Aa.

Wanneer?
Zaterdag 27 maart is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro;  CJP/65+  15,50. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Literaire lezing door Yvonne Keuls
Heemstede - Uit het werk van 
Yvonne Keuls – verhalen, ro-
mans, toneelstukken, film- en 
televisiescenario’s – spreekt een 
grote maatschappelijke betrok-
kenheid. De personages uit haar 
boeken zijn meestal randfigu-
ren uit de samenleving, die door 
haar schrijfstijl voor de lezer of 
toeschouwer zeer herkenbaar 
zijn. Door de grote maatschap-
pelijke problemen op een dui-
delijke, sobere manier met veel 
zeggingskracht in het leven van 
één mens te verwerken, wordt 
duidelijk hoe het een hele groep 
vergaat. Het lukt Yvonne om hun 
problemen een gezicht te ge-
ven en met veel humor te be-
schrijven, zonder aan de essen-
tie voorbij te gaan. Yvonne Keuls 
ontving al veel prijzen voor haar 
boeken, o.a. de Prijs van de Kri-
tiek van de Nederlandse Thea-
tercritici en de Zilveren CJP voor 

de toneelbewerking van het in 
1977 verschenen boek Jan Rap 
en z’n maat. Het boek Mevrouw 
mijn moeder(1999) is gebaseerd 
op verhalen uit Yvonne Keuls fa-

miliegeschiedenis in de vrou-
welijke lijn, dat werd bekroond 
met de Trouw Publieksprijs 1999 
en waarvan meer dan 100.000 
exemplaren zijn verkocht. 
Ook schrijft zij kinderboeken. 
Vandaag portretteert ze op de 
haar eigen humoristische ma-
nier haar Indische familie en 
dringt door tot haar Indische 
wortels. Een sterk staaltje van 
vertelkunst en ook de magie van 
het vertellen. U kunt deze avond 
haar boeken kopen van Boek-
handel Blokker, die hier van-
avond aanwezig is. 

De literaire lezing door Yvon-
ne Keuls is op donderdag 25 
maart om 20.00 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Reserveren is noodzake-
lijk en kan telefonisch op werk-
dagen van 9-12 uur: 023-548 38 
28-1. Van der Aa’s en Zekhuis - Let’s do Her. Foto: Hanneke Lathouwers.

De Berini’s – Opgevoerd. Foto: 
Kees Tabak.

Cabaret in de Luifel
De Berini’s: ‘Opgevoerd’
Heemstede - Marjolein Meijers 
en Bob Fosko zetten de Berini-
traditie voort. Twee heel eigen 
karakters, met hetzelfde doel: 
een avond vol lol, muziek, diep-
gang en ander vermaak. Een 
nieuwsgierig makende combi-
natie.
 
In Opgevoerd gaan De Beri-
ni’s de straat op. De wereld is 
in snel tempo compleet doorge-
draaid en alleen Annie en Bob 
van de Almondestraat houden 
het hoofd nog koel. 
‘t Wordt volgens hen tijd om de 
jaren zestig te laten herleven. 
Dus dat betekent de straat op 
met spandoeken en dan heel 
hard schreeuwen! Ze krijgen he-

laas weinig bijstand:  “Annie, ‘t 
is geen demonstratie als je maar 
met z’n tweeën bent!” Maar dan 
kennen ze De Berini’s nog niet...
 Mooie liedjes, echtelijke ruzies, 
bizarre verhalen... oftewel De 
Berini’s zoals u ze kent en zoals 
u ze nog nooit hebt gezien.

Wanneer?
Vrijdag 26 maart is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 euro. CJP/65+ 16,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Helpen bij Heemstedeloop?
Gratis cursus verkeersregelaar!
Heemstede - Elk jaar orga-
niseert SportSupport diverse 
grote sportevenementen waar 
Haarlem veel plezier aan beleeft. 
Zoals de Zilveren Kruis Achmea 
Loop, Haarlems Dagblad-Life 
Fit Grachtenloop, Letterenloop, 
ZorgSpecialistloop en dit jaar 
ook voor het eerst de Heemste-
deloop. 
Honderden vrijwilligers zijn in 
touw om er voor de deelnemers 
een goed georganiseerd en ver-
keersveilig spektakel van te ma-
ken. Er is een grote en vaste 
groep vrijwilligers voor al deze 
evenementen, maar er is ruim-
te voor versterking. SportSup-
port is op zoek naar mensen die 
actief mee willen helpen om de 
regionale evenementen veilig en 
succesvol te laten verlopen. 

Verkeersregelaars
Verkeersregelaars zorgen er 

voor dat deelnemers ongehin-
derd hun prestatie kunnen vol-
brengen. Om ingezet te worden 
als verkeersregelaar is een of-
ficiële opleiding vereist. Daar-
om organiseert SportSupport 
in samenwerking met de poli-
tie Kennemerland op maandag 
29 maart a.s. voor iedereen van 
zestien jaar en ouder gratis de 
cursus verkeersregelaar. Na af-
loop van deze cursus bent u of-
ficieel bevoegd om de komende 
drie jaar als verkeersregelaar op 
te treden bij de regionale sport-
evenementen. De cursus wordt 
gegeven van 19.00 tot 20.30 op 
het kantoor van SportSupport 
aan de Generaal Spoorlaan 2 te 
Haarlem en staat onder leiding 
van verkeerscoördinator Robin 
Janssen. 
Aanmelden voor deze gratis cur-
sus via: grachtenloop@sport-
support.nl 
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De woonplant van maart: 
Stephanotis, zoet & sterk
Voor deze maand is Stephanotis 
tot de ultieme woonplant verko-
zen. Het is een echte plantper-
soonlijkheid, niemand kan om 
dit spannende type heen. Ze is 
mooi en heeft vooral een fantas-
tische uitstraling.
Stephanotis kan uitgroeien tot 
één van je favoriete huisvrien-
den - tijd om eens kennis te 
maken.

Geurkronkel
Wist je dat Stephanotis oor-
spronkelijk uit Madagaskar 
komt? Het is van origine een le-
nig type. Ze klimt, kronkelt, ver-
overt en leeft zich uit met haar 
bekende ‘bruidsbloemen’: ze 
vormt een krachtige slinger van 
tere, witte sterren die wekenlang 
stralen.
Van nature hebben de bloemen 
van Stephanotis een heerlijke, 
zoete geur en zijn dan ook ide-
aal om in huis te halen.
 
Je hartsvriendin 
‘Sweet heart’ Stephanotis is 
krachtig en verleidelijk en be-
tovert werkelijk iedereen. Het 
was niet voor niets de lievelings-
plant van icoon Marilyn Monroe. 
Haar huis stond er vol mee om-
dat de geur volgens haar geluk-
kig maakte.
Om naar te kijken
Stephanotis’ bloemen zijn ge-
voelig, raak ze daarom niet aan 
en draai of verplaats de pot niet 
als de plant in bloei staat. Geef 
haar wel licht, lucht, warmte en 
tijdens de bloei regelmatig dom-
pelbadjes. Als je Stephanotis na 
de bloei wat rust in een iets don-
kere kamer geeft, dan bloeit ze 
volgende keer nóg beter!Fo
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Terracotta voor terras en tuin
Pottenkijken in eigen tuin
Terracotta, Italiaans voor gebak-
ken klei, is een natuurlijk mate-
riaal met een vriendelijke, pure 
uitstraling die bij alle tuinstijlen 
past. Potten en bakken van ter-
racotta sluiten helemaal aan bij 
de nu heersende natuurtrend in 
huis en tuin.

Italiaanse ambacht 
Een van de grootste produ-
centen van Italiaans terracot-
ta is Deroma. Al meer dan 50 
jaar produceert Deroma ter-
racotta potterie, waarvoor de 
klei op een ecologisch verant-
woorde manier wordt gewon-
nen. Tot de machinaal gepro-
duceerde serie van Deroma be-
horen naast de nieuwe model-
len ook de bekende bloempot-
ten die bij onze oma’s al op de 
vensterbank en op het terras 
stonden. Dit nog altijd populaire 
model is verkrijgbaar in talloze 
maten, van cactuspotje tot for-
se bloempot waarin met een ge-
mak een boompje past. De pot-

ten en bakken van de exclusieve 
Terracino-lijn van Deroma wor-
den stuk voor stuk op ambach-
telijke wijze vervaardigd.

Veelzijdig
De Terracotta collectie van De-
roma is zo veelzijdig dat er voor 
iedere tuinstijl wel een paar pas-
sende modellen te vinden zijn. 
Voor de loungehoek in een mo-
derne tuin met strakke vormge-
ving zijn de hoge, gladde  pot-
ten perfect. Met citrusboom-
pjes, laurier, oleander en bou-
gainvillea in terracotta bakken 
creëer je die heerlijke sfeer van 
het zonnige zuiden op eigen ter-
ras. Wil je de voortuin allure ge-
ven? Zet links en rechts van de 
entree XL potten met buxus-
boompjes op stam. In een ro-
mantische tuin met buxushagen 
en rozen zijn de terracotta pot-
ten en bakken met reliëf hele-
maal op hun plaats. De kleinere 
maten uit de collectie van Dero-
ma zijn geschikt voor een plan-

tenverzameling op de tuintafel.  
Terracotta poten en bakken van 
Deroma lenen zich vanzelfspre-
kend ook voor planten in het in-
terieur, van palmen in de serre, 
varens in de badkamer tot krui-
den in de keuken. 

Vorstbestendig
Het terracotta van Deroma is 
ongeglazuurd, waardoor de 
potten en bakken licht poreus 
zijn. Daardoor onttrekt het aar-
dewerk vocht aan de potkluit 
waarna het op een natuurlij-
ke manier verdampt. De grond 
zal daardoor nooit zo nat wor-
den dat de planten ‘verdrinken’. 
Terracotta potten en bakken van 
Deroma zijn verkrijgbaar in vele 
maten, van 4 tot 80 cm doorsnee 
en van 4 tot 80 cm hoog. Alleen 
potten en bakken van de vorst-
bestendige Terracino-lijn kun-
nen gegarandeerd zonder scha-
de tot een temperatuur van 15 
graden onder nul buiten blijven 
staan. 
Terracotta potten van Deroma 
(in diverse prijsklassen) zijn on-
der meer verkrijgbaar bij tuin-
centra. Kijk voor meer informa-
tie op www.potterie.eu

Zomerbol van het Jaar 2010:
Dahlia ‘Nuit d’Eté’

De dahlia ‘Nuit d’Eté’ is door 
een jury van groendeskundi-
gen uitgeroepen tot Zomerbol 
van het Jaar 2010. Deze spec-
taculaire dahlia heeft donker-
rode cactusachtige bloemen 
en is een echte aanwinst voor 
de zomertuin. Wie deze zomer 
wil genieten van de ‘Nuit d’Eté’ 
moet wel eventjes aan de slag! 
Dahlia’s en andere zomerbol-
len dienen in het voorjaar ge-
plant te worden. Als beloning 
komen de zomerbloeiers vanaf 
augustus tot diep in het najaar 
tot bloei. Juist op het moment 
dat de tuin wel wat extra kleur 
kan gebruiken. 

Cactus
De dahlia ‘Nuit d’Eté’ (zomer-
nacht) is een zogenaamde cac-
tusdahlia met dubbele bloemen 
en smalle, puntige bloemblaad-
jes. Deze zwartrode zomertop-
per wordt zo’n 120 cm hoog en 
geeft bloemen van wel 12 cm 
groot. Mede door haar hoog-
te en donkere bloemkleur laat 
de dahlia ‘Nuit d’Eté’ zich zeer 
goed combineren met vaste 
tuinplanten als kattekruid (Ne-
peta), lampepoetsersgras (Pen-
nisetum) en bamboe (Phyllos-
tachys). 

Voorjaar is planttijd
Wanneer de kans op 
(nacht)vorst is geweken, kun-

nen dahliaknollen geplant wor-
den. In Nederland kan dat dus 
meestal vanaf half april. Kies 
een zonnig plekje in de tuin en 
maak de grond goed los. Graaf 
een plantgat waar de dahliak-
nol ruim in past en bedek ‘em 
met een paar centimeter grond. 
Na een paar weken zie je de 
dahlia al flink groeien en nog 
iets later komen de spectacu-
laire bloemen te voorschijn. 
Knip uitgebloeide dahliabloe-
men steeds weg om de bloei 
nog verder te verlengen.

Voor meer info over dahlia’s en 
zomerbollen:
www.bloembollencentrum.nl / 
www.bloembol.be
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Wonen en Interieur in de 20ste eeuw
Heemstede - Wonen op het 
platteland of in de stad, in een 
vrijstaand huis of in een flat, met 
een zitkuil of een minimale in-
richting: in deze film komt het 
wonen tussen 1910 en 1980 in 
vogelvlucht voorbij. In de zesti-
ger jaren verdrong de tv de eet-
tafel uit het middelpunt van de 
woonkamer. In de zeventiger ja-
ren werden stralend witte mu-
ren bruin geverfd. Zowel de ma-
nier van wonen als de inrichting 

heeft een complete gedaantever-
wisseling ondergaan. Een onver-
getelijk beeld van 70 jaar wonen! 
Historisch beeldmateriaal uit het 
archief van het Nederlandse In-
stituut voor Beeld en Geluid, dat 
een schat aan materiaal bevat 
over het dagelijks doen en laten 
van de Nederlanders van vroe-
ger, is gebruikt voor de serie  ‘Zo 
ging dat toen!’ Na de film is er 
gelegenheid om na te praten 
over het onderwerp met jonge-

Veldwijk aannemers ‘de top’ in verbouwen
Regio – Aannemingsbedrijf 
Veldwijk uit Haarlem heeft al 
een flinke staat van dienst op 
gebouwd. Al in 1907 werd het 
bedrijf opgericht en legde het 
zich toe op het bouwen van wo-
ningen alsook utiliteitsbouw.
Inmiddels is het bedrijf niet meer 
weg te denken als het gaat om 
renovaties, onderhoud en al-
le voorkomende aannemings-
werkzaamheden. Als je zo lang 
bestaat, kun je verwachten dat 
Veldwijk aannemers uitstekend 
aflevert, oftewel een ‘topper’ in 
verbouwen is!
Wat kan Veldwijk voor u doen? 
Zoals genoemd kunt u terecht 

voor aannemingswerk van diver-
se aard, maar ook verbouwingen 
en uit- en opbouw en werk voor 
woningbouwverenigingen, par-
ticulieren, bedrijven en gemeen-
te-instellingen worden uitge-
voerd. Hierbij doet Veldwijk een 
beroep op een team van vas-
te onderaannemers, bedrijven 
waar door de jaren heen een 
goede vertrouwensband mee 
is opgebouwd. De coördinatie 
is in handen van Veldwijk. Het 
gaat dan om bijvoorbeeld lood-
gieterswerk, elektrawerk, stel-
len van keukens, schilderwerk, 
metselwerk, heiwerk en grond- 
en straatwerk, tegelwerk, stuc-

werk en voeg- en metselwerk. 
Dus denkt u aan een nieuwe 
keuken of badkamer, een dak-
opbouw of misschien wel al-
gehele renovatie van uw huis 
of pand? Dan is Veldwijk aan-
nemers dé oplossing. Ook als 
het gaat om betrouwbare en 
deskundige adviezen bijvoor-
beeld op gebied van aankoop, 
maar ook brand- en inbraak-
beveiliging. Uiteraard kan Veld-
wijk voor u tevens bouwtekenin-
gen en constructietekeningen 
voor u verzorgen. Informeer ge-
rust naar de mogelijkheden. Te-
lefoon: 023-5326400. Website: 
www.veldwijk.nl

ren van nu, die hun maatschap-
pelijke stage lopen bij Casca. De 
film ‘Zo ging dat toen’ Wonen en 
Interieur wordt gedraaid op don-
derdag 25 maart bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Aanvang: 10.30 uur. Entree: 
3,50 euro. Filmduur: 60 minuten. 
Graag vooraf reserveren.: bij de 
receptie van Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede op werk-
dagen van 9 – 12 uur of  tel: 023- 
548 38 28 - 1.

WOONWIJZER
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Aanstaande zaterdag Rommelmarkt 
van WABO Groep in Groenendaal
Heemstede – In het clubhuis 
van de padvindersclub WABO 
aan de Ritzema Boskade wordt 
op zaterdag 20 maart  een rom-
melmarkt gehouden. 
Als u mooi weer meeneemt, zet-
ten ze alle grote spullen als tuin-
meubelen, fauteuils, ledikan-
ten, grootspeelgoed buiten, met 
slecht weer geen probleem, dan 
blijft alles gezellig binnen. Maar 
de meisjes van de Wabo willen 
zo graag naar buiten na die lan-
ge winter. U toch ook? Binnen 
staat er teveel om op te noemen, 
LP`s en boekliefhebbers kunnen 
hier hun slag slaan. Serviesgoed 
en andere huishoudelijke artike-
len, van soepkop tot soeppan, 
glaswerk en leuke hebbedinge-
tjes voor de woon, werk, slaap- 
of kinderkamer, het staat er in 
twee soorten. 
Geselecteerd op bijzondere 
waarde en het soort voor door 

de weeks gebruik, maar alles 
wel puntgaaf en zonder scheur-
tjes. Speelgoed voor alle leeftij-
den, kleding voor alle leeftijden, 
voor babies en babes, manne-
tje, vrouwtje, bijna nieuw tot vin-
tage. Het moet geld opbrengen 
voor de Wabogroep die vanaf de 
kerstvakantie heel hard werkt 
aan het opknappen van hun 
clubhuis dat ooit in 1953 is ge-
plaatst als tijdelijk administratie-
gebouw voor de Flora. Maar Wa-
bo is tijdloos en wil nog lang blij-
ven op die uniek locatie, zo mid-
den in een prachtig bos en toch 
makkelijk over dat landelijke 
bruggetje bereikbaar. Maar het 
is wel oud. In de kerstvakantie 
zijn er twee toiletten gebouwd 
met zeer eenvoudige middelen 
als witte tegels met een enke-
le brutale rode en gele ertussen 
gestrooid. 
Het plafond in de keuken is ver-

nieuwd, het barretje voor kof-
fie of thee is nieuw, nu nog een 
sponsor voor een nieuw keu-
kenblok waarvoor ze de helft al 
hebben, maar aan een half keu-
kenblok kan je niet afwassen! In 
de zaal hangt het plafond door 
en daar moet nodig een stalen 
balk op staanders in. Het is al-
lemaal zestig jaar oud en als 
noodgebouw neergezet, haast 
een wonder dat het zo lang al-
lemaal hield.
U kunt de Wabogroep helpen 
door op 20 maart tussen 10 en 
13.30 uur even het bruggetje op 
de Ritzema Boslaan over te ste-
ken en de marktkooplui van de 
Wabogroep verkenners leeg te 
kopen. Wat niet verkocht wordt 
gaat naar hun collega`s in Oe-
kraïne en Suriname,die kunnen 
nog heel veel gebruiken en zijn 
overal blij mee.
Ton van den Brink

Wil Walet van Wabo in haar Warenhuis op stelten.

Zaterdag: vierde landelijke 
compostdag

Heemstede - Bewoners van 
diverse gemeentes in de regio 
kunnen op zaterdag 20 maart 
gratis 4 zakken compost op-
halen bij de milieustraat of 
gemeentewerf in hun woon-
plaats of gemeente. Ook in de 
gemeente Heemstede wordt 
deze actie gehouden en wel 
bij de milieustraat, Cruquius-
weg 47, van 9.00-16.00 uur. In-
woners van Bennebroek zijn 
ook welkom.
Met deze actie bedanken af-
valbedrijf De Meerlanden en 
de gemeentes bewoners voor 
hun inspanning organisch af-
val gescheiden aan te leveren. 
Afvalbedrijf De Meerlanden in 
Rijsenhout verwerkt het orga-
nisch afval tot compost en be-
woners krijgen hun ingeza-
melde afval nu dus terug in 
de vorm van compost! Euro-
parlementarier Esther de Lan-
ge (CDA) verricht als ambas-
sadeur van de compostactie 
op 20 maart de officiele ope-
ning bij De Meerlanden in Rij-
senhout.

Sinds jaar en dag bieden be-
woners groente-, fruit- en 
tuinafval (gft-afval) en groen-
afval (snoeihout, takken en 
gras) gescheiden van an-
der afval aan. Voor veel men-
sen is dat de gewoonste zaak 
van de wereld. Afvalbedrijven 
en gemeenten willen hun in-
woners echter bedanken voor 
de inzet: het scheiden van or-
ganisch afval levert namelijk 
een positieve bijdrage aan het 
milieu.
Op vertoon van hun legitima-
tiebewijs kunnen bewoners 
gratis 4 zakken compost a 20 
liter ophalen. Bewoners wordt 
aangeraden er op tijd bij te 
zijn, want op=op. Ook bewo-
ners van een wijk, straat of flat 
waar organisch afval niet ge-
scheiden wordt ingezameld, 
kunnen gratis compost op- 
halen.

Natuurlijke balans
Compost is perfect voor ge-
bruik in de tuin. De natuurlijke 
bodemverbeteraar stimuleert 
de groei van bloemen en plan-
ten op een milieuvriendelijke 
wijze, het reguleert de water-
huishouding en zorgt voor een 
natuurlijke balans in de bo-
dem. Gemengd met tuinaarde 
is compost geschikt voor alle 
tuinplanten.
Kijk voor het gebruiksvoor-
schrift van De Meerlanden-
compost op: www.meerlan-
den.nl

Goed voor milieu en 
portemonnee!
Het hergebruik van organisch 
afval heeft een positief effect 
op het milieu. Zo legt compost 
CO2 vast in de bodem. Com-
post helpt dus in de strijd te-
gen de opwarming van de aar-
de. Daarnaast bespaart com-
posteren geld, omdat het een 
goedkope manier van afval-
verwerking is. Maar dat is nog 
niet alles.

Binnenkort verwerkt De Meer-
landen gft-afval niet meer al-
leen tot compost. Eind van dit 
jaar is een heel nieuwe verwer-
kingsinstallatie gereed voor 
de vergisting van gft-afval. Bij 
vergisting komt gas vrij. 

Van dit gas maakt De Meer-
landen groengas en C02. De 
installatie levert ook compost 
en warmte. Warmte wordt ge-
leverd aan het glastuinbouw-
gebied.

Compost en C02 laten bloe-
men en planten, groente en 
fruit groeien. Groengas kan je 
gebruiken om te verwarmen 
en je kunt er op rijden.

Straks rijden de vuilniswagens 
van De Meerlanden klimaat-
neutraal op het gft-afval dat 
ze zelf inzamelen!

Lezing over 160 miljoen 
jaar oude palmen
Bennebroek - Op vrijdagavond 
26 maart komt de heer Art Vo-
gel een lezing houden over Cy-
caspalmen. Deze avond wordt 
georganiseerd door de afdeling 
Groei & Bloei – Bennebroek. 
De avond wordt gehouden in 
Het Trefpunt van de Protestant-
se Kerk, Akonietenplein in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.
Cycaspalmen, ofwel palmvarens, 
zijn al 160 miljoen jaar oud en 
nauwelijks veranderd. Ze groei-
en zowel in het vochtige regen-
woud van Zuid-Oost Azië, als in 
de halfwoestijnen van Australië 

en Afrika. Art Vogel is bekend 
vanuit zijn werk bij de Hortus 
in Leiden. Zijn specialismen zijn 
onder meer Orchideeën, Vlees-
etende planten, Cycas-palmen.
Daarnaast is hij geïnteresseerd 
in Succulenten en eigenlijk in 
alles wat groeit en bloei. Daar-
voor bereist hij alle werelddelen. 
Vanuit zijn werk zoekt en ont-
dekt hij daarbij allerlei bijzonde-
re planten en dieren. 

Op 26 maart staan de Cycaspal-
men centraal, waarbij aandacht 
geschonken wordt aan de ver-
schillende vertegenwoordigers 
in de diverse leefmilieus.

WOONWIJZER



Regio - Aandacht voor de na-
tuur en het bewust kiezen voor 
verantwoorde producten is de 
laatste jaar duidelijk toegeno-
men. Ook de trend ‘natuurlijk 
tuinieren’ is zichtbaar. Bij tuin-
klussen als onkruidbestrijding 
en bodemverbetering wordt 
steeds meer gezocht naar na-
tuurlijke oplossingen. Een mak-
kelijke en niet dure oplossing 
voor veel tuinkwaaltjes is het 
gebruik van een restproduct 
van chocoladeproducenten: ca-
caodoppen. Het is een bodem-
bedekker die je niet alleen kiest 
vanwege de decoratieve waar-
de. Cacaodoppen houden kat-
ten uit de tuin, helpen een hand-
je om de border onderhoudsarm 
te maken en zijn een 100% na-
tuurproduct.

Natuurlijke oplossing
Wanneer je onkruid wilt tegen-
gaan, bieden cacaodoppen uit-
komst. Gedurende het voorjaar 
en de zomer houdt deze bijzon-
dere bodembedekker onkruid in 
bedwang. Daarnaast wordt de 
bodem gevoed, want de doppen 
werken als een soort natuurlijke 

meststof. Dit bevordert de groei 
en bloei van de tuinplanten. Een 
andere bijzondere eigenschap is 
de vochtregulerende werking. 
Wanneer natte en droge perio-
des elkaar afwisselen hoeft er 

minder gesproeid te worden. Na 
verloop van tijd vergaan de ca-
caodoppen. Je kunt ze vermen-
gen met de tuinaarde zodat ze 
fungeren als compost.

Slakken & katten
Wanneer je last hebt van katten 
in de border zijn cacaodoppen 
een ideale oplossing. De doppen 
voelen voor deze viervoeters niet 
fijn aan waardoor zij hun heil 
elders zoeken. Dat geldt ove-
rigens ook voor slakken. Strooi 
daarom een laagje cacaodop-
pen rondom hosta’s en je hebt 
geen last meer van (door slak-
ken) beschadigd blad. 

Toepassen
Cacaodoppen zijn eenvoudig 
toe te passen in de border. Dat 
kun je het beste in het voor-
jaar doen. Haal eerst het even-
tuele onkruid weg en strooi ver-
volgens een laagje van ongeveer 
5 centimeter in de border. De 
cacaodoppen doen dan het 
hele tuinseizoen het werk. Jij 
houdt dan meer tijd over voor 
het belangrijkste in de tuin: ge-
nieten.

Cacaodoppen zijn verkrijgbaar 
in zakken van 10 of 50 liter bij 
tuincentra en bouwmarkten. Kijk 
voor meer informatie op www.
terrador.com.
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Cacaodoppen in de border:
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Engelse tuinen inspireren
Regio - Met de lente in aan-
tocht beginnen bij veel tuin-
liefhebbers de groene vingers 
weer te kriebelen. Om inspi-
ratie op te doen voor de tuin, 
voordat de natuur definitief 
ontwaakt uit zijn winterslaap 
reizen steeds meer landgeno-
ten in het vroege voorjaar naar 
Engeland. Hier wordt tuinieren 
gezien als kunstvorm, anders 
dan als tijdverdrijf. Met de his-
torisch lage koers van het Brit-
se pond is een inspirerend be-
zoek aan ‘het hart van Enge-
land’, de East Midlands binnen 
handbereik.

De East Midlands kent een 
enorme rijkdom aan natuur-
schoon. Van vriendelijk glooi-
end heuvelland tot weidse 
vergezichten in de woeste na-
tuur. Een gebied waar de tijd 
al eeuwen lijkt stil te staan en 
waar tuinliefhebbers hun hart 
kunnen ophalen. Veel van de 
perfect onderhouden en uit-
gestrekte tuinen die landhui-
zen en kastelen omzomen zijn 
toegankelijk voor het publiek. 
Een omgeving om, zoals de 
Britten zeggen ‘de ziel te in-
spireren’.

Excentriek Victoriaans
Zo geven de 19-eeuwse Bid-
dulph Grange Gardens in Der-
byshire een zeldzaam en op-
windend beeld van Victoriaan-
se tuinen. Bezoekers maken 
een wereldreis langs tempels, 
de enige Chinese Muur buiten 
China en een oriëntaalse pa-
godetuin met exotische plan-
ten. Elk hoekje heeft z’n eigen 
thema, van een Egyptisch hof 
tot elegante Italiaanse terras-
sen. Vooral de ondersteboven-
boom die is gepland met zijn 
wortels in de lucht onthult het 
excentrieke Victoriaanse ka-
rakter van deze tuin.

Romantische tuinen
De Coton Manor Gardens in 
Northhamptonshire is een 
verplichte stop voor roman-
tici. Langs de heuvel waarop 
het 17-eeuwse landhuis staat, 
vlechten de tuinen van Coton 
Manor zich naar beneden. De 
tuin is een aaneenschakeling 

van kleinere tuinen met prieel-
tjes en bankjes, doorkijkjes en 
weelderige bloemenperken, 
stromende beekjes, fonteinen 
en vijvers. Een must voor lief-
hebbers van de romantiek die 
Britse tuinen kenmerkt.

Tuinontwerp voor thuis
Barnsdale Gardens in het 
graafschap Rutland tenslotte 
zijn 38 aaneengesloten tuinen 
die naadloos opgaan in één 
groot geheel van ruim 3 vier-
kante kilometer. Alle tuinen 
zijn speciaal ontworpen en 
aangelegd voor het BBC tuin-
programma Gardeners World, 
dat ook in Nederland zeer po-
pulair is. De enorme diversiteit 
in tuinarchitectuur en de rijk-
dom aan verschillende plan-
ten in diverse combinaties is 
niet alleen een lust voor het 
oog, maar zorgt tevens voor 
inspiratie voor heel veel tuin-
liefhebbers.

Goed bereikbaar
De East Midlands is makkelijk 
te bereiken met het vliegtuig. 
Een retourticket met BMI Ba-
by van Schiphol naar East Mid-
lands Airport kost vanaf €145,- 
(inclusief alle toeslagen). Met 
de auto kunt u vanuit Rotter-
dam elke avond/nacht met 
P&O Ferries naar Hull varen. 
Een retourtje voor twee per-
sonen met auto en een stan-
daard cabine kost vanaf 278,- 
euro.

Informatie over tuinen, ac-
commodatie en overige be-
zienswaardigheden vindt u op 
www.discovereastmidlands.nl 
U kunt online boeken.

Tips voor 
uw gazon
Regio - Het gazon komt in april 
weer echt tot leven. De bui-
tentemperatuur zorgt ervoor 
dat het gras weer gaat groei-
en. Voor een mooi strak uiter-
lijk geef je daarom het gazon re-
gelmatig, eens in de twee of drie 
weken, een maaibeurt. Waar-
in veel gazonbezitters zich ver-
gissen is dat een grasveldje ver-
der geen onderhoud vraagt. Het 
gazon vraagt echter meer aan-
dacht dan maaien alleen. Het is 
niet moeilijk maar het moet wel 
‘eventjes’ gebeuren.

Schaduw
Mosvorming is een van de 
meest voorkomende gazonpro-
blemen. Het komt vaak voor bij 
gazons met veel schaduw maar 
ook gras dat niet vitaal genoeg 
is om mosgroei te overtreffen, 
heeft er last van. Te kort maaien 
is eveneens niet goed. Pak mos 
aan door op die plekken Pokon 
MosWeg! te strooien. Je ziet hier 
al binnen één week resultaat 
van. Mochten er kale plekken 
zitten in het gazon strooi dan 
wat gazonvernieuwer, dat bevat 
graszaad en voeding, waardoor 
uw gazon snel kan herstellen.

Sterk en vitaal
Uit een steekproef van Pokon 
onder gazonbezitters blijkt dat 
slechts een kwart van de men-
sen het gazon regelmatig be-
mest. Vanaf april, als het gras 
weer groeit, is het echter voor 
elk gazon nodig om eens per 2 
à 3 maanden voeding te geven. 

Pokon gazonmest is speciaal op 
de eisen van gras afgestemd 
en zorgt dat het beter groeit en 
groen blijft. Een vitaal gazon heeft 
bovendien een betere weerstand 
tegen mos en onkruid.
Gazontip: Strooi gazonmest 
vlak voordat er regen verwacht 
wordt. Het regenwater bevor-

dert een snelle opname van de 
voeding. 
Gazontip: Maai het gras niet 
korter dan drie of vier centime-
ter. Mos en onkruid krijgen dan 
minder kans!
Vraag de gratis gazonpeiler aan 
of kijk voor meer informatie op 
www.pokon.nl

WOONWIJZER
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Heemstede
Vrijdag 19 maart
• Lezing over architect Jean 
Nouvel bij Alliance Françai-
se. Pinksterkerk, Camplaan 
in Heemstede. Aanvan: 20.15 
uur. 

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

Woensdag 24 maart
• Celliste Quirine Viersen, pi-
aniste Silke Avenhaus en vi-
oliste Antje Wijthaas bren-
gen Brahmsconcert. Aanvang 
20.15 uur in De Oude Kerk 
Wilhelminaplein, Heemstede. 
Kaarten 06-13133626 of www.
podiumoudeslot.nl. 

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.

Vrijdag 26 maart
• Cabaret in de Luifel: De Be-
rini’s met ‘Opgevoerd’.
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. Info: 023-548 38 38.

Zaterdag 27 maart
• Muziektheater  in de Luifel: 
Van der Aa’s en Zekhuis. The-
ater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. Info: 023-548 38 38.

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

Regio
Vrijdag 19 maart
• orge Luis Prats vervangt 
op 19 maart 2010 in de Klei-
ne Zaal van de Philharmo-
nie Haarlem Alexander Gavry-
lyuk. Meer informatie is te vin-
den op: www.philharmonie.nu 
. Voor aanvang van het con-
cert inleiding door musicologe 
Sabine Lichtenstein.

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

Agenda
Cultuur

Zondag 21 maart
• Lenteconcert Gemengd 
Koor Haarlemmer Olie. Aan-
vang 16.00 uur. De toegang is 
gratis.

Dinsdag 23 maart
• Dialezing nieuwe vaste plan-
ten, Groei & Bloei Zuid-Ken-
nemerland.
Locatie: De Blinkert, Roc-
kaertshof 66, Haarlem. Aan-
vang: 20.00 uur. Entree: gratis.

Woensdag 24 maart
• Lezing over schuilkerk en 
broodkantoor pastoor Bloe-
mert. Aanvang 20.00 uur, in 
de Oud-Katholieke Kerk, Kin-
derhuissingel 76 Haarlem, toe-
gang gratis.

T/m donderdag 25 maart
• Expositie ‘Tussen fantasie en 
werkelijkheid’ van Joyce Brink 
in Zorgcentrum
Schalkweide, Floris van Adri-
chemlaan 15 Haarlem.
Tel. 023-8922900. 

Vrijdagavond 26 maart 
• Lezing over 
Cycaspalmen 
in Het Tref-
punt van de 
P r o t e s t a n t -
se Kerk, Ako-
nietenplein in 
Bennebroek, 
aanvang 20.00 
uur. De entree 
is gratis.

Zondag 28 maart
• Matthäus Passion van Jo-
hann Sebastian Bach in Haar-
lem om 14.00 uur in de Phil-
harmonie. Kaarten: 023 – 512 
12 12.

• Benefietconcert ‘Hooglied’ 
om 15.00 uur in Sint-Joseph-
kerk, Sint-Josephkerk (Jans-
straat 43). Info: www.vocaal-
ensemblekwarts.nl.

Woensdag 31 maart
• Johannes Passion door Ora-
toriumkoor Bennebroek, in 
de St.Jozefkerk, Kerklaan 9 in 
Bennebroek. Aanvang: 20.15 
uur.

T/m woensdag 31 maart
• Yvette Jansen exposeert col-
lages in de Bibliotheek Haar-
lem. Voor nadere informatie: 
www.yvettejansen-collages.
com en www.sbhaarlem.nl. Bi-
bliotheek Noord, Planetenlaan 
170, Haarlem.

• Carla Hartog exposeert met 
olieverfschilderijen in Thee-
huis De Cruquius.
Openingstijden: febr. 10.00-
17.00 uur en mrt. 10.00-18.00 
uur. Maandag gesloten.

Brahms in 
Heemstede
Heemstede - Celliste Quiri-
ne Viersen, pianiste Silke Aven-
haus en violiste Antje Wijthaas, 
drie musici die hun sporen als 
solist in binnen-en buitenland 
meer dan verdiend hebben. Op 
woensdag 24 maart verzorgt dit 
trio, op uitnodiging van het Podi-
um Oude Slot, een onweerstaan-
baar Brahms programma in De 
Oude Kerk te Heemstede. Cellis-
te Quirine Viersen is gedurende 
de formidabele ontwikkeling van 
haar carrière meermalen te gast 
geweest van het Podium Oude 
Slot. En nu, terwijl haar agenda 
gevuld is met optredens over de 
hele wereld, komt ze terug naar 
Heemstede met haar trio. De da-
mes gaven acte de présence op 
diverse festivals waaronder het 
Delft Chambermusic Festival. Zij 
zullen in dit programma naast 
hun perfecte samenspel ook hun 
individuele kwaliteiten laten ho-
ren in respectievelijk de eerste 
vioolsonate en de tweede cel-
losonate van Johannes Brahms. 
Na de pauze ontfermen ze zich 
over een van de mooiste piano-
trio’s uit de kamermuzieklitera-
tuur, het tweede trio van Brahms 
opus 87. 
Woensdag 24 maart,  aanvang 
20.15 uur in De Oude Kerk Wil-
helminaplein, Heemstede. Toe-
gang: 18,- euro / 15,50 euro. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig aan de zaal.

Kerkdienst
Protestantse 
Gemeente

Heemstede - Zondag 21 
maart, vjfde zondag in de 
Veertigdagentijd: dienst in 
Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Arie 
Molendijk, Taizédienst, m.m.v. 
het Koor Plus-Minus o.l.v. Wil 
Bakker; met crèche en kin-
dernevendienst.
In Kennemerduin: 10.30 u. 
Zangdienst. In Oude kerk: 
geen dienst. Zie ook www.
kerkpleinheemstede.nl

Alternatieve en spirituele
beurs Bewust-Zijn in de Luifel
Heemstede - Tony Rekelhoff 
organiseert de alternatieve en 
spirituele beurs ‘Bewust-Zijn’ 
op 13 april a.s. bij Casca ‘de Lui-
fel’ te Heemstede. Spiritualiteit is 
voor haar ‘zijn die je in diepste 
zin bedoeld bent te zijn’. En dat 
te doen waar je een blijer mens 
van wordt. Zelf tracht ze haar le-
ven vanuit een holistisch denk-
beeld te leven en vanuit deze 
denkwijze mensen te benade-
ren. Ze vertelt: “Mensen noemen 
mij een ‘wegwijzer’ op hun pad. 
De wens om een beurs te orga-
niseren waarin mijn levensvisie 
doorstraalt is waarheid gewor-
den. Vandaar dat u op de beurs 
naast paragnosten, masseurs 
etc. ook andersoortige stand-
houders treft. Naast mijn werk 
op een verpleegafdeling van 
Bosbeek geef ik diverse cursus-
sen, workshops etc. U kunt bij 
mij ook terecht voor een gesprek 
van mens tot mens en energeti-
sche behandelingen. Na het ja-
renlang verzorgen van mandala-
teken les geef ik nu voorname-
lijk les in gedachtenkracht en 

meditatief tekenen.” Tot slot To-
ny’s lijfspreuk: Een glimlach is 
het begin van vrede! (Moeder 
Theresa)

Verdere informatie over Tony en 
de beurs vindt u in de adver-
tentie elders in deze krant en 
via www.manthar.nl of via 06-
42617945. Op 13 april kunt u To-
ny ontmoeten en nader kennis 
maken.

Johannes Passion door 
Oratoriumkoor Bennebroek
Bennebroek - Woensdag 31 
maart om 20.15 uur vindt het 
jaarlijkse concert van het Ora-
toriumkoor Bennebroek plaats 
in de St.Jozefkerk, Kerklaan 9 in 
Bennebroek.

Uitgevoerd wordt dit jaar de Jo-
hannes Passion van Johann Se-
bastian Bach. Het koor staat on-
der leiding van dirigent Frank 
Hameleers en wordt begeleid 
door het Promenade Orkest.
Verder zullen meewerken de 
solisten Geert Berghs - evange-
list, Christiaan Peters – Christus, 
Nienke Oostenrijk – sopraan, 
Liesbeth van der Loop – alt, Ju-
les Schaap – tenor, Jon Harthug 
– bas en  Matthias Havinga – or-
ganist.

Een van de beroemdste compo-
sities die het lijden en sterven 
van Christus tot onderwerp heb-
ben is de Johannes Passion  van 

Johann Sebastian Bach (1685-
1750). Voor deze passie gebruik-
te Bach de tekst van het bijbel-
verhaal zoals dat door de apostel 
Johannes, een van de volgelin-
gen van Jezus, werd opgeschre-
ven. Bach schreef de Johannes 
Passion in 1724 in drie maan-
den tijd. 
Koordelen, koralen, recitatieven 
en aria’s brengen de wrange, 
smartelijke, maar ook liefdevol-
le teksten van Johannes en een 
paar tekstdichters uit Bach zijn 
tijd prachtig tot leven.
Kleiner bezet, korter van duur en 
intiemer dan zijn ‘grote broer’ de 
Matthäus Passion, maar evenzo 
niet meer weg te denken uit het 
culturele erfgoed.
Kaarten zijn te koop bij Bruna, 
Zwarteweg 16, Otja Harpcen-
ter, Bennebroekerlaan 35 a, bij 
de leden van het koor en (indien 
voorradig) aan de kassa op de 
avond van het concert.

Groei & Bloei Zuid-Kennemerland
Dialezing nieuwe vaste planten
Regio - Dinsdag 23 maart om 
20.00 uur organiseert Groei & 
Bloei de dialezing ‘Nieuwe vaste 
planten’ door Brian Kabbes van 
Kwekerij Kabbes in Suameer. 
Deze vindt plaats bij De Blinkert, 
Rockaertshof 66, Haarlem. Aan-
vang: 20.00 uur. Entree: gratis.
Het tuinplantensortiment is de 
laatste jaren danig in bewe-
ging. De vaste planten zijn hier-
op geen uitzondering. Vele nieu-
we soorten en rassen worden 
op ons los gelaten. Toch blijken 

dit niet altijd de beloofde verbe-
teringen te zijn. Brian Kabbes 
geeft ons een uitgebreide voor-
stelling van het nieuwe sorti-
ment aan de hand van dia’s en 
gaat in op planten waarover om 
welke reden dan ook iets op-
merkelijks te vertellen valt.
Hij zal duidelijk maken hoe het 
mogelijk kan zijn het meeste 
plezier van een vierkante meter 
tuin te behalen, wanneer men 
bewust kiest voor een bepaalde 
plant op een bepaalde plaats.



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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•  Vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker weer van start

•  Aangepaste raadsagenda
•  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

Deze week, van 15 tot en met 20 maart 

2010 vindt voor de achtste maal de Week 

van Nederland Schoon plaats. De gemeen-

te Heemstede draagt dit jaar een steentje bij 

door met eigen medewerkers een extra 

schoonmaakactie en een wijkschouw uit te 

voeren in het winkelgebied Jan van 

Goyenstraat en de stationsomgeving/winkel-

gebied Zandvoortselaan. Deze acties vinden 

plaats op respectievelijk donderdag en vrijdag. 

U kunt zelf ook een bijdrage leveren door 

u aan te melden als vrijwillige zwerfafval-

opruimer bij de Stichting Vrijwillige 

Zwerfafval Opruimers (www.SVZO.nl). Ten 

slotte nodigen wij u uit de tentoon-

stelling ‘Afval in de natuur ‘ te bekijken in 

het bezoekerscentrum van het wandelbos 

Groenendaal.

Uw inzet wordt beloond
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. Ook 

inwoners van een wijk, straat of fl at waar 

organisch afval niet gescheiden wordt 

ingezameld, kunnen op vertoon van hun 

legitimatie gratis compost ophalen. Bij de 

zakken ontvangt u een fl yer met gebruiks-

instructies.

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! 

Natuurlijke balans
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. 

De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert 

de groei van bloemen en planten op een 

milieuvriendelijke wijze, het reguleert de 

waterhuishouding en zorgt voor een 

natuurlijke balans in de bodem. Gemengd 

Gemeente 
Heemstede
actief 
Week van 
Nederland 
Schoon

met tuinaarde is compost geschikt voor alle 

tuinplanten.

Goed voor milieu én 
portemonnee!
Het hergebruik van organisch afval heeft 

een positief effect op het milieu. Zo legt 

Sinds 1 januari 2010 is de identiteitskaart 

(ID-kaart) niet meer gratis voor kinderen 

van 14 jaar. 

Vanaf 26 juni 2012 moeten alle kinderen 

over een eigen reisdocument beschikken. 

Een eigen reisdocument voor kind(eren) 

T/m 13 jaar geldt het jeugdtarief van € 8,50
Nederlandse Identiteitskaart 

lees verder op pagina 2

lees verder op pagina 2

lees verder op pagina 2

brengt natuurlijk kosten met zich mee. Om 

deze kosten te beperken, heeft de overheid 

het tarief voor een Nederlandse ID-kaart 

voor kinderen tot en met 13 jaar verlaagd. 

Dit jeugdtarief geldt sinds 1 januari 2010 en 

bedraagt € 8,50 (v.a. 14 jaar: € 42,50). 

Per 1 januari 2010 is de gratis ID-kaart 
voor 14-jarigen afgeschaft om dit nieuwe 

jeugdtarief te kunnen fi nancieren. 
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Schoonmaakacties en wijkschouw
Veel inwoners van Heemstede ergeren zich aan zwerfafval. Daarom zijn medewerkers van 

Paswerkbedrijven en afvalbedrijf De Meerlanden dagelijks in de openbare ruimte aan het 

werk om zwerfafval op te ruimen.

De Week van Nederland Schoon is hét moment om extra aandacht te geven aan de aanpak 

van zwerfafval. Binnen de gemeente Heemstede vinden in deze themaweek wijkgerichte 

schoonmaakacties plaats in twee gebieden:

-  Op donderdag 18 maart wordt in en rond het winkelgebied Jan van Goyenstraat zwerfafval 

verwijderd. 

-  Vrijdag 19 maart is de stationsomgeving en het aangrenzende winkelgebied aan de 

Zandvoortselaan aan de beurt. 

Beide acties worden gecombineerd met een schouw van de totale openbare ruimte binnen 

deze gebieden onder het motto ‘schoon, heel en veilig’. Daarbij moet u denken aan een 

inventarisatie van opstaande stoeptegels, defect straatmeubilair, beschadigde verkeers-

borden en overhangend groen.

Meldpunt Overlast 
Naast deze specifi eke actie vinden wij dat het overal schoon, heel en veilig moet zijn. U kunt 

hieraan bijdragen. Heeft u onvolkomenheden gezien in de openbare ruimte? Geef het door 

aan ons Meldpunt Overlast via telefoonnummer (023) 548 57 62 of via het onlineformulier 

op www.heemstede.nl 

Zelf zwerfafval aanpakken?
Meld u dan aan bij de Stichting Vrijwillige Zwerfafval Opruimers (SVZO), een landelijk 

burgerinitiatief om zwerfafval tegen te gaan. Het streven van de SVZO is om initiatieven op het 

gebied van zwerfafval bij elkaar te brengen en daar waar er geen is een initiatief te beginnen. 

Daarnaast wordt samengewerkt met gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Het opruimen en voorkomen van zwerfafval gebeurt in samenwerking met veel vrijwilligers 

verspreid over heel het land. De deelnemers ruimen op waar en wanneer het hen uitkomt. 

Op dit moment zijn er in verschillende gemeenten al ruim 1140 vrijwilligers actief en zijn er in 

totaal 100 distributiepunten waar nieuwe vrijwilligers een gratis afvalgrijper kunnen ophalen. 

In Heemstede is het distributiepunt de gemeentewerf aan de Cruquiusweg 47. U kunt zich 

als vrijwilliger aanmelden bij de SVZO. Op de website www.svzo.nl vindt u meer 

informatie.

Tentoonstelling ‘Afval in de natuur’
In het bezoekerscentrum van het wandelbos Groenendaal, bij kinderboerderij ’t Molentje, is 

tot eind maart 2010 de tentoonstelling ‘Afval in de natuur’ te zien.

Deze tentoonstelling gaat over zwerfafval en de gevolgen hiervan voor dieren.

Afvalbakken wel/niet in de natuur, de weg van het afval als je het mee naar huis neemt en 

illegale stort van afval in de natuur. Voor kinderen liggen speurtochten klaar over deze 

tentoonstelling. Je kunt zelf een kunstwerk maken van zwerfafval uit het bos. Dit kan 

vervolgens in de tentoonstelling opgehangen worden. Het bezoekerscentrum is elke dag 

open van 10.00 tot 16.30 uur.

compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus 

in de strijd tegen de opwarming van de aarde. 

Daarnaast bespaart composteren geld. Door het groenafval gescheiden aan te bieden, 

wordt het niet met het huishoudelijk restafval verbrand. Uw groenafval is de basis voor een 

nieuwe grondstof: compost! 

Gft-afval wordt groengas, C02, warmte én compost
Binnenkort verwerkt De Meerlanden gft- en groenafval niet meer alleen tot compost. Eind 

van dit jaar is een nieuwe verwerkingsinstallatie gereed voor de vergisting van gft-afval. Bij 

vergisting komt gas vrij. Van dit gas maakt De Meerlanden groengas en C02. De installatie 

levert ook compost én warmte. Warmte wordt geleverd aan het glastuinbouwgebied. 

Compost en C02 laten bloemen en planten, groente en fruit groeien. Groengas kan je 

gebruiken om te verwarmen en je kunt er op rijden. Straks rijden de vuilniswagens van 

De Meerlanden klimaatneutraal op het gft-afval dat ze zelf inzamelen!

Organisatie
De Landelijke Compostdag is een initiatief van afvalbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout in samen-

werking met de Vereniging Afvalbedrijven en de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR).

In Nederland geldt de identifi catieplicht. Identifi ceren kan met een Nederlandse ID-kaart of 

een paspoort. Waar moet u aan denken bij (de aanvraag van) een Nederlandse ID-kaart? 

Hieronder een beknopt overzicht:

-  Deze kaart (in creditcardvorm) is 5 jaar geldig als legitimatiebewijs en reisdocument voor: 

Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 

Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, 

Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.

-  De medewerker achter de publieksbalie vraagt u bij uw aanvraag ook om uw vingerafdrukken. 

Het doel daarvan is misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht.

-  Incomplete aanvragen (dus zonder goedgekeurde foto(s), schriftelijke toestemming, etc.) 

kunnen niet in behandeling worden genomen. U moet al uw reisdocumenten bij de aan-

vraag tonen. Verlopen documenten moeten worden ingeleverd. 

Voor meer informatie kunt u het digitaal loket raadplegen via www.heemstede.nl.

Compostdag vervolg van pagina 1 Week van Nederland schoon vervolg van pagina 1

Nederlandse Identiteitskaart vervolg van pagina 1

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag

van 09.00 tot 13.00 uur.

Vaccinatie tegen 
baarmoederhalskanker 
weer van start
GGD Kennemerland start in april met de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. In maart krijgen 

alle meisjes die in 2009 12 jaar zijn geworden hiervoor een uitnodiging, in het kader van het 

Rijksvaccinatieprogramma. Ook meisjes die in 2009 zijn uitgenodigd, maar de prikken niet - of niet 

allemaal - hebben gehaald, krijgen nog een keer een uitnodiging.

Meer informatie
Meer informatie over de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker in Kennemerland en het oproep-

schema is te vinden op www.ggdkennemerland.nl. Op de website www.prikenbescherm.nl kunnen 

meisjes, ouders en andere geïnteresseerden terecht voor alle informatie over de vaccinatie. Op de 

website staan fi lmpjes van verschillende deskundigen en ouders en meisjes die de prik al dan niet 

hebben gehaald. Als mensen daarnaast nog vragen hebben, is er wekelijks een chat-spreekuur 

waar ouders en meisjes hun vragen aan het RIVM kunnen stellen. Het is ook mogelijk om 

telefonisch vragen te stellen via het gratis telefoonnummer 0800 - 301 80 51. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de vaccinatie op te 

nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. GGD Kennemerland voert de vaccinaties uit. Het 

gaat om een landelijke campagne waar alle GGD'en in Nederland aan mee doen.
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Raadsbesluiten 11 maart 2010

Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden

Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

Conform het voorgestelde wordt besloten: 

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

De geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden. Besloten wordt de volgende 21 personen 

tot de raad toe te laten:

Dhr E. Albers, dhr R.M.F. Ates, dhr J. Botter, mw J.C. Brouwers-Oosterbaan, mw A. Brummer-van 

der Drift, mw A.P. van der Have, dhr W.M.M. Heeremans, mw C.V. van der Hoff, mw H.M.A. Hooij, 

dhr. H.M. Klaasen, mw C.D.M Kuiper-Kuijpers, dhr C.G.T.F.J. Leenders, dhr E.H. van der Linden, 

dhr J.H. Maas, dhr M.B.H.J. Radix, mw J.H. Ruitenberg, mw I.H.J. Sabelis, dhr P.H. van de Stadt, 

dhr. J.F. Struijf, mw H.H. van Vliet, mw E.G.M. van de Weijer-Lambers.

U kunt de raadsvergadering naluisteren op de website van de gemeente via  

http://heemstede.raadsinformatie.nl. Deze audioverslagen zijn beschikbaar vanaf de maandag 

na de raadsvergadering. Een besluitenlijst volgt later die week. Via de website zijn ook alle raads-

voorstellen, amendementen en moties in te zien. 

Binnendoor
In maart 2010 wordt in de Binnendoor een deel van de riolering aangepakt en wordt een 

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

gangers 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 half 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 algemene 

veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor fi ets-

verkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

Gelderlandlaan en Brabantlaan, gedeelte tussen Provinciënlaan en 
Gelderlandlaan 
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.

Winkelgebied Binnenweg
Tot half 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 bebording aangegeven. Voetgangers (met 

de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied.

-  Er geldt éénrichtingsverkeer in de Cloosterlaan in het gedeelte tussen de Binnenweg en 

Spaarnzichtlaan en in de Julianalaan.

-  Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

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

Werk aan de weg   

Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten de hierna volgende zon- en feestdagen aan 

te wijzen als dagen waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 'Winkelcentrum 

Wilhelminaplein' open mogen zijn:

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon 

(023) 548 56 07.

Kapvergunning

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 ceder op het perceel van Kerklaan 82, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede sectie B. 03577. De boom wordt gekapt omdat de boom te dicht op 

de gevel staat en veel licht wegneemt. 

-  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 voor-

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

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 maart 2010 zes weken ter inzage in 

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

Verordening Winkeltijden Heemstede

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en praktische 

manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het 

mogelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naartoe moet lopen.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),

fax: (023) 547 98 58, e-mail: begraafplaats@

heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk 

van zonsopkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Verkeersbesluit

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de fl at Provinciënlaan 142 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster (verzonden 12 maart 2010).

 

Het besluit ligt vanaf 18 maart 2010 zes weken ter inzage. 

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

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

ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voor-

lopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

- 5 april 2010 (2e paasdag)

- 25 april 2010

- 2 mei 2010

- 5 mei 2010 (Bevrijdingsdag)

- 9 mei 2010         

- 13 mei 2010 (Hemelvaartsdag)

- 24 mei 2010 (2e pinksterdag)

- 5 december 2010

- 12 december 2010

- 19 december 2010 
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Aanvragen bouwvergunning
2010.047 het plaatsen van een glazen - Wasserij-Annalaan 120

 schuifwand op de balkonbalustrade

2010.048 het uitbreiden van een woonhuis - Franz Schubertlaan 28

2010.049 het plaatsen van een lichtinstallatie - Sportparklaan, kadastraal C 5325

 bij het hockyveld van Mixed Hockyclub Alliance

2010.050 het plaatsen van een overkapping - Brederolaan 23

2010.051 het plaatsen van een dakkapel op - Herenweg 17A

 het voor- en achtergeveldakvlak

2010.052 het plaatsen van een dakkapel - Laan van Bloemenhove 9

 op het achtergeveldakvlak

2010.053 het plaatsen van een dakkapel - Franz Lehárlaan 49

 op het voorgeveldakvlak

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 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 lichte bouwvergunning (verzonden 12 maart 2010)
2010.035 het verhogen van de bestaande uitbouw - Johan Wagenaarlaan 41

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 12 maart 2010 )
2009.270 het bouwen van 39 appartementen,  - Van den Eijndekade

 plandeel DREEF, plan RASTER

2010.006 het verwijderen van wanden en - Heemsteedse Dreef 170

 aanbrengen van een staalconstructie

2010.027 het wijzigen van de achtergevel - IJssellaan 3

 en inpandige wijziging

2010.031 het vernieuwen van een winkelpui - Zandvoortselaan 157

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 15 maart 2010 )
2009.276 het splitsen van een woning - Zandvoortselaan 160

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  18 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.

Verleende reguliere bouwvergunning (terinzagelegging vanaf 18 maart 2010) 
en ontheffing bestemmingsplan
2009.209 het bouwen van een konijnen-  - Herenweg 5

 en varkenshok

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 18 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 in beroep gaan bij de 

rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 29 april 2010 worden ingediend. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.033 het uitbreiden van een woonhuis - Wagnerkade 39

Het verzoek ligt vanaf  18 maart 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

dag 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. 

Bouwplannen

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

Witte kajuitjacht in de Zandvaart

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van de gemeente Heemstede hebben geconstateerd dat in 

de Zandvaart ter hoogte van Zandvaartkade 9 een witte kajuitjacht is aangelegd aan grond dat in 

eigendom is van de gemeente.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder b van de Verordening op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren is het verboden met dit vaartuig op deze plaats een ligplaats in te nemen of te 

hebben.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt verzocht binnen 2 weken na 17 maart 2010 

zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen. Indien de eigenaar geen gehoor geeft aan dit 

verzoek, dan zullen burgemeester en wethouders overwegen bestuursdwang toe te passen 

en het vaartuig te laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken 

opgeslagen. De eigenaar kan zijn vaartuig binnen die periode terugontvangen na betaling 

van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening van de bestuursdwang. Indien het 

vaartuig niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode dan zullen burgemeester en 

wethouders overwegen om het vaartuig openbaar te verkopen dan wel te laten vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

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

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.
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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). 

Budget incidentele 
subsidies sportstimulering 2010

Wilt u in 2010 een activiteit organiseren die het sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 

jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert u een activiteit gericht op de ontwikkeling van top-

sporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. In totaal 

is voor genoemde activiteiten in 2010 een subsidiebudget beschikbaar van € 10.000,--. 

Subsidievoorwaarden
Uw subsidieverzoek dient aan enkele voorwaarden te voldoen: 

-  de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening 

Heemstede en de Verordening incidentele subsidies sportstimulering. Dit houdt onder andere 

in dat alleen activiteiten met een voldoende aantal deelnemers en met een aanvullend karakter 

ten opzichte van uw reguliere aanbod voor subsidie in aanmerking kunnen komen. 

De genoemde verordeningen kunt u vinden op onze website www.heemstede.nl;

- de activiteit dient in 2010 van start te gaan; 

- het subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2010 worden ingediend.

 

Subsidiebudget
Als het beschikbare budget van € 10.000,-- onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, 

zal het college van B&W een rangorde in de aanvragen aanbrengen. Bij de opstelling hier-

van wordt in ieder geval gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen de verschillende 

doelgroepen waarop de Verordening Incidentele subsidies sportstimulering zich richt. 

Tevens zal in dat geval geen prioriteit worden gegeven aan activiteiten waaraan in een 

eerder subsidiejaar door het college van B&W al subsidie is verstrekt.  

Informatie
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de heer Frank van Hattem van 

de afdeling Welzijnszaken, telefoon (023) 548 56 85 of via de e-mail: fvanhattem@heemstede.nl. 

Hier kunt u ook een aanvraagformulier verkrijgen.

Budget incidentele 
subsidies straat- en buurtactiviteiten 2010

Wilt u in 2010 een straatfeest houden of een buurtproject organiseren? Mogelijk komt uw 

initiatief in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. Voor straatfeesten kan € 250,-- 

worden verstrekt, buurtprojecten kunnen voor maximaal € 2.500,-- worden ondersteund. In 

totaal is in 2010 een subsidiebudget beschikbaar van € 18.000,--. 

Subsidievoorwaarden
Uw subsidieverzoek dient aan enkele voorwaarden te voldoen: 

-  de activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening 

Heemstede en de Verordening incidentele subsidies straat- en buurtactiviteiten. 

Dit houdt onder andere in dat alleen straatfeesten waaraan minimaal 10 huishoudens uit 

een straat meedoen en buurtactiviteiten waarvoor een aantoonbaar draagvlak in de buurt 

is voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De genoemde verordeningen kunt u 

vinden op onze website www.heemstede.nl;

- de activiteit dient in 2010 plaats te vinden;

- het subsidieverzoek moet vóór 1 mei 2010 worden ingediend.

 

Subsidiebudget
Als het beschikbare budget van € 18.000,-- onvoldoende is om alle aanvragen te honoreren, 

zal het college van B&W een rangorde in de aanvragen aanbrengen. Bij de opstelling hier-

van wordt onder andere  gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen de subsidiëring 

van buurtprojecten en straatfeesten. Tevens zal in dat geval geen prioriteit worden gegeven 

aan aanvragen ten behoeve van een buurt of straat waaraan in het vorige jaar door het 

college van B&W al subsidie is verstrekt.  

Informatie
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u contact opnemen met de heer Frank van Hattem van 

de afdeling Welzijnszaken, telefoon (023) 548 56 85 of via de e-mail: fvanhattem@heemstede.nl. 

Hier kunt u ook een aanvraagformulier verkrijgen.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 25 maart a.s. om 20.00 

uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 25 maart 2010 

- Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging wethouders *

- Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden *

- Debat over collegeprogramma 2010-2014 *

- Benoemingen in commissies en besturen

* Of de agendapunten 2, 3 en 4 zullen worden behandeld tijdens deze vergadering is 

afhankelijk van de uitkomst van de collegeonderhandelingen.

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.

Agenda

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl


