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Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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

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

KOGEL-
BIEFSTUKKEN
6.95

3 STUKS

met GRATIS kruidenboter

Nieuwe tentoonstelling in Bennebroek

Van Miro naar een eigen stijl
Bennebroek – Volgende week 
donderdag, 2 april, gaat de ex-
positie van de Hillegomse kunst-
schilder Ferdinand Wagemans 
van start in het gemeentehuis 
van Bennebroek. De organisa-
tie is in handen van de Stich-
ting Tentoonstellingen Benne-
broek. Ferdinand toont werken 
in acryl in een vlotte abstrac-
te stijl waarbij kleur een be-
langrijke rol speelt. Aanvanke-
lijk vond Ferdinand inspiratie in 
werken van Miro, Kandinsky en 
Spee maar in de laatste jaren is 
een stijl ontstaan die geheel ei-
gen is en voor mensen die ooit 
werk van Ferdinand hebben ge-
zien heel herkenbaar. Ongetwij-
feld heeft de grafische voorop-
leiding en zijn werk als fotograaf 
mede de kleur en de composi-
ties van het werk beïnvloed. 
De tentoonstelling is tot en met 
4 mei in voormalige gemeen-
tehuis van Bennebroek aan de 
Bennebroekerlaan 5. 

Traumaheli biedt hulp bij ongeval wielrenners
Heemstede - Zaterdag 14 
maart omstreeks  9.35 uur werd 
de buurt van de Kohnstamm-
laan opgeschrikt door het geluid 
van een trauma-helicopter die 
rakelings over de huizen scheer-
de aan de Leidsevaart. De trau-
maheli vloog laag om te kunnen 
landen op de smalle Leidsevaart-
weg  (van Station H’stede-Aer-
denhout richting Bennebroek). 
“Een knap staaltje, gezien de 
aanwezigheid van lage begroei-
ing, hoge rietkragen aan de ene 
kant en de bovenportalen van 
de spoorlijn”, aldus omwonen-
de Theo Dijkman, die de foto 
maakte. De precieze toedracht 
van het daar plaatsgevonden on-
geval met een groep wielrenners 
is niet bekend. Wel is de weg ge-
durende de ‘operatie’ afgesloten 
geweest. 

Foto: Theo Dijkman.

Bennebroek - In de lente zijn de 
wandelingen in en rondom par-
ken, duinen en bossen van Ben-
nebroek een lust voor het oog. 
Vrijwilligers van Welzijn Bloemen-
daal, locatie Bennebroek hebben 
voor u een mooie route uitgezet 

Aan de
(lente-)wandel

van ongeveer 7 km. Onderweg is 
er gelegenheid voor het drinken 
van een kopje koffie. De wande-
ling vindt plaats op woensdag 
25 maart om 10.00 uur. Vertrek-
punt is het  voormalige gemeen-
tehuis van Bennebroek. De tocht 
gaat langs de Hartekamp en 
door de duingebieden Woest- en 
Leiduin. Bij erg slecht weer gaat 
de wandeltocht niet door.

Deze week:
Voorjaars-

mode!

Nieuwe 
wachtplaats bij 
Cruquiusbrug
Regio - De provincie Noord-Hol-
land legt nieuwe wachtplaatsen 
voor de recreatievaart aan bij de 
Cruquiusbrug (ringvaart Haar-
lemmermeer. Hiermee wordt bij 
deze brug de wachtplaatscapaci-
teit vergroot. Op 23 maart wordt 
gestart met de aanleg van wacht-
plaatsen bij de Cruquiusbrug, 
ook in de gemeente Haarlem-
mermeer. Bij de Cruquiusbrug 
plaatst de provincie één wacht-
plaats aan de zuidkant van de 
brug tegen de bestaande wacht-
plaats voor de beroepsvaart om-
dat hier erg weinig ruimte is. 
Aan de noordzijde van de brug 
is de ruimte ook beperkt en het 
water is daar niet diep. Daarom 
wordt de wachtplaats hier in het 
Spaarne gelegd. De schippers 
kunnen zich met een spreek- en 
luisterinstallatie melden bij de 
brug. Omstreeks 27 april zijn de 
wachtplaatsen klaar. Deze brug 
gaat niet voor iedere boot open. 
Voor de veiligheid is het belang-
rijk dat de boten een goede aan-
legplaats hebben tijdens het 
wachten. 



Regio - Lucky was  niet zo luc-
ky toen hij hier binnen kwam.  
Hij was altijd samen met zijn 
broer in huis en op een gegeven 
moment ging dat niet meer. Dat 
één van de twee het huis moest 
verlaten. Dat was Lucky dus. In 
het begin was hij erg angstig 
en wilde hij niet zo veel. Inmid-
dels is hij lekker gewend en gaat 
graag mee voor een wandeling 
en speelt nog wel eens met een 
teefje hier in de opvang.  Thuis 
was hij vrij dominant en daar-
door niet te houden in huis sa-
men met de andere hond. We 
merken wel dat als Lucky iets 
zat is, dat de andere hond dan 
echt moet gaan oppassen.
Lucky heeft wel veel energie dus 
lekker lange wandelingen langs 
het strand of in het bos ziet hij 
wel zitten.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Lucky

Hij kan even alleen zijn, maar 
was natuurlijk wel altijd met een 
andere hond in huis. We plaat-
sen hem overigens niet meer bij 
een andere hond. Met katten 
kan hij het niet zo goed vinden, 
dus dat is ook geen optie. Hij 
was wel aan kinderen gewend, 
dus dat is dan weer een goeie 
meevaller.

Wie geeft Lucky een nieuw 
leven?
Kom kijken in het asiel in de 
keesomstraat open van maan-
dag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00. tel 0235713888 
of kijk op www.dierentehuisken-
nemerland.nl

(Tekst aangeleverd door Dieren- 
tehuis Kennemerland).

Dier van de week

VEW verspeelt een 2-0 voorsprong!
Heemstede - Elke wedstrijd 
tegen de FC Hoofddorp levert 
spektakel op. Afgelopen zater-
dag 14 maart was GEEN uit-
zondering. In Hoofddorp werd 
het 3-3 met de gelijkmaker van 
de thuisclub in de laatste mi-
nuut en in Heemstede... VEW 
startte aanvallend en dat lever-
de een aantal kansjes op. Hal-
verwege de eerste helft was het 
Michiel Dekker die de thuis-
club verdiend op 1-0 zette. Daar 
bleef het echter bij. De tweede 
helft was voor Hoofddorp ook al 
kwam VEW na tien minuten , na 
een vloeiende aanval via Bouk 
Beliën, Niels Dekker en Martijn 
Roozen op 2-0. Laatstgenoem-
de scoorde fraai. Hierna waren 
het de gasten die de lakens uit-
deelden. De 2-1 kwam uit een 

directe vrije trap. VEW riep het 
onheil over zichzelf af. In plaats 
van op zoek te gaan naar de 3-
1 trok men zich langzaam terug. 
Er bleven twee spitsen over die 
het meestal moesten afleggen 
tegen de felle verdedigers. De 
verdiende gelijk maker was een 
“lucky”. Een vrij trap verdween 
via het lichaam van Gert Rothert 
achter Michael van Gennip 2-2. 
Hoofddorp rook de winst. In de 
laatste minuut van de verlen-
ging werd een corner niet goed 
beoordeeld door de verdedi-
gers en de gasten scoorden 2-3. 
VEW-2 speelde een zg zes pun-
ten wedstrijd tegen het Amster-
damse JOS/Watergraafsmeer. 
Vijf minuten voor tijd werd de 
verdiende 1-0 op het scorebord 
gezet.

Het programma voor
zaterdag 21 maart:
VEW-1- VVH/Velsenb.        14.30 uur
VEW-2- VVH/de Sp.       12.00 uur
B’daal-2- VEW-3                 14.30 uur
VEW-4- VEW-5              12.30 uur
VEW-vet- Waterl.-vet           14.30 uur
VEW-a- VVH-a               10.00 uur
VEW-c1          nog niet bekend
VEW-c2- Concordia-c     11.00 uur
HBOK-me- VEW-me         11.30 uur
VEW-e1                          vrij 
VEW-e2                          vrij 
VEW-e3- Hoofdd.-e           09.30 uur
VEW-f1- Schoten-f              09.30 uur
VEW-f2                        vrij 

VEW-agenda:
De 7e ronde van het klaverjas 
toernooi had de volgende uit-
slag:
1. Mike van Engelen    5172 pnt

2. Ans van der Marel   5056 pnt 
3. Jopie Beunder    4992 pnt.

De Poedelprijs was voor Nelly 
v.d. Winkel met 3721 punten (dit 
was ver onder het landelijk ge-
middelde). De datum van de vol-
gende ronde moet nog worden 
vastgesteld.
11 april: VEW-e1, e2 en e3 toer-
nooi bij Kennemerland. Gege-
vens volgen zo snel mogelijk.
22-23 en 24 mei: Het VEW- 
kampweekend. Dankzij een 
anonieme sponsor wordt er eeb 
bijzondere activiteit op het pro-
gramma gezet.
30 mei: Voor de A-junioren en 
de senioren het 7 tegen 7 toer-
nooi, als afsluiting van de com-
petitie. Opgeven bij Micha Pan-
nekoek, 06-43562842 en Paul 
van Marsbergen, 06-47460493. 
Opgeven zo vlug mogelijk want 
VOL is VOL.

Heemstede - Museum Boijmans 
van Beuningen is een heel veel-
zijdig museum. Dwalend door de 
zalen maakt u een reis door de 
geschiedenis van de kunst vanaf 
de Middeleeuwen tot vandaag. 
Oude en moderne kunst: schil-
derijen, beelden, tekeningen en 
prenten, foto’s, video en film, ge-
bruiksvoorwerpen en sierobjec-
ten. In 2009 viert Boijmans van 
Beuningen zijn 160-jarig bestaan. 
Met de Collectie Twee brengt het 
museum zijn grootste en tegelij-

kertijd minst zichtbare verzame-
ling voor het voetlicht. Vanwege 
de kwetsbaarheid van het papier 
worden deze kunstwerken zelden 
getoond aan het publiek. Een se-
lectie is tot stand gekomen van 
150 wereldbefaamde tekeningen 
en prenten gecombineerd met 
ruim 400 schilderijen, 150 sculp-
turen en 700 gebruiksvoorwer-
pen en designobjecten. Unieke 
stukken én voorwerpen waarvan 
er honderden zijn gemaakt. Eén 
van de rijkste kunstverzamelin-
gen van Nederland van schilde-
rijen en prenten van bekende en 
minder bekende kunstenaars. 
De collectie Twee volgt net als de 
twee jaar geleden geopende Col-
lectie Eén in grote lijnen de chro-
nologie. De zwaartepunten bin-
nen de schilderkunst liggen bij 
Rembrandt, Rubens en de surre-
alisten. Er zijn prominente teke-
ningen te zien van Dürer, Miche-
langelo, Fra Bartolommeo, Ru-

Met Casca naar ‘Boijmans van Beuningen’

Familie Eekhof winnaar
Heemstede – De laatste winnaar bij AH Heemstede van 
een gevulde boodschappenkar ter waarde van 150 euro is 
de familie Eekhof. De supermarkt organiseerde deze actie 
om het zelf scannen aan de kassa te promoten. De kas-
sabon van de familie Eekhof werd uit een stapel bonnen 
getrokken en daarmee is deze familie een goedgevulde 
kar rijker geworden!

bens, Piranesi, Boucher en Cé-
zanne. Gebruiksvoorwerpen uit 
de tafelcultuur door de eeuwen 
heen spreken tot de verbeelding. 
Tekeningen en prenten van o.a.  
Magritte, Dali en Kokoschka van 
rond 1900 worden gecombineerd 
met recente aanwinsten van Tan-
guy, Cornell en Beckmann. Voor 
deze tekeningen en prenten zijn 
zelfs nieuwe vitrines ontworpen, 
waarvan de inhoud elke drie 
maanden wordt gewisseld. Het 

ontwerp van de vitrines en de in-
richting van De Collectie Twee 
is verzorgd door stilist Maarten 
Spruyt. We verzamelen op dins-
dag 31 maart om 9.15 uur in de 
hal van station Heemstede. Kos-
ten (incl. entree, begeleiding en 
organisatiekosten, excl. reiskos-
ten en consumpties): 14,50 euro, 
MK 5,50 euro. Opgeven kan door 
uiterlijk donderdag 26 maart te 
betalen bij Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Vergeet 
niet uw museum-, korting- of 
strippenkaart mee te nemen.



Rekelhoff: “ Het is mijn doel om 
een platform neer te zetten voor 
mensen in de omgeving om te 
ervaren wat paranormaal, spiri-
tueel en alternatief is. Vaak zijn 
mensen geïnteresseerd in het 
spirituele, maar weten niet bij 
wie ze terecht kunnen. Wat kan 
een bepaalde therapeut voor mij 
doen en is dit de juiste weg voor 
mij. Op deze beurs brengen we 
beide groepen bij elkaar in de 
hoop dat we tot samenspraak 
kunnen komen en dat er een 
stukje begrip is.” 
Tony Rekelhoff houdt zich al 
ruim twintig jaar bezig met ener-
giewerk. Lange tijd was ze zich 
bewust van de helende kracht 
van het magnetiseren. “Als mijn 
zoon oorpijn had of pijn in zijn 
rug, legde ik mijn hand erop en 
dan was de pijn weg. Hoe dat in 
zijn werk ging wist ik ook niet. 
Nu heeft het een naam, magne-
tiseren.” 
Als klein kind was Tony in staat 
om aura’s waar te nemen en met 
overleden mensen in contact te 
komen. “Het was voor mij heel 
normaal om met mijn overleden 
oma te praten. Dan ontdek je in-
eens dat niet iedereen dat kan.
Thuis begrepen ze er ook niets 
van. Ik was de enige in de fa-
milie met deze paranormale ga-

ven. Later ben ik dat pas gaan 
ontwikkelen en heeft het een 
plaatsje gekregen. Nu noem ik 
mijzelf een energiewerker en 
medium.
Ik ben er van overtuigd dat ener-
gie in ieder mens zit, maar we 
gaan er niet allemaal mee aan 
de slag. Mijn persoonlijke doel 
is dat er een stukje bewustwor-
ding ontstaat bij mensen. Dat ze 
zelf gaan nadenken en hun ei-

gen spoor en pad gaan kiezen. 
Je moet wel wat overwinnen om 
tegen de verwachting van je om-
geving in te gaan en je hart te 
volgen. Er verandert niets aan je 
eigen normen en waarden, maar 
je gaat wat vriendelijker met je-
zelf om. Dat kun je op verschil-
lende manieren bereiken. Work-
shops en cursussen als manda-
la tekenen kunnen je daarbij hel-
pen.”
Tijdens de beurs kan men zich 

vrijblijvend oriënteren bij de 
standhouders en persoonlijke 
consulten bedragen maximaal 
10 euro.

De Bewust-Zijn beurs is op  zon-
dag 22 maart van 12.00- 17.00 
uur bij Casca ‘de Luifel’ Heren-
weg 96, Heemstede. De entree-
prijs bedraagt 5 euro. Zie ook: 
www.manthar.nl.
Mirjam Goossens
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‘Ik dacht dat iedereen met hun 
overleden oma kon praten’
Heemstede – Spiritualiteit is geaccepteerd. De tijd dat het gê-
nant gevonden werd ervoor uit te komen dat je mediteert of bij 
een paragnost bent geweest ligt ver achter ons. Televisiepro-
gramma’s als Char en Het Zesde Zintuig dragen bij aan de be-
spreekbaarheid  van spiritualiteit. We begrijpen dat er meer is 
dan we op het eerste gezicht kunnen waarnemen of gaan er-
naar op zoek. Er zijn mensen die naar India en Nepal reizen, 
maar dichterbij kan ook. Wie geen tijd (of geld) beschikbaar 
heeft voor verre reizen, kan terecht bij de Bewust-Zijn beurs 
op zondag 22 maart in de Luifel aan de Herenweg. Een  breed 
scala aan vertegenwoordigers van de spirituele wereld is aan-
wezig deze dag. Initiatiefneemster Tony Rekelhoff organiseert 
deze beurs in Heemstede voor de derde maal.

Fitnessclub FM+ Healthclub

Landelijke campagne 30 minuten 
bewegen van start

Fitnessclub FM+ HealthClub 
biedt aan maximaal 25 deelne-
mers de mogelijkheid om 4 we-
ken lang te ervaren wat regel-
matig bewegen met je doet. Ie-
dere deelnemer krijgt voor-
af een intake gesprek. Tijdens 
dit gesprek wordt een gezond-
heidscheck gedaan en een per-
soonlijk trainingschema gemaakt 
voor 4 weken. Daarnaast kunnen 
de deelnemers ook genieten van 
de sauna, zonnebank, massage-
bank en mee doen aan de diver-

Heemstede - Bewegen is goed, je voelt je fit, je ontmoet men-
sen en het werkt ontspannend. Door regelmatig te bewegen 
verminder je de kans op ziekten en blessures. Het Nederlands 
Instituut voor Sport  & Bewegen wil met de nieuwe landelijke 
campagne mensen inspireren van start te gaan.

se groepslessen zoals Pilates, 
buikspieren en Tae Box.
“Wij zijn iedere dag bezig om 
mensen te helpen hun doelstel-
lingen te realiseren en zien hoe-
veel profijt ze er van hebben. Af-
vallen, een beter figuur of bij-
voorbeeld beter presteren bij 
tennis, hockey of golf. Deze cam-
pagne, met de zomer in het voor-
uitzicht, is een unieke gelegen-
heid om eens te ervaren wat het 
met je lichaam doet”, aldus club-
manager Michel Weijers die zich 

verheugt op de eerste 25 deel-
nemers.
Mensen die zich willen aanmel-
den voor de ‘start met 4 weken 
fitness’ campagne zijn van harte 
welkom bij FM HealthClub. Dat 
kan telefonisch maar spontaan 
de club bezoeken is ook moge-
lijk.   
“Goede individuele begeleiding 
vinden wij belangrijk en daarom 
nemen wij maar 25 deelnemers 
aan dus kom snel langs voor 
meer informatie”, vertelt clubma-
nager Michel Weijers.

FM+ HealthClub is te vinden 
op de Kerklaan 113, achter De 
Zwart interieur en telefonisch te  
bereiken op 023-5478171.

Zo ging dat toen 
op school (55+)
Heemstede - Van kleuterschool 
tot leesplank, van spelletjes tot 
schoolarts en van muziekles tot 
kinderboekenweek: de film van 
vandaag toont het dagelijks leven 
van kinderen op de lagere school 
in de vorige eeuw. Historisch 
beeldmateriaal uit het archief 
van het Nederlandse Instituut 
voor Beeld en Geluid is gebruikt 
voor de serie Zo ging dat toen! 
Leuk voor de ouders en groot-
ouders van nu om terug te kijken 
in de tijd van de fröbelschool, de 
kroontjespen, hoepelen, school-
melk en een dagje naar de die-
rentuin. Na de film is er gelegen-
heid om na te praten met jonge-
ren van nu, die hun maatschap-
pelijke stage lopen bij Casca. De 
film is op donderdag 26 maart bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 10.30 uur. 
Entree: 3,00 euro, 65+ 2,50 euro. 
Vooraf reserveren: Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, tel: 
023- 548 38 28 - 1.

Heemstede - Welzijn Oude-
ren Heemstede biedt ouderen 
hulp bij hun persoonlijke finan-
ciële administratie zoals betalen 
van rekeningen, regelen van pe-
riodieke betalingen, invullen van 
formulieren en declaraties en 
het overzichtelijk opbergen van 
de administratie. Ook mensen 
die tijdelijk willen worden gehol-
pen of die het systeem willen le-
ren om het na verloop van tijd 
weer zelf te doen kunnen terecht 
bij de Administratieve Thuishulp. 
Minimum deelname is 3 maan-
den. U wordt geholpen door 
speciaal voor dit project opgelei-
de vrijwilligers en de deelname 
kost 6,00 euro per maand.
Meer info: Welzijn Ouderen, Wil-
lie Chermin, tel: 023-528 85 10.

Administratieve 
thuishulp ouderen

Rouwen van 
kinderen en 
jongeren
Heemstede - Iedereen wordt 
vroeg of laat geconfronteerd met 
het overlijden van een dierbaar 
persoon. Sterven hoort nu een-
maal bij het leven. We willen kin-
deren graag zulk verdriet bespa-
ren, maar kunnen niet verhinde-
ren dat hen een dergelijk verlies 
overkomt. 
Kinderen rouwen even intens als 
volwassenen en hebben gelijk-
soortige gevoelens en gedach-
ten, maar uiten zich vaak op een 
andere manier. Ze kunnen niet 
altijd hun gevoelens in woor-
den uitdrukken en begrijpen de 
dood op verschillende leeftijden 
anders. 
In hun (non-verbale) gedrag, in 
hun spel en hun tekeningen is 
dat proces soms wel te volgen. 
In deze lezing van Drs. Carine 
Kappeyne van de Coppello komt 
aan bod hoe kinderen en jonge-
ren de dood in verschillende ont-
wikkelingsfasen zien en hoe wij 
hen kunnen helpen met verlies 
en pijn om te gaan. Veel voor-
komende vragen en reacties van 
kinderen worden besproken. 
Carine is orthopedagoog/GZ-
psycholoog en heeft een eigen 
praktijk voor verliesverwerking. 
Ze is al 15 jaar verbonden aan de 
Stichting achter de Regenboog. 
De lezing is op woensdag 1 april 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang: 20.00 
uur, entree: 6,50 euro. Aanmel-
den kan telefonisch op werkda-
gen van 9-12 uur: 023-548 38 28 
– 1 of via www.casca.nl.

‘Economische crisis gaat 
ook Heemstede niet voorbij’
Heemstede – Het ziet er naar 
uit dat de gemeente minder geld 
zal ontvangen uit het gemeen-
tefonds van de Vereniging Ne-
derlandse Gemeenten (VNG). 
Als het Rijk bezuinigt, gaan te-
vens de uitkeringen aan ge-
meenten omlaag. De gemeen-
te moet door allerlei ontwikke-
lingen rekening houden met la-
gere inkomsten, terwijl de kos-
ten stijgen. GroenLinks vindt dat 
de reactie van burgemeester en 
wethouders niet veel soelaas 
biedt, zo meldt de partij. Onder 
meer wil de gemeente een be-
roep doen op de Algemene Re-
serve en de bestemmingsreser-
ves goed doorlichten. Wel vindt 
de fractie het een goed idee dat 
B&W niet bij voorbaat al denkt 
aan lastenverhoging voor de in-
woners. “Gebleken is dat de Al-

gemene Reserve ruim voldoen-
de is om schokken op te van-
gen”, zegt GroenLinks. Jammer 
vindt ze het voorts dat het col-
lege niet van zins is om investe-
ringen naar voren te halen, om 
kosten te besparen. Er zouden 
niet genoeg ambtenaren be-
schikbaar zijn om een klus zo-
als rioolvernieuwing eerder uit 
te voeren. “Niet genoeg ambte-
naren”, zeggen B&W. “Maar dan 
zou je wel weer bijdragen aan 
extra werkgelegenheid”, aldus 
GL. Mogelijke andere oplossin-
gen om de economische crisis 
zo ver mogelijk buiten de deur 
te houden, zijn vast en zeker be-
sproken tijdens de bijeenkomst 
in het raadhuis 18 maart. Bij het 
ter perse gaan van deze krant 
(dinsdag 17 maart) moest deze 
nog plaatsvinden.
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Christa Kuiper`s verjaardag 
met family, friends & fun
Heemstede –Ze wist wel dat er 
iets zou gebeuren op haar ver-
jaardag. Zondag 15 maart werd 
de CDA wethouder Christa Kui-
per vijftig jaar, maar dat er zo-
veel mensen aan te pas kwa-
men, daar had ze echt niet van 
gedroomd. De raadzaal van het 
Cruquiusmuseum zat tegen 
drie uur vol met familie, vrien-
den, buren,  oud-buren, oud-
studiegenoten, collega`s en oud 
collega`s, en veel Heemstede-
naren. Maar eerst werd er ge-
sproken over het fenomeen vijf-
tig worden. Wat is er mis mee, 
wat is er leuk aan, wat doet het 
je en wat doet het een ander. Is 
je glas halfleeg of halfvol. In een 
mini-symposium gaven drie be-
kende mensen van Christa een 
korte stelling waar de gasten op 
konden reageren. Burgemeester 
Marianne Heeremans sprak over 
het verschil tussen bestuurlij-
ke verantwoordelijkheid en ma-
nagement verantwoordelijkheid. 
Bij dat laatste gaat het om om-
zet, productie halen, bij bestuur-
lijke verantwoordelijkheid zijn er 
anderen die over de doelstellin-
gen meebeslissen.  De burge-

meester heeft met beide ver-
antwoordelijkheden ervaring. 
Christa nu ook als wethouder, 
ze kreeg te horen dat het ge-
zond is om ambitie te hebben en 
tegelijk de opdracht er wat mee 
te doen. Dus verkiesbaar stellen 
voor een tweede termijn. Overi-
gens beslist daarover uiteinde-
lijk de kiezer. 
Jaap Smit, oud predikant in 
Heemstede, thans directeur 
Slachtofferhulp Nederland, 
vroeg zich af waarom we zo ja-
gen. Vroeger hard nodig om te 
overleven, vandaar de pijl en 
boog, later pen en papier, nu 
beeldscherm en muis. Uit het 
publiek kwamen hier leuke re-
acties op.  Zoals over het ver-
schil tussen jagen en opgejaagd 
worden. Iets dat met het vijf-
tig worden kennelijk afneemt. 
Een ander betrok het direct op 
Christa, zij vond haar een ja-
ger van nobele doelen. Lies-
beth Kuiper, zus van echtgenoot 
John Kuiper en bij Shell betrok-
ken bij Personeel en Organisa-
tie sprak over het wel dan niet 
bestaan van een Glazen Pla-
fond. Loopt een vrouw tegen 

een onzichtbaar plafond als het 
om carrière maken gaat? Is er 
een barrière om de hoogste re-
gionen te halen? Met vijftig heb 
je een stuk levenservaring, ben 
je onafhankelijker, je bent rij-
per en kan uitgaan vanuit je ei-
gen krachten. Dagvoorzitter Ro-
bert Pino, een goede vriend van 
John Kuiper, is een life alchemist 
die soms onverwachte krachten 
uit je zelf omhoog haalt, onge-
veer zoals men vroeger dacht 
van  lood, goud te kunnen ma-
ken.  Bekend als de man achter 
“De Naakte Waarheid”.  Hij wist 
met de humor die bij zo`n gele-
genheid hoort,  eenieder zijn ei-
gen vijftig jaren, de meeste  gas-
ten waren al zover,  te testen op 
het half lege of volle glas. Waar-
na met het volle glas in de hand, 
Christa van harte gefeliciteerd 
kon worden. 
Radio de Branding heeft opna-
mes gemaakt van dit symposi-
um en deze worden zondag 22 
maart uitgezonden om 14 uur, te 
beluisteren op 106.2.
Ton van den Brink

Pelikan Griffix pennen nu al 
beroemd en te koop bij JUUL
Heemstede – Een artikel in de 
Telegraaf over vakantie vieren 
bracht onverwacht leuke aan-
dacht voor de zogeheten Peli-
kan Griffix pennen die verkocht 
worden bij JUUL op de Juliana-
laan 3. In het artikel kwam pro-
fessor Lengkeek aan het woord. 
Hij vertelde dat mensen – eco-
nomische crisis  of niet – altijd 
behoefte houden om op vakan-
tie te gaan. Tijdens vakanties la-
ten de mensen hun zorgen ach-
ter en keren terug naar het uit-
leven in kinderlijk plezier, zo ver-
haalt het bericht. Als illustra-
tie was er een foto bij geplaatst 
waarin kinderen plezier hebben 
in tekenen. De vrolijke pennen 
in diverse kleuren zijn die van 
Pelikan Griffix, een nieuwe soort 
waarmee je prachtig kunt teke-
nen en kleuren.

Wil je deze kleurpennen in huis 
hebben, snel dan naar JUUL. 
Deze leuke winkel is gespecia-
liseerd in materialen voor kunst-

schilderen, kleur- en teken-
producten en schoolartikelen. 
JUUL heeft een uitgebreid as-
sortiment op ruim 100 vierkante 
meter winkeloppervlakte. JUUL 
is een volle dochter van het even 
verderop gevestigde De Roos, 
kantoorvakhandel en vulpen-
speciaalzaak. De Roos concen-
treert zich op haar kernassorti-
ment met luxe schrijf- en leder-
waren en kantoorartikelen.

Beurs voor munten, 
bankbiljetten en postzegels
Haarlem-Zuid - Postzegels 
verzamelen saai? Munten niet 
meer van deze tijd? Bankbil-
jetten, daar betaal je toch ze-
ker alleen mee? Welnee, post-
zegels, munten en bankbiljet-
ten geven een prachtig beeld 
van een stukje geschiedenis en 
cultuur van een land. En wat is 
er leuker dan zo’n stukje histo-
rie te bezitten of verder uit brei-
den?
Dat kan tijdens de MPO-beurs 
op zondag 22 maart in Van der 
Valk Haarlem-Zuid, Toekan-
weg 2 te Haarlem waar vele 
duizenden munten, postzegels 

en bankbiljetten uit binnen – 
en buitenland worden aange-
boden. Zowel de beginnende 
als de gevorderde verzamelaar 
vindt hier tussen 10.00 en 16.00 
uur zeker iets van zijn of haar 
gading.
Tevens kunnen verzamelaars 
en niet-verzamelaars op de-
ze beurs munten, postzegels, 
bankbiljetten en oude ansicht-
kaarten gratis laten taxeren. 
Entree: 2 euro. CJP/65+/kinde-
ren 5-16 jr 1 euro, jonger dan 
5 jaar gratis. Bij taxatie: Gra-
tis entree. Inlichtingen: MPO, 
030-6063944. 

Amnesty Heemstede dankt inwoners
Heemstede - Voor haar actie in 
verband met de jaarlijkse inter-
nationale vrouwendag (8 maart) 
heeft Amnesty International 
Heemstede veel ondersteuning 
gekregen van Heemstedenaren. 
Ook was collecte voor Amnesty 
in Heemstede succesvol:  4.800 
euro opbrengst.
Om die reden wil de plaatselijke 
Amnesty werkgroep ieder die bij 
heeft gedragen bedanken. Maar 
liefst 100 kaarten werden er ver-
stuurd voor Iraanse mensen-
rechtenverdedigsters die het erg 

moeilijk hebben. Ook werden 
100 handtekeningen ingezameld 
voor president Uribe van Colom-
bia. Hem werd gevraagd de VN 
resolutie te ondertekenen waar-
door vrouwen uit Colombia meer 
bescherming krijgen. Daarnaast 
werden er nog 175 kaarten naar 
mensenrechtenverdedigsters 
gestuurd die in Congo en in 
Oeganda werken.
Collectanten zijn altijd wel-
kom. Aanmelden kan bij 
Monica Snoeks, tel. 023-
5473500.

Flidias
Bennebroek - Op zaterdag 
21 maart om 16.00 uur is er in 
de Hervormde Kerk te Benne-
broek een uitvoering van har-
pisten. Flidias wordt uitge-
voerd door leerlingen van Co-
let Nierop. Het geheel staat 
onder leiding van Inge Fri-
mout-HeiFlidias is geschreven 
voor een harpensemble waar-
bij een verhaal verteld wordt 
dat gebaseerd is op een oude 
Ierse legende. Toegang gratis.

India – Rajasthan in dialezing
Heemstede - Met een tussen-
poos van 28 jaar brengt Frank 
van den Berge een bezoek aan 
het Indiase Rajasthan. In 1977 
tijdens zijn éénjarige solotrip 
met zijn lelijke Eend en in 2005 
met bus en trein. Tijdens de eer-
ste reis ging hij van Amsterdam 
naar Kathmandu en weer terug 
en waagde zich niet in de Thar-
woestijn. Langs de rand van de-
ze woestijn bezocht hij Udai-
pur, Jodhpur, Jaipur en Push-
kar. Toen al nam hij zich voor om 
nog eens terug te komen. Naast 
de plaatsen die hij eerder aan-
deed bezoekt hij nu ook Jaisal-
mer en Bikaner. Door bij Indiërs 
thuis te logeren ontstaan bijzon-
dere contacten met het land en 
volk en beleeft Frank zijn bezoe-
ken niet als een doorsnee toe-
rist. Hij noemt het ‘Incredible In-
dia’: ongrijpbaar, onbegrijpelijk, 
ongelofelijk en na 28 jaar nog 

steeds uniek. De traditie leeft 
rustig voort naast de moderne 
tijd. Door zijn ogen ziet u oude 
burchten en rajakastelen, om-
muurde steden, tempels, vrou-
wen in kleurige sari, rijk be-
hangen met sieraden, heilige 
sadhu’s en pelgrims, heel veel 
koeien en een uitstekende infra-
structuur in deze totale chaos. 
Namaskar! Welkom in India! Een 
zeer kleurrijke diapresentatie op 
woensdag 25 maart om 10.00 
uur bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, tel: 023- 
5483828 kies 1. Entree: 6 euro.
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Spannend verkeer op 
Valkenburgschool

Heemstede – Vrijdag de dertien-
de werd een spannende dag op 
de Valkenburgschool, waar alle 
groepen allerlei verkeerssituaties 
in de praktijk meemaakten. De 
groepen 1 en 2 leerden verkeers-
geluiden herkennen en oefenden 
veilig oversteken. Ook de auto-
gordel omdoen in een kinderzitje 
werd geoefend. De kinderen van 
de groepen 3 en 4 leerden onder 
leiding van een ANWB-instruc-
teur het veilig oversteken en het 
belang van het dragen van een 
autogordel. In een spannende 
gele elektrische auto werd in de 
gymzaal van de Voorwegschool 
geoefend. Op de parkeerplaats 
van het Oude Slot stond een spe-
ciale ANWB-auto met dubbele 

remmen. Kinderen van de groe-
pen 5 en 6 mochten op de bij-
zitterplaats zelf remmen bij 40 
km per uur. Zo leerden ze zelf 
alles over de remweg van een 
auto en de invloed van de reac-
tiesnelheid. Ook het belang dra-
gen van de autogordel en het 
goede zitje werden heel duide-
lijk. De groepen 7 en 8 mochten 
over een uitdagend parcours fiet-
sen en vast ervaren hoe het fietst 
met een zware rugzak. Als voor-
bereiding op het zelfstandig fiet-
sen naar een middelbare school. 
Partners van de ANWB betaal-
den dit verkeersveiligheidpro-
gramma en de gemeente gaf 
hiervoor subsidie. Best besteed!
Ton van den Brink

Airco Concept levert vanaf nu ook 
alle soorten auto-radiateuren
Heemstede – Anderhalf jaar 
geleden begon Franklin Schee-
lings met zijn bedrijf ‘AircoCon-
cept’. De in Heemstede woon-
achtige Franklin specialiseert 
zich in auto-airconditioning. 
Steeds meer auto’s zijn uitge-
rust met airco en dat dit niet 
als overbodige luxe wordt ge-
zien, heeft Franklin goed inge-
schat. Vele klanten zien,  sinds 
de start van zijn bedrijf, in Fran-
klin hun ideale ‘auto-airco part-
ner’. “Alles wat ik aan apparatuur 
nodig heb, is ingebouwd achter 
mijn auto. Reuze handig”, legt 
Franklin uit. De uitgebreide ken-
nis en kunde van de ‘Auto-Air-
co man’ heeft er al voor gezorgd 
dat veel autobezitters zich tot 
het klantenbestand van Franklin 
mogen rekenen.
Van montage tot onderhoud kun 

je aan hem met alle vertrouwen 
overlaten. Ook wat de kosten 
betreft, want Franklin heeft goe-
de afspraken gemaakt met leve-
ranciers waardoor hij scherpe 
prijzen kan bieden.

Radiateuren
Onlangs heeft Franklin zijn be-
drijf uitgebreid. Van de jaren 
op de Blekersvaartweg geves-
tigde firma Schuiten neemt hij 
het radiateurwerk over. De firma 
bouwde een respectabele naam 
op, maar toen de eigenaar over-
leed ging het bedrijf niet verder. 
Omdat de aard van het werk niet 
ver van de business van Franklin 
ligt, vond hij het een goede keu-
ze om de werkzaamheden over 
te nemen. “Dus vanaf heden 
hebben we er ook een afdeling 
radiateuren bij”, zegt hij. De jon-

ge ondernemer levert, monteert 
en onderhoudt radiateuren voor 
auto’s. Voor het meten van vorst-
bestendigheid, eventueel verver-
sen van de koelvloeistof of het 
leveren van bijzetkoelers, olie-
koelers of turbokoelers moet u 
bij AircoConcept zijn. Een groot 
deel van de radiateuren kan zijn 
bedrijf direct uit voorraad leve-
ren, dus van lange wachttijden 
geen sprake. Bedrijven die klant 
zijn biedt AircoConcept een 
haal- en brengservice.

Oldtimers en andere voertuigen
Overigens biedt het bedrijf van 
Franklin ook een passende op-
lossing als het gaat om radia-
teuren voor specifieke voertui-
gen zoals oldtimers. Als nieuw 
niet mogelijk is, is Franklin uiter-
mate kundig met reparatie of re-

visie zodat ook de oldtimer een 
lekkere warme kachel heeft als u 
er graag in rijdt! 

Geldt ook voor vrachtwagens, 
heftrucks, grondverzetmachines 
en tractoren: AircoConcept kan 
alle soorten radiateuren leveren! 

Informeer dus bij Airco-
Concept als uw airco of ra-
diateur onderhoud of repa-
ratie nodig heeft.Telefoon: 
06-51226283. Kijk ook op 
de vernieuwde website: 
www.aircoconcept.nl

Lezing Alliance Française 
Frankrijk: geschiedenis van de 
kolonisatie en dekolonisatie
Heemstede - De historicus 
Jean-Marie Homet heeft in zijn 
jonge jaren vele uren als zee-
man doorgebracht op de Mid-
dellandse Zee. Hij geeft op dit 
ogenblik colleges aan de uni-
versiteiten van Aix, Marseille 
en in Parijs, waar hij onderwijs 
aan ouderen verzorgt. Hij heeft 
18 boeken geschreven en tal-
loze artikelen in aardrijkskun-
dige en geschiedkundige tijd-
schriften, in het bijzonder over 
het Middellandse Zeegebied. Hij 
is een graag geziene spreker tij-
dens cruises met een cultureel 
thema. Als thema voor vanavond 
heeft hij gekozen voor het kolo-
niale verleden Frankrijk geko-
zen, destijds een geduchte con-
current van Engeland, Span-
je, Portugal en Nederland bij de 
verdeling van voor Europa nog 
niet ontdekte werelddelen. Tij-

dens de lezing, op donderdag 19 
maart, aanvang 20.15 uur, stelt 
Jean-Marie Homet de geogra-
fische, historische, culturele en 
sociologische aspecten van de 
dekolonisatie aan de orde.
De recente gebeurtenissen in 
Guadeloupe et in Martinique 
zien zeer illustratief voor het the-
ma van donderdagavond. Loca-
tie: restaurant ML (voormalige 
Peter Cuijper Taveerne), Kleine 
Houtstraat 70 in Haarlem. 

Batifol
Overigens wijst de Alliance 
Française Kennemerland u erop 
dat iedere laatste maandag van 
de maand van 17.00 tot 19.00 
uur in het Frans met elkaar van 
gedachte gewisseld kan wor-
den over van alles en nog wat 
in Café Batifol, Binnenweg 140, 
Heemstede.

Woensdag-
middagclub 
gaat placemat 
maken
Heemstede - Bij een lek-
ker Paasontbijtje hoort ook een 
paas-placemat. 
Op woensdag 25 maart gaan 
de kinderen bij de woensdag-
middagclub een paas-placemat 
maken in de vorm van een ei. 
Zo ziet de paastafel er straks ge-
zellig uit!
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen ook mee-
doen met een bordspel of kring-
spel of – als het lenteweer het 
toelaat – lekker buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is van 
13.30-15.15 uur bij Casca in 
het Honk, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer: 
3,50 euro, een kaart voor 10 keer 
kost 30,00 euro. 

Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie:
www.casca.nl. 

Heemstede - Een diner pensant 
is in de sfeer van ontmoeting en 
bezinning een maaltijd gebrui-
ken in goed gezelschap. Laat u 
verwennen met een viergangen-
diner terwijl u een goed gesprek 
voert over het thema Genieten. 
Tijdens elke gang filosoferen we 
aan tafels van zes personen over 

een vraag. Tussen de gangen 
door worden de bevindingen 
samengebracht door ethicus 
Marianne-Waling Huijsen. Na 
een korte inleiding praten we 
over: wat is genieten? Wanneer 
genieten wij nu eigenlijk? Hoe 
zou het leven eruit zien zon-
der genieten? Wat betekent het 
voor ons? Het diner pensant is 
op donderdag 26 maart bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 19.00 uur. 
Entree: 17,50 euro inclusief 4-
gangen diner. Graag reserve-
ren vóór woensdag 25 maart: tel: 
023-548 38 28 – 1. 

Genieten is thema Diner Pensant



Heemstede – Met een kleine 
letter graag. teestie, de naam 
van een nieuwe broodjeszaak 
bij het NS station aan het Roe-
mer Visscherplein, waar ontbijt-
klanten vanaf zes uur `s mor-
gens terecht kunnen. Nog even 
tijd voor een kopje koffie om 
goed wakker te worden? Linda 
Jansen staat klaar met heerlijke 
verse koffie en de geur van ver-
se broodjes hangt om het stati-
on. Want met de bake-off maakt 
ze de broodjes vers gebakken. 
De jus d`orange is vers geperst. 
Ovenverse croissants, goed be-
legde broodjes, heerlijk gevulde 
wraps, gegrilde panini`s, smake-
lijke muffins & brownies liggen 
voor het uitzoeken. Begin fe-
bruari opende Linda Jansen als 
jonge starter haar teestie, sma-
kelijk in het Engels en zij heeft 
alle vertrouwen in de toekomst. 
De spoorreiziger heeft haar zaak 
al geroken, geproefd en beoor-
deeld als een goede, leuke lek-
kere, vrolijke en smakelijke aan-
winst voor de vroege vogels. Het 
interieur van teestie is fris groen, 
dat staat voor vers. Het meubilair 
is zonder poespas van gebruikt 
hout uit de bouw. Hoog zitten 
voor de snelle reiziger die in de 
krant snel de koppen wil snel-
len en van zijn koffie wil genie-
ten. In de hoek staat een hoek-
bank waar het al dienst doet als 
trefpunt voor dames die daar af-
spreken om een dagje Amster-
dam te doen. De eerste heren 
hebben er al een vroege verga-

dering gehad. Met koffie en een 
broodje! 
Als het echte voorjaar komt staat 
het terras er ook. De gemeente 
heeft een vergunning afgege-
ven. Straks is het heerlijk een ijs-
je eten op het Roemer Visscher-
plein, in het zonnetje. Want de 
volgende stap van Linda is om 
Italiaans schepijs te gaan verko-

pen. Die is lekker. Voor bedrijven 
in de buurt start ze een brood-
jes service. Klanten kunnen hun 
bestellingen zelf afhalen of ze 
brengt ze gewoon. Na haar stu-
die facilitair management kon 
ze overal terecht, maar ze wilde 
een simpele maar wel heel goeie 
broodjeszaak met in de zomer ijs 
en wie weet straks nog lekkere 

salades, zo`n zaak had ze in haar 
hoofd en als nieuwe jonge star-
ter gewild. Linda heeft het! De 
eerste twee maanden zijn voor 
haar al veelbelovend begonnen. 
teestie is op werkdagen ge-
opend vanaf 6 uur tot 5 uur in 
de middag en in de zomermaan-
den ook op zaterdag.
Ton van den Brink
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teestie, broodjes en nog meer

De foto is gemaakt door
Marcel Minnee.

Door toedoen van Bijbelse vrouwen

Solotoneel door Tine Ruysschaert 
Heemstede - Een uniek woord-
theater over Bijbelse vrouwen: 
gewone en ongewone vrou-
wen; koninginnen en slavinnen, 
echtgenotes en dochters, bij-
vrouwen en minnaressen, jood-
se of vreemdelinge, godvrezend 
of goddeloos, mooi, sluw, lief en 
meedogenloos, krachteloos…..
maar ook sterk. Tine Ruys-

schaert speelt ze, geeft ze een 
naam en een stem en brengt ze 
weer tot leven, deze wonderlij-
ke vrouwen met onvoorstelba-
re verhalen. Een avond ingeto-
gen solotoneel over bijzonde-
re vrouwen uit het Oude Testa-
ment, door een actrice die het 
teksttoneel koestert en telkens 
weer verfijnt. Voor alle toneel-

Trefpunt Heemstede
Rome, een eeuwige stad
Heemstede - Meriam van Slo-
ten vertegenwoordigt het Itali-
aans Verkeersbureau in Neder-
land en zal voor het Trefpunt 
Heemstede op dinsdagmiddag 
24 maart een Aanvang is 14.00 
uur en locatie is de Pinksterkerk 
aan de Camplaan. presentatie 
met lichtbeelden houden over 
het onderwerp “Rome, een eeu-
wige stad”. 

Zij zal U op boeiende wijze uit-
gebreid informeren over de ge-
schiedenis van de stad met haar 
rijke verleden en de meest be-
zochte bezienswaardigheden 
zowel in als buiten de stad. 

Reeds in het begin van onze 
jaartelling werd de toenmaals 
bekende wereld geheel vanuit 
Rome bestuurd. Nadien kwa-
men de Middeleeuwen, de Re-
naissance en de Barok die al-
le hun stempel op de stad heb-
ben gedrukt. Wat te denken 
van de bezienswaardigheden 
zoals het Colosseum, Forum 
Romanum, Pantheon, Vaticaan-
stad met haar Sint Pieter, de 
prachtige bruggen, fontijnen, 
tuinen en parken, karakteristie-
ke straten en niet te vergeten 
de vele musea. Kortom, Rome is 
met recht een eeuwige stad!
Entree: 2,50 euro.

High tea in het Reid´s
Palace Hotel Reid’s

velen beweren
highstanding Brits

Ontboezemt een palet
van klasse en kleur
in Madeireze veren

 
Draai de deur

naar ‘n afspraak
in ‘t verleden

waar ‘n elegante elite
vooraanstaande leden

van de rijke tak
gedwee genieten

van de zoete geur
van thee en gebak

 
Welgelegen

in dit diepblauw decor
ga ik wat verlegen

voor gewoontjes door
 Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.
Bart Jonker was op Madei-
ra en mocht vorige week 
tijdens de Afternoon tea in 
het Reid’s Palace hotel on-
derstaand gedicht aanbie-
den. Het Reid´s Palace ho-
tel is op Madeira een be-
roemd hotel met een typi-
sche Britse sfeer, waar nog 
steeds voornamelijk voor-
aanstaande Engelsen, maar 
ook kunstenaars, schrijvers 
en dichters vertoeven. Ook 
Winston Churcill mocht hier 
graag de wintermaanden 
verblijven. Het Reid´s wordt 
door velen bezocht om te 
genieten van een authen-
tieke Engelse Afternoon 
Tea, die genuttigd wordt op 
het terras met uitzicht op 
alle bloemenpracht en de 
baai van Funchal.

Dichtstorten

Tapijten van bollenvelden
Voorjaarstochtjes met de KO-Bus
Heemstede - Om vast in de 
stemming te komen voor de 
zomertochtjes organiseert Wel-
zijn Ouderen Heemstede twee 
voorjaartochtjes. Op woensdag 
8 april wordt een bezoek ge-
bracht aan De Keukenhof. Dit 
uitstapje is bedoeld voor 55-
plussers die goed ter been zijn.  
De kosten zijn, incl. entree en 
koffie met gebak 30,- euro per 
persoon.
Voor ouderen die minder goed 
ter been zijn is de Bollentocht 
een prima gelegenheid om de 
bollenpracht te bewonderen. 
Vanuit de KO-Bus kunt u de 

kleurrijke ‘tapijten’ van bollen-
velden bewonderen. Prijs per 
persoon is 17,- euro. Betaling 
van beide tochtjes gaat d.m.v. 
een éénmalige machtiging, 
verkrijgbaar op kantoor. De 
KO-Bus rijdt ‘van deur tot deur’. 
Vanaf 12.30 uur gaat de KO-
Bus rijden en rond 17.00 uur 
is iedereen weer thuis. In de 
bus is plaats voor 7 personen. 
Bij voldoende deelname wordt 
een tweede bus ingezet. Voor 
opgave, neemt u contact op 
met Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, telefoon 023-528 85 10. 

fijnproevers. Maar natuurlijk ook 
zeer geschikt voor doelgroepen 
die zich met bijbelkennis en re-
ligie bezig houden.
Woensdag 25 maart om 20.15 
uur. Locatie: Het Oude Slot en 
toegang: 17,50 euro / 15,- euro.

ING-kantoor 
vernieuwd
Heemstede – Vorige maand is 
het ING-kantoor aan de Binnen-
weg in Heemstede officieel her-
opend. Het kantoor is geheel in-
gericht volgens de nieuwe kanto-
renformule van de ING, de bank 
die is voortgekomen uit het sa-
mengaan van de ING Bank en de 
Postbank in februari van dit jaar. 
De praktische inrichting van de 
voormalige Postbankwinkel en de 
expertise van het voormalige ING 
Bank kantoor zijn in de nieuwe 
formule gebundeld. Zo kunnen 
klanten gemakkelijk en snel de 
eigen bankzaken regelen, en ook 
terecht voor persoonlijk advies.



What to wear deze lente en deze zomer?
Menig trendwatcher weet alle ins en outs al en 
u bent de trends vast ook al tegengekomen op 
TV, in glossy’s of gewoon gezellig besprekend 
met collega’s of vriendinnen. Ook de Heemste-
der doet mee, met een kleine greep uit diver-
se opvallende trends in mode voor hem en haar 
voor het nieuwe zomerseizoen. 

Gespot voor haar:
• Broekpakken. Een kort jasje met broek is deze zo-
mer helemaal in. De broeken vallen wijd en hebben 
meestal een hoge taille. De jasjes kleden uitstekend 
af en hebben een zachte, maar wel mannelijke snit
• Seventies
Grote ontwerpers blijven teruggrijpen naar de jaren 
70. Het blijven inspirerende jaren, zo zien we de kleu-
ren: terra, olijf, amber, zand, roest, maar ook inten-
se tinten als aquablauw. En blijvers: wit en zwart. Wit 

is onmisbaar in elke zomer en zwart is dit seizoen 
erg sexy.
• Romantiek
Een welkome afl eiding van intense kleuren, zwart en 
wit zijn zachtgekleurde, romantische jurken en su-
pervrouwelijke rokjes. We zien deze zomer ook veel 
draperieën. de jurkjes zijn supervrouwelijk. De man-
teltjes klein en met romantische details zoals de 
bloemetjes op het kraagje. Investeer in een klein 
voorjaarsblazertje. doublebreasted is net iets war-
mer. Draag het met kleurige accessoires voor een 
echte voorjaarslook.  
• De trenchcoat
De trenchcoat is chic, tijdloos en stijlvol. Of het nu op 
een jeans is, over en jurk of met leggings: aan een 
overjas val je je nooit een buil. 

Gespot voor hem:
• Shirts met diepe V-hals.

• Natuurtinten als mosterdgeel, mosgroen, olijfgroen 
en groengrijs. 
Ook delicate tinten als lichtblauw, zachtgrijs, ver-
schoten groen en fl essengroen. Combineer dit met 
zwart of wit.
• Koop een kostuum in makkelijke, doch stijlvolle 
stof en combineer naar hartelust met afzonderlijk de 
pantalon en het jasje.
• Cargopants en witte blouse zijn ook onmisbaar dit 
seizoen.
• Witte broek, sportief hemd en sjaaltje trouwens 
ook.
• Op actieve dagen draag je een ruiten hemd.
• Wie durft? loshangende bretels over je cargo-
broek.
• Niet weer grijpen naar die spijkerjas, koop een zo-
merjas met grote kraag. Een topper!
• De hele zomer door onder sportieve of juist chique 
outfi t: witte sneakers!
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Kleurig voorjaar bij 
Heemskerk Mode
Heemstede – Een in driedelige ensemble van rode voile met fantasieprint geklede lady speaker 
kondigde de modeshow van Heemskerk Mode aan de Jan van Goyenstraat aan met de verta-
ling van het woord “mode” dat bij Heemskerk  “verandering” betekent. Na afloop was het sim-
pel, de mode van Heemskerk betekent “leuk”. Met verrassingen zoals de nautische of marine-
look dat meestal veel blauw en wit bevat maar nu gecombineerd met fuchsia. Een hele verande-
ring. Zoals ook de verandering dat grijs meemaakt als je het veel lime meegeeft. Grijs, wit met 
licht appeltjesgroen, een hele vondst. Fuchsia, cerise, koraal, het zijn allemaal mooie namen 
voor een belangrijke kleur voor dit voorjaar en de zomer. Ook hier combineren met grijs of wit en 
u hoeft alleen maar te kiezen tussen een rok die wat uitwaaiert of een pantalon met rechte pijp 
en enkele laagjes, afhankelijk van het weer. Want met laagjes over elkaar bent u op elk weerty-
pe voorbereid. Verandering bij de jacks, waar we zelfs de A-lijn tegenkwamen. De jeanslook is 
vernieuwd, ook hier dus verandering en de leuke combinaties met een “belletjes” dessin in 
brutale combinatie van blauw met frisgroen kreeg applaus. Sportieve mode van Roberto Sarto, 
nu Sarto Fashion geheten, werd getoond als Nordic walking mode met stok en al. Ook hier weer 
grijs, met veel wit en als accent cerise, maar u mag er ook een andere kleur T-shirt bij uitzoeken, 
zoals oranje, lichtgroen of rood. Veel T-shirts hebben leuke applicaties. Grafische dessins door 
de hele show heen waren te zien in rokken, blouses, met kleuren als rood en blauw en zelfs in 
blazers. In een enkel jasje was de Dior kraag te zien, altijd nog een fenomeen.
Lieve kleuren bij het bonnetrie merk Lucia dat volgens overlevering al door vele moeders gedra-
gen is, maar nog steeds een gewilde collectie pullovers, twinsets en rokken brengt. Hier is lila/
paars favoriet ,maar toch weer net  iets anders dan vorig jaar. De drie mannequins lieten zien 
hoe je met shawls multiculturele grapjes uit kan halen. Ook de jeugd kan bij Heemskerk Mode 
aan de Jan van Goyenstraat de zowel sportieve als de straat-reis en zomerkleding vinden. 
Ton van den Brink

VOORJAARSMODE
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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• Brug Van den Eijndekade

•  Werk aan de (Binnen)weg

• Expositie Cees Geursen 

• Bouwplannen

In deze HeemstedeNieuws:

Heemstede nr. 1 in dienstverlening
De gemeente Heemstede heeft samen 
met 44 andere gemeenten deelgenomen 
aan de benchmark ‘waarstaatjegemeente.
nl 2008’. Binnen dit onderzoek geven 
 burgers rapportcijfers voor de gemeente. 
Op de volgende pagina vindt u een 
 overzicht van de scores en de vergelijking 
met andere gemeenten. Op veel gebieden 
scoort Heemstede beter dan de andere 
gemeenten, met name op gebied van de 
dienstverlening, waar Heemstede het 
hoogste cijfer heeft gehaald (7,8). 

Ruim 1.600 enquêtes zijn per post 

 verstuurd aan een representatieve 

 steekproef van burgers en verspreid onder 

de bezoekers van onze publieks-

afdelingen. Aan de  benchmark hebben 44 

gemeenten  deel genomen. Heemstede 

valt in de  categorie ‘middelgrote gemeen-

ten: 25.000 - 50.000 inwoners’. In 2006 

heeft de  gemeente aan hetzelfde 

 onderzoek  deelgenomen (toen was de 

naam nog ‘De staat van de  gemeente’) 
waardoor het  mogelijk is de  resultaten met 

elkaar te  vergelijken. 

Conclusies: vergelijking met 
 andere gemeenten
Op veel vlakken scoort Heemstede beter 

dan de andere deelnemende gemeenten 

en soms komt de gemeente als best 

 presterende gemeente uit de bus. Op drie 

van de zes aspecten scoort Heemstede 

het hoogste cijfer en éénmaal het op een 

na hoogste cijfer. Vooral de dienst verlening 

springt eruit. Niet alleen krijgt de  gemeente 

met een 7,8 een hoog cijfer, maar scoort 

het bovendien het hoogste cijfer van alle 

deelnemende gemeenten. 

Verbeterpunten
Dit neemt niet weg dat er ook onderdelen 

zijn waarop de gemeente relatief laag 

scoort. Maar het blijkt dat Heemstede ook 

in die gevallen het meestal beter doet dan 

de andere gemeenten. 

Dit betekent echter niet dat er geen 

 verbeterpunten zijn. Blijkbaar vindt de 

 burger dat de gemeente op sommige 

 onderdelen beter moeten presteren. Het 

feit dat andere gemeenten slechter 

 presteren, doet daar niets aan af en 

Heemstede wil zich inzetten om dit te 

 verbeteren.

Totaalcijfers
Onderstaand een samenvatting van 

de  uitkomsten. Het volledige rapport 

kan op de gemeentelijke website worden 

 gedownload.

Heemstede 2006 Heemstede 2008

Burger als kiezer 5,9 6,1

Burger als klant 7,1 7,8

Burger als onderdaan 6,2 6,6

Burger als partner - 5,8 vergelijking met 2006 

niet mogelijk

Burger als wijkbewoner 6,7 6,8

Burger als belastingbetaler 7,2 6,8

Vervolg pagina 2 



De rapportcijfers van 2006 en 2008 zijn niet met elkaar te vergelijken.

In de rapportage 2008 zijn de criteria:

- De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van beleid.

- De gemeente betrekt burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid.

In de rapportage 2006 waren de criteria:

-  De gemeente maakt evenwichtige keuzes voor de ruimtelijke indeling van het gemeentelijk 

grondgebied.

- Het onderwijsaanbod in de gemeente is voldoende breed en veelsoortig.

score score middelgrote 

gemeenten

kleine 

gemeenten

grote 

gemeenten

2006 2008 25.000 - 50.000 tot 25.000 50.000 >

- 5,8 5,1 5,1 5,1

(overall score: beste score van 44 deelnemende gemeenten)

Burger als kiezer

Burger als onderdaan

Burger als partner

Burger als wijkbewoner

Criteria:

- opkomstpercentage verkiezingen

- invloed als kiezer

- vertegenwoordiging door gemeenteraad

- vertrouwen burgers in B&W

- waarmaken beloften B&W

- goed gemeentebestuur 

Criteria:

- Oordeel openingstijden gemeentehuis

- Oordeel wachttijd loket

- Oordelen medewerker

- Oordelen gemeentehuis 

- Oordeel prijs dienstverlening 

- Oordelen burger informatie algemeen

- Plaats op landelijke websiteranglijst

score score middelgrote 

gemeenten

kleine 

gemeenten

grote 

gemeenten

2006 2008 25.000 - 50.000 tot 25.000 50.000 >

5,9 6,1 5,4 5,4 5,5

score score middelgrote 

gemeenten

kleine 

gemeenten

grote 

gemeenten

2006 2008 25.000 - 50.000 tot 25.000 50.000 >

7,1 7,8 7,3 7.0 7,2

(overall score: op één na beste score van 44 deelnemende gemeenten)

(overall score: beste score van 44 deelnemende gemeenten)

Oordeel bezoeker: 2006 2008

openingstijden 6,1 8,2

wachttijd loket 6,8 7,9

doorlooptijd 7,8 8,2

klantvriendelijkheid 8,2 8,7

deskundigheid personeel 8,1 8,6

verzorgdheid medewerker 8,1 8,5

inleving medewerker 7,6 8,6

prijs dienstverlening 5,9 6,0

Oordeel bezoeker 

gemeentehuis:

bereikbaarheid 8,1 8,5

parkeergelegenheid 6,9 7,9

overzichtelijkheid 7,7 8,1

bewegwijzering 7,3 7,6

wachtruimte 7,4 8,1

privacy 6,6 7,7

Criteria:

- Rapportcijfer bouwvergunningen 

- Oordeel veiligheid algemeen 

- Oordelen aanpak veiligheid gemeente 

- Oordelen gemeentelijke regels 

> Duidelijkheid

> Ontbreken

> Tegenstrijdigheid

> Handhaving

score score middelgrote 

gemeenten

kleine 

gemeenten

grote 

gemeenten

2006 2008 25.000 - 50.000 tot 25.000 50.000 >

6,2 6,6 6,0 5,8 6,0

(overall score: beste score van 44 deelnemende gemeenten)

Criteria:

-  Oordelen voorzieningen buurt en 

gemeente 

- Oordeel openbaar groen 

- Oordeel afvalinzameling 

- Oordeel onderhoud wijk 

- Oordelen bereikbaarheid auto en OV

- Oordeel fi etsvriendelijkheid 

- Oordeel verkeersveiligheid 

Criteria:

- Oordelen verhouding woonlasten/kwaliteit wonen

- Oordeel gemeentelijke organisatie

- Weerstandsvermogen versus omzet

 > ‘hoe conservatief is het fi nancieel beleid van de gemeente?’

- Rekeningresultaat versus algemene middelen

 > ‘in welke mate laat de gemeente beleidsruimte liggen

score score middelgrote 

gemeenten

kleine 

gemeenten

grote 

gemeenten

2006 2008 25.000 - 50.000 tot 25.000 50.000 >

6,7 6,8 6,6 6,5 6,6

score score middelgrote 

gemeenten

kleine 

gemeenten

grote 

gemeenten

2006 2008 25.000 - 50.000 tot 25.000 50.000 >

7,2 6,8 6,1 5,7 6,4

(overall score: met zeven andere gemeenten de op drie na beste score van 44 

deelnemende gemeenten)

(overall score: op zeven na beste score van 44 deelnemende gemeenten).

Burger als klant

Burger als belastingbetaler

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

www.heemstede.nl

Vervolg pagina 1

Taxatiegegevens van uw 
woning bekijken?

www.heemstede.nl
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Onderdeel plan Watertoren
Brug Van den Eijndekade
Binnen het project 'Bouwplan Watertoren' 

ofwel ‘Privilege’ wordt woningbouw gereali-

seerd op het terrein omsloten door de 

Cruquiusweg, de Heemsteedse Dreef, de 

Van den Eijndekade en de Nijverheidsweg. 

De locatie krijgt een parkachtige uitstraling 

aan de haven. Het karakter van de haven 

wordt daarbij versterkt door het uitgraven 

van een extra watergang. Van het Bouwplan 

Watertoren is Park Noord, de drie woon-

gebouwen aan de Van den Eijndekade, al 

in 2007 opgeleverd. Op dit moment zijn 

Park Zuid, de drie woongebouwen op het 

middenterrein en ‘t Schip, het apparte-

mentengebouw aan de nieuw aan te 

 leggen haven nog in aanbouw. Deze 

 gebouwen worden naar verwachting in 

 oktober 2009 opgeleverd.

Brug over nieuwe watergang
In het kader van het plan Watertoren wordt een 

vaart gegraven door de Van den Eijndekade, 

aantakkend op de haven. Over deze nieuw aan 

te leggen watergang moet een brug worden 

aangelegd in de Van den Eijndekade. 

Ontwerp
Voor de nieuwe brug is een ontwerp  gemaakt 

door het bureau IPV Delft, dat de eerder 

 opgestelde uitgangspunten van de ontwerper 

van het plangebied (Max van Aerschot) en de 

gemeente, heeft verwerkt. IPV Delft is erin 

 geslaagd een slank en strak ontwerp van de 

brug te maken, dat past binnen het gebied. 

Daarnaast verwijst dit ontwerp door het stenen 

materiaal naar de verschillende Heemsteedse 

Uitvoering 
Behalve de werkzaamheden van het 

 aanleggen van de brug en het graven van 

de vaart moeten o.a. leidingen en kabels 

worden verlegd en de bodem worden 

 gesaneerd. Deze voorbereidingswerk-

zaamheden worden uitgevoerd door Eneco 

en starten naar verwachting in augustus 

2009. De bouw van de brug vindt plaats 

van november 2009 tot en met april 2010.

Gevolgen voor het verkeer
De Van den Eijndekade krijgt van juli 2009 

tot en april 2010 eenrichtingsverkeer  

(langs het werkgebied wordt omgeleid). 

Het fi etsverkeer houdt twee  richtingen. 

Autoverkeer kan de straat vanaf één 

 richting in vanaf de Heemsteedse Dreef 

(van west naar oost). Het bedrijventerrein 

blijft dus bereikbaar vanaf de Heemsteedse 

Dreef. Autoverkeer komend van Hageveld 

en het bedrijventerrein  verlaten het gebied 

weer via het kruispunt Cruquiusweg/

Javalaan. Voor de werkzaamheden starten 

wordt u op de hoogte gebracht.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.042 het plaatsen van een aanbouw en  - Lombokstraat 32

 een dakopbouw

2009.043 het plaatsen van een dakkapel op - Reigerlaan 6

 voor- en achterdakvlak

2009.044 het plaatsen van een erfafscheiding  - Burgemeester van Lennepweg 5

2009.045 het plaatsen van een erfafscheiding - Troelstralaan 22

2009.046 het plaatsen van een erfafscheiding - Burgemeester van Lennepweg 62

2009.047 het optrekken van de achtergevel - Prinsenlaan 37

2009.048 het plaatsen van twee dakkapellen,  - Lanckhorstlaan 9

 het wijzigen van de zolderverdieping en

 wijzigen van de keuken en berging

2009.049 het plaatsen van een dakkapel op - Rijnlaan 94

 het achtergeveldakvlak

2009.050 het plaatsen van een deur tussen - Haya van Somerenpad 4 en 6  

 huisnummer 4 en 6

2009.051 het plaatsen van een erfafscheiding - Burgemeester van Lennepweg 8

Aanvraag sloopvergunning
2009.906 het verwijderen van asbest - Overijssellaan 37

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

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 13 maart 2009)
2009.043 het plaatsen van een dakkapel op - Reigerlaan 6

 voor- en achterdakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 13 maart 2009)
2009.025 het wijzigen van de winkelpui - Binnenweg 11

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 13 maart 2009)
met vrijstelling bestemmingsplan
2008.162 uitbreiding cafetaria Vita Nova - Cloosterweg 6

 met 1 woning

Verleende sloopvergunning (verzonden 13 maart 2009)
2009.906 het verwijderen van asbest - Overijsellaan 37

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

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

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

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
 ontheffing bestemmingsplan 
2009.008 uitbreiden van een woonhuis -  Meer en Boslaan 36

2009.015 uitbreiden van een woonhuis - Constantijn Huygenslaan 8 

2009.021 uitbreiden van een woonhuis en plaatsen - Rijnlaan 35

 dakkapel voor- en achterdakvlak

De verzoeken liggen vanaf  19 maart 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 

hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

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

en Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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

Gevaar of 
schade op straat 

doorgeven?
www.heemstede.nl
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Franz Leharlaan
Tot eind maart 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden 

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

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

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

Bernard Zweerslaan/ Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
Tot eind maart 2009 is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool,  afgesloten voor 

alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven. De afsluiting 

heeft te maken met de aanleg van een bergbezinkleiding. Bestemmingsverkeer voor de Bernard 

Zweerslaan en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 

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

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

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaat Zandvoortselaan
Het college van B&W heeft het volgende besloten:

-  de algemene gehandicaptenparkeerplaats op de zuidelijke parallelweg Zandvoortselaan,

ter hoogte van nummer 179, te verplaatsen naar het parkeervak ter hoogte van nummer

167, aan de noordzijde van de parallelweg (inclusief de losse parkeermeter)

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 19 maart 2009 gedurende zes weken ter inzage.

Tegen dit verkeersbesluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de publicatie datum bezwaar

maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet  opgeschort. Bij een spoedeisend

belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een  voorlopige voorziening vragen aan

de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het

 indienen van een verzoek om voorlopige  voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Verkeersbesluit

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

Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 24 mei 2009, aan te wijzen als dag waarop de  winkels

voor het publiek in het deelgebied ‘Industrieterrein Cruquius’ open mogen zijn. 

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

telefoon (023) 548 56 07.

Verordening Winkeltijden Heemstede

Afsluiting parkeerterrein kerklaan
Aan Café De Eerste Aanleg, Raadhuisstraat 103 te Heemstede is overeenkomstig artikel 17 

van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen 

 inzake het weg verkeer, toestemming gegeven, het parkeerterreintje aan de Kerklaan, 

 gelegen achter genoemd café af te sluiten voor autoverkeer op zondag 29 maart 2009 i.v.m. 

een te houden  bokbierfi etstocht.

 

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

Zaken, telefoon. (023) 548 56 07.

Expositie Cees Geursen 
16 maart - 1 mei 2009, centrale hal raadhuis

In de periode 16 maart tot 1 mei 2009 

 exposeert Cees Geursen in de  centrale 

hal van het raadhuis te Heemstede. Cees 

Geursen is geboren in Haarlem en was 

als kind altijd al bezig met fotografi e. Na 

de  opleiding repro-fotograaf is Cees als 

 litho-fotograaf in de  grafi sche wereld gaan 

werken. Daarna werkte hij als scanner-

operator en later is hij meer technisch en 

commercieel bezig geweest, maar altijd 

met vormgeving. Nu is hij vooral terug bij 

de eerste liefde: fotografi e. Met als 

 hoofdthema ‘Tekenen met licht’: het 

 benutten van het bestaande licht op het 

juiste moment van de dag. Tijdens de 

 openingstijden van het raadhuis bent u 

van harte welkom de expositie van Cees 

Geursen te komen bewonderen.

Werk aan de weg 
Start werkzaamheden Binnenweg
De nieuwe inrichting voor het winkelgebied ‘de Binnenweg’ gaat van start en moet resulteren in 

een prachtig en gezellig winkelgebied! Over de planning van de herinrichting heeft u een brief van 

de gemeente ontvangen. Hieronder nog even in overzicht de eerstvolgende werkzaamheden:

Eerste deel vanaf Zandvaartkade
Voordat de gemeente met de herinrichting gaat beginnen, gaat ‘Joulz’, een onderdeel van 

Eneco aan de slag. Joulz start maandag 6 april met het vervangen van de gasleidingen in 

de Binnenweg tussen de Zandvaartkade en de Cloosterlaan. Aan beide zijden van de weg 

wordt gewerkt, waarbij steeds een deel van de weg wordt afgesloten. De werkzaamheden 

duren tot ongeveer half juni. Om de werkzaamheden aan de gasleidingen te vergemakkelijken, 

worden in opdracht van de gemeente de leibomen in de week van 23 t/m 27 maart weg-

gehaald. Gedurende deze dagen is het doorgaande verkeer tussen de Zandvaartkade en de 

Lindenlaan gestremd. Voor deze bomen is een nieuwe eigenaar gevonden, ze worden dus 

niet gekapt maar verplant. Op dit stuk komen in de nieuwe inrichting enkele platanen terug. 

Gevolgen voor bereikbaarheid
Het doorgaande verkeer op de Binnenweg zal veelal gestremd zijn. Er wordt echter steeds 

maar een gedeelte van de straat onder handen genomen, waarbij het werkgebied verschuift 

van zuid naar noord. Dit werkgebied wordt zo compact mogelijk gehouden. Zo wordt 

 voor komen dat de gehele straat gelijktijdig openligt. De weg blijft zoveel mogelijk bereikbaar 

en er kan toch in de buurt van de winkels geparkeerd worden. 

Alle winkels en woningen op de Binnenweg blijven tijdens de werkzaamheden gewoon 
 bereikbaar voor voetgangers.

Omleidingen
Op de grote wegen zoals de Heemsteedse Dreef wordt het verkeer via omleidingsborden 

naar de Binnenweg begeleid. Het parkeerterrein van de Dekamarkt wordt zoveel mogelijk 

bereikbaar gehouden. Dit kan betekenen dat dit terrein op bepaalde momenten vanaf de 

noordkant in beide richtingen toegankelijk is. Ook dit zal met bebording worden aangegeven. 

Meer informatie
Via ‘werk aan de weg’ en via de www.heemstede.nl houden we u zoveel mogelijk op de hoogte 

van de werkzaamheden. Hebt u vragen over de herinrichting van de Binnenweg, dan kunt u ons 

mailen via:  binnenweg@heemstede.nl. 

Brengparkjes afval in Heemstede
Van 16 tot en met 20 maart worden in Heemstede aanpassingen uitgevoerd aan de  containers 

voor plastic verpakkingsafval. Deze locaties zijn:

Binnenweg: tegenover de Dekamarkt;

Amstellaan: op de parkeerplaats;

Blekersvaartweg: bij de Albert Heijn supermarkt;

Glipper Dreef: tegenover de Spar-supermarkt;

Jan van Goyenstraat: tegenover de Plusmarkt;

Te Winkelhof: naast de Spar-supermarkt;

Roemer Visscherplein: op het grote parkeerterrein;

Sportparklaan: op het grote parkeerterrein bij het zwembad

Het verkeer rond deze locaties kan hinder van de werkzaamheden ondervinden.

Brug Mozartkade - Nijverheidsweg
Tussen woensdag 18 maart tot half april 2009 is de brug tussen Mozartkade en de 

Nijverheidsweg niet toegankelijk voor voetgangers en fi etsers. De afsluiting wordt via 

 bebording aangegeven.

Van Merlenlaan
Tot eind maart 2009 wordt de rijbaan en het fi etspad in de Van Merlenlaan op een aantal 

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

ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

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

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

HeemstedeMail is de gratis berich-
ten service van de gemeente. Word 
abonnee via www.heemstede.nl 
en ontvang periodiek een e-mail-
bericht met nieuws op maat van 
de gemeente.

HeemstedeMail
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Te koop:
Massief zuiver kristallen Co-
ca Cola flesjes oud model 8 cm 
hoog 3,50 euro 19 cm h. 15 euro. 
Collectors item in verp.
Tel. 023-5365300
Te koop:
Philips webcam z.g.a.n. 15 eu-
ro. Hamsterkooi 40x30x28 com-
pl. met huisje, trappetje, molen-
tje 12,50 euro.
Tel. 023-5288652
Te koop:
Eenv. hometrainer 25 euro. El. 
voetenbad Inventum 10 euro. 
Gr. zak biervilten gratis.
Tel. 023-5472454
Te koop:
IJzeren strijkbouten zeer oud, 
oud elektr. bouten 2,50 eu-
ro p.st.
Tel. 023-5287033
Te koop:
2 leren jacks bruin en zwart 
mt. 38/40 50 euro samen. Stof-
fen lamellen crème heel mooi 
2x18x138 1x125x128 korter te 
maken en smaller. Rolgordijn 
100x550 geel.
Tel. 023-5313801
Te koop:
3 stukken kwartsiet amethist uit 
Marokko 75 euro.
Tel. 023-5471677

Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs 
voor oude ansichtkaarten van 
voor 1960.
Tel. 0182-526781
Te koop:
Hoge houten l.gele staande 
schemerlamp m. geel/bl. gerui-
te kap + kl. kap en sierhoesjes v. 
kussens in een koop 95 euro.
Tel. 023-5471677
Te koop:
Nw. rond openhaard compl. met 
rooster en aslade mt. 54 cm 150 
euro. Sportfiets 50 euro.
Tel. 023-5292787
Te koop:
Ingebouden Waterkampioe-
nen juni 1972-jan. 1979 18 boe-
ken 25 euro. Tel. 023-5846452
Gevraagd:
Voor Stichting Holland Oekraï-
ne knopen, kralen, kant, schfi-
ten, potlden, kleurpotlden, stif-
ten, speelgoed, handwerken, 
wol, breipennen of andere spul-
len. Kleren voor weeshuizen, 
ziekenhuizen en scholen.
Tel. 023-8920527
Te koop:
Lloyd Loom stoelen, 4 eetkamer 
+ 2 fauteuils 40 euro p.st. Alle 6 
200 euro.
Tel. 023-8926139 na 18.00 u.

Te koop:
Fiets Raleigh 50 euro. Grammo-
foonplatenrek 10 st. 5 euro. Tel-
machine Hermus 15 euro. Oud 
vesthorloge m. ketting 50 euro. 
Oude telefoon 10 euro. Dames-
horloge 25 euro.
Tel. 023-5282641
Te koop:
Seniorenbed merk Auping Au-
ronde 1-pers. vaste spiraal 1 jr. 
oud als nw. 200 euro.
Tel. 020-5283331
Te koop:
Mooi op donker parket: Oos-
ters tapijt Nepal 174x234 licht-
blauw effen met gekleurde rand 
495 euro. Tel. 023-5245128
Te koop:
V.d. camping prima werkend 
keramisch kacheltje en water-
koker Tristar 7,50 euro.
Tel. 023-5288312
Te koop:
Inventum friteuse z.g.a.n. gr. 
formaat 35 euro. 4 Mwxicaanse 
terra cotta beeldjes jg. ±35 à 40 
cm p.st. 15 euro.
Tel. 023-5471677
Te koop:
Nijntje: nw. dekbedovertrek, 
groeimeter, kaarten voor baby-
kamer 25 euro.
Tel. 023-5243767

Te koop:
2 albums speldjes 10 euro. Doos 
sleutelhangers 10 euro. 155 st. 
samen 17,50 euro. Bayborn 10 
euro. Gapers 2 euro p.st. (Kruid-
vat). Oude Kathe Kruse kalen-
ders 3 euro p.st. Orig. Anet-
te Flintstet boek in orig. map 20 
euro. Molentjes nw. 2 euro p.st. 
(Kruidvat). Compl. Suske en 
Wisje spel 30 euro. Mooi bid-
stoeltje 30 euro. Arzberg thee-
servies, theepot, melkkannetje, 
suikerpot en 8 kop en schotels 
40er jaren 15 euro.
Tel. 023-5245761
Gevraagd:
Reisgids Italië uitgave na 2000.
Tel. 023-5285431
Te koop:
Zw. leren paardrijlaarzen mt. 43 
Pools handwerk 125 euro. Cog-
nacbr. leren paardrijlaarzen mt. 
42 125 euro alles i.z.g.st.
Tel. 023-5471677
Aangeboden:
Gratis af te halen 60 grij-
ze trottoirtegels. Ook ge-
schikt voor balkon. 
Tel. 06-24269050
Gevraagd:
Wie heeft voor mij een be-
ker van Rien Poortvliet (Dou-
we Egberts). Tel. 023-5846924

Te koop:
Dubbele gordijnen vn. zit c.q. 
eetk. Engels desin chique 
2x200x175 en 1x215x205 alles 
in een koop 100 euro.
Tel. 023-5471677
* Ook op zoek naar:
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl
Gevraagd:
Oude aandelen, oude foto’s, 
brieven, oude facturen, docu-
menten en foto’s uit de oorlog.
Tel. 023-5360572
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling 
singles + LP’s t.b.v. jukebox ja-
ren 50 en 60.
Tel. 023-53813230
Gevraagd:
Gezocht: velours Pedal Pusher 
van Closed Italiaanse mt. 48.
Tel. 023-5288532
Gevraagd:
Ladenblokken voor onze Lundia 
kastenwand br. 80 of 100 cm, 
dp. liefst 60 cm.
Tel. 023-5292233
Te koop:
2 kaartjes voor Bløff 31 maart 
Carré 75 euro.
Tel. 06-50698302

* Gevraagd:
Muzikanten genre Frank Si-
natra. Tel. 023-5287456
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horlo-
ges voor mijn hobby ver-
zameling. Mogen stuk zijn. 
Geen in en verkoop. 
Tel. 0255-535400
Te koop:
2 bijzettafels 80x80 cm met gla-
zen blad met facetrand onder-
blad webbing 15 euro p.st.
Tel. 023-5284564
Te koop:
Voorjaarskleding mt. 36/42 
Köster/Slot Mode 2x gedr. v.a. 
25 euro. Tel. 023-5337996
Te koop:
3x vitrage val 90 cm hg. wit met 
zwanen 2x4.70 1x 3.40 aank. 
bon aanw. 25 euro.
Tel. 023-5291899
Te koop:
Z.g.a.n. elektr. lattenbodem op 
frame 90x200 25 euro. Grote 
zwarte koffiemolen DE 20 euro.
Tel. 023-5298323
Te koop:
Nw. rond openhaard compl. met 
rooster en aslade mt. 54 cm 150 
euro. Sportfiets 50 euro.
Tel. 023-5292787


