
‘Reddingsoperatie’ 
kleine meesjes
Heemstede – Hulde aan Cor 
Diependaal uit Heemstede. 
Hij hield deze kleine mees-
jes in leven, die eerder jam-
merlijk tegen het raam aan-
vlogen.

Dat gebeurde afgelopen zon-
dagmiddag. “Ik heb ze opgepakt 
en in mijn handen ze warm ge-
houden. Na een half uurtje kwa-
men ze weer bij en werden ze 
weer zeer actief.
Na overleg met een kenner heb-
ben we ze weer in de vrije na-
tuur losgelaten”, aldus de ‘red-
der in nood”.
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Voorjaar...!

Diederik Samsom (PvdA) op Klimaatconferentie:
“Kerncentrales op termijn toch een optie”
Heemstede - Het was een leu-
ke gedachte van de lokale PvdA 
en Groen Links om de gevolgen 
van de klimaatverandering op 
de lokale situatie te betrekken 
tijdens een openbare bijeen-
komst in het Raadhuis. De zaal 
was gevuld met ongeveer 50 be-
langstellenden. Het gros echter 
bestond uit politici en mensen 
die al actief zijn binnen de mi-
lieubeweging. Het was voor de 
sprekers dus preken voor ei-
gen parochie. Topgast op deze 
avond was Diederik Samsom  
(lid van de Tweede Kamer voor 
de PvdA), voormalig milieu-acti-
vist en afgestudeerd in de kern-
fysica. Een excellent spreker en 
debater met een enorme para-
te kennis over alles wat met mi-
lieu, klimaat en energie te ma-
ken heeft. De overige sprekers 
van de avond haalden dat ni-
veau bij lange na niet en een 
van de sprekers van de firma 
Groen&communicatie trachtte 
zelfs zijn milieuwaar te slijten bij 
de gemeente. Jurriaan Jansen 
van de milieufederatie Noord-
Holland was verzocht het pro-
vinciale milieubeleid te verdedi-
gen (bij afwezigheid van provin-
ciale bestuurders) als bestuur-
der van een belangengroep viel 
hem dat zwaar.

Evenwicht herstellen
Het beheersen van klimaat is 
belangrijk voor grote groepen 
mensen, stelde hij. Het voort-
zetten van het huidige beleid zal 
schaarste opleveren, overstro-
mingen en honger kan miljoe-
nen mensen in beweging zetten. 

Het gevolg, vluchtelingen, oorlo-
gen en de strijd om voldoende 
drinkwater. Het evenwicht tus-
sen mens en milieu moet wor-
den hersteld. Met alle voorziene 
maatregelen duurt het nog 40 
tot 70 jaar voordat dit evenwicht 
is bereikt. Er moet dan wel direct 
begonnen worden met het aan-
boren van veel nieuwe energie-
bronnen en alle mogelijke be-
sparende maatregelen te benut-
ten. Laat Nederland, met haar 
enorme kennis met het werken 
op open zee, een voortrekkers-
rol gaan vervullen bij de aanleg 
van windparken in zee. Daar is 
zoveel ruimte en het is bijna nie-
mand tot last, slechts 4% van 
onze huidige energiebehoefte 
komt uit windenergie dit moet 
drastisch omhoog.
Een beetje minder economische 
groei zou ook wel helpen be-
sloot hij zijn betoog.

Deur open voor kernenergie
Tijdens de afsluitende paneldis-

cussie werd de vraag gesteld 
waarom er geen woord werd 
gerept over kernenergie. In zijn 
antwoord benadrukte Samsom 
dat wij met kernenergie qua kli-
maatverbetering weinig zijn op-
geschoten. Als je nu een cen-
trale laat bouwen is deze pas 
in 2022 operationeel. Er zijn op 
korte termijn maatregelen no-
dig. Toch houdt hij de deur open 
voor kernenergie als de moge-
lijkheden toenemen om kernaf-
val beter te verwerken. 
Er is een tendens dat dit afval-
probleem op termijn wordt op-
gelost.

De auto heeft het gedaan
Voor insiders, en dat waren de 
meeste bezoekers deze avond, 
kreeg men te horen wat men 
wilde horen. De avond had veel 
spannender kunnen zijn als er 
ook enig tegengeluid was ge-
boden en er andere invalshoe-
ken waren belicht. Diverse spre-
kers benadrukten dat met re-

latief eenvoudige maatregelen 
zoals woningisolatie, wat min-
der lampen aan, dubbele begla-
zing e.d. er per huishouden flink 
kan worden bespaard. Dit levert 
een direct financieel voordeel op 
naast dat het beter is voor het 
milieu. De bezoekers werd in de 
pauze gevraagd prioriteiten aan 
te geven, waarmee de opwar-
ming van de aarde kon worden 
teruggedrongen. Zoals verwacht 
werden de auto’s het kind van 
de rekening, gevolgd door duur-
zame energie en woningisolatie. 
Het minder eten van vlees stond 
onderaan de lijst.
Het tegengaan van ontbossing 
en andere maatregelen in ont-
wikkelingslanden bleek niet op 
veel bijval vanuit de zaal te kun-
nen rekenen. Het Heemsteed-
se milieubeleid kwam amper 
aan bod zoals in de uitnodiging 
stond vermeld. Over Zuid-Ken-
nemerland aan zee werd niet 
gesproken. 
Eric van Westerloo

Het team
van Tummers
wenst u een 

Zalig Paasfeest
Wij zijn zaterdag

zoals altijd open tot 
17:00 uur voor uw 
Paaslekkernijen. 

Bestellen? 023-5283005

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

BIKINI
PROOF

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

5.50
 

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

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

r

Varkens- 
oesters

4 stuks

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

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Speeltuin Linnaeushof bestaat 45 jaar!!
‘Speels’ feestje in pannenkoekenhuis ‘De Konijnenberg’

Heemstede - Afgelopen woensdag was het feest in ‘De Konijnen-
berg’. Stampvol met kinderen, ballonnen, drankjes en pannenkoek-
hapjes vierden Karel Konijn en Bennie Broek het 45 jaar bestaan van 
speeltuin Linnaeushof. Ondernemers Margot Jongmans (restaurant 
Linnaeushof) en Mandy Uitendaal (‘De Konijnenberg’) hebben in 
het kader hiervan een gezamenlijke kleurwedstrijd georganiseerd. 
Beiden restaurants hebben jubileummenu’s waarbij je bij inlevering 
van de ingekleurde kleurplaat een gratis ijsje krijgt. De hoofdprijs 
van de wedstrijd is ‘het vieren van je eigen partijtje’ in beiden restau-
rants. Linnaeushof gaat deze week, woensdag 19 maart weer open.

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

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

Altijd voldoende parkeerruimte.

 Cube - het veelzijdige kastensysteem van 

- show en advies -

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

Ooievaarseieren
met Pasen?

Gele kaart voor de Meerlanden
Heemstede – Als kegels van een kegelspel lagen de groenbak-
ken afgelopen maandag op de grond, daarbij ook nog een gedeel-
te van de rijweg in beslag nemend. Bovendien werd de toegang 
tot de er achterliggende parkeerplaats totaal versperd. Is dat die 
zelfde organisatie die met rode en gele kaarten dreigt als de bak-
ken niet keurig in het gelid staan of gevuld zijn met verkeerde ma-
terialen. Bij deze de gele kaart voor ‘De Meerlanden’. Die kan dan 
weggestreept worden als mijn bak een keertje scheef staat.
Wim Bak, Franz Leharlaan 142

INGEZONDEN

Heemstede – De ooievaars die vorig jaar het nest aan de 
Fazantenlaan in bezit hebben genomen, zijn deze winter op 
dit nest gebleven. Alsof ze wisten dat het een winter van 
niks werd. Het jong van vorig jaar is op eigen kracht naar 
Spanje vertrokken. Die melding kreeg hij omstreeks kerst-
mis van het Ooievaarscentrum in Arnhem, die vanuit Spanje 
het bericht had gekregen, dat het ringnummer van de jonge 
ooievaar van de Fazantenlaan in Spanje was gelezen. Peter 
den Elzen, de maker van vele nesten, woont tegenover het 
ooievaarsnest en is bijna familie van de vogels. Hij houdt ze 
dagelijks in de gaten en ziet het paar druk bezig om het nest 
van hun eigen bedje te voorzien. Ze slepen met takken en 
bouwen zo hun bedje om straks de eieren te kunnen uit-
broeden. Volgens Peter den Elzen, de ooievaarskenner van 
Heemstede, zou het best kunnen zijn dat het eerste ei om-
streeks Pasen gelegd wordt.
Peter hoopt nu op een gezinsuitbreiding. Van kleinkinderen 
krijg je nooit genoeg!
Ton van den Brink
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Directeur Samenleving Gemeente met pensioen

Kors Busbroek: ”Ik zou 
het zo weer overdoen”
Heemstede - Hij is een van 
de langstzittende ambte-
naren in Heemstede. Ruim 
33 jaar was Kors Busbroek 
in dienst van de gemeente, 
waarvan de laatste 20 als di-
recteur samenleving. Reden 
voor de Heemsteder om hem, 
op zijn laatste werkdag, eens 
te vragen naar zijn ervarin-
gen en een kijkje te nemen 
achter de persoon en ambte-
naar Kors Busbroek.

Kors’ werkgebied strekte zicht 
uit over vele takken van de ge-
meentelijke organisatie. De bi-
bliotheek, cultuur en maat-
schappelijk werk, sport, gehan-
dicapten, welzijn en nog veel en 
veel meer. Hij kwam veel in con-
tact met mensen in het werk-
veld en burgers. Waar je het 
oor ook te luisteren legt, men is 
het er over eens, Kors Busbroek 
een integer en vooral zeer kun-
dige vakman. Moeilijke projec-
ten gaat hij niet uit de weg en 
hij is in staat om ingewikkelde 
zaken op een heldere en zake-
lijke manier op te lossen. Ook bij 
politiek gevoelige onderwerpen 
manoeuvreerde Kors het proces 
in goede banen. Busbroek had 
even zo goed een prima boter-
ham kunnen verdienen in het 
bedrijfsleven, maar koos voor 
de publieke zaak. Een overstap 
naar een grote gemeente lag 
voor de hand: “Ik ben heel erg 
verknocht aan de regio en wilde 
daar nooit weg. Ach, een grote 
gemeente is ook leuk, maar daar 
ben je meer manager en sta je 
verder af van de inhoud.
Ik ga na mijn pensioen ook ze-
ker niet weg uit mijn woonplaats 
Bloemendaal. Als lid van de Ca-
tamaran Club Bloemendaal ben 
ik van plan, niet alleen meer te 
gaan zeezeilen maar ga ik ook 
een bijdrage leveren aan de 
bouw van ons nieuwe clubhuis 
aan de kust. Mijn vader woonde 
ooit, voor mijn geboorte, in Ca-

nada. Uit deze periode heeft hij 
ons aantekeningen, foto’s e.d. 
nagelaten. Met mijn broer wil 
ik daar nog eens heen gaan en 
alle plekken bezoeken die mijn 
vader ooit bezocht. De dochter 
van mijn, helaas veel te vroeg 
overleden beste vriend, gaat dit 
jaar trouwen op het eiland Bali. 
Mijn vrouw en ik zien daar naar 
uit en wij plakken daar natuur-
lijk nog een langer verblijf aan 
vast, want daar kom je niet zo 

vaak. Met mijn drie kleinkinde-
ren zal ik nu ook meer tijd kun-
nen doorbrengen en wat meer
met ze op stap gaan.”

Als vervent voetballer en voor-
malig voorzitter van de voetbal-
club Bloemendaal neemt de-
ze sport een belangrijke plaats 
in. Samen met schrijver dezes 
komt hij tot de conclusie, dat 
het zo jammer is dat in Heem-
stede de roemruchte club RCH 
zo ver is teruggezakt. Ooit zaten 
er 16.000 toeschouwers rond 
het veld tijdens RCH-Ajax. Met 
de jeugd lijken zij nu weer op de 
weg terug te zijn.

Trots op kwijtscheldingsbeleid
“Ik heb met alle colleges, dat wa-
ren er negen en vijf burgemees-
ters, altijd goed kunnen samen-
werken. Ook met de afzonderlij-
ke raadsleden had ik een goed 
contact. In iedere raadsperiode 
worden andere accenten ge-
legd, maar dat maakt het juist 
leuk. Als docent op de Bestuurs 
Academie heb ik al mijn kennis 
op het gebeid van welzijn kun-
nen inzetten. Uiteindelijk kostte 
de voorbereiding van deze col-
leges zoveel tijd dat ik daar mee
moest stoppen.”
Trots is hij op de periode dat hij 
in Heemstede de kwijtschel-
dingsregeling voor de minima 
heeft ontwikkeld en geïntrodu-
ceerd. “Het was een uniek stuk
werk dat naderhand door hon-

derden gemeenten is overge-
nomen. Het ministerie keek 
met argwaan naar deze rege-
ling, maar wij bleven juist op het 
randje van wat nog toelaatbaar 
was.” Dat ik als ambtenaar van 
de burgerlijke stand het huwe-
lijk van mijn oudste dochter heb 
mogen voltrekken was ook een 
hoogtepunt, maar dan in de pri-
vé sfeer.
De laatste jaren heeft Kors naast 
de privatisering van het Oude 
Slot en de fusie tussen de bi-
bliotheek van Heemstede en 
Haarlem veel tijd gestoken in 
de nieuwe Wet Maarschappelij-
ke Ondersteuning (WMO). Voor 
velen niet zo aansprekend, maar 
zodra je er een beroep op moet 
doen is het belangrijk dat het er 
is en het nog werkt ook.

Teleurstelling
Één echte teleurstelling heeft hij 
meegemaakt in zijn Heemsteed-
se tijd. “Na overleg met jongeren 
was het plan ontstaan om aan 
de Vrijheidsdreef een (speel) 
plek voor deze jongeren in te 
richten. Protesten uit de omge-
ving hebben dit plan doen sneu-
velen. Wij hadden er zoveel tijd 
in gestoken en zaten eindelijk 
met de jongeren op een lijn en 
toen ging het niet door.”
Zou jij, als je aan het begin van 
je carrière stond het weer over-
doen? Zonder aarzelen ant-
woord Kors met een volmondig 
JA.

Heemstede neemt afscheid van 
een gedreven ambtenaar die het 
in zijn vingers had en naast een 
goede patroon voor zijn mede-
werkers een constante factor 
was binnen de raadhuisgemeen-
schap. Als steun en toeverlaat 
voor het college zal men hem 
nog gaan missen. Veel lovende 
woorden werden over hem uit-
gestort tijdens een bijeenkomst 
met zijn collegae en het college. 
Vervolgens was het de beurt aan 
organisaties en burgers, die tij-
dens een receptie op het Oude 
Slot afscheid van hem kwamen 
nemen.
Eric van Westerloo

Eerste paal Compagnie en Park Zuid:

Bouw tweede fase project 
De Watertoren gestart
Heemstede - Maandagochtend 17 maart heeft Thunnissen Groep 
uit Heemstede haar eerste paal geslagen voor de woningbouwpro-
jecten Compagnie en Park Zuid. De 28 aan het water gelegen ap-
partementen van Compagnie en de drie parkpaviljoens met elk 11 
appartementen van Park Zuid vormen de tweede fase van project 
De Watertoren. Oplevering zal geschieden in de zomer van 2009. 
Deze appartementen staan te koop bij Teer, Ridder en Strijbis ma-
kelaars uit Heemstede en Hofzicht Makelaars uit Hillegom. Reeds 
60% is verkocht.

In project De Watertoren worden drie woonsferen gecreëerd met 
elk hun eigen karakter. Waterpark is groen en ruim van opzet, de 
Waterhof heeft stedelijke allure en in de Waterspiegel woont men 
direct aan het water. De voormalige ’zwaaihaven’ wordt weer uitge-
graven. Thunnissen Ontwikkeling werkt momenteel de plannen uit 
voor de laatste twee fasen van project De Watertoren. Enerzijds zal 
in Waterhof een gevarieerd aanbod van 88 woningen worden gere-
aliseerd als een stedelijk hof aan het water. Naast ruime apparte-
menten tot ca. 140 m2 voorziet het aanbod ook in een groot aantal 
starterswoningen.

Anderzijds komt In Waterspiegel, op de hoek van de Heemsteedse 
haven met de nieuw te graven havenarm en het park een exclusieve 
woontoren van negen woonlagen met 18 luxe appartementen tot ca. 
220 m2 met grote buitenruimten en een magnifiek uitzicht.
Deze zomer start de verkoop van de laatste twee fasen van project 
De Watertoren. Op www.dewatertoren-heemstede.nl kunnen geïn-
teresseerden zich al aanmelden.

Knutselclub voor kleintjes
Heemstede - Soms heeft een kind behoefte aan een beetje pri-
vacy. Nou, dan hang je gewoon een bordje met ‘STOP’ op de 
deur van hun kamer! Op woensdag 26 maart maken de kinderen 
bij de knutselclub van Casca een schildpad-waarschuwingsbord 
om aan hun kamerdeur te hangen. Elke woensdag kunnen kin-
deren van 5 tot 10 jaar lekker knutselen bij Casca in het Honk, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. De wekelijkse knutselmidda-
gen zijn van 13.30 – 15.15 uur. Kosten deze keer: 4,- euro. De 
kinderen s.v.p. vooraf aanmelden: 023-548 38 28 - keuze 1.

Bennebroek - woensdag 26 maart kunt u wan-
delen met de SWOB. Deze keer gaat de route 
over het landgoed van Barnaart;  een parkachtig 
landschap met een diversiteit aan bomen.  Veel 
grote Nijlganzen hebben inmiddels op het land-
goed hun verblijf gevonden. Het bijzondere aan 
deze grote watervogels is, dat zij roze poten heb-
ben en hun nesten in bomen hebben, boven-
dien maken zij behoorlijk wat lawaai. Er wordt bij 
Pannenland gepauzeerd voor koffie. Bent u nog 

nooit eerder meegeweest? Gewoon komen! Het 
is gezellig en wandelen is goed voor uw condi-
tie. Gestart wordt om 10.00 uur precies vanaf de 
SWOB, Bennebroekerlaan 3a in Bennebroek.  Al-
leen bij heel slecht weer gaat de wandeling niet 
door. U kunt zelf op www.buienradar.nl zien of er 
buien in aantocht zijn, of anders belt u de SWOB 
als het weer er dreigend uitziet. Meer informatie 
bij de SWOB, tel. 023 – 584 53 00, op werkdagen 
van 9.00 – 11.30 uur.

Wandelen met SWOB bij Barnaart
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Heemstede – De kat van Alex 
en Marjan, Chico, is sinds vorige 
week weer terug. Chico kwam 
‘op eigen kracht’ terug naar huis, 
dus niet via het vermist-oproep-
je in de Heemsteder van vorige 
week. “We willen wel iedereen 
bedanken die heeft gebeld”, al-
dus de baasjes van Chico. Het 
dier stond na enkele dagen moe, 
vermagerd maar gezond weer 
voor hun deur en zoals Alex en 
Marjan hun mail besluiten: “We 
zijn heel gelukkig hem weer in 
ons midden te hebben!”

Chico op eigen 
kracht terecht

Heemstede - Nog nooit hebben ze wat gewonnen, de heer en me-
vrouw Ree, maar nu  gaan ze lekker eten bij Le Cheval Blanc. Cho-
colaterie van Dam van de Raadhuisstraat had 20.000 kaarten uit-
gedeeld in Heemstede, Haarlem en Hoofddorp. Kaarten waarop in 
multiple choise een vraag beantwoord moest worden. Dat de cho-
colade bij Van Dam altijd bij 31 graden bewerkt wordt, was de goe-
de oplossing. Want dan blijft chocolade mooi glanzend, zo vertelde 
Willem van Dam aan zijn gasten die donderdag de prijs kwamen in-
casseren. Ton Nellisen van Le Cheval Blanc, vorig jaar onderschei-
den met een Michelin ster, deelde de prijs uit aan het echtpaar Ree. 
Een diner voor twee personen, waarde 200 euro, exclusief bereid 
door de chef kok, Huub van der Velden die er een echt Deschamps 
diner van gaat maken. Voor het echtpaar Ree was dit een wonder-
lijke ervaring, want zij kregen het telefoontje van Van Dam, toen ze 
net terug waren van een maand vakantie in Australië. 
Ton van den Brink

Heemstede – Een oudere dame, ‘fan’ van de dierenrubriek van de 
Heemsteder, kwam deze foto brengen van haar kat. “Dat heeft ‘ie al-
tijd gedaan, opzitten voor het aquarium”, vertelt ze.  Mooi kunstje!

Het blijft
interessant...

Huub Oosterhuis las voor in Bosbeek
Heemstede - Een goede zet van 
de activiteitenbegeleiding van 
Bosbeek om tijdens de Boeken-
week met het thema “Van oude 
mensen… de derde leeftijd en 
de letteren” boekhandel Blok-
ker uit te nodigen om met een 

boekenstal uit te pakken met 
boeken over “ die derde leeftijd”. 
Eigenaren van Blokker Boek-
handel, Arno Koek en Willeke 
van der Meer wilden graag ko-
men, maar wel iemand meene-
mend. Dan is Huub Oosterhuis, 

bekend bij alle zusters als de 
maker van honderden kerkelijke 
liederen en gedichten natuurlijk 
een zeer welkome gast die ze 
graag eens in hun midden wil-
den hebben.  
Maar ook veel bezoekers van 

Buiten hadden de gelegenheid 
aangegrepen om te luisteren 
naar gedichten uit zijn nieuwe 
gedichtenbundel: “Wie bestaat.”  
Een persoonlijke dichtbundel 
waar familieleden als zijn kinde-
ren Tjeerd en Trijntje, maar voor-

al zijn kleinkinderen in voorko-
men. Hij dicht over vriendschap, 
de dood van zijn vader en zijn 
broer. Hij schrijft over zijn “on-
beredeneerbaar godsverlan-
gen”. Over de Schipholbrand 
waar elf mensen de dood von-
den en hij een wake hield in de 
gure storm, temidden van vluch-
telingen en drenkelingen.  Over 
een brief van Tjeerd die aan-
spoelt vlak voor je voeten, want 
in dromen kan immers alles! Als 
toegift leest hij zijn herschreven 
visie op psalm acht voor. Activi-
teitenbegeleidster van Bosbeek, 
Karin van Amersfoort , had als 
dank voor zijn voorleesses-
sie een boek voor Oosterhuis. 
Door de zusters van de Voorzie-
nigheid zelf geschreven en hij 
werd uitgenodigd om dat boe-
kenweekgeschenk van de zus-
ter nog eens later te laten signe-
ren door de zusters. Nu moest 
hij eerst zijn “Wie bestaat” sig-
neren voor de zusters en de be-
zoekers. Later las hij nog in een 
stampvolle  Boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg voor uit 
zijn gedichten en kreeg in de al-
tijd wat rumoerige winkelruimte, 
de ruim vijftig mensen muisstil. 
Ook hier signeerde hij voor een 
dankbaar publiek.
Ton van den Brink

Heemstede - Op maandagmid-
dag 10 maart jl. om ongeveer 
12.30 uur werd Chris Eskes (op-
pas opa uit Huizen) verrast met 
een spectaculaire reddingsope-
ratie door de brandweer van een 
gewonde bouwvakker uit een 
appartementencomplex in aan-
bouw in het centrum van Heem-
stede. Uiteraard werd deze red-
dingsoperatie voor het raam op 
de voet gevolgd door de klein-
dochters. “Wat gebeurt er toch 
allemaal?” was een veelvuldig 
gehoorde kreet. Opa hanteer-
de de camera en zie hier het re-
sultaat. Hopelijk gaat het met de 
gewonde bouwvakker de betere 
kant op.

Prijsvraagwinnaars bij
chocolaterie Van Dam

Boekenbal bij Blokker gaat nog door
Heemstede – Voor de aankle-
ding van etalages tijdens de 
Boekenweek heeft de organi-
satie, CPNB, een kleurrijke stof 
laten maken. Deze stof werkte 
inspirerend op de eigenaar van 
Boekhandel Blokker aan de Bin-
nenweg. Arno Koek liet er een 
vest van maken en toog aldus 
opgeleukt naar het Boeken-
bal in de Stadsschouwburg in 
Amsterdam.
Op de rode loper werd hij direct 
aangesproken door de direc-
tie van de CPNB: “wat een leuk 
idee!” Even verder werd hij in de 
spotlight gezet als de ontwer-
per van de stof, wat hem ont-
lokte: “ik ben een eenvoudige 
boekverkoper uit Heemstede!” 
Grote schrijvers, van naam al-
thans, spraken hem aan en hij 
had de avond van zijn leven 

als eenvoudig boekverkoper uit 
Heemstede. Nog leuker was dat 
een kennelijk vaste klant van 
Blokker de Heemsteder tipte, 

dat er een met boeken versierde 
verkoper bij Blokker liep. Waar-
van akte!
Ton van den Brink

Reddingsoperatie op
de voet gevolgd...

Inloopuur voor coeliakiepatiënten
Regio - De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) verzorgt op 
woensdag 2 april een inloopuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofd-
dorp. Tussen 13.00 en 14.30 uur zijn twee leden van de vereniging 
aanwezig om iedereen, die meer wil weten over hoe om te gaan met 
het glutenvrij eten en drinken en andere praktische zaken die met 
coeliakie te maken hebben, persoonlijk te woord te staan. Zij zijn 
voor u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de 
centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp.
Informatie: (023) 890 83 60



Heemstede – Zaterdag 9 
maart vonden de jaarlijk-
se kringwedstrijden van de 
jeugdbrandweer plaats in 
Heemstede. De korpsen Am-
stelveen, Haarlemmermeer 
(posten Badhoevedorp, Lis-
serbroek, Nieuw-Vennep, Rij-
senhout en Zwanenburg), 
Hillegom en Heemstede-
Bennebroek streden om de 
felbegeerde bekers, de Mul-
ler bokaal en dit jaar voor het 
eerst ook om de Ton Tieken 
bokaal. De jonge brandweer-
mannen van het korps be-
haalden een welverdiende 
vierde plaats!

De Ton Tieken bokaal is ver-
noemd naar de vorig jaar over-
leden jeugdleider die op deze 
wijze ook in blijvende herinne-
ring wordt gehouden. De wed-
strijden waren verdeeld over 
twee objecten, het juniorenob-
ject was gelegen in de Gelder-
landlaan, het aspirantenobjec-
ten in de Utrechtlaan en waren 
ter beschikking gesteld door 
Elan Wonen. In de Gelderland-
laan was brand uitgebroken op 
nr. 4 en was gemeld door de bo-
venbuurman op nr. 4A. De bo-
venbuurman wachtte de jeugd-
leden op en voorzag hen des-
gevraagd van de nodige infor-
matie. Binnen bleek brand uit te 
zijn gebroken in de keuken en 
deze had zich inmiddels uitge-
breid naar de woonkamer. Na 
het inzetten van twee stralen 
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Jeugdige HBC-ers behalen 
scheidsrechterscertificaat
Heemstede - De afgelopen da-
gen heeft een aantal jeugdige 
HBC-ers deelgenomen aan de 
officiële scheidsrechterscursus.
Helaas waren de weersomstan-
digheden slecht maar het en-
thousiasme was toch groot.
De 1e cursusavond was bij vv 
Velsen. Hier werden de cursis-
ten door 2 cursusleiders van de 
KNVB de beginselen van het 

scheidsrechtersvak bijgebracht.
De 2e avond was bij HBC. Ook 
op deze avond kregen de jon-
gens volop instrukties hoe om 
te gaan met de regeltjes van het 
voetbalspel. Uiteraard werd ook 
stil gestaan bij de problematiek 
van de ‘beterwetende’ ouders/
toeschouwers langs de lijn. Het 
was de bedoeling dat op beide
avonden de cursisten, tijdens 

Jeugdbrandweerwedstrijden
Welverdiende vierde plaats voor jonge 
spuitgasten Heemstede-Bennebroek

V.l.n.r. Bevelvoerder Lisserbroek, Marscha Tieken en kleindochter van 
Ton Tieken.

22 maart:
Gezellige PaasZaterdag in

WinkelCentrum Heemstede
Heemstede - De Heemsteedse Binnenweg en Raadhuisstraat 
vormen samen het oude winkelhart van Heemstede. Maar ’t Hart 
van Heemstede is meer. Het is ook de ontmoetingsplaats voor 
jong en oud. Sfeervol, terrasjes, restaurantjes, gezellig met een 
heel eigen karakter.

Zaterdag 22 maart lopen de Paashazen weer los in WinkelCen-
trum Heemstede en hebben voor iedereen iets aardigs.  Speciaal 
voor de kleintjes is er de Paas Surprise Car:
Deze attractie is speciaal bedacht om voor surprises te zorgen. 
De kinderen worden uitgenodigd om de verrassingen te bele-
ven. Een limonadekabouter, het schminktheater, de ballonnen-
beestjes en non-stop meezingen met de gezellige muziek zor-
gen ervoor dat de kinderen zich optimaal vermaken. 
Deze vrolijke mobiele surprise gaat door het hele winkelcen-
trum. 

Alles wat uw hartje begeert voor de Paasdagen is in Hartje 
Heemstede te koop. Meer dan 175 winkels, waaronder veel spe-
ciaalzaken, bieden u een ongekend ruime keus. Daarbij is het 
centrum gezellig, ja zelfs wat dorps te noemen. 
En… echt WinkelCentrum Heemstede: in veel winkels helpt de 
eigenaar u zelf. 

Natuurlijk is het parkeren 
op zaterdag voor Pasen 
niet zó makkelijk als an-
ders. Maar parkeren kan 
overal voor de deur tegen 
een redelijk tarief en het 
langparkeren is zelfs gra-
tis. Dat kan naast de bi-
bliotheek aan de Dreef, 
op twee minuten loopaf-
stand van het gezellige 
centrum.

Zaterdag 22 maart zijn alle winkels op hun Paasbest en waarom 
zou je moeilijk doen om stad en land af te zoeken als je het in 
Hartje Heemstede kunt vinden? WinkelCentrum Heemstede is 
ook op internet te vinden. Surf naar www.wch.nl en zie zelf hoe-
veel verscheidenheid in winkels er is!

Zaterdag 22 maart

PaasFeest
in Hartje Heemstede

PAASHAZEN
SURPRISE CAR...

Wát je ook zoekt, je vindt het in
WINKELCENTRUM HEEMSTEDE

www.wch.nl

lage druk was men de brand 
spoedig meester en werd ver-
volgens snel ingepakt. De aspi-
ranten kregen iets heel anders 
voor hun kiezen in de Utrecht-
laan. Een klusjesman was bezig 
geweest met soldeerwerkzaam-
heden waardoor brand was ont-
staan in de keuken. Deze brand 
breidde zich al snel uit naar de 
boven gelegen slaapkamer op 
de eerste 1e etage. In paniek 
was de loodgieter ook nog ver-
geten zijn gasfles in veiligheid te 
brengen waardoor een gevaar-
lijke situatie ontstond. Bij aan-
komst van de jeugdleden werd 
na een snelle verkenning de 
gasfles in veiligheid gebracht en 
werden de stralen lage druk op 
de brand ingezet. 

partijtjes tussen E-teams, ook 
op het veld lieten zien wat ze 
in hun mars hebben. Helaas 
was het veld op de 2e avond zo 
slecht geworden dat er niet ge-
voetbald kon worden. In plaats 
hiervan lieten de cursusleiders 
d.m.v. diverse dvd´s veel wed-
strijdsituaties zien. Ook was 
er een item waarin duidelijk te 
zien was hoe een scheidsrech-
ter wel en niet moet optreden 
tegen bijvoorbeeld agressief ge-
drag. Zeer leerzaam. Na afloop 
van de laatste avond kregen de 
jongens hun dikverdiende belo-

ning. Door de cursusleiders wer-
den officiële scheidsrechterscer-
tificaten uitgereikt. Tevens kre-
gen zij een mooie badge om op 
hun kleding te bevestigen zodat 
iedereen kan zien dat ze officieel 
scheidsrechter zijn. De jeugd-
commissie is trots op dat deze 

jeugdige leden die zich al op (re-
latief) jonge leeftijd inzetten voor 
de vereniging. HBC feliciteert 
Sjoerd Aarts, Koen Bakuwel, Jor-
dy Beliën, Duncan de Graaf, Ste-
ve Jonk,  Alwin Lammerse en 
Tom Mul met het behalen van 
het scheidsrechterscertificaat.

Foto’s: Jan Kol jr. 

Amstelveen op één
Na het sein brandmeester kon 
al snel hierna het materiaal wor-
den ingepakt en was het wach-
ten op de prijsuitreiking. De 
beste bevelvoerder bij de as-
piranten kwam uit Lisserbroek 
en hij kreeg uit de handen van 
Marscha Tieken, de dochter van 
Ton, de Ton Tieken bolkaal uit-
gereikt. De Muller bokaal, voor 
de beste bevelvoerder bij de ju-
nioren, ging dit jaar naar Am-
stelveen en werd uitgereikt door 
de oud jeugdleider Henk Muller. 
Uiteindelijk bleek bij de aspiran-
ten het korps Hillegom met de 
eerste prijs naar huis te gaan en 
bij de junioren Amstelveen. Het 
korps Heemstede-Bennebroek 
wist bij de aspiranten een wel-
verdiende 4e plek te bemachti-
gen en de junioren 1 en 2 wer-
den respectievelijk 2de en 3de. 
Al met al een geslaagd week-
end voor het korps Heemstede-
Bennebroek. Deze wedstrijden 
brachten weer de nodige verbe-
terpunten aan het licht waar de 
komende weken op zal worden 
getraind. In mei zal namelijk de 
volgende wedstrijd plaatsvinden 
in Breukelen, waar het korps 
Heemstede-Bennebroek mee 
zal doen aan de kwalificatie-
wedstrijden voor het landkam-
pioenschap. Voor meer foto’s 
kijk op www.brandweerheem-
stede.nl.
Met dank aan J.P. Keyser.
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Heemstede – Op Tweede Paasdag zal tussen 9.00 en 17.00 uur 
bij Rijwielspecialist Hart aan de Zandvoortselaan 34 een eenma-
lige uitverkoop gehouden worden. Begin april begint Hart met 
een grote uitbreiding van de fietsenzaak en daarom worden al-
le 2007 en overige modellen met 25% korting opgeruimd. Dat 
gaat om bijv. Spart Ion, Batavus Old Dutch, Gazelle Goldline en 
diverse Giant fietsen, uiteraard met behoud van servicebeurten 
en de kwaliteitsgarantie waar ze om bekend staan. Degene die 
dan ook een echt Paaskoopje op de kop willen tikken moeten 
zeker langsgaan!

Verbouwingsuitverkoop
Rijwielspecialist Hart

Stimulans samenwerking
Noord-Hollandse bibliotheken
Regio - De provincie Noord-
Holland geeft een extra im-
puls aan de samenwerking van 
Noord-Hollandse bibliothe-
ken op gebied van collectiebe-
leid. Het doel is dat Noord-Hol-
landers gebruik kunnen maken 
van een zo breed mogelijk aan-
bod. Hiervoor geeft de provin-
cie 357.600,- euro uit provinciale 
middelen aan de samenwerken-
de bibliotheken. Verder verleent 
de provincie de gemeente Haar-
lem een subsidie van 20.000,- 
euro vanwege de fusie van de 
bibliotheken van Heemstede en 
Haarlem. 
Op basis van een collectieplan 
dat de samenwerkende biblio-
theken (SOOB) hebben inge-
diend verstrekt de provincie in 
het kader van het bibliotheek-
beleid 357.600,- euro. Hiermee 

worden speciale boeken. da-
tabestanden en andere me-
dia aangeschaft. Verder wor-
den hiermee personele kosten 
vergoed voor specifieke infor-
matiebemiddeling in het ka-
der van @ladin om lastige vra-
gen te beantwoorden voor men-
sen die onderzoek doen of een 
werkstuk of een scriptie schrij-
ven. Door samenwerking op col-
lectiegebied krijgen alle Noord-
Hollandse burgers toegang tot 
een meer uitgebreide collec-
tie dan wanneer ze alleen maar 
gebruik maken van de collectie 
van de eigen bibliotheek.

Provincie stimuleert fusie bi-
bliotheken
De Stadsbibliotheek Haarlem en 
de gemeentelijke Openbare Bi-
bliotheek Heemstede gaan dit 

jaar verzelfstandigen en fuse-
ren. De provincie Noord-Holland 
verleent de gemeente Haarlem 
een subsidie van 20.000,- euro 
voor de kosten in verband met 
het samenvoegen van de ge-
automatiseerde bibliotheek- en 
klantensystemen van de biblio-
theken Haarlem en Heemstede. 
De provincie stimuleert de vor-
ming van basisbibliotheken 
waar meerdere gemeen aan 
deelnemen. Door de schaalver-
groting worden de mogelijkhe-
den vergroot om naast de tradi-
tionele functies van bibliotheken 
ook meer te doen op het gebied 
van educatie, kunst en cultuur, 
ontmoeting en debat en speci-
fieke informatiepunten rond on-
derwerpen als gezondheid, cul-
tuurhistorie en Wet maatschap-
pelijke Ondersteuning (Wmo). 

Tweede termijn voor Harry Borghouts
 
Regio - Maandag 17 maart is 
de Commissaris van de Ko-
ningin in Noord-Holland mr. 
H.C.J.L.  Borghouts door mi-
nister van Binnenlandse Za-
ken dr. G. Ter Horst beëdigd 
voor een nieuwe termijn. De 
huidige termijn van zes jaar 
is in juni 2008 afgelopen. 

Provinciale Staten hebben de 
heer Borghouts voorgedragen 
voor een nieuwe termijn.  De heer 
Borghouts is in februari 2008 65 
jaar geworden, maar wil graag 
ook na de pensioengerechtigde 
leeftijd blijven werken. 

Pré Wonen helpt senioren 
bij hun verhuiswens
Regio - Hoe vaak horen we 
niet van senioren dat ze 
graag anders of kleiner zou-
den willen wonen? Om ver-
schillende redenen vinden 
zij echter niet makkelijk an-
dere, geschikte woonruimte. 
Ook de lange wachttijd voor 
een andere woning in de re-
gio helpt niet mee.

Pré Wonen gaat hier wat aan 
doen! Door nieuwe afspraken 
tussen de gemeente en de cor-
poraties in Zuid-Kennemerland 
rond de woonruimteverdeling, 
hebben de corporaties de ruim-
te gekregen 30% van het eigen 
woningbezit zelf toe te wijzen. 
Dit kan buiten het bestaande 
woonruimteverdeelsysteem om.
Verhuishulp
Deze ‘eigen’ ruimte gaat Pré 
Wonen gebruiken om haar ou-
dere huurders extra service te 
verlenen en de doorstroming in 
de woningmarkt te verbeteren. 
Met name senioren die een een-
gezinswoning achterlaten, bren-

gen een verhuisketen op gang. 
Immers, de woning die zij ach-
terlaten kan weer worden ver-
huurd aan een gezin dat nu in 
een flat woont. Die flatwoning 
kan dan weer verhuurd worden 
aan een starter op de woning-
markt. Kortom: door het vrijko-
men van eengezinswoningen 
kunnen meerdere mensen ver-
huizen naar een woning van hun 
keuze. Pré Wonen heeft voor de 
eigen toewijzing een aantal ge-
schikte complexen uit haar wo-
ningbestand geselecteerd. De 
senioren die in aanmerking voor 
de regeling komen, worden be-
naderd en kunnen, als ze dat 
willen, op een aparte bemid-
delingslijst van Pré Wonen ge-
plaatst worden. Als ze opzien te-
gen de rompslomp van een ver-
huizing, dan krijgen zij van Pré 
Wonen een ‘verhuishulp’ aange-
boden, die de verhuizing helpt te 
regelen. Een folder over deze re-
geling is te verkrijgen bij de ves-
tigingen van Pré Wonen of via 
de website: www.prewonen.nl.

Efficiënt lichaamsgebruik bij
cursus Bewegen zonder moeite
Heemstede - Op donderdagmiddag 3 april start bij de Cas-
ca de cursus ‘Bewegen zonder moeite’. De cursus is be-
doeld voor diegenen (50+) die last hebben van lichte hou-
dingsklachten, zoals spanningsklachten van de nek en 
schouders of overbelasting van de gewrichten.

Bewegingen en houdingen, die in de loop van de jaren zijn ont-
wikkeld, kunnen het lichaam overbelasten. Alledaagse hande-
lingen bouwen bijvoorbeeld ongemerkt spanningen op in het 
lichaam. 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin, zowel theoretisch 
als praktisch, wordt ingegaan op de mogelijkheden van efficiënt 
lichaamsgebruik in het dagelijkse leven.

Klachten voorkomen
Aan de orde komen de houdingen en bewegingen staan, lig-
gen, opstaan, zitten, bukken en lopen. Hoe zijn deze dagelijkse 
handelingen met minder energie en kracht en dus met minder 
belasting uit te voeren? Door voorlichting en veel praktische op-
drachten wordt men zich bewust hoe men deze dagelijkse hou-
dingen en bewegingen doet en is het mogelijk daar veranderin-
gen in aan te brengen. De rol van de wervelkolom, de nek en het 
bekken staat daarbij centraal. Door het gebruik van het lichaam 
te verbeteren is het mogelijk eventuele klachten te verminderen 
of te voorkomen. Bij de cursus hoort een uitgebreid cursusboek 
met veel informatie en praktische oefeningen. Meer info, tele-
foon 5483828 (Casca).

Voorjaars snuffelmarkt in Haarlem
Regio – Op zondag 30 maart is er van 10.00 - 17.00 uur Voor-
jaars-Snuffelmarkt in het Kennemer Sportcenter bij de IJsbaan 
te Haarlem. Liefhebbers kunnen lekker rondsnuffelen tussen 
de 300 kramen, bomvol de meest uiteenlopende tweedehands 
spullen, zoals mooie curiosa uit grootmoeders tijd, speelgoed, 
poppen, boeken, strips, grammofoonplaten, aardewerk, kleding. 
leuke hebbedingentjes, schoolplaten, verkadealbums, enz.  Alle 
ingrediënten voor een gezellig dagje snuffelplezier zullen aan-
wezig zijn. Het zeer de moeite waard eens te komen kijken naar 
de vele verrassende en opwindende zaken uit de vele zolder-
opruimingen die de meeste mensen hebben verzameld nu het 
voorjaar eindelijk gaat beginnen.

Populair
In de loop der tijd  is deze Van Aerle’s Snuffelmarkt in de Ken-
nemer Sporthal uitgegroeid tot een van de gezelligste en popu-
lairste vlooienmarkten in Noord Holland met zeer veel tevreden 
deelnemers en bezoekers. Het Kennemer Sportcenter bevindt 
zicht aan de IJsbaanlaan 4A (Randweg) te Haarlem. De toegang 
bedraagt voor volwassenen 3,00 euro. Kinderen onder geleide t/
m 12 jaar hebben gratis toegang. Parkeren is gratis.
Zie ook : www.vlooienmarkten.nl

Filosofisch café 
in de kerk

Regio - Het filosofisch café op 
woensdag 2 april gaat over het 
omgaan met de dood in verschil-
lende religieuze tradities. Tijdens 
de inleiding over het omgaan 
met de dood schetst Johan Goud 
twee wegen: die van onthechting 
(zoals bijvoorbeeld in het Boed-
dhisme) en van hechting (zoals 
ondermeer te vinden is in het 
Christendom en het Jodendom). 
Prof. Dr. Johan Goud is remon-
strants predikant te Den Haag en 
bijzonder hoogleraar wijsgerige 
theologie in Utrecht. Hij schreef 
over dit thema onlangs een arti-
kel in het boek Vaarwel. Verschui-
vingen in vormgeving en duiding 
van rouwrituelen, 2007. Het Filo-
sofisch café Haarlem begint om 
19.45 uur in de Remonstrant-
se Kerk, Wilhelminastraat 22 te 
Haarlem, (rolstoel)toegankelijk 
via de ingang Oranjekade 1, en-
tree: 5,- euro (studenten 3,- eu-
ro). Meer informatie: www.kerk-
pleinhaarlem.nl/remvvh/ of Ma-
rianne Waling-Huijsen, tel (0252) 
530746 of mobiel (06) 16370875
mwh@metwaardenhelen.nl
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APK beurt bij schoonheidsspecialist

Huub Zenden veertig jaar meester
Heemstede - Hij merkte 
maandagmiddag wel dat er 
iets broedde, maar wat? Wel 
een onbekend liedje in een 
verder gelegen lokaal. Wat 
zachtjes gezongen, maar 
echte aanwijzingen, nee! 
Geen kind heeft wat gezegd. 
Dinsdagochtend was direc-
teur van de basisschool de 
Ark veertig jaar bij het onder-
wijs en hij werd bij de ingang 
opgewacht door een koor van 
alle kinderen met een feeste-
lijk lied. 

Maar er was een drukke agen-
da, dus fluitend op weg naar 
een al lang geplande verga-
dering met de directie van de 
Stichting Katholiek Onderwijs, 
dat zijn kantoor heeft op de Val-
kenburgschool. Daar was hij de 
enige die de nodige vergader-
papieren meegenomen had. De 
rest was er eens goed voor gaan 
zitten, mét gebak en koffie,  om 
zijn veertig jarig jubileum te vie-
ren. Dan sta je machteloos maar 
het zou nog erger worden. Na 
de koffie kwamen twee kortge-
rokte en met prachtige pruiken 
opgedofte meiden, zoals hij later 
verklaarde, wij houden het liever 
op betrokken moeder van leer-
lingen, die hem in een auto trok-
ken en hem ontvoerden. Onder-
weg flitste hem door zijn hoofd, 
moet ik gaan sporten in een 
sportschool, wat gaan ze met 
me uithalen. Geen tijd meer voor 
andere gedachten. Even voorbij 

de apotheek mocht hij uitstap-
pen, werd  vlot de parfumerie 
Van Beem ingetrokken, waar 
een schoonheidsspecialiste 
hem stond op te wachten. Me-
neer u krijgt een APK beurt. Nog 
wat verdoofd van de gebeurte-
nissen vond hij zichzelf terug op 
een behandelingsstoel, waaruit 
ontsnappen moeilijk was. 
Na enkele geruststellende woor-
den van de lieftallige schoon-
heidsspecialiste, liet hij maar 
gebeuren wat anderen om-
schreven als een APK beurt voor 
schooldirecteuren die zoiets nog 
nooit meegemaakt hadden. Uit-
gerekend tijdens het opbrengen 
van een masker kwam de foto-
graaf van de Heemsteder bin-
nen, dat kon er ook nog wel bij! 

Het viel allemaal mee. De spe-
cialiste kwam net als Huub, uit 
Lisse en zo werd het toch nog 
gezellig.  Huub kende haar fa-
milie heel goed en voor hij het 
wist was de behandeling van 
ruim een uur, voorbij. Terug naar 
school waar leerkrachten hem 
direct tien jaar jonger vonden. 
Een politieke uitspraak? Hij gaat 
immers na dit schooljaar in ju-
ni voor goed met vakantie! Met 
tien jaar jonger zouden ze best 
kunnen veronderstellen dat hij 
nog tien jaar mee kon. Geen 
denken aan. Hij heeft nog geen 
afspraak gemaakt voor een ver-
volgbehandeling, maar mis-
schien een  abonnement na zijn 
pensionering. 
Ton van den Brink

Kinderkledingbeurs
Heemstede – In de Jaco-
baschool aan de Lanck-
horstlaan wordt zaterdag 
29 maart een kinderkle-
dingbeurs gehouden. Te 
koop is kinderkleding van-
af maat 80.

U kunt kleding inbrengen op 
vrijdag 28 maart van 19 tot 21 
uur. Het dient schoon, eigen-
tijds en ‘heel’ te zijn. Het gaat 
om lentekleding, dus winter-
goed wordt niet aangeno-
men. Regen- en sportkleding 
mag wel worden ingebracht. 
De maximale inbreng is 25 
stuks.

De verkoop zaterdag 29 
maart is tussen 10 en 11.30 
uur. Kleding die niet ver-
kocht is, kan zaterdagmid-
dag worden afgehaald, tus-
sen 13.30 en 14.00 uur. Van 
de opbrengst wordt 20% in-
gehouden voor de organisa-
tiekosten. U kunt ook beslis-
sen kleding die over is, te be-
stemmen voor kindertehuizen 
in Oost-Europa.

Inlichtingen: Steffi Har-
ries, 5294133 of Ada Beije, 
5423200.

Oproep familieleden 
van veteranen

Heemstede – Bij de officiële kranslegging bij het Vrijheidsmo-
nument aan de Vrijheidsdreef legt Nico Baan de laatste vijf jaar 
ook een krans van de Heemsteedse veteranen. Vorig jaar voeg-
de oud Korea-veteraan Gerard Visser zich bij de kranslegging. 
Nu is de VOMI, de Vereniging van Oud Militairen Indiëgangers, 
in gesprek met de gemeente om een tegel te plaatsen aan de 
voet van het Vrijheidsbeeld. Op de tegel komen de namen van 
de in Indië gesneuvelde Heemsteedse militairen. De tegel moet 
dezelfde kleur en lettertype krijgen als de reeds bestaande pla-
quette. Onderstaand treft u de namen van de betreffende ge-
sneuvelden. 

Charles Boshoven, geboren 21 maart 1921, gesneuveld 19 ju-
ni 1946 Soemobito bij Djombang Stoeker1, 20208 van Hr. Ms 
G.Leeuw, Koninklijke Marine, begraven op het Ereveld Kembang 
Kuning Surabaya. Marine.
Antonius Denekamp, geboren 2 augustus 1911, gesneuveld 23 
mei 1950 Makassar. Sergeant van Inf. Mil. Politie. Overleden aan 
oorlogsverwondingen opgelopen in Makassar op16 mei 1950. 
Begraven op Ereveld Candi/ Semarang. KNIL.
Jacob Hindriks, geboren 6 maart 1926, gesneuveld 30 mei 1949 
Mendalan. Soldaat bij de Grenadies. Begraven op Ereveld Kem-
bang Kuning/Surabaya.  Herenweg 72 Landmacht. 
Reinier Jessurun, geboren 15 februari 1904, vliegtuigongeluk 14 
mei 1949 Kroya. Luitenant-kolonel. Begraven op Erevald Men-
teng Pulo/Jakarta. Vander Spiegellaan 18 KNIL.
Dirk Willemse, geboren 29 oktober 1923. Overleden dienstonge-
val 13 maart 1947 Soerabaja. Sergeant Mariniersbrigade Sora-
baja. Begraven op Ereveld Kembang Kuning/ Surabaya. Ooster-
laan 21. Marine.
Joseph Ijland, geboren 7 juni 1918. Overleden tijdens actie met 
bommenwerper neergestort 4 augustus 1946. Tweede luitenant 
vlieger waarnemer. Begraven op Ereveld Candi/Semarang. Van 
Merlenlaan 28 KNIL.

De groep veteranen van Heemstede willen in de toekomst het 
ceremoniële gedeelte van de plechtigheid op 4 mei van de ge-
meente overnemen. Familie, vrienden worden uitgenodigd om 
contact op te nemen met de initiatiefnemers. U kunt zich wen-
den tot de Sociaal Commissaris Noord-Holland, Nico Baan, Mo-
lenwerfslaan 58, 2103 TE in Heemstede. Telefoon 023 5283997 
en e-mail: nbaan@tiscali.nl 
Ton van den Brink

Voorwegschool 10e op Noord-
Hollands Schaak kampioenschap
Heemstede - Nadat de Voor-
wegschool in februari al kam-
pioen van Heemstede is gewor-
den, mocht het team van Simon 
de Jong, Yoren van Gorkom, 
Chris Henkes, Melle Roele, Rei-
nier Pijpers en Kevin Philippo op 
zaterdag 15 maart hun kunsten 
vertonen op het kampioenschap 
van Noord-Holland. Maar liefst 
27 schaakteams van Den Hel-
der tot Haarlem en Alkmaar tot 
Zaandam deden mee. Naast de 
strijd om de eerste plaats waren 
er ook vier tickets te verdienen 
voor het kampioenschap van 
Nederland later dit jaar in Nij-
megen. Na goed uit de start-
blokken te zijn gekomen, mocht 
de Voorweg zelfs nog dromen 
van dit Nederlands kampioen-

schap. Na vijf ronden stonden 
we verdienstelijk op de vijfde 
plaats. Na een korte inzinking 
in de zesde en zevende ronde 
kwamen we nog met een eind-
spurt, maar meer dan een ge-
deelde 8e plaats zat er niet meer 
in. Op weerstand punten was de 
10e plaats het eindresultaat. Ge-
zien het deelnemersveld en de 
kracht van sommige tegenstan-
ders kan de teambegeleider niet 
anders zeggen dat we een schit-
terende prestatie hebben gele-
verd. Vooral de score van Simon 
met 6 punten uit 8 partijen aan 
het eerste bord was indrukwek-
kend. Schoolschaakleiders me-
neer Bonkenburg en Iris Baaij 
kunnen trots zijn. 
Jan Roel

Koken voor tieners

De Surinaamse keuken
Heemstede - Hou jij ook van lekker eten? Op vrijdag 28 maart gaan 
we bij ’t Is weer Vrijdag lekker samen koken en proeven van de Su-
rinaamse keuken. En daarna ook met elkaar afwassen… Het be-
gint om 18.15 uur en het duurt tot 21.15 uur. Kosten: 5,- euro. Geef 
je van tevoren op. Dit kan in Plexat bij Casca, Herenweg 96, Heem-
stede of  telefonisch: (023)548 38 28 of via e-mail plexat@casca.nl. 
Zie voor het hele programma van ‘t Is weer Vrijdag’ ook www.casca.
nl bij Plexat.



Bennebroek – Met voor ie-
der lid van de nieuw geïnstal-
leerde WMO raad had wet-
houder P. Brolsma vrijdag-
middag een flinke bos bloe-
men en zijn felicitaties. Een 
heerlijke lunch aansluitend 
aan de installatie was direct 
goed voor een kennismaking 
en start van de werkzaam- 
heden. In de Heemsteder van 
vorige week hebben wij u al 
bericht over de functie van de 
WMO raad.

Geen ombudsfunctie
De WMO raad is een advies- 
lichaam voor iedere burger. De 
raad houdt een oogje op wat de 
gemeente doet. Ze vertegen-
woordigt doelgroepen die hun 
achterban kunnen informeren. 
De raad heeft geen ombuds-
functie. Mevrouw M. Eisenber-
gen van de gemeente maakt 
duidelijk met een overigens wel 
verzonnen voorbeeld, hoe dat 
werkt. Stel je moet een traplift 
hebben, een veel voorkomende 
vraag, waar de WMO mee ge-
confronteerd wordt. Als je thuis 
een rechtsdraaiende trap hebt 
en de leverancier van de ge-
meente kan alleen een links-
draaiende trap leveren, heb je 
een probleem waarmee je te-
recht kunt bij de klachtencom-
missie van de gemeente en niet 
bij de WMO raad. Als de leve-
ring van niet passende traplif-
ten nu veel voorkomt, zeg maar 
chronisch is, dan signaleert de 

WMO raad dit en trekt aan de 
bel. De vertegenwoordigers in 
de WMO raad Bennebroek stel-
den zich tijdens de installatie 
voor: Mevrouw H. Corneije van 
de cliëntenraad van de Geest-
gronden staat voor de belangen 
van mensen die zich niet verde-
digen kunnen. Mevrouw Y.Has-
Kühne van de ouderenbonden 
SWOB en BSOB stelt dat er laat 
is begonnen met deze raad en 
dat zij alle voorzieningen wil be-
waken. Zij wil ook de frequentie 
van de vergaderingen bijstellen. 
Jong Nederland Bennebroek 
wordt vertegenwoordigd door 
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Fietsersbond misleidt winkelend 
publiek Binnenweg
De Fietsersbond heeft enige weken geleden aan de wethouder 
voor verkeer Christa Kuiper iets meer dan 1.000 handtekeningen 
overhandigd. De Fietsersbond is bang dat de plannen zoals die 
nu gepresenteerd zijn voor de herprofilering van de winkelstraat, 
geen verbetering vormen voor fietsers en voetgangers. 
De bond heeft aan de voorbijgangers een foto laten zien van de 
verkeerssituatie bij het Binnendoor en hun voorgehouden dat na 
herprofilering de smalle stukken van de winkelstraat er vergelijk-
baar zullen uitzien. Natuurlijk schrikken mensen zich rot als ze dit 
uit de mond van een ‘deskundige’ horen die ook nog eens een fo-
to laat zien van een huidige verkeerssituatie die ergernis oproept. 
Maar het is natuurlijk je reinste volksverlakkerij om het op deze 
wijze aan argeloze voorbijgangers te laten zien. Een handtekening 
is dan snel ontfutseld. “De gemeente moet overstag! Een vrijlig-
gend fietspad is veel veiliger!”
De Fietsersbond is van meet af aan betrokken geweest bij de 
plannen voor de herinrichting van de Binnenweg en heeft mede 
vormgegeven aan de voorwaarden waaraan de uitvoering moet 
voldoen. De uitvoerder, Buro Sant & Co, heeft precies gedaan wat 
in de ambitie beschreven staat: het creëren van een rustige straat 
met een voorname uitstraling. Onder andere mocht het schuin 
parkeren niet terugkeren. 
De foto die de Fietsersbond heeft gebruikt om mensen te laten te-
kenen, moet de suggestie wekken dat Buro Sant & Co een loopje 
neemt met de gestelde voorwaarden. Dat is een pertinente leu-
gen! Het bureau heeft gedetailleerde schetsen gemaakt voor het 
noordelijke deel, het brede middenstuk en het zuidelijk gedeelte 
van de Binnenweg. Op plaatsen waar parkeerstroken komen, zul-
len de vakken langer worden en 40 tot 60 cm breder dan nu, zo-
dat er ruimte overblijft om het portier open te doen zonder daar-
mee direct de fietsers te hinderen. De Fietsersbond heeft dat vast 
niet verteld bij het enquêteren. Als de bond vasthoudt aan een 
vrijliggend fietspad is er juist minder ruimte voor de voetgangers 
zodat mensen met een rollator of kinderwagen opnieuw moeten 
slalommen over een smal trottoir. De Fietsersbond denkt dat de 
winkeliers, de bewoners en de gemeente alleen oog hebben voor 
de heilige koe – de auto! Grote flauwekul! De Binnenweg is een 
straat met complexe belangen: het economische belang van de 
winkelstraat voor Heemstede is groot en de winkels moeten be-
voorraad worden. De bewoners moeten hun huis kunnen berei-
ken. Door het eenrichtingsverkeer moeten klanten en bewoners 
straks behoorlijk omrijden via de Dreef, Julianalaan en Binnenweg. 
De Fietsersbond heeft zich tot nu toe niet druk gemaakt over de 
verdubbeling van het verkeersaanbod op de Julianalaan. En dat 
terwijl de Fietsersbond zegt de veiligheid voor fietsers na te stre-
ven. Alle creatieve ideeën die de Binnenweg kunnen ontlasten, zijn 
ingebracht door de winkeliers en de bewoners: vergroting van het 
aantal parkeerplaatsen bij de Eikenlaan en vergroten van de par-
keercapaciteit bij de Dekamarkt. De politiek is aan de beurt om 
besluiten te nemen. Bij de vorige renovatie is het goed fout ge-
gaan: het werd een draak van een compromis. Twee weken na 
oplevering moesten de eerste obstakels al worden verwijderd. Die 
fout moeten we niet nog eens maken. 
De Winkeliersvereniging Centrum Heemstede
De vertegenwoordigers van de bewoners van het centrum 
Heemstede 

INGEZONDEN
Groei en Bloei Bennebroek
Art Vogel vertelt over
Florida, Belize en Panama

Bennebroek - Op vrijdagavond 
28 maart komt Art Vogel – ad-
junct Hortulanus van de Hor-
tus in Leiden – naar Bennebroek 
om te verhalen van zijn reizen 
naar Midden Amerika en van de 
plantenrijkdom die hij daar aan-
trof. De KMTP / vereniging Groei 
& Bloei afdeling Bennebroek e.o. 
is verheugd dat hij bereid is een 
lezing met veel beelden over de 
Midden-Amerikaanse natuur te 
houden.
Art Vogel is bekend vanuit zijn 
werk bij de Hortus in Leiden. 
Zijn specialisme is o.a. Orchi-

deeën, Vleesetende planten, 
Cycas-palmen met daarnaast 
grote interesse in Succulenten 
en eigenlijk alles wat groeit en 
bloei. Daarvoor bereist hij alle 
werelddelen. Vanuit zijn werk 
zoekt en ontdekt hij daarbij al-
lerlei bijzondere planten en die-
ren. Zo bezocht hij in 1989 Be-
lize en ging hij vorig jaar in dat 
land op herhaling. Belize is het 
land van de Maya, waarvan nog 
vele restanten te zien zijn, waar-
onder prachtige Maya tempel-
complexen. Ook is Belize een 
van de hotspots wereldwijd als 

WMO raad Bennebroek geïnstalleerd

mevrouw C. Wessels die ook de 
belangen in Bloemendaal ge-
stalte wil geven evenals de heer 
F. Hoenderdos van de Stichting 
`t Web, de belangenvereniging 
gehandicapten en chronisch 
zieken. Mevrouw L Baan van 
Tandem, de mantelzorg organi-
satie heeft zitting in de raad in 
samenspraak met de gemeente 
tot er een mantelzorger gevon-
den is. De WMO raad is er voor 
iedereen, vandaar dat de raad 
een afspiegeling wil zijn van de 
burgers van Bennebroek en zal 
zij hun belangen behartigen.
Ton van den Brink

De WMO raad Bennebroek: Mevr. L.Baan [Tandem]. Mevr. Has 
[SWOB/BSOB]. Hr. F. Hoenderdos [St. `t Web] , Mevr. H. Cornelje 
[Geestgronden] en Mevr. C. Wessels [Jong Nederland Bennebroek]. 

het gaat om het observeren van 
niet-alledaagse vogels.

60-Jarig bestaan
Groei & Bloei is een liefhebbers-
vereniging voor tuin- en plan-
tenmensen en geeft het gelijk-
namige maandblad uit met ve-
le wetenswaardigheden over 
tuinen en planten. De afdeling 
Bennebroek viert dit jaar zijn 
60-jarig bestaan. Art Vogel is ja-
renlang bestuurslid geweest en 
is nog steeds betrokken bij het 
wel en wee van deze afdeling. 
Eén van de hoogtepunten van 
dit jaar is de lezing van Art Vo-
gel over Florida, Belize en Pana-
ma. Hij gebruikt het verzamelde 
materiaal uit deze streek om op 
zijn bekende wijze de natuur en 
daarin het planten- en dierenle-
ven naar voren te brengen. 
Door zijn vele lezingen en ge-
inspireerde verteltrant trekt hij 
altijd veel toehoorders; hiermee 
wordt een extra feestelijk tintje 
gegeven aan dit jubileumjaar.
De afdeling Bennebroek van 
Groei & Bloei is trots op zijn 
oud-bestuurslid en verwelkomt 
hem en alle geïnteresseerden in 
het Trefpunt bij de Protestantse 
Kerk, Akonietenplein in Benne-
broek, aanvang 20.00 uur. Hoe-
wel de entree gratis is, wordt er 
ter bestrijding van de kosten een 
vrijwillige bijdrage gevraagd; 
aan de uitgang staat daartoe 
een melkbus. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.
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Zwerfvuil opruimen voor
onderwijs in Derde Wereld

Heemstede - Leerlingen van groep zes, zeven en acht van De Ark 
aan de v.d. Waalslaan ruimen vandaag, woensdag 19 maart, zwerf-
afval op in de buurt van de school. Bij deze actie zijn burgemeester 
Heeremans, wethouder Struijf van de gemeente Heemstede en di-
recteur De Jong van afvalbedrijf De Meerlanden, in Heemstede ver-
antwoordelijk voor afvalinzameling en reiniging, aanwezig. De actie 
is een idee van een leerling van De Ark, Fabian Kossen, die daarmee 
een prijsvraag van Ikea, Unicef en Save the Children won.
De 10-jarige Fabian won een prijsvraag van Ikea, Unicef en Save 
the Children met zijn idee om kinderen in de Derde Wereld te hel-
pen. De leerling van De Ark opperde het idee om samen met de 
gemeente zelf de buurt schoon te maken. Om vervolgens het geld 
dat daarmee wordt verdiend aan het goede doel te schenken. Op 4 
december zijn Fabian en zijn klas al bij de burgemeester op bezoek 
geweest om dit idee te bespreken. Woensdag 19 maart wordt het 
plan nu dus daadwerkelijk uitgevoerd.
Na afloop van de actie overhandigden burgemeester Heeremans, 
wethouder Struijf en directeur de Jong van De Meerlanden het geld 
dat met het opruimen van het zwerfafval is verdiend aan Fabian 
Kossen. Dit bedrag komt ten goede aan de kinderen in de Derde 
Wereld. Daarnaast ontvangt de school van De Meerlanden het be-
nodigde materiaal om zwerfafval professioneel op te blijven ruimen: 
vuilgrijpertjes, veiligheidsvestjes, vuilniszakken en handschoenen.

U herkent een buitengewoon op-
sporingsambtenaar aan dit insig-
ne. Het insigne is er in twee va-
rianten: een van stof om op het 
uniform te naaien en een meta-
len versie.

Nieuw insigne voor parkeerwacht, 
conducteur en boswachter
Of ze nu conducteur zijn of jacht-
opziener, parkeerwachter of mi-
lieucontroleur, in 2008 gaan alle 
buitengewoon opsporingsamb-
tenaren (boa’s) hetzelfde insig-
ne dragen. Daardoor zijn ze be-
ter herkenbaar voor het publiek.
Een man of vrouw in uniform; 
best indrukwekkend, maar het is 
niet altijd duidelijk waar het uni-
form voor staat. De particulie-
re beveiliger draagt het, de NS 
conducteur en de boswachter. 
Toch mogen sommige mensen 
in bedrijfskleding meer dan an-
deren. De een mag een bekeu-
ring uitschrijven, de ander niet. 
De een mag je om je identiteits-

bewijs vragen, de ander niet. 
Reden daarvoor is dat sommi-
gen buitengewoon opsporings-
ambtenaar zijn. Zij hebben spe-
ciale bevoegdheden. Maar hoe 
weet je wie je voor je hebt?

Daarom is er nu voor alle buiten-
gewoon opsporingsambtena-
ren een speciaal insigne. In één 
oogopslag kan iedereen zien 
dat deze mensen opsporings-
bevoegdheden hebben. Die be-
voegdheden krijgt een buiten-
gewoon opsporingsambtenaar 
niet zomaar. Hij moet van onbe-
sproken gedrag zijn en elke vijf 
jaar opnieuw examen doen.

Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten 

in beeld: Blekersvaartweg

Vlak bij de Vaartbrug staat een woonhuis, dat in zijn huidige staat dateert uit 1810. Het pand ver-
ving een woning uit 1672 die door brand werd verwoest. Het opschrift op de pui luidt: Adriaan 
Pauw. Een verwijzing naar de zoon van raadspensionaris en ambachtsheer Adriaan Pauw, die in 
1630-1631 opdracht gaf tot het graven van de Blekersvaart. Via deze zanderijvaart die met het 
Spaarne in verbinding staat, werden grote hoeveelheden duinzand afgevoerd, afkomstig van de 
afgegraafde duinen, bestemd voor stadsuitbreidingen en voor aanleg van wegen. Wijzigingen 
vonden vooral plaats aan de achterzijde en betreffen een aanbouw en een kleine loggia. 
Joop Visser is er als jongste van negen kinderen geboren op nummer 7. Nu woont hij er met zijn 
vrouw Corrien. Vroeger was het hele huis, nu 7 en 8 , nummer 5. Waar nu een parkeerterreintje 
is en een kantoor, was vroeger de wasserij Visser.. Later de wasserij Visser die vroeger Visscher 
heette met de slogan “ Vischer wast frischer” .  Waar die sch gebleven is, is niet bekend. Ruim 
200 jaar  geleden was er een kleerblekerij.  De bleekvelden lagen tot aan de Antoniusschool aan, 
waar nu de Burgemeester van Lennepweg ligt. Dat is nu een schitterende tuin van 70 meter diep. 
Midden in Heemstede!  
Ton van den Brink

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

Blekersvaartweg 7 en 8
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Bennebroek - Op 18 april orga-
niseert de Nederlandse Vereni-
ging voor Tuin- en Landschaps-
architectuur  weer de Nationa-
le Tuinontwerpdag. Tijdens deze 
dag geven tuinarchitecten ad-
vies en beantwoorden zij vragen 
over de inrichting (het ontwerp) 
van uw tuin. Verschillende tuinar-

chitecten in alle vestigingen van 
Bibliotheek Duinrand zullen een 
spreekuur houden. De tuinarchi-
tect geeft gratis advies over het 
ontwerp en de inrichting van uw 
tuin.  Er wordt vooral ingegaan op 
de ruimtelijke aspecten van de 
tuin en de tuinarchitecten vertel-
len over hun specifieke werkwijze 

en aanpak. Zij zullen de ruimte-
lijke kwaliteiten van de omgeving 
verbinden met de wensen van de 
tuinbezitter. Dit levert geen kant 
en klaar plan op, maar wel een 
schets met een advies voor ver-
dere uitwerking.  De tuinarchitect 
wordt bijgestaan door studenten 
van de Hogeschool voor Tuin en 

Landschap Van Hall Larenstein. 
Het spreekuur wordt gehouden 
in de vestiging Bennebroek van 
14.00 tot 18.00 uur (Frank Lewis). 
U bent welkom op de Bennebroe-
kerlaan 3 Bennebroek. Meer info: 
tel. 023-5847712, bennebroek@
bibliotheekduinrand.nl
Om het adviesgesprek goed 
voorbereid in te gaan, raden we 
de bezoekers van het spreekuur 

aan om een plattegrond van de 
eigen tuin mee te nemen. De ar-
chitect kan binnen de gegeven 
tijd maar een beperkt aantal ge-
interesseerden te woord staan. 
Wij raden u daarom aan om van 
tevoren contact op te nemen met 
de vestiging van uw keuze. Er 
wordt gewerkt met een inteken-
lijst soms is er ook een vrije in-
loop.

Nationale tuinontwerpdag 2008 bij Bibliotheek Duinrand
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Dichtstorten
Een nieuwe inpuls, voor Heem-
steedse dichters, bravo wat een 
goed plan, dat wil ik graag on-
dersteunen ook praktisch. Ter-
wijl u heerlijk op Madeira ver-
toeft en geniet, kan ik het niet 
laten alvast te beginnen met 
het inzenden van een gedicht 
voor de rubriek ‘dichtstorten’.
Julia H.M. Olk

Voorbij
Daar gaan

het baby-zoet
het donzig-wit

de strakke gitzwarte 
huid

daargaan
het kastanje-bruin
het koperkleurige

haar

sluipend komt 
het peper en zout

worden wij voorzichtiger
glanst het zilver ons 

tegemoet

voorbij gaan
het bitter en zoet
en ook het goud

Jonge voorjaars- en
zomermode bij Heemskerk

Lavendel
Gemakkelijke kleuren, want je 
kan er lekker mee combine-
ren. Bij bruin bijvoorbeeld licht-
blauw. Heel apart en het roept 
soms de vraag op: “waar heb je 
dat nou vandaan!” Lichtgroen 
met zandkleur in het voorjaar 
en in hoogzomer met wit. Grijs 
met zachtroze goed vanaf half 
maart tot diep in oktober. Als er 
een dessin in zit dan graag een 
afbeelding van een echte bloem 
of een grafische afbeelding. De 
krijtstreep is er met veel ge-
zichten. Een witte pantalon met 
subtiele beige of lichtblauwe 
krijtstreep. In lavendelblauw 
met witte streep. Veelal sub-
tiele strepen, een enkele keer 
wat brutaler. Op vakantie gaan, 
wordt steeds eenvoudiger. 

Hogere taille
Er zijn veel dunne stoffen die 
niet kreuken en zich gemakke-
lijk in de koffer laten stoppen. 
Voile stoffen, dunne katoen, lin-
nen met een slimme bijmen-
ging zodat die minder kreukt. 
De rokken met de voilestoffen 
zijn niet doorzichtig, wel mak-
kelijk in de koffer en je kan fla-
neren langs de warme boule-
vards. De broeken zijn niet aan 
regeltjes gebonden. Knielang, 
piratenbroek of gewoon lang, 
zelfs met brede pijp, alleen de 
taille wordt iets hoger. Exclusief 
is die bruine broek met een ki-
wi jasje. De rok met spaghetti-
bandjes, het tabaksbruine pak-
je met bruin-wit gestreept T-
shirt. Leuke dessins in blouses 
en T-shirts. Opvallend was dat 
T-shirt met zebrastrepen in een 
vlot dessin. Heel draagbare mo-
de ook voor de jongere vrouw 
die bij Heemskerk zich gemak-
kelijk kan kleden voor het voor-
jaar en de hele zomer. Met deze 
voorjaarshow vergaten alle be-
zoeksters de storm met wind-
kracht tien die ze getrotseerd 
hadden.

Heemskerk Mode aan de Jan 
van Goyenstraat 13 maakte alle 
voorjaarsverwachtingen van de 
dames waar. 
Ton van den Brink

Heemstede – Met merken als 
Frank Walder, Delmod en voor-
al Lucia heeft Heemskerk Mo-
de een stevige basis om met 
een sprankelende voorjaars-
en zomermode presentatie te 
komen. Een geheel vernieuwd 
team van mannequins toonde 
in gangbare maten tot en met 
46, heel reëel,  een lichte voor-
jaarscollectie, waaruit  iede-
re vrouw een royale keus kan 
maken. Lichtgroen, lichtblauw, 
lichtgrijs en zowaar bruin zijn 
kleuren die dit voorjaar op de 
voorgrond treden. 

Gehandicapten 
op de motor

Heemstede - Stichting 2 
Wheels 4 Wings organiseert dit 
jaar weer een groots opgezet-
te motor toerrit. Bijzonder is dat 
deze rit speciaal voor verstande-
lijk gehandicapten is. Zij kun-
nen meerijden bijvoorbeeld in 
zijspans of achterop. Vorig jaar 
toerde de colonne motoren ook 
al door Heemstede heen en dit 
jaar gebeurt dat weer. De da-
tum is 17 mei. Naast Heemstede 
worden diverse andere plaatsen 
in de kustprovincies bezocht.

Voor informatie en mogelijke op-
gave van deelnemers (en motor-
rijders) zie www.2wheels4wings.
nl of info@wheels4wings.nl / 
tel. 023-5292618.

Exposities creatieve 
cursussen Casca

Heemstede - Van maandag 
21 januari tot en met vrijdag 18 
april exposeren creatieve cur-
sisten in het Honk, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 

Iedere twee weken is er een wis-
selende tentoonstelling van twee 
cursussen. Van maandag 24 
maart tot vrijdag 4 april expose-
ren cursisten van Chris van Lies-
hout met werken uit de cursus 
Tekenen en schilderen, waarin 
cursisten werken met verschil-
lende materialen en technieken 
vanuit de waarneming of fanta-
sie. De tentoonstelling is te be-
zichtigen van maandag 15.00 
uur t/m vrijdag 13.00 uur in het 
Honk aan de Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 
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Dansen bij 
GSV

Heemstede - Wekelijks  
dansen vele meisjes in de 
Frans Schubertlaan 37  te 
Heemstede bij GSV. In een 
mooie zaal met spiegels wor-
den vele danspasjes geleerd. 
Onder leiding van 3  leidsters 
is er op 3 verschillende da-
gen een activiteit. Door om-
standigheden is er op som-
mige uren ruimte gekomen. 
Een mooie gelegenheid om 
eens kennis temaken met de 
danssport. De eerste les is 
gratis, waarna besloten kan 
worden of je blijft tot het ein-
de van het seizoen. Mocht je 
hiertoe besluiten is de mo-
gelijkheid aanwezig om mee 
te doen met de slotuitvoe-
ring aan het einde van het 
seizoen. Mail voor informa-
tie: jholdorp@hetnet.nl

Open Ateliers op 
Tweede Paasdag

Heemstede – Op de Voorweg 
49 houden de ateliers open huis 
op Tweede Paasdag, maan-
dag 24 maart. Het werk van vier 
kunstenaars is hier, van 11.00 
tot 18.00 uur te bewonderen. 
Achter de rechteringang: Mar-
jan Jaspers met recente teke-
ningen en schilderijen. Kyung 
Dropsie met foto’s genomen in 
Siberië. Achter de linkeringang: 
Ger Daniëls met tekeningen 
en schilderijen. Fernande Laas 
toont hier ook haar schilderijen. 
Allen welkom.Landgoed Berkenrode waar Godfried Bomans zijn verhalen over

Pieter Bas schreef.

Boekje Bomans Banden
Heemstede – Er zijn nog ge-
noeg plekken in onze omgeving 
en ook in Heemstede te vinden, 
waar schrijver Godfried  Bomans 
woonde en werkte. In een klein 
boekje dat onlangs uitkwam, 
staat een aantal gedenkwaardi-
ge locaties genoemd. 
Verblijfplaatsen waar Godfried 
Bomans een band mee had. Het 
is eigenlijk een gids geworden 
met tochten door Kennemer-
land,  met Haarlem en Heem-
stede in de hoofdrol en de wel-
varende buurtschappen zoals 
aangenaam gezang van vogels, 
bloemen in dalen en dat ene 
been van Marlène Dietrich in 
haar broek zoals Bomans deze 
gemeenten had kunnen benoe-
men.  Met uitgebreide routebe-
schrijvingen om op eigen ge-
legenheid met de auto, fi ets of 
wandelend te doen. In de rou-
tebeschrijving vindt u korte we-
tenswaardigheden, anekdotes 
en stukjes geschiedenis van 
scholen, huizen, kerken, sport-
velden, monumenten en  uit-
spanningen waar Bomans ban-
den mee had. Veelal voorzien 
van citaten van de meester zelf. 

Hij geeft zelfs een advies hoe de 
routebeschrijving te hanteren, 
namelijk geen kaart, plattegrond 
GPS of kompas meebrengen. 
Zijn manier om de weg te vin-
den, was ernaar  te vragen. Als 
ik de hoofdlijn weet, rijd ik ver-
der graag als een losbol. Dit is 
een aangename vorm van zich 
voortbewegen. De kwestie is 
niet waar u `s avonds aankomt, 
maar waar u overdag langsrijdt. 
Dit ontspannen en met een ver-
raste blik genieten, is slechts de 
man beschoren, die er niet op 
gerekend heeft. Bomans, gebo-
ren in 1913, woonde vanaf 1933 
een aantal jaren op Berkenrode 
in Heemstede, waar hij zijn eer-
ste sprookjes schreef en zijn ver-
halen van Pieter Bas. Het boek-
je Bomans Banden kost 8 euro 
en is te koop bij VVV en enkele 
boekhandels in Haarlem en via 
de website van het Godfried Bo-
mans Genootschap www.god-
friedbomans.nl 
Natuurlijk kunt u ook bij Boek-
handel Blokker aan de Binnen-
weg in Heemstede het boekje 
kopen. 
Ton van den Brink

De Stille Week
Bennebroek - De week voor Pasen is voor de kerk van oudsher 
een week van inkeer. Men kan dit alleen doen maar ook samen 
met anderen. De Protestantse kerk ‘het Trefpunt’ in Bennebroek 
biedt  hiertoe volgende week elke dag gelegenheid: Er zijn ves-
pers op maandag om 19.30 uur, dinsdag en woensdag om 19.30 
uur. Witte donderdag en op Goede vrijdag beginnen de diensten 
ook om 19.30 uur, terwijl de Paaswake op zaterdag 22 maart om 
22.00 uur begint. Deze dienst begint in het donker, maar eindigt vol 
vreugde omdat het licht van Pasen wordt gebracht. Een ieder die 
mee wil doen is van harte welkom, Akonietenplein 1, Bennebroek.

Schooldammen
Heemstede - Het welpenteam 
van basisschool de Ark, be-
staande uit Olivier Verhagen, 
Fabian Kossen, Emma Odink 
en Joris Veen, heeft in Heerhu-
gowaard een gedeelde derde 
plaats behaald bij het kampioen-
schap schooldammen voor wel-
pen van Noord-Holland. Door 
deze mooie prestatie heeft De 

Ark zich verzekerd van plaatsing 
voor de halve fi nale van Neder-
land dat op 17 mei zal worden 
gespeeld. In februari heeft het 
pupillenteam van de Bosch en 
Hovenschool ook al een derde 
plaats behaald bij het kampioen-
schap schooldammen voor pu-
pillen van Noord-Holland. Ook 
dit team gaat door naar de halve 
fi nale van Nederland.
Frans Elzenga.

Baklucht
Broek

Heemstede – Wederom stond ik in de behandelkamer van een 
ziekenhuis en werd mij vriendelijk verzocht mijn broek te laten 
zakken. De reden van die bezoeken aan het ziekenhuis hadden 
te maken met klachten van een onderdeel aan mijn lichaam 
die lang geleden hebben bepaald dat Wimpie en geen Marietje 
mijn naam zou worden. De twee dames in witte jassen deden 
het verzoek op een enigszins beschroomde manier. Maar ik 
had in de loop van al die onderzoeken mijn schaamte over dat 
gedeelte van mijn lichaam al lang verloren. Ik zat daar niet zo 
meer mee. In de afgelopen maanden is mijn broek in de aan-
wezigheid van vrouwen meer op mijn enkels terecht gekomen 
als in de 69 jaar daarvoor. Helaas zou ik bijna zeggen, maar het 
verleden kan je niet terugdraaien. En er was bij mij een soort 
automatisme in werking getreden waar ik de twee verpleeg-
kundigen deelgenoot van maakte. “Ik hoef er niets aan te doen. 
Zodra mijn broek een witte jas ontwaart zakt hij ogenblikkelijk 
op mijn schoenen”, was mijn onthulling. Een tijd– en kostenbe-
sparing die ik helaas nog niet in mijn zorgverzekeringspremie 
terug heb kunnen vinden. Maar dat met die witte jassen heeft 
zoals gewoonlijk een keerzijde. Mijn geliefde kokkin en levens-
partner wilde een tijdje geleden eens wat extra aandacht aan 
de maaltijd van die zieke oude man besteden en vroeg mij bij 
de slager een paar lekkere biefstukjes te halen. Niet naden-
kend over de automatische broek stoomde ik de slager binnen 
waarvan het personeel heel smaakvol in witte jassen gehuld 
was. De broek beschikte niet over die enorm grote intelligen-
tie als zijn drager en wist het onderscheid niet te maken tus-
sen het personeel van de slager en de verpleegkundigen in het 
hospitaal en koos voor de kortste weg naar beneden. De politie 
die er hierna aan te pas kwam twijfelde enigszins aan mijn ver-
haal en sprak mij vermanend toe. Mijn verzoek om het lastige 
automatisme van mijn kleding te verifi ëren bij het ziekenhuis 
werd helaas in de wind geslagen. Voorlopig zal ik mijn bezoe-
ken aan de slager moeten beperken, iets wat helaas niet voor 
de ziekenboeg geld. 
Wim Bak.

Nationale
Organizing Dag
Heemstede - Zaterdag 29 maart 
is het voor de 5de maal Nationa-
le Organizing Dag (NOD). 
Op en rond deze datum organi-
seren de leden van de Neder-
landse Beroepsvereniging van 
Professional Organizers (NB-
PO) allerlei inspirerende activi-
teiten, overal in Nederland. Pro-
fessional organizers stellen orde 
op zaken in onoverzichtelijke si-
tuaties, thuis en op het werk, in 
tijd, ruimte en energie. Zij geven 
coaching, begeleiding of advie-
zen, cursussen en workshops in 
organisatie, opruimen en time-
management. De Nationale Or-
ganizing dag is een unieke ge-
legenheid om kennis te maken 
met de professional organi-
zers in de buurt. Op de website 
www.nbpo.nl staat alle informa-
tie over de activiteiten op de Na-
tionale Organizing Dag 2008.
In Heemstede geeft Annelie 
Brummer in het kader van de 
NOD op zaterdag 29 maart a.s. 
Een workshop. Voor meer info 
bel:06 – 14 239 739.
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Zangeres Yvonne Weijers 
in In Den Uiver

Heemstede - Lekkere swingen-
de jazz! Dat krijgt u te horen als 
u 1e Paasdag naar Jazzcafé In 
den Uiver (Haarlem) gaat. Daar 
speelt van 17.00 tot 20.00 uur de 
Jazz & Latin band van zangeres 
Yvonne Weijers. 
In haar repertoire combineert de 
Heemsteedse latin met de voor 
haar stem zo passende jazz-
nummers. Zij kiest hiermee voor 
een heel gevarieerd repertoire 
en is in beide genres sterk. Tij-
dens optredens voert ze de luis-
teraar mee langs de verschillen-
de ritmes en sferen van Brazili-
aanse bossanova, rumba, sam-
ba, swing, bolero, blues en bal-
lades, vaak gezongen in de oor-
spronkelijke taal. Bekende en 
onbekende jazz-klassiekers wor-
den in een eigen jasje gestoken 
door nieuwe arrangementen. Zo 
weet deze band steeds te ver-
rassen. Wat muzikanten betreft 
heeft ze het neusje van de zalm 
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om zich heen verzameld. Ze 
komt naar Bergen met pianist 
Cajan Witmer, bassist Erik Ro-
baard,  drummer Kees van Lent 
en saxofonist Ruud Eeuwen.
Wilt u meer weten van deze zan-
geres? Surf naar www.yvonne-
weijers.nl
Of kom aanstaande zondag naar 
Jazzcafé in den Uiver aan de Ri-
viervischmarkt 13 in Haarlem.

Piet Hulsbos en Rob van Dijk in Pinksterkerk
Beatles muziek op klassiek kerkorgel
Heemstede – Louis van Dijk 
speelde in 1970 op het Flentrop 
orgel in Loenen aan de Vecht or-
gelimprovisaties, die later op een 
LP zijn uitgebracht. Deze bijzon-
dere improvisaties zijn nog niet 
eerder voor publiek ten gehore 
gebracht. Aan dit concert moest 
Piet Hulsbos denken toen hem 
enige tijd geleden door Wil Bak-
ker van de Cantorij van de PKN 
Kerk het aanbod werd gedaan 
om een concert te organiseren.“  
“Je vult het zelf maar in zoals jij 
denkt dat het mooi is.”  Hij moest 
gelijk denken aan dat gedenk-
waardige concert van Louis van 
Dijk, waar hij als jong aankomend 
organist geïmponeerd was. 

Monnikenwerk
Het was zelfs zo erg dat hij de-
ze moeilijke improvisaties noot-
voor noot heeft opgetekend op 
muziekpapier. De LP op zijn pro-
fessionele Lenco draaitafel en 
duizenden keren de naald te-

rugzetten op de juiste passa-
ge die hij bezig was te noteren. 
De LP werd er gek van en werd 
in korte tijd grijs! Als jonge-
man was een tweede plaat ko-
pen best duur, maar het moest 
toch. Na een jaar monnikenwerk 
stond de plaat op muziekpapier. 
Voor hem toen het meest kost-
bare bezit. Hij reed ermee naar 
Dalfsen, in zijn Lelijke Eend nog 
net te betalen en werd hartelijk 
ontvangen door de meester. Ze 
speelden samen enkele stuk-
ken, dat werd hemelse muziek. 
Een jaar geleden ontmoette Piet 
Hulsbos in IJmuiden de broer 
van Louis, Rob van Dijk die in 
een aangrenzende zaal een koor 
dirigeerde. Na afloop van de re-
petitie maakten ze een praatje 
en dat werd een leuk gesprek 
met veel herinneringen. Over 
muziek! Het resultaat van het 
aanbod van Wil Bakker en haar 
medeorganisatoren, Hans Kerk-
hoff en Gert de Kruijf is een con-

Heemstede - Het Trio Johan 
Clement geeft dit culturele sei-
zoen voor de tweede keer acte 
de present voor het publiek van 
het Podium Oude Slot. Dit op-
treden vindt plaats op 25 maart. 
Voor menig jazzsolist is het Trio 
Johan Clement een gewilde ba-
sis. In november gaven ze sa-
men met jazzvocalist Gé Titulaer 
voor het enthousiaste Podium-
publiek een swingend concert 
in Het Oude Slot. Dinsdag treedt 
het trio op met Hermine Deurloo. 
Zij is een virtuoos op de chroma-
tische mondharmonica. Hermi-
ne, geboren en getogen in Am-
sterdam, was al op jonge leeftijd 
gek op jazzmuziek. Na haar stu-
die aan het Sweelinck Conserva-
torium (op altsax) kreeg ze een 
chromatische mondharmonica 
cadeau. Het was liefde vanaf de 
eerste toon. Inmiddels is ze op 

dit instrument een veelgevraag-
de solist en studiomuzikant. Zij 
trad op met het Metropole Or-
kest, het Koninklijk Concertge-
bouw Orkest, het orkest van Cor 
Bakker en met muzikanten als Al 
Jarreau, John Engels, Toots Thie-
lemans, Denise Jannah en Tony 
Scherr. Met het Willem Breuker 
Kollektief toerde zij over de he-
le wereld. Het Trio Johan Clement 
is één van de bekendere profes-
sioneel opererende jazztrio’s van 
Nederland. Het Trio bestaat naast 
pianist Johan Clement uit Frits 
Landesbergen, slagwerk en Eric 
Timmermans, contrabas. Pianist 
Johan Clement heeft een buiten-
gewoon indrukwekkende staat 
van dienst en kan zonder eni-
ge overdrijving tot de top van de 
Nederlandse jazzscene gerekend 
worden. De grote kracht van het 
Trio Johan Clement is dat het 

Jazz in Oude Slot

Trio Johan Clement  
met Hermine Deurloo

jazzmuziek op topniveau brengt, 
maar tegelijkertijd ook dat pu-
bliek aanspreekt dat niet dage-
lijks naar jazzmuziek luistert. Het 
concert vindt plaats om 20.15 uur 
in Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of voor het concert aan de zaal. 
www.podiumoudeslot.nl

Fotostudio Antonis.

Toneel in de Luifel

Helden zonder glorie

Heemstede - De mannen van Toneelgroep het Volk zijn de aan-
gewezen acteurs om de verknipte militairen uit  Helden zonder 
Glorie te spelen. Deze drie oude mannen gaan er in Helden zon-
der Glorie eens goed voor zitten. Hun verhalen moeten verteld 
worden. Hun heldhaftige optreden mag niet vergeten worden. 
Maar wat doet de tijd met het geheugen? Zijn alle verhalen die 
ze vertellen wel juist? En zijn ze eigenlijk wie ze zijn? 

Het Volk bestaat dit jaar 30 jaar en kan al jarenlang rekenen op 
een vaste schare fans. Over de invloed van de tijd, het ophouden 
van het decorum en het vertroebelen van herinneringen schreef 
Don Duyns een schets voor drie heren.  Sterke verhalen afge-
wisseld met ontroerende anekdotes. De rollen worden gespeeld 
door Bert Bunschoten en Joep en Wigbolt Kruijver, onder regie  
van Aike Dirkzwager. Zie ook: www.toneelgroephetvolk.nl

Wanneer
Zaterdag 29 maart is de voorstelling te zien in Theater de Luifel,  
Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro. CJP/65+ 14,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38. Zie ook: 
www.casca.nl.

Cabaret Roué Verveer:
‘Voorwaardelijk Vrij’
Heemstede - Onder geen en-
kele voorwaarde kan je nog om 
Roué Verveer heen. Nou ja, het 
kàn wel. Maar waarom zou je? 
Waarom die moeite nemen? 
Waarom het jezelf niet gunnen? 
Zijn eerdere shows ‘Uit het niets’, 
‘Eigen vermogen’, ‘M.a.w.’, en zijn 
stand-up show ‘R.I.P.’ hebben wel 
laten zien dat hij garant staat 
voor een gezellig avondje flink 
lachen. Simpelweg een avond 
genieten van zijn kenmerken-
de charme, van mooie verhalen, 
scherpe improvisaties, een op-

merkelijke visie en een fikse do-
sis humor. Onder één voorwaar-
de: dat jij er bent om hem te ont-

cert van de LP van de Beatles 
improvisaties uit 1970 van Louis 
van Dijk, op papier gezet door 
Piet Hulsbos en uitgevoerd door 
broer Rob van Dijk op vleugel en 
Piet Hulsbos op het klassieke or-
gel. Een bijzonder concert waar 
de meester zelf, broer Louis al 
heeft aangekondigd om zelf te 
komen luisteren naar muziek 
waarmee hij in 1970 imponeer-
de. Het concert wordt tweemaal 
uitgevoerd: op vrijdagavond 28 
maart in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan in Heemstede om 
20.15 uur en op zondagmiddag 
30 maart in de Westzijderkerk, 
Bullekerk, Westzijde tegenover 
FluXus in Zaandam om 14.30 
uur. De toegang bedraagt 10 
euro, de kaartverkoop is aan de 
kerk. Alles wat overblijft van de 
opbrengst is bestemd voor de 
uitbreiding/voltooiing van het 
orgel van de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein.
Ton van den Brink

vangen. Want Roué Verveer voelt 
zich vrij… tenminste… Voor-
waardelijk Vrij. Roué Verveer is 
comedian, cabaretier, auteur, ac-
teur, entertainer… maar bovenal 
mens! Verveer stond regelmatig 
in het voorprogramma voor Jör-
gen Raymann. 

Wanneer
Vrijdag 28 maart is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro.  CJP/65+ 14,50 eu-
ro. Kaartverkoop van ma t/m vrij 
van 9.00 tot 16.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang. Telefonisch 
reserveren via theaterlijn: (023) 
548 38 38.



Zaterdag 29 maart:
VEW-2- Jong Holland-3 11.30 uur
RKAVIC-6- VEW-3  14.30 uur
VVC-4- VEW-4       4.30 uur
VEW-5- AMVJ-5 14.30 uur
DSC-vet- VEW-vet 14.30 uur
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G-voetballers HBC
geven HFC voorproefje
Heemstede - Als voorproefje op de wedstrijd Haarlem – Hel-
mond Sport – dit weekend - waren de G-teams van HFC en HBC 
uitgenodigd. En wie wil er nou niet in een echt stadion spelen? 
HBC G trad daarom aan met Abdessalam, Ibrahim, Frank, Mi-
chael, Sebastiaan, Davy, Regilio, WesleyJEROEN en Jeroen te-
gen onze koninklijke vrienden.  Gelegenheids scheidsrechter 
Rolf zette beide teams met een snerpende fluit in beweging. Al 
gauw kwam de verwachte voorsprong. Die liep zelfs uit tot 4-0 
voordat HFC iets terug kon doen. Met steeds 3 HBC-ers op een 
echter reservebank was het Heemsteedse spel wel een beetje 
rommelig. Mede daardoor bleef de score aan de matige kant. 
Uiteindelijk werd het 6-3 door doelpunten van Davy, Regilio, Se-
bastiaan en Jeroen W. Het genot waarmee Regilio als Telstar 
fan in het Haarlem stadion zijn doelpunten maakte was duide-
lijk zichtbaar.

Daarna kwamen de betaalde boys het veld op, door een mooie 
erehaag gevormd door de teams van HBC en HFC. Ten slotte 
mochten we allemaal in de rust van de wedstrijd nog een penalty 
nemen. Het publiek, waaronder opvallend veel HBC-ers, genoot 
van het scorend vermogen van de G-spelers. Een ervaring, en 
een T-shirt, rijker kan HBC terugkijken op een leuke avond, goed 
verzorgd door Haarlem. Is vast een keer voor herhaling vatbaar.
Leo Holdorp

Volleybal

Dames 1 GSV kampioen!
Heemstede - Afgelopen woens-
dag is het eerste damesteam 
van de volleybalvereniging GSV 
Heemstede In een veelal span-
nende maar ook goede wedstrijd 
werd het als 6e geklasseerde 
Smashing Velsen op een 4-0 ne-
derlaag getrakteerd. In de eerste 
set keken de dames van Heem-
stede regelmatig tegen een ach-
terstand aan. Door toch goed bij 
de les te blijven werd de set met 
minimaal verschil 25-23 winnend 
af gesloten. De tweede set werd 
beduidend geconcentreerder ge-
speeld waarbij het voor dit sei-
zoen normale niveau werd ge-
haald. De Velsense dames wer-
den met 25-14 aan de kant ge-
zet. De derde set werd nagenoeg 
een herhaling van de eerste set. 
Regelmatig keken de GSV dames 
tegen een feller Smashing tegen 
een achterstand aan. Routine met 
name van de uitstekend spelen-
de invalster Bea bracht uiteinde-

lijk ook deze set minimale 27-25 
winst. In de laatste set kwam de 
overwinning geen moment meer 
echt in gevaar. Met 25-20 ging 
ook deze set naar de blauw-wit-
te dames. Door deze 4-0 over-
winning zijn de Heemsteedsen 
3 wedstrijden voor het einde van 
de competitie voor naaste belager 
Atalanta onbereikbaar geworden. 
GSV Heemstede is de terechte 
kampioen geworden. In het hele 
seizoen hebben ze slechts 4 sets 
aan de tegenstanders hoeven af 
te staan. Op 14 april zullen de da-
mes voor aanvang van hun laat-
ste thuiswedstrijd om 21.00 uur  
in de Spaarnehal door zowel be-
stuur als Nevobo in de bloemetjes 
worden gezet.

Ook volleyballen?
Ook de ander teams van GSV 
Heemstede naderen het ein-
de van de competitie. De meis-
jes C draaien uitstekend mee in 

hun klasse en zijn voor de titel 
nog steeds in de strijd. Mix C, dat 
voor het eerst de competitie mee 
doet, is een goede middenmoter. 
De meisjes B, dat voor het eerst 
in de regionale competitie uit-
komt, doet het naar behoren. De 
Regioklasse is van een hoog ni-
veau en na promotie uit de meis-
jes C klasse heeft dit team een 
heel sterke groei meegemaakt. 
De CMVtjes (de jongste kinde-
ren van de vereniging), die op za-
terdag hun competities afwerken 
zijn met veel spelplezier regel-
matig succesvol. Vooral de jong-
ste groep 6 en 7 jarigen kan nog 
aanvulling gebruiken. In het eer-
ste leerniveau worden op don-
derdagmiddag onder bezielen-
de leiding van José in vele spel-
vormen de eerste beginselen van 
het C(irculatie) M(ini) V(olleybal) 
aangeleerd. De trainingen zijn in 
de sporthal van Sportcentrum 
Groenendaal vanaf 16.15 uur.  

VEW kampioen maar (nog) geen promotie
Heemstede - De laatste com-
petitiewedstrijd zaterdag tegen 
HBC leverde voor VEW weinig 
problemen op. In het begin wa-
ren er kansen voor beide ver-
enigingen maar VEW was meer 
doelgericht. Marijn Roozen en 
Joseph Obeng waren in de eer-
ste helft de doelpunten makers, 
ruststand 2-0. Wim van Mars-
bergen moest in de rust Mar-
tijn Roozen, licht geblesseerd 
vervangen door Lucien Olf. VEW 
werd terug gedrongen en HBC 
scoorde de verdiende 2-1.

De onrust kwam weer in het 
spel van de thuisclub maar na 
een corner van rechts was het 
Wouter Hamann die de 3-1 bin-
nen kopte. Weer tien minuten 
later werd Maarten Veenhof 
neergelegd, Gert Rothert benut-
te de terecht toegekende straf-
schop 4-1.

HBC gaf zich nog niet gewon-
nen. Het werd uiteindelijk 4-2, 
een prachtig kopdoelpunt. Bas 
van ’t Sant en Gerben Jukema 
werden nog gewisseld voor 
Robin Philippo en Richard v.d. 
Splunter. Het wedstrijdsecretari-
aat van VEW kreeg zaterdag 15 
maart (!) te horen dat de zware 
straf van de KNVB blijft bestaan, 
iets onbegrijpelijks vindt VEW, 
want geen van beide partijen en 
de getuigen zijn niet gehoord. 
VEW bedraadt zich nog om een 
civiele procedure te starten. 
VEW-2 vecht voor een langer 
verblijf in de reserve 3de klasse. 
Tegenstander DVVA werd ver-
slagen met 6-0. De lang gebles-
seerde Michiel Dekker speelde 
één helft mee.

Zaterdag 22 maart is een inhaal 
zaterdag, er is nog geen pro-
gramma bekend.

Heemstede - Damclub Heem-
stede is erin geslaagd om tegen 
de op papier sterkere spelers van 
Bennekom een 12 – 8 overwin-
ning uit het vuur te slepen in het 
promotieduel voor een plaats in 
de landelijke eerste klasse. Ste-
fan Stolwijk, dit jaar niet te klop-
pen, won als eerste zijn partij op 
bord 1 tegen Gerrit Stunnenberg: 
2 – 0. Piet Beliën werd verrast 
door een lichte combinatie tegen 
Annemieke Stunnenberg op bord 
8 en ook Carlo Koopman moest 
een nederlaag toestaan op bord 
3 tegen Johan de Haas: 2 – 4. 
Ron Tielrooij speelde een goede 
partij op bord 2 tegen Harry Ot-
ten en won. Hetzelfde deed Henk 
Beliën op bord 10 tegen Alex van 
Harn: 6 – 4. Theo Winkelaar op 
bord 9 tegen Gerrit Alink, Frans 
Elzenga op bord 4 tegen de ster-
ke speler Coen Bommel, Gerard 
van der Eem op bord 7 tegen 
Hans Robben en Gerrit Slottje op 
bord 5 tegen Ingrid de Kok gaven 
geen krimp. Alle vier de partijen 
eindigden in remise: 10 – 8. Nog 
één partij te gaan: Paul Jopp te-
gen Chris Versteegen op bord 6. 
Nadat Chris Versteegen een ster-
ke voortzetting had gemist leek 
ook die partij in remise te gaan 
eindigen. De Bennekomspeler 
verbruikte veel tijd, hij moest im-
mers winnen om de stand ge-
lijk te trekken, waarna de teams 
nog een partij zouden moeten 
sneldammen om een beslissing 
af te dwingen. Hoe Chris ook 
dacht, hij kon geen winstgang 
vinden en deed vervolgens maar 
een kromme zet. Paul strafte dat 
genadeloos af, waardoor hij als-
nog de partij won en damclub 
Heemstede  met een 12 – 8 over-
winning aan de haal ging. Het 
was nog lang onrustig in Heem-
stede.
Frans Elzenga.

Heemstede - Aanstaande zaterdag is het weer 
een drukte van belang op het mooie sportpark 
van HBC. ´s Morgens zijn er maar liefst 40 F-
pupillenteams die mee doen aan het traditio-
nele Paastoernooi. De teams zijn verdeeld over 
10 poules. In elke poule zit in ieder geval één 
HBCteam. De overige teams komen uit de regio 
Haarlem en sommige zelfs van daarbuiten zo-
als een aantal teams van de voetbalvereniging 
Voorschoten ’97.

De wedstrijden worden gefloten door de eigen 
jeugdscheidsrechters van HBC waarvan er een 
aantal pas geslaagd zijn als KNVB-pupillen-
scheidsrechter. Het toernooi begint om 09.00 
uur en is om circa 12.00 uur afgelopen. Vanaf 
13.00 uur is het de beurt aan de D-junioren. Aan 
dit toernooi wordt naast de 4 HBC-teams deel-

genomen door 12 teams van andere verenigin-
gen. De teams zijn ingedeeld in 4 poules en voor 
de winnaars van de poule is een mooie beker 
beschikbaar. Ook deze wedstrijden worden ge-
floten door de vaste HBCscheidsrechters. De 
toernooicommissie is er weer in geslaagd om 
een leuk deelnemersveld bij elkaar te krijgen. 
Het belooft hierdoor weer een mooie voetbaldag 
te worden bij HBC.
Het complete toernooiprogramma van zowel de 
F-pupillen als de D-junioren is te vinden op de 
HBC-website www.sv-hbc.nl 
Door het grote aantal deelnemers zal het par-
keerterrein waarschijnlijk niet groot genoeg zijn. 
HBC excuseert voor het ongemak. Let er wel op 
dat u niet parkeert waar het niet is toegestaan 
want dat kan vervelende financiële consequen-
ties hebben.

Damclub Heemstede 
promoveert!

Paastoernooien bij HBC

VEW-b- vrij
VEW-c- THB-c 12.00 uur
Sp’woude-d- VEW-d    11.30 uur
VEW-e1- Hoofddorp-e    09.30 uur
V’zang-e- VEW-e2       11.30 uur
VEW-e3- Ripperda-e         10.30 uur
VEW-me- KHFC-e        16.30 uur
Schoten-f- VEW-f1            09.15 uur
GeelWit-f- VEW-f2        09.00 uur
Bl’daal-f- VEW-f3        09.00 uur
VEW-f4- V’zang-f              09.30 uur

Zaterdag 22 maart is er een 
paasontbijt voor de jeugd. Om 
09.30 uur worden de mini’s, de 
F- en de E-junioren verwacht in 
het clubhuis. Na het uitgebreide 
ontbijt wordt er een onderling 
toernooi gespeeld. Dat duurt 
ongeveer twee uur.

Uitslag 5de ronde klaverjas toer-
nooi:
1. Wil Renting 5289 punten,
2. Rob Philippo 5270 punten
3. Dolly Klaver 4860 punten
De poedel ging naar Art van Eg-
mond met 3977 punten.
De volgende speeldata: vrijdag 
11 april en vrijdag 9 mei.
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Heemstede - Na 55 jaar ge-
handicaptenzorg te hebben be-
stuurd en ondersteund vanuit 
de gemeente Heemstede, zijn 
de Raad van Bestuur en on-
dersteunende diensten van De 
Hartekamp Groep met ingang 
van 10 maart verhuisd naar de 
gemeente Haarlem. Belangrijk-
ste reden is de geografisch ver 
van elkaar verwijderde diensten 
en het bestuur dichter bij elkaar 
te brengen. Daarmee wordt de 
onderlinge samenwerking ver-
beterd en worden kosten be-
spaard. De herhuisvesting komt 
ten goede aan de kwaliteit van 
de zorg en dienstverlening aan 
de ruim 1900 mensen met een 

verstandelijke beperking die 
aan de zorg van De Hartekamp 
Groep zijn toevertrouwd.

Landgoed
Door de verhuizing komt een 
einde aan het gebruik van het 
monumentale hoofdgebouw op 
het landgoed De Hartekamp 
als bestuurscentrum. Dit ge-
bouw zal voorlopig dienst blij-
ven doen als vergadercentrum 
van De Hartekamp Groep en als 
locatie voor feesten en partijen. 
Het prachtige witte gebouw aan 
de Herenweg 5 in Heemstede 
stond jarenlang symbool voor 
de organisatie en kent een rijke 
geschiedenis.  

Samenwerking
De Hartekamp Groep kijkt te-
rug op een fijne periode in de 
gemeente Heemstede. De goe-
de samenwerking met het ge-
meentebestuur en andere re-
laties wordt uiteraard voortge-
zet. Op ‘locatie De Hartekamp’ 
aan de Herenweg 5 in Heem-
stede wordt een nieuwe woon-
wijk voor de cliënten ontwikkeld 
en daar hebben gemeente, rela-
ties en zorginstelling elkaar bij 
nodig. 
Wie meer wil weten over de her-
huisvesting van Raad van Be-
stuur en diensten van De Harte-
kamp Groep kan kijken op www.
dehartekampgroep.nl

Volkssprookje bij
poppentheater in Overveen

Regio - Janet Cratchley, bevlogen poppenspeelster, heeft zich verdiept 
in verschillende disciplines van het poppenspel. Zo heeft zij o.a. voor-
stellingen met kleine stangmarionetten voor peuters gemaakt. Janet 
heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met de traditionele vorm 
van het schimmenspel. Hieruit is een bijzonder grappige voorstelling 
voortgekomen. De titel van deze voorstelling luidt ‘Sjaak en de Bonen-
stak’, voor kinderen van 4 jaar en ouder. Sjaak klimt in de bonenstaak en 
is de vervelende reus te slim af! Het bekende volkssprookje wordt ver-
beeld met prachtige schaduwpoppen. De sprankelende pianomuziek 
is gecomponeerd door Renate Jörg en de geestige tekst is geschre-
ven door Asker Mulder. Kinderen (4+), maar ook volwassenen zullen 
genieten van deze voorstelling. Reserveren gewenst, entree kinderen 
8,50 en volwassenen 10 euro. Te zien 28 maart bij Poppentheater de 
Zilveren Maan in de aardappelkelder van Landgoed Elswout. Info en 
reserveren tel: 023-5362412 of via www.poppentheaterdezilveren-
maan.nl

Pand Herenweg blijft in gebruik voor vergaderingen en feesten

De Hartekamp Groep verhuist 
naar Haarlem

Op 2e paasdag
Paaseieren zoeken

in speeltuin Floragaarde
Regio - Op maandag 24 maart is er weer iets leuks te doen 
voor peuters & kleuters bij speeltuin Floragaarde te Haarlem. 
Dit keer gaan ze paaseieren zoeken! De kinderen kunnen bui-
ten in de speeltuin op zoek naar paaseieren en misschien zien 
ze de paashaas ook nog wel! Binnen in het speeltuingebouw 
gaan de kids ook nog zelf paaseieren verven. Voor de ouders 
staat koffie met paasbrood klaar. Deze activiteit duurt van 10.30 
tot 12.00 uur. Locatie: speeltuingebouw Floragaarde, Van Oos-
ten de Bruijnstraat 62 in Haarlem (ingang gele deuren). Kosten: 
2 euro per kind.

Twee dodelijke slachtoffers bij 
auto-ongeluk

Regio - De politie stelt een onderzoek in naar de exacte oorzaak 
van een auto-ongeluk op de Duinlustweg in Overveen op vrijdag 14 
maart. Bij dit ongeluk kwamen de twee mannelijke inzittenden om het 
leven. Het gaat om Haarlemmers van 25 en 27 jaar oud. De twee re-
den rond 12.40 uur op deze weg. Om nog onbekende reden is de auto 
van de weg geraakt en tegen een boom gereden. De bestuurder was 
op slag dood. Gealarmeerde ambulancepersoneel heeft nog getracht 
de passagier te reanimeren, helaas vergeefs. De Duinlustweg is on-
geveer drie uur lang afgesloten geweest voor al het verkeer.

Psy Café
Regio - Het Cliënten Belan-
gen Bureau Kennemerland, 
Amstelland en De Meerlan-
den organiseert in Haarlem 
het Psychiatrie Café (Psy Ca-
fé).  Een bijeenkomst met ac-
tiviteiten en thema’s gere-
lateerd aan de psychiatrie 
en aanverwante zaken. Ie-
dere laatste dinsdag van de 
maand kunt u vrijblijvend een 
kijkje nemen bij het Psy Café, 
om te zien wat het te bieden 
heeft en om andere belang-
stellenden te ontmoeten. Ie-
dereen is welkom. 
Op dinsdag 25 maart, tussen 
17 en 19 uur, is het onder-
werp Loket Haarlem. Bij het 
Loket Haarlem kan men te-
recht voor informatie, advies 
over en ondersteuning bij het 
aanvragen van allerlei rege-
lingen en voorzieningen op 
het gebied van wonen, wel-
zijn,  zorg, vervoer en finan-
ciën. 
Locatie is Café Het Wapen 
van Bloemendaal, Zijlvest 1a, 
De toegang is gratis. Info: Cli-
enten Belangen Bureau, tele-
foon 023-5187690. 

Amfibieënexcursie op 
Landgoed Oud Woestduin

Regio - Onlangs is op landgoed Oud Woestduin een enorme amfi-
bieënpoel aangelegd van 30 meter doorsnede. Het diepste punt ligt 
op 3 meter. Naar verwachting zal de rugstreeppad deze nieuwe poel 
als eerste vinden. U kunt mee op amfibieënexcursie op vrijdag 28 
maart om 19.30 uur, op donderdag 10 april om 20.30 uur of op don-
derdag 17 april om 21.00 uur.  
Misschien komen kikkers en padden wat gewoontjes bij u over, niets 
is echter minder waar. Het zijn zogenaamde koudbloedigen, hetgeen 
wil zeggen dat zij hun lichaamstemperatuur aanpassen aan de om-
gevingstemperatuur. Door de kou past de bloedsomloop zich aan 
en worden ze trager, daardoor zijn ze soms weken of zelfs maanden 
in winterslaap. Vanaf maart is de winterslaap voorbij en worden ze 
weer actief. Amfibieën zijn vermoedelijk ca. 350 miljoen jaar geleden 
ontstaan uit bepaalde vissen. De meest soorten hebben een enorm 
ontwikkeld spierstelsel waarmee ze krachtige bewegingen op het 
land en onder water kunnen maken. Ook kunnen ze relatief grote 
afstanden afleggen van soms wel 10 kilometer!
De excursies duren ca. 1,5 uur.
Verzamelen op het parkeerterrein bij de ingang van Leyduin aan 
de Manpadslaan 1 te Vogelenzang. Eenvoudig te vinden langs de 
Leidsevaart ca. 2 km. ten zuiden van station Heemstede/Aerden-
hout.
Aanmelden is noodzakelijk en kan bij de InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 0251-362 762. De kosten bedragen 3,50 
euro, Beschermers betalen 2,50 euro en kinderen tot 12 jaar 1,50 eu-
ro. Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buiten-
activiteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl
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Die Jahreszeiten door Haarlems 
Gemengd Koor in de Philharmonie
Regio - Het jaar 2008 staat voor 
het Haarlems Gemengd Koor in 
het teken van de oratoria. Het 
koor wil naast een religieus ge-
oriënteerd oratorium ook graag 
een ‘wereldlijk’ oratorium zin-
gen. Het komende optreden 
vindt plaats op woensdagavond 
9 april, in de Philharmonie. Uit-
gevoerd wordt ‘die Jahreszeiten’ 
van Joseph Haydn. Aanvang 
20.15 uur.

Platteland
Joseph Haydn heeft die Jah-
reszeiten geschreven toen hij al 
bijna 70 jaar oud was. Het staat 
bekend als één van zijn meest 
geniale werken, en vormt fei-
telijk het slotstuk van zijn ar-
tistieke ontwikkeling. Eigenlijk 
is het wonderlijk dat Haydn op 
hoge leeftijd, en in een periode 

dat hij met het overlijden van 
zijn vrouw door groot persoon-
lijk leed werd getroffen, nog in 
staat was zo’n prachtig, levendig 
en fris muziekwerk te maken. 
Dit is des te verrassend omdat 
Haydn er aanvankelijk eigenlijk 
niets voor voelde om een orato-
rium te schrijven op de tekst die 
hem daartoe werd voorgelegd. 
Hij vond de manier waarop het 
boerenleven in het  gedicht The 
Seasons van Thomson werd ge-
idealiseerd eigenlijk maar een 
belachelijke, kleinburgerlijke 
weergave van de harde reali-
teit van het leven op het platte-
land. En Haydn wist waarover hij 
sprak! In zijn kinderjaren leef-
de hij als oudste van twaalf kin-
deren in een klein dorp op het 
platteland in Oostenrijk, waar 
zijn vader als wagenmaker maar 

ternauwernood zijn gezin kon 
onderhouden. 

Desalniettemin heeft Haydn zich 
ertoe laten overhalen om een 
oratorium te schrijven van dit 
libretto. En hoe…! Die Jahres-
zeiten klinkt juist heel fris, geïn-
spireerd en origineel. Het is een 
prachtig muziekwerk geworden, 
waarin seizoensgebonden na-
tuurbeschrijvingen worden ge-
geven, en waarin wordt gezon-
gen over allerlei tafereeltjes uit 
het landleven. De drie hoofdper-
sonen, de pachter Simon, zijn 
dochter Hanne en de jonge boer 
Lucas, haar geliefde, maken el-
kaar deelgenoot van hun ge-
dachten en gevoelens.
Op deze wijze worden de jaar-
getijden schilderachtig bezon-
gen.

Lenteconcert Philharmonisch 
met energieke dirigent
Concert: Hageveld College, za-
terdag 15 maart. 
Programma: Ludwig van Beet-
hoven – Ouverture Egmont; Jep-
pe Moulijn – Four Sea Poems; 
Johannes Brahms – Serenade 
no 1 in D majeur.
Orkest: Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest.
Dirigent: Jeppe Moulijn; solist: 
Merel van Geest, sopraan.
Het HPhO had het zaterdag niet 
gemakkelijk in zijn concert in 
het College Hageveld in Heem-
stede. Wat precies de oorzaak is 
zal wel niet te achterhalen zijn 
maar feit is dat de akoestiek in 
de aula van deze school gort-
droog is en alle galm en weer-
klank doodslaat. Wellicht mede 

daardoor was het begin van de 
Ouverture Egmont waar het con-
cert mee aanving, nogal romme-
lig. Zachte passages gingen ver-
loren en dat maakte de musici 
onzeker. Gaandeweg hernam 
Beethoven zijn rechten en brak 
de tragiek van het verhaal in de 
muziek door.

Het tweede stuk dat op het pro-
gramma stond, vormde even-
eens een uitdaging. Het werk 
dat de dirigent Jeppe Moulijn 
zelf had gecomponeerd op vier 
gedichten van Walt Whitman, 
was zeer modern en bepaald 
niet eenvoudig. Duidelijk was, 
dat er hard op was gestudeerd 
door orkest en solist. De inspan-

ningen van hen allen leidden er-
toe dat er veel te genieten viel.
Alle vier delen van de composi-
tie hadden hun basis in de bele-
ving van de zee maar waren heel 
verschillend van sfeer en har-
monie. Het gebruik van fl uit, pic-
colo, harp en glockenspiel droe-
gen bij tot die verscheidenheid; 
je kon de wind in het want horen 
fl uiten. De variatie in ritmes ver-
hoogden de aantrekkelijkheid, 
met name in het laatste deel, 
At Ship’s Helm. Dat de zange-
res lopend en zingend als zoe-
kende ziel de zaal verlaat, was 
een vondst die het publiek wist 
te waarderen. Helaas waren er 
voor het publiek deze maal geen 
gedrukte teksten, als steun voor 

waarin seizoensgebonden na-
tuurbeschrijvingen worden ge-
geven, en waarin wordt gezon-
gen over allerlei tafereeltjes uit 
het landleven. De drie hoofdper-
sonen, de pachter Simon, zijn 
dochter Hanne en de jonge boer 
Lucas, haar geliefde, maken el-
kaar deelgenoot van hun ge-

Op deze wijze worden de jaar-
getijden schilderachtig bezon-

ningen van hen allen leidden er-

Alle vier delen van de composi-
tie hadden hun basis in de bele- het begrijpen van de muziek.

Na de pauze was het program-
ma gewijd aan Brahms. Zijn Se-
renade in D, eigenlijk meer een 
symfonische dan een openlucht 
serenade, paste heel goed in 
het jaargetijde; ze ademde een 
lenteachtige sfeer met deeltjes 
als allegro molto, scherzo, me-
nuet en rondo. Veel dansante 
melodieën dus en de houtbla-
zers kwamen aan hun trekken. 
Maar er waren ook dromerige 
strijkersklanken, die soms aan 
Tchaikovski deden denken. En 
dan weer landelijke driekwarts-
maten die aan Dvorak herinner-

den. Zo had het programma ve-
le kanten. Rest ons Merel van 
Geest een compliment te maken; 
als beginnend zangeres de Four 
Sea Poems zo te kunnen ver-
tolken belooft veel voor de toe-
komst. En ten slotte Jeppe Mou-
lijn; compositorisch hebben we 
hem hierboven al eer gegeven. 
En als dirigent maakte hij een 
voortreffelijke indruk: energiek, 
met een verfi jnde hantering van 
de dirigeerstok en nauwkeurige 
aanwijzingen boezemde hij het 
orkest vertrouwen in en het pu-
bliek respect.
G.R. Luksen

Betoverende Volle-
MaanDag in Haarlem

Regio - Sinds 2006 speelt muziekgroep La Luna elke maand 
een VolleMaanDag, een akoestisch concert op de maandag of 
woensdag tijdens of rond volle maan. Het poëtische gegeven 
van de steeds terugkerende ‘volle maan’ is het stralende mid-
delpunt van deze optredens. Op maandag 24 maart vindt er een 
VolleMaanDag plaats in het Rosenstock-Huessy Huis. Dat con-
cert gaat van start om 20.00 uur.

De succesvolle VolleMaanDagen-formule resulteerde vorig jaar 
in de eerste cd Hologram. La Luna trad eerder op tijdens o.a. Oe-
rol en De Parade, en kreeg lovende kritieken op de nationale ra-
dio. Op 21 maart a.s. presenteren zij hun tweede cd Blue Rose.

Muziek
De muziek van La Luna is een non-conceptuele mix van eigen 
composities en bewerkingen van bestaand materiaal. Muziek uit 
de wereld van de fado, het chanson, keltische songs, van eigen 
bodem of uit de Spaanse, Mexicaanse en Italiaanse tradities is 
naar eigen hand gezet. De basis van de eigen werk van La Luna 
ligt in de folk-pop-jazz met invloeden uit de wereldmuziek en de 
klassieke hoek. Zo staat naast het Mexicaanse ‘La Llorona’, het 
Spaanse ‘Donde voy’ en de Leonard Cohen beauty ‘Hallelujah’ 
op hun nieuwe cd veel eigen werk, waaronder ‘L’hiver dans mon 
coeur’, ‘Open up’, ‘Chante la Guirlande’ en ‘Blue Rose’.

Rabobank Cultuurprijs 2008
La Luna is genomineerd voor de Rabobank Cultuurprijs 2008. Ze 
zijn inmiddels door naar de tweede ronde. Volgens het juryrap-
port is ‘de groep er vooral op gericht om contact met het publiek 
te maken en daarmee sfeervolle concerten te geven. De wissel-
werking die aldus ontstaat, geeft zonder enige twijfel een meer-
waarde aan hun optreden...’
Meer informatie is te vinden op de site www.laluna.org
Kaarten bestellen via www.laluna.org/concerten.html
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Paasdiensten
Heemstede – In de Heilige 
Bavo en de Hemelvaart vinden 
traditiegetrouw diensten rond-
om pasen plaats. Op Palmzon-
dag 16 maart is er in de Bavo 
om 10.00 uur een eucharistie-
viering met pastoor Hendriks. 
Medewerking wordt verleend 
door In Between en Kinder-
koor. Palmzondag in de He-
melvaart begint om 9.00 uur 
met een eucharistieviering 
met pastoor Hendriks, ge-
volgd door een eucharistievie-
ring om 10.30 uur met pastoor 
IJ. Tuijn. Om 19.00 uur in deze 
kerk vindt de Lofdienst plaats 
met pastoor Hendriks.
Maandag 17 maart is er in de 
Bavo een boeteviering met 
pastoor Visser, om 19.00 uur. 
In de Hemelvaart die dag is er 
een boeteviering om 19.00 uur 
met pastoor Hendriks. Wit-
te Donderdag, 20 maart, vin-
den diensten in beide kerken 
plaats. In de Bavo om 14.00 
uur met een Open Huis met 
pastoor Visser en om 19.00 
uur een woord en communie-
viering met pastoor Visser. In 
de Hemelvaart om 19.00 uur 
een avondmaalsviering met 
pastoor Hendriks. Met kinder-
koor en Groot koor. Op Goede 
Vrijdag, 21 maart, is er in de 
Bavo dienst om 19.00 uur, een 
plechtige herdenking Kruis-
dood met pastoor Visser, me-
dewerking van het Bavokoor. 
Om 15.00 uur is er een dienst 
Kruisweg met pastoor Visser, 
medewerking van het dames-
koor. In de Hemelvaart is er die 
dag een dienst Heilige Kruis-
weg om 15.00 uur met pastoor 
Hendriks. Op Paaszaterdag, 22 
maart, is er om 19.00 uur in de 
Bavo een Kinderpaaswake en 
woord en communieviering 
met pastoor Visser. Medewer-
king van het kinderkoor. Om 
21.30 uur wordt een Paaswake 
gehouden, een eucharistievie-
ring met pastoor Tuijn en Vis-
ser. Medewerking In Between. 
Op diezelfde zaterdag zijn er 
ook diensten in de Hemel-
vaart. Om 19.30 uur een ge-
zinsviering met kinderkoor en 
pastoor Hendriks. Om 22.00 
uur een Paasnachtwake met 
pastoor Hendriks. Op Eerste 
Paasdag, 23 maart, in de Bavo 
een dienst om 10.00 uur (eu-
charistieviering) met pastoor 
De Vries en Visser. Medewer-
king van het Bavokoor. Op die 
dag in de Hemelvaart om 9.00 
uur een eucharistieviering met 
pastoor Hendriks een eucha-
ristieviering. Tevens eenzelfde 
viering om 10.30 uur, ook met 
pastoor Hendriks. (Mis). Om 
19.00 uur een lofviering met 
pastoor Hendriks. Op Tweede 
Paasdag, 24 maart, om 10.00 
uur in de Bavo een woord en 
communieviering met pas-
toor Visser. Om 9.00 uur in de 
Hemelvaart een eucharistie-
viering met pastoor Hendriks 
evenals om 10.30 uur, ook een 
eucharistieviering.

Klant Rabobank wint 
zonneboiler

Richard de Way en Karen Keur van Rabobank Haarlem en Omstreken overhandigen de zonneboiler sym-
bolisch aan Mark van den Berk en Marieke Kroeze.

Mark en Marieke wonen nu nog 
in Amstelveen, maar krijgen in 
augustus de sleutel voor hun 
nieuwe huis in Haarlem. Zij slo-
ten tijdens de campagne Wonen 
Najaar 2007 een hypotheek af bij 
Rabobank Haarlem en Omstre-
ken en maakten daarmee kans 
op de zonneboiler ter waarde 
van 2.250,- euro. Karen Keur 
(adviseur van Mark en Marieke) 
en Richard de Way (directeur 
Retail) reikten de prijs symbo-

lisch uit. De boiler en de bijbe-
horende zonnecollector zullen in 
augustus worden geïnstalleerd 
op de nieuwe woning. 

Het aanbieden van een ener-
giebesparende zonneboiler past 
binnen de doelstelling van de 
Rabobank om het milieu niet on-
nodig te belasten. Daarmee wil 
de bank benadrukken dat ze het 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (mvo) hoog in het 

Regio - Mark van den Berk en Marieke Kroeze maken de en-
velop van het energiebedrijf binnenkort open met een glim-
lach. Dankzij de Helioset 150, een energie- en milieubespa-
rende zonneboiler, gaat de energierekening namelijk flink 
omlaag. De boiler is aangeboden door Rabobank Haarlem en 
Omstreken.

Zorg voor
arrestant

Regio - Arrestantenbewaar-
ders in het cellencomplex van 
het hoofdbureau in Haarlem 
zagen zaterdagmiddag op de 
observatieschermen van de 
cellen dat een arrestant bezig 
was met een mogelijke poging 
om zichzelf op te hangen in 
zijn cel. De man had een laken 
om zijn nek en een tafelpoot 
geknoopt. Ze hebben direct 
ingegrepen en de man losge-
maakt. Hij was bij kennis en is 
ook niet gewond geraakt. De 
man is door artsen onderzocht 
maar die vonden verdere be-
handeling niet nodig.

vaandel heeft  staan. De zonne-
boiler maakt maximaal gebruik 
van de beschikbare zonne-ener-
gie, heeft een uitstekend warm-
waterrendement en vermindert 
de CO2-uitstoot aanzienlijk. Dit 
laatste komt doordat de cv-ketel 
veel minder warm water hoeft te 
produceren.

Deze week gaat de campagne 
Wonen Voorjaar van start. Naast 
het aanbieden van een persoon-
lijk advies, geeft de Rabobank 
een extra scherp 10-jaars tarief 
weg. Het actuele rentetarief is te 
vinden op een speciale website: 
www.actiepagina-rabobank.nl. 

Vraag bij Rabobank Haarlem en 
Omstreken naar de voorwaar-
den, telefoon (023) 513 03 40 of 
mail naar cliëntenadvies@haar-
lem.rabobank.nl.

Presentatie:
Hooggevoelige en sensitieve kinderen (HSP)

Regio - CrystalStar de prak-
tijk voor hoogsensitieve kin-
deren en volwassenen en na-
tuurgerichte therapieën ver-
zorgt dinsdag 22 april een 
presentatie over deze gevoe-
lige, ook wel Nieuwetijdskin-
deren genoemd.

Deze vindt plaats in het 
steunpunt voor ouderen aan 
de Van Oosten de Bruijnstraat 
60 te Haarlem om 20.00 uur.

Waarom vallen deze kinderen 
zo op in school of voelen zij zich 
onbegrepen? Waarom zijn ze 
zomaar boos, te druk of te stil, 
willen niet deelnemen, eenzaam 
en gedragen zij zich zo anders 

dan anderen? Uitleg en het be-
antwoorden van de vragen is 
een belangrijk onderdeel van de 
avond. 

Lucy Geutjes is ervaringsdes-
kundige en werk al jarenlang 
met deze hooggevoelig kinde-
ren en volwassenen. Zij heeft 
een eigen coaching programma 
‘StarChild Skills’ ontwikkeld die 
ze aan kinderen leert om hand-
vaten te hebben bij situaties die 
om actie vragen. 

De ervaring leert dat deze kin-
deren veel informatie en prik-
keling binnen krijgen en daar 
geen weg mee weten, dan is het 
handig om wat vaardigheden te 

kennen die je daarbij helpen om 
lekkerder in je vel te zitten. 
Volwassenen kunnen bij haar 
terecht voor gesprek en healing. 
Ouders en kinderen leert zij hoe 
je beter met elkaar kan omgaan 
en respect voor elkaar kan heb-
ben. Voor ouders is het niet al-
tijd duidelijk waarom hun kind 
op een bepaalde manier rea-
geert, daar kan zij bemiddelen 
en uitleg geven. De toegang be-
draagt 5 euro. 

Voor inlichtingen en reserveren 
kan men contact opnemen met 
Lucy Geutjes, tel. 06-21553424, 
mailen naar crystalstar@planet.
nl of kijken op de website www.
crystalstar.nl 

Man
mishandeld

Regio - Een 34-jarige man uit 
Velserbroek meldde zich zon-
dagmiddag aan het politiebu-
reau in Schalkwijk.
De man vertelde dat hij in de 
kantine van voetbalvereniging 
United aan de Zuid Schalkwij-
kerweg zonder enige aanlei-
ding een kopstoot had gehad 
van een man. Daardoor wa-
ren drie voortanden afgebro-
ken en was zijn kaakbot ge-
scheurd.
Hij is voor behandeling naar 
een ziekenhuis gegaan. De 
verdachte is een 26-jarige 
Haarlemmer. De politie stelt 
een onderzoek in en zal de 
verdachte  aanhouden. Tegen 
hem wordt proces-verbaal op-
gemaakt.

Onder invloed 
door plantsoen

Regio  – In Vogelenzang reed 
maandagmorgen rond half 
vier een man door een plant-
soen in Vogelenzang. Hij had 
flink de vaart er in. Agenten 
zagen hem rijden en hebben 
de bestuurder gecontroleerd. 
Het bleek een 40-jarige Haar-
lemmer die flink onder invloed 
van alcohol was. Hij bleek na 
een blaastest ruim boven de 
norm te zitten. De man is aan-
gehouden en tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd. 
Twee 20-jarige mannen die bij 
de verdachte in de auto zaten 
maakten flink amok. Ze bele-
digden de politie en zijn aan-
gehouden. Ze hebben zich te-
gen hun aanhouding verzet en 
zijn na een worsteling in de 
boeien geslagen. Ze zijn hier-
bij licht gewond geraakt. Ook 
tegen deze mannen is proces-
verbaal opgemaakt.
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Voorjaar bij Reyngoud Mode

Heemsteedse modezaak 
zet traditie voort

Eigenares en presentatrice van 
de show Mea Klay:  “Deze drie 
shows, die we op één dag pre-
senteren, kosten veel tijd, inzet 
en energie van alle medewer-
kers. De keuze van de te sho-
wen kleding, schoenen van Ca-
rel van der Meer en accessoires 
zoals riemen, tassen en shawls 
moeten goed op elkaar zijn af-
gestemd. Vervolgens passen 
de vier mannequins alles door 
en wordt de volgorde bepaald. 
Maar met het kleine, enthousi-
aste team van onze zaak is het 
goed te doen.” 

Modetinten
Ook deze zomer wordt de mode 
gekenmerkt door rustige aarde-
tinten. Veel natuurtinten als olijf-
kleurig, crème, taupe en wit zijn 
terug te vinden in de kleding bij 
Reyngoud. Wit is sowieso de ba-
sis en wordt dit jaar gecombi-
neerd met mistig grijs en zilver. 
Daarbij ontbrak tijdens de show 
het glazen schoentje als sprook-
jesachtig detail niet bij de vrou-
welijke outfits. Zwart in combi-
natie met felgeel blijkt een pri-
ma duo te vormen. En dat niet 
alleen voor dit paasweekend. 
Reyngoud Mode levert de be-
kende Duitse merken als Gerry 
Weber en Basler. De opwinden-
de look van Taifun en de elegan-
tie van het merk Olsen hebben 
geen verdere introductie no-
dig. Ook de Nederlandse mer-
ken zijn met Bandolera, Expres-
so, Stroke en (nieuw) Sao Pau-
lo goed vertegenwoordigd. Ver-
trouwde draagbare kleding voor 
een redelijke prijs. En dat uiter-
aard in eerlijke materialen als 
linnen, zijde, leer en katoen.
Veel van de geshowde model-
len zijn geschikt om de werken-

de vrouw te kleden die er graag 
representatief uit wil zien. Deze 
basis outfits zijn echter met een 
kleine aanpassing prima te dra-
gen in de vrije tijd. 

Vrouwelijke kleding
Zomerjurkjes zijn het toppunt 
van vrouwelijkheid. Op de min-
der warme dagen zijn ze uitste-
kend te dragen met een shirtje 

Heemstede – De priemen-
de voorjaarszon en de harde 
hagelbuien wisselen elkaar 
af. Clichématig zeggen we 
dan: Maart roert zijn staart. 
Er zijn dingen die gelukkig 
nooit veranderen en de Ne-
derlandse lente is er een. De 
modeshow van Reyngoud is 
nog zo’n terugkerend feno-
meen. Voor de Heemsteedse 
vrouw die alwéér niets kan 
vinden in haar kast om aan te 
trekken dit voorjaar is de red-
ding nabij. Nu meer dan ooit 
is er geen reden meer te be-
denken om verder te shop-
pen dan in ons dorp.  Want 
nog sneller dan de krokussen 
schieten de modezaken hier 
uit de grond. De PC Hooft-
straat is uit, winkelcentrum 
Heemstede is in! Op de grens 
van winter en lente toonde 
Reyngoud Mode haar nieuwe 
collectie en de belangstelling 
was traditioneel groot.

met driekwart mouw eronder. 
Ook prints zijn volop in het mo-
debeeld, evenals het voeringlo-
ze blazertje. Met jasjes kan ie-
dereen zich wel identificeren in 
zowel de korte als de verleng-
de variant. Capri broeken en de 
nauwsluitende jeans maken het 
plaatje volledig.
Een uitgesproken zuidelijke uit-
straling is vooral terug te vinden 

in het Belgische modelabel Ma-
rie Méro. Iets prijziger, maar dat 
zie je er dan ook aan af. De in-
ternationale signatuur van dit 
merk is het best te omschrij-
ven als casual chic. Meer kle-
ding met een feestelijk tintje is 
er te vinden in het merk Blacky 
Dress, dat zowel een sportief als 
elegant imago heeft voor over-
dag en voor de avond. 
Nieuw bij Reyngoud  is het Fran-
se merk Carlopic en San Mar-
tino, een modemerk dat thuis 
hoort bij onze zuiderburen.

Mea Klay: “We richten ons op 
vrouwen vanaf vijfendertg jaar 
tot en met de zeventigers. Te-
genwoordig wil elke leeftijd er 
goed uitzien. Het blijft een uit-
daging om steeds vernieuwend 
te zijn met onze inkoop. En het 
geheim van een goed uitziende 
vrouw is het lef om de modem-
erken te combineren.” 
De voorjaarsmode hangt van-
af nu lonkend in de rekken. Een 
mooier excuus om lekker te gaan 
shoppen is er nauwelijks.
Mirjam Goossens
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Adresgegevens & openingstijden
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
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Ook Loket 
Heemstede verhuist 
naar Raadhuisplein

•  Werkzaamheden 
Cruquiusbrug

•  Agenda’s

• Wet Milieubeheer

•  Verordening 
Winkeltijden 
Heemstede

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

Nieuw minimabeleid

Welke regelingen zijn er?
Inwoners met een inkomen tot 110% van 

de bijstandsnorm en een beperkt eigen 

vermogen, komen onder bepaalde voor-

waarden in aanmerking voor:

- collectieve ziektekostenverzekering, inclu-

sief een fi nanciële tegemoetkoming;

- vergoeding van kosten voor o.a. (sport)

vereniging, cursussen, bibliotheek, zwem-

les;

- vergoeding van studiekosten voor school-

gaande kinderen.

Verder is er de bijzondere bijstand, als u te 

maken krijgt met ongewone kosten die u 

niet kunt betalen.

Collectieve ziektekosten-
verzekering
Minima kunnen gebruikmaken van de col-

lectieve ziektekostenverzekering die is af-

gesloten bij Zilveren Kruis/Achmea. Deze 

zorgverzekering bestaat standaard uit het 

basispakket én aanvullende pakketten (o.a. 

voor tandartskosten). Omdat deze ver-

zekering voor een grote groep mensen is 

afgesloten, profi teert u van een uitgebreide 

dekking tegen een zeer scherpe premie.

Bovendien hebben deelnemers automatisch 

recht op het Gemeente Extra Pakket. Dit 

betekent dat u nog een extra fi nanciële ver-

goeding ontvangt bovenop de vergoedingen 

op basis van de aanvullende pakketten.

Ook komen deelnemers automatisch in aan-

merking voor een maandelijkse tegemoet-

koming van € 10,-- per verzekeringspolis.

Chronisch zieken, gehandicapten en 
ouderen  kunnen ook in aanmerking 

komen voor de collectieve ziektekostenver-

zekering, mits het gezamenlijk inkomen 

niet hoger is dan 130% 

van de bijstandsnorm. 

Voor chronisch zieken, 

gehandicapten en oude-

ren is de maandelijkse 

tegemoetkoming zelfs 

€ 20,-- per polis.

Declaratie regeling 
maatschappe lijke participatie:
Tegemoetkoming in kosten voor o.a. 
(sport-) vereniging, cursussen, biblio-
theek, zwemles
Heeft u kosten gemaakt voor het lidmaat-

schap van een vereniging of voor cursus-

sen, culturele activiteiten, lidmaatschap 

biblio theek of volkstuin, zwembadabonne-

ment of zwemles, of een abonnement op 

de Linnaeushof voor kinderen tot 13 jaar?

U kunt uw kosten declareren tot maximaal 

€ 175,-- per persoon per jaar.

Studiekosten
Schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar op 

het basis- en voortgezet onderwijs? U kunt 

uw kosten declareren tot maximaal € 150,-- 

per kind in het basisonderwijs en € 300,-- 

per kind in het voortgezet onderwijs. Voor-

waarde is dat u de kosten niet via andere 

instanties vergoed krijgt. Boekengeld komt 

niet in aanmerking voor vergoeding, maar 

wel kosten voor bijvoorbeeld schrijfmate-

riaal, agenda, gymkleding, schoolreisje e.d.

Bijzondere bijstand
Ook voor de bijzondere bijstand is het beleid 

gelijkgetrokken voor de vier gemeenten die 

in de Intergemeentelijke Afdeling Sociale 

Zaken samenwerken.

Heeft u een bijstandsuitkering, dan komt u 

– afhankelijk van de kostensoort – over het 

algemeen voor bijzondere bijstand in aan-

merking. De bijzondere bijstand wordt af-

hankelijk van de kostensoort verstrekt als 

lening of als bedrag ‘om niet’.

Maar ook wanneer u een inkomen boven 

bijstandsniveau heeft, kunt u soms bijzon-

dere bijstand krijgen. Dat hangt af van uw 

fi nanciële draagkracht en uw vermogen. 

De berekening hiervan is sinds 1 januari ver-

eenvoudigd en iets gunstiger geworden (met 

andere woorden: u komt sneller dan voorheen 

in aanmerking voor bijzondere bijstand).

Voor alle cliënten van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken geldt per 1 januari 
2008 hetzelfde minimabeleid. Inwoners van Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude en Heemstede kunnen hierdoor nu allemaal van dezelfde regelingen 
gebruikmaken. Het nieuwe minimabeleid betekent voor de inwoners een uitbreiding en 
vaak een verbetering van de mogelijkheden. De gemeenteraden van de vier gemeenten 
hebben inmiddels allemaal ingestemd met dit minimabeleid.

Informatie
Wilt u meer weten over de nieuwe mogelijkheden van het minimabeleid en de bijzondere 
bijstand en hoe u een beroep kunt doen op de regelingen? Bijvoorbeeld over de inkomens- 
en vermogensgrenzen bij het minimabeleid of de draagkrachtberekening bij bijzondere 
bijstand; kijk dan op de website!
Alle cliënten van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) krijgen in april 
een brochure thuisgestuurd over dit onderwerp.
Meer informatie leest u ook op de website van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken, te bereiken via www.heemstede.nl onder Werk & Inkomen. U kunt hier ook de 
brochure downloaden. U kunt tevens contact opnemen met Sociale Zaken, telefoon 
(023) 548 58 68.
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Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 27 maart a.s. om 
20.00 uur in het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Notitie weerstandsvermogen 2008 (hamerpunt)

- Vaststelling Milieujaarverslag 2007 (hamerpunt)  

- Begroting STOPOZ 2008 (hamerpunt)

- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken (overige punten)

- Afscheid van mevrouw M.M. Breeuwer als lid van de gemeenteraad (overige punten)

- Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van mevrouw H.H. van Vliet als lid van de 

gemeenteraad (overige punten)

- Benoeming in raadscommissies (overige punten)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. Tevens 

treft u hier informatie over het spreekrecht. Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 

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

Agenda’s

Meldingen
De directeur van de Milieudienst IJmond 

maakt namens het college van burgemeester 

en wethouders van Heemstede bekend dat 

in het vierde kwartaal van 2007 de volgende 

bedrijven een melding ex artikel 8.40 of 8.44 

Wet milieubeheer hebben gedaan van het 

oprichten of het veranderen van een inrichting.

BEDRIJF LOCATIE BESLUIT

Etos Binnenweg 15 Detailhandel

La Cozinha Borneostraat 23 Detailhandel

Romeijn Herenweg 103 Tandartspraktijk

Grand Café Op de Route Zandvoortselaan 127 Horeca

Toko Vonn Zandvoortselaan 32 Detailhandel

Wet Milieubeheer

Door het college van burgemeester en wet-

houders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, be-

sloten maandag 24 maart 2008 (tweede 

paasdag), aan te wijzen als dag waarop de 

winkels voor het publiek in het deelgebied 

‘Winkelcentrum Zandvoortselaan’ open 

mogen zijn.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden 

tot de afdeling Algemene & Juridische 

Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Verordening Winkeltijden Heemstede

Ook Loket Heemstede verhuist naar Raadhuisplein 1
Het Loket Heemstede – dé centrale plek 

waar u voor al uw vragen op het gebied 

van wonen, zorg en welzijn terecht kunt – 

verhuist ook naar het Raadhuisplein 1. Het 

Loket Heemstede was gevestigd aan de 

Blekersvaartweg 64 maar wordt nu onder-

deel van het nieuwe raadhuis.

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, aan het Loket in het raadhuis 

wordt u verder geholpen.

De gemeentelijke afdelingen en diensten 

waaronder Loket Heemstede zijn 21, 24 en 

25 maart gesloten. Vanaf 26 maart kunt u 

iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 

zonder afspraak bij het Loket langskomen. 

U kunt ook bellen om uw vraag te stellen 

via telefoon (023) 548 30 40.

Werkzaamheden Cruquiusbrug 
donderdagnacht 27 maart
In de nacht van 27 op 28 maart a.s. wordt 

door de provincie gewerkt aan de Cruquius-

brug. De werkzaamheden beginnen om 

donderdagavond om 20.00 uur en 

zijn vrijdagochtend om 06.00 uur 

gereed. De rijbaan richting Hoofd-

dorp wordt afgesloten en het 

verkeer wordt vanaf de krui-

sing Cruquius weg-Javalaan 

omgeleid via de andere 

rijbaan. De (brom)fi etsers 

en voetgangers kunnen 

alléén van het fi etspad 

richting Heemstede en de parallelweg 

gebruikmaken.

Op de kruispunten Cruquiusweg-

Javalaan en N210-Cruquiusdijk 

wordt het verkeer geregeld 

met verkeersregelaars. Ook 

de bus kan van de busbaan 

richting Hoofddorp vanaf 

de kruising Cruquius-

weg (N201)/ Javalaan 

geen gebruik maken. 

De halte Java laan 

komt te vervallen.

Let op!
Van 21 t/m 25 maart zijn wij geslo-

ten. Op woensdag 26 maart staan 

wij weer vanaf 08.30 uur voor u 

klaar in het verbouwde raadhuis, 

Raadhuisplein 1.

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.

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

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. 
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over 

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

site (www.heemstede.nl). U kunt ook 

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl


