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Caroline Tensen geeft Casca 
cheque van 9.000 euro

Ouderen in een Roosendaals 
zorgcentrum gaan lucht diri-
geren. Demente mensen uit 
Purmerend genieten van het 
zwemuurtje samen met vrijwil-
ligers. Blinde ouderen leren be-
wegen. Allochtone en autochto-
ne vrouwen uit Leiderdorp kun-
nen op speciale sportuurtjes sa-
men sporten. En bij Casca in 
Heemstede worden activiteiten 
aangeboden voor ouderen die 
gezondheidsklachten of onge-
makken hebben en niet meer 
aan bewegen toekomen. Caro-
line Tensen gaf deze en 25 an-
dere creatieve beweegprojecten 
donderdag 11 maart in Utrecht 
een subsidiecheque van 9.000 
euro. Uit de blijdschap van al-
le dertig ontvangers bleek wel 
hoeveel mensen je in beweging 
kunt zetten met een bedrag van 
9.000 euro.

Caroline Tensen mocht het geld 
verdelen als ambassadeur van 
de Stichting DOEN. Het Neder-
lands Instituut voor Sport en 
Bewegen (NISB) en Stichting 
DOEN stelden 30 keer 9.000 
euro ter beschikking aan lokale 
en regionale organisaties, ver-
enigingen en groepen die de 
beste beweegprojecten heb-

ben opgezet voor chronisch zie-
ken en ouderen. In totaal was er 
270.000 euro te verdelen: vijftien 
projecten voor ouderen en vijf-
tien voor chronisch zieken. De 
belangstelling voor deze nieuwe 
actie ‘Bewegen: gewoon DOEN!’ 
was enorm. Vijftig projecten 
werden genomineerd.

Marjolein Huijser, manager wel-
zijn van Casca is heel blij met 
de subsidie voor het project Fit 
for Life Heemstede. De subsidie 
kan goed gebruikt worden voor 
juist die mensen die niet spor-
tief actief zijn omdat ze gezond-
heidsklachten of ongemakken 
ervaren. We kunnen met deze 
subsidie deze groep beter berei-
ken en ook een gepast aanbod 
ontwikkelen waardoor bewegen 
voor hen weer in beeld komt. 
Casca wil dit mogelijk maken in 
samenwerking met Heemsteeds 
organisaties, sportverenigingen 
maar ook met eerstelijns hulp-
verleners zoals huisartsen en 
fysiotherapeuten die mensen 
kunnen attenderen op de moge-
lijkheden in Heemstede. 

Clémence Ross, directeur van 
NISB, prees de creativiteit van 
alle inzenders: “Ook als er be-

zuinigingen zijn, blijf zoeken 
naar andere kansen om je pro-
ject te realiseren: denk aan lo-
kale, regionale en landelijke 
fondsen, denk aan de provincie, 
het bedrijfsleven… “Nina Telle-
gen, algemeen directeur Stich-
ting DOEN benadrukte dat de-
ze actie precies aansluit bij waar 
DOEN voor staat: “Een leefba-
re wereld waaraan iedereen kan 
meedoen; daarbij is sport heel 
belangrijk.“

Het uiteindelijk resultaat van de 
actie ‘Bewegen: gewoon DOEN!’ 
moet zijn dat meer ouderen en 
mensen met een chronische 
aandoening voldoen aan de 
Nederlandse Norm Gezond Be-
wegen (tenminste vijf dagen per 
week 30 minuten matig inten-
sieve lichaamsbeweging) en er 
meer aandacht komt voor het 
belang van bewegen voor deze 
doelgroepen. 

NISB en Stichting DOEN
Stichting DOEN ondersteunt 
‘Bewegen: gewoon DOEN!’ uit 
de bijdrage van de Sponsor Bin-
go Loterij; NISB heeft deze actie 
gecoördineerd en alle aanvra-
gen beoordeeld. Alle winnende 
projecten komen in de projec-
tenbank van NISB, zodat deze 
ook landelijk navolging kunnen 
krijgen. Caroline Tensen heeft 
zich als ambassadeur van Stich-
ting DOEN enthousiast verbon-
den aan deze actie en presen-
teerde de bijeenkomst waarin 
de winnende projecten bekend 
gemaakt werden. 

Heemstede – Bedenk een plan waarmee je lokaal ouderen 
en chronisch zieken in beweging krijgt. Die uitdaging hebben 
maar liefst 135 organisaties uit het hele land aangenomen. 
Dertig van hen kregen op 11 maart in Stadion Galgenwaard 
in Utrecht een subsidiecheque uitgereikt van de bekende 
presentatrice Caroline Tensen om hun droom werkelijkheid te 
laten worden. Casca uit Heemstede is één van de gelukkige 
ontvangers van een bedrag van 9.000 euro.
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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.
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Trefpunt Heemstede
Vorstelijke Tuinen – Het Florilegium van Prins Charles
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 30 maart zal mevrouw Le-
nie ’t Hooft, rondleidster van het 
Teylers Museum, een lezing met 
lichtbeelden presenteren over 
de huidige tentoonstelling aldaar 
“Vorstelijk Tuinieren – Het Florile-
gium  van Prins Charles”.
U bent welkom op de Trefpunt-
middag die om 14.00 uur begint 
in de Grote Zaal van de Pauwe-
hof, Achterweg 19 in het hart van 

Heemstede. Reserveren is niet 
mogelijk. U ziet de belangrijkste 
Koninklijke tuinen van de afge-
lopen 400 jaar en hun gepassi-
oneerde eigenaars o.a. ZKH de 
Prins van Wales, koning Lodewijk 
XIV, koning-stadhouder Willem 
III en keizerin Josephine Bona-
parte. De nooit eerder in ons land 
tentoongestelde originele aqua-
rellen van het Highgrove Flori-
legium – een prestigieus boek 

met bloemportretten uit de tuin 
van de Britse Kroonprins – vor-
men het hoogtepunt. Naast te-
keningen uit dit peperdure boek 
van bijna 20 kilo van Prins Char-
les maakt U kennis met het door 
hem in praktijk gebrachte “nieu-
we tuinieren”. Zijn principe: mét 
de natuur werken en niet ertegen, 
oftewel ecologisch tuinieren.
Florilegia (bloemenboeken) ken-
nen een lange geschiedenis. Ve-

le vorstenhuizen lieten in voor-
gaande eeuwen hun bloemen- 
en plantencollecties vereeuwi-
gen in rijk geïllustreerde boek-
werken. Een van de zeldzaamste 
en mooiste florilegia ter wereld 
bevindt zich in de collectie van 
het Teylers Museum: de Hortus 
Eystettensis uit 1613 met hand-
gekleurde afbeeldingen van bij-
zondere planten. Inl. tel. 5289918 
of 5287380. Entree: 2,50 euro.

Bibliotheek Heemstede 
gaat voor groen

Heemstede - De hele maand 
april zijn foto’s van buitenfo-
tograaf en schrijver Leontine 
Trijber in Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1 in Heem-
stede te zien en te koop. U 
bent van harte uitgenodigd tij-
dens de openingstijden van de 
bibliotheek. Deze expositie is 
een van de activiteiten die de 
bibliotheek in april organiseert 
onder het motto ‘Bibliotheek 
Heemstede gaat voor groen’.
 
Leontine Trijber werkt onder 
meer als schrijver en fotograaf 
voor diverse (tuin) bladen, zo-
als het Nederlandse tuintijd-
schrift Tuin & Co. In 2008 de-
buteerde zij met haar boek De 
ontdekking van de tuin. Van 

haar hand is ook De tuinen- 
en kwekerijengids.
Trijber: ‘Ik mag graag mensen 
raken met een zin, een uit-
spraak of iets dat tot de ver-
beelding spreekt, bijvoorbeeld 
een foto. De essentie van fo-
tografie is voor mij op een ge-
voelsmatige en authentieke 
manier schilderen met natuur-
lijk licht. Vooral het moment 
en het ontstaan zijn daarin 
van belang’. Vanuit haar eigen 
passie en bevlogenheid laat 
zij zien hoe leuk, veelzijdig en 
verrijkend een tuin kan zijn. 

Bekijkt u ook eens onze web-
site www.sbhaarlem.nl en de 
website van Leontine Trijber 
www.leontinetrijber.nl.

Van Merlenlaan 5 is gebouwd in 1906 naar een ontwerp van 
de Heemsteedse architect Harm Korringa die ook het ont-
werp maakte voor de Kapel Nieuw Vredenhof.  De opdracht 
kwam van de families Van Lennep en Teding van Berkhout 
voor mej. Van Orsoy, die jarenlang bij hen in dienst was. Het 
pand heeft een onregelmatige plattegrond, is onderkelderd 
en bestaat uit twee bouwlagen onder twee haaks op elkaar 
staande zadeldaken. Het dak is gedekt met gesmoorde Ver-
beterde Hollandse pannen. De gevels zijn gemetseld in rode 
baksteen in halfsteens verband. Het sterk naar voren sprin-
gende linker geveldeel heeft een topgevel. De benedenra-
men zijn voorzien van houten luiken. De twee in elkaar grij-
pende zadeldaken met de forse overstekken zijn karakteris-
tiek. Dat geldt ook voor de combinatie van de rode baksteen 
met de wit geschilderde, gepleisterde bovenbouw. De on-
diepe voortuin wordt door een smeedijzeren sierhekwerk en 
een haag van de straat gescheiden. De villa-achtige verschij-
ningsvorm vormt een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel 
van de individueel vormgegeven historische bebouwing bin-
nen het complex Raadhuisplein-Van Merlenlaan.  
Hans en Marlies  Wolf zijn de achtste bewoners. Hij is orga-
nisator adviseur, Marlies is mediadeskundige en was vele ja-
ren het gezicht van het Oranje comité, nu Stichting Nationale 
Feestdagen. Zij weten te vertellen dat in1926 aan de ach-
terkant boven de keuken een extra slaapkamer is gebouwd 
die later tot badkamer is verbouwd. In 1958 zijn de keuken 
en woonkamer twee meter uitgebouwd, maar het heeft nooit 
de serre gekregen die het in het oorspronkelijke plan 1906 
had. Het werd veel erger! In 1958 kreeg de achterzijde een 
jaren`60 achtergevel, een historische verminking. Hans en 
Marlies hebben de achtergevel in 2004 weer in de oude glo-
rie hersteld. .Indruk maakte wel het verhaal over een vroege-
re bewoonster, mevrouw Laszlo-Svoboda, een van oorsprong 
Hongaarse vrouw, zeer sociaal, beminnelijk en gastvrij. Zij 
kwam in 1958 wonen op de Van Merlenlaan toen haar Jood-
se man overleed. Vlak daarna kwam een berooide neef van 
haar man op bezoek, een Hongaarse Pijlkruizer, verwant aan 
de Nazibeweging, om kennis te maken. Ze heeft hem hard-
handig de deur uit gegooid, in 1976 overleed mevrouw Laszlo, 
de neef heeft alsnog de erfenis in ontvangst genomen…
Ton van den Brink   

Heemstede – De trots van Heemstede door de gemeen-
te is in kaart gebracht met een gemeentelijke monu-
mentenlijst, waar eind 2009 een aantal monumenten 
aan zijn toegevoegd.  De Heemsteder gaat deze mo-
numenten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst 
is tot stand gekomen door ijverig werk van de Histo-
rische Vereniging Heemstede- Bennebroek, die de fei-
telijke aanzet heeft gegeven  om tot een gemeentelijke 
monumentenlijst te komen. Door de gemeente zijn de 
objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin 
informatiebordje met daarop de bijzonderheden van 
het gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door 
de ANWB.

Van Merlenlaan 5
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Het Duitse afweergeschut stond op het open terrein bij ‘Het 
Oude Slot’. Een hele rij huizen was afgebroken om de Wehrmacht 
vrij uitzicht te bieden op de aanvliegende Engelse Spitfires en 
bommenwerpers. 
Vanuit onze voortuin zag ik dat een vliegtuig werd geraakt. Het 
verdween uit het zicht, maar een eenzame parachute voerde 
de piloot langzaam naar de aarde, midden op het veld van het 
afweergeschut. Mijn moeder zag het ook, begon te bidden en ik 
begreep niet waarom. Ik was vijf. 

Spectaculair waren de luchtgevechten tussen Engelse en Duitse 
vliegtuigen. Gierende en schietende jagers achtervolgden elkaar 
met dodelijk fanatisme. Zelf kon ik het verloop van de gevech-
ten absoluut niet volgen, maar gelukkig werd er verslag gedaan 
door trouwe burgers. ‘De Engelsen hebben weer gewonnen,’ was 
de eensluidende uitslag en dat gaf veel voldoening. De resultaten 
vielen onveranderd uit in het voordeel van de geallieerden. 
(Dit was later moeilijk te rijmen met het aantal Engelse oorlogs-
vliegers dat onder andere in Vijfhuizen was ondergedoken, verbor-
gen door trouwe landslieden. Op een ziekenzaaltje kalkten ze het 
woord ‘difteritis’, een uiterst besmettelijke ziekte waar de mensen 
niet aan leden, maar waar de Duitsers de schurft aan hadden.) 

Op de Cruquiusweg zag ik een paard liggen. ‘Geraakt door een 
granaatscherf’, hoorde ik. De grote verbaasde ogen van het paard 
keken naar de ongelooflijke grote plas bloed rondom hem. En zijn 
bloed bleef maar stromen. Het luchtalarm door het angstaan- 
jagende gehuil van de sirenes dreef me naar huis. Met mijn 
moeder en mijn zusje schuilde ik in het toilet onder de trap. 
Mijn moeder huilde en dat snapte ik niet, want we hadden geen 
schrammetje. Het huis was niet eens geraakt. 
Voor het echte schuilwerk lieten de Duitsers twee schuilkelders 
bouwen, op de plantsoenen in de Javalaan, maar daar werd, meen 
ik, weinig gebruik van gemaakt. 
Althans niet om te schuilen. Wel deden ze dienst tijdens de straat-
gevechten die het bezettingsleger organiseerde om de Duitse 
soldaten nog beter te trainen. De gevechten begonnen ’s mor-
gens vroeg. Een enorm lawaai, geknal, geratel en een kakofo-
nie van fluitende, gierende en dreunende geluiden. De lucht zag 
blauw met zwarte vlagen van rook en stof en er hing een scherpe 
geur van kruitdamp en verschroeiing. Uiteraard was het voor de 
burgers verboden om tijdens de oefeningen buitenshuis te ver-
toeven, maar daar had ook niemand behoefte aan. Behalve tus-
sen de middag, want de oorlog werd even opgeschort voor het 
Duitse ‘Mittagessen’. 

Met mijn moeder ging ik naar buiten, want ze wilde proberen of 
er ergens nog wat eten te koop was. In onze voortuin zaten twee 
Duitse soldaten, nog jong, ik denk dat mijn oudste broer ze mak-
kelijk aankon. Ze aten uit grote groene trommels. Er zat van al-
les in, in iedere trommel. Ik kreeg visioenen van echt tarwebrood, 
roggebrood, kaas, worst en spek. In die tijd van schaarste leek zo’n 
trommel op een hoorn des overvloeds. De soldaten bemerkten 
mijn ongegeneerde belangstelling en één van hen lachte, haalde 
een grote koek uit zijn trommel en bood die mij aan. 

Ik kon die niet aanpakken, want mijn moeder trok me aan een 
hand weg en de tuin uit. Ze keurde de geschrokken soldaten geen 
blik waardig. 
 
Frans Rosenhart (oud-Heemstedenaar)
Jan Tinbergenlaan 103
5056 WE Berkel-Enschot

Javalaan
zomer1944

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

Collegebesprekingen in volle gang

Hoofdlijnenakkoord
Van meet af aan zijn de gesprek-
ken tussen Pieter van de Stadt 
en Cees Leenders (VVD) met 
But Klaasen en Jur Botter (D66) 
en Christa Kuiper en Wim Hee-
remans (CDA) in een prettige en 
constructieve sfeer verlopen. Al-
le drie de partijen zijn van me-
ning dat ze elkaar op veel on-
derwerpen kunnen vinden. Ze 
willen het dan ook eens worden 
over de uitdagingen waar Heem-

stede de komende vier jaar voor 
staat: de bezuinigingen, de wo-
ningmarkt, de vergrijzingen en 
de noodzaak tot regionale sa-
menwerking.  De gemeenschap-
pelijke visie wordt momenteel 
beschreven in een ‘hoofdlijnen-
akkoord’.

Openbare raadsvergadering
op 25 maart
Een belangrijk streven van de 
aanstaande collegepartijen is 

Heemstede - Er wordt hard gewerkt aan het vormen van een 
college in de Heemsteedse gemeenteraad. Na een eerste 
openbare ‘kennismakingsavond’ op uitnodiging van de VVD 
op 8 maart vond twee dagen later een gesprek tussen VVD en 
D66 plaats om na te gaan of er voldoende raakvlakken in de 
programma’s zitten. Een week later schoof ook het CDA aan.

om het bestuur en de politiek 
transparanter te maken. Daar-
om willen ze nu al openheid van 
zaken geven over het onderhan-
delingsproces en over de inhoud 
van het collegeprogramma.

Tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 25 maart wordt een 
eerste versie van het hoofdlij-
nenakkoord besproken met de 
andere partijen. Deze raads-
vergadering is openbaar en alle 
inwoners van Heemstede zijn 
welkom om het debat mee te 
maken. Het concept-hoofdlij-
nenakkoord zal enkele dagen 
voor de raadsvergadering te 
downloaden zijn via www.heem-
stede.nl.

Bromfietsrijbewijs haal je bij 
Weijers Verkeersschool
Heemstede - Drie nieuwe 
Kymco Agility brommers staan 
klaar bij de Verkeersschool We-
ijers aan de Industrieweg 4A 
om de jeugd op te leiden voor 
hun bromfiets rijbewijs. Theo-
rie alleen is sinds 1 maart niet 
meer genoeg, iedereen die na 1 
maart 2010, zestien jaar of ou-
der is en nog geen ander rijbe-
wijs heeft, moet ook een prak-
tijkexamen doen. Maar hoe doe 
je dat? Lessen nemen bij Ver-
keerschool Weijers in Heemste-
de. Drie gloednieuwe bromfiet-
sen staan klaar om de praktijk 
te oefenen. Eerste uur leren het 
voertuig te beheersen, zachtjes 
aan een stukje proberen, rem-
men, gasgeven, sturen, je eerste 
bochtje maken. Om daarna ver-
keersdeelnemer te worden. De  
helm, jas en handschoenen lig-
gen klaar en met een portofoon 
kan je met de instructeur com-

municeren. Dat geeft een veilig 
gevoel. 

Theorie
Voor het behalen van het brom-
merrijbewijs zal je een theorie-
examen moeten doen. Dit exa-
men bestaat uit 50 vragen. Bin-
nen onze rijschool verkopen wij 
het boek van Vekabest. De theo-
rie op basis van inzicht. Dit boek 
biedt een uitgebreide beschrij-
ving van de verkeersregels met 
betrekking tot het bromfiets rij-
den. De onderwerpen worden 
stapsgewijs behandeld en ver-
duidelijkt met kleurenfoto’s en 
voorbeelden. Een uitstekend 
boek voor diegene die binnen-
kort het bromfietscertificaat wil 
behalen. Handig is de cd-rom die 
10 voorbeeldexamens ter voor-
bereiding op het officiële CBR 
bromfiets theorie-examen bevat. 
De cd biedt multiple choice-, ja/

nee- en open vragen. Je beant-
woordt de vragen door een simu-
latie van het antwoordkastje dat 
ook tijdens het CBR bromfiets 
theorie-examen wordt gebruikt. 
Realistischer kan bijna niet! Bij 
Verkeersschool Weijers weten ze 
hoe belangrijk de theorievoorbe-
reiding moet zijn. Want dat the-
oriecertificaat moet je eerst heb-
ben voordat je aan praktijkles-
sen mag beginnen. De Verkeers-
school Weijers is een modern be-
drijf met eigen opleiding, instruc-
tielokalen, eigen motorinstruc-
teurs die de praktijklessen ge-
ven en een informatiebalie waar 
je voor alle vragen terecht kan. 
Verkeersschool Weijers is geves-
tigd vlakbij de watertoren, Indu-
strieweg 4E in Heemstede, tele-
foon 023 5476333. Kijk ook even 
op de vernieuwde website: www.
verkeersschoolweijers.nl 
Ton van den Brink



Sportdag ‘Samen 
Sterk’ voor tieners
Regio - Heb jij weleens een 
bungee-jump gemaakt? Wil jij 
ervaren hoe je kan ringsteken 
op een bijzondere fiets? Ont-
dek je eigen krachten en de 
kracht van je team op de sport- 
en speldag ‘Samen Sterk’. De-
ze wordt gehouden op vrijdag 7 
mei, in de meivakantie. De Har-
tekamp Groep organiseert de-
ze dag, in samenwerking met 
SportSupport. De sport- en 
speldag is zowel voor kinderen 
met een beperking als kinde-
ren van de basisschool (groep 
7 en 8). 
De kosten zijn 5 euro incl. lunch 
en een aandenken. Locatie is 
het terrein van ‘Onze Gezel-
len’ aan de Van der Aartweg 
6 te Haarlem. Het begint om 
10.00 uur en eindigt om 14.30 
uur. Een inschrijfformulier kan 
je aanvragen via: w.d.lorme@
dehartekampgroep.nl of tele-
fonisch (behalve op woensdag) 
via de afdeling Communica-
tie & Voorlichting van De Har-
tekamp Groep: 023-5101423. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 
april. 
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Reizende fototentoonstelling 
‘Olijfpluk Palestina’
Regio – Van heden tot zaterdag 
3 april exposeert fotograaf Cris 
Toala Olivares foto’s van zijn olijf-
plukreis in Palestina. De tentoon-
stelling ‘Olijfpluk Palestina’ is tij-
dens openingstijden te bezich-
tigen in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Cris Toala Olivares, een Neder-
landse fotograaf van Ecuado-
raanse afkomst heeft de presti-
gieuze Zilveren Camera gewon-
nen in de categorie ‘buitenlands 
nieuws’. De winnende foto is ge-

maakt in Nilin op de Westelij-
ke Jordaanoever, tijdens de we-
kelijkse demonstratie tegen de 
muur. In oktober 2009 maakte 
Cris Toala Olivares voor de Olijf-
bomencampagne een fotoserie 
van de olijfoogst. De foto’s rei-
zen als een mobiele tentoonstel-
ling onder andere langs scho-
len, bibliotheken en gemeente-
huizen.
Info: www.sbhaarlem.nl en de 
website van Cris Toala Olivares 
www.toalaolivares.com.

Vaccinatie tegen baarmoeder- 
halskanker weer van start
Regio –  GGD Kennemerland 
start in april met de vaccina-
tie tegen baarmoederhalskan-
ker. In maart krijgen alle meisjes 
die in 2009 12 jaar zijn gewor-
den hiervoor een uitnodiging, in 
het kader van het Rijksvaccina-
tieprogramma. Ook meisjes die 
in 2009 zijn uitgenodigd, maar 
de prikken niet - of niet allemaal 
- hebben gehaald, krijgen nog 
een keer een uitnodiging.

Uitnodiging
Alle meisjes die in aanmerking 
komen voor de vaccinatie, en 
hun ouders, krijgen in maart een 
brief en een mini-magazine van 
het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) met 
informatie over de prikken. En-
kele weken daarna krijgen ze de 
daadwerkelijke uitnodiging van 
de GGD. 

Vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker
Baarmoederhalskanker is een 
ernstige ziekte. In Nederland 
krijgen elk jaar ongeveer 
600 vrouwen baarmoederhals-
kanker. Baarmoederhalskan-
ker kan worden veroorzaakt 
door het humaan papillomavi-
rus (HPV). Door vaccinatie zijn 
meisjes voor een groot deel be-
schermd tegen baarmoederhals-
kanker. Het vaccin beschermt 
niet volledig, omdat baarmoe-
derhalskanker ook veroorzaakt 
kan worden door andere varian-
ten van het HPV-virus. Daarom 

blijft het belangrijk om op late-
re leeftijd een uitstrijkje te laten 
maken bij de huisarts. Daarmee 
kan baarmoederhalskanker in 
een vroeg stadium opgespoord 
worden en behandeld. In Neder-
land krijgen vrouwen tussen 30 
en 60 jaar elke 5 jaar een uitno-
diging voor het uitstrijkje bij de 
huisarts.  

Meer informatie
Meer informatie over de vac-
cinatie tegen baarmoederhals-
kanker in Kennemerland en het 
oproepschema is te vinden op 
www.ggdkennemerland.nl. Op 
de site www.prikenbescherm.nl 
kunnen meisjes, ouders en an-
dere geïnteresseerden terecht 
voor alle informatie over de vac-
cinatie. Op de site staan filmpjes 
van verschillende deskundigen 
en ouders en meisjes die de prik 
al dan niet hebben gehaald. Als 
mensen daarnaast nog vragen 
hebben, is er wekelijks een chat-
spreekuur waar ouders en meis-
jes hun vragen aan het RIVM 
kunnen stellen. Het is ook mo-
gelijk om telefonisch vragen te 
stellen via het gratis telefoon-
nummer 0800 3018051. 
Het Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport heeft be-
sloten de vaccinatie op te ne-
men in het Rijksvaccinatiepro-
gramma. GGD Kennemerland 
voert de vaccinaties uit. Het gaat 
om een landelijke campagne 
waar alle GGD-en in Nederland 
aan mee doen.

Bollentocht per kano
Regio - De Haarlemse Kanover-
eniging (HKV) organiseert voor 
de 62ste keer de Bollentocht per 
kano. Kanovarend Nederland is 
welkom om deel te nemen aan 
de georganiseerde tochten in 
het weekend van 24 en 25 april 
a.s. Zaterdag 24 april is om 10.30 
uur de start van de Haarlemse 
Molentocht, lengte 21 km men 
passeert hierbij 6 molens. In de 
namiddag organiseert de HKV 
een barbecue.
Op zondag 25 april start om 
10.00 uur de 62ste Bollentocht-
ICF, er is een keuze uit 3 routes,
17 km rondje via Bennebroek, 
27 km rondje via Hillegom of 

35 km rondje via het Keukenhof.
Vertrek en aankomst alle toch-
ten HKV haven aan de Noord 
Schalkwijkerweg 99 te Haarlem
Men vaart in zijn/haar eigen boot  
Kosten van de bollentochten 6,- 
euro p/p. incl. herinnering.
De kantine is gedurende het ge-
hele weekend geopend.
De HKV is een toervereniging 
en het weekend staat in het te-
ken van de gezelligheid, buiten 
de hierboven genoemde tochten 
zijn er nog andere tochten te va-
ren die variëren van 8 tot 21 km.
Voor meer info kijkt u op de web-
site hkvhaarlem.nl of belt u naar 
023-5330801 (na 18.00 uur). 

Hulp bij controle bloedglucose-
meters in Kennemer Gasthuis
Regio - Op 31 maart en 20 april 
kunnen mensen met diabe-
tes hun bloedglucosemeter la-
ten controleren in het Kenne-
mer Gasthuis. Ook is er aan-
dacht voor de manier waarop 
zij hun bloedmonsters afnemen. 
Daarmee kunnen verkeerde uit-
slagen worden voorkomen. Op 
31 maart kan dat van 14.30 tot 
19.00 uur. Locatie Zuid, Boer-
haavelaan 22 te Haarlem. Op 20 
april kunt u terecht van 9.30 tot 
15.00 uur, in locatie Noord aan 
de Vondelweg 999 te Haarlem.
In Nederland zijn er ongeveer 
600.000 mensen met diabetes 
mellitus (suikerziekte). Veel van 
hen gebruiken insuline en con-
troleren zelf met een bloedglu-

cosemeter hun bloedglucose-
spiegel. Als de meter afwijkt, 
krijgen arts en patiënt verkeerde 
uitslagen en wordt het medicijn-
beleid op die verkeerde uitsla-
gen gebaseerd. Dit kan leiden 
tot een te hoge of te lage bloed-
glucosespiegel. Het is dan ook 
van belang om de bloedgluco-
semeter regelmatig te laten con-
troleren. Ook de manier waarop 
het bloedmonster wordt afgeno-
men moet in de gaten gehouden 
worden. 
 Het Kennemer Gasthuis biedt, 
samen met thuiszorgorganisa-
tie Zorgbalans en laboratorium 
Medial, de mogelijkheid om de 
bloedglucosemeter te laten con-
troleren. Er zijn op de controle-

dag diabetesverpleegkundigen 
van het Kennemer Gasthuis en 
Zorgbalans en medewerkers van 
Medial aanwezig. Men meet ter 
plaatse de eigen bloedglucose-
spiegel met de meegebrach-
te bloedglucosemeter. Vervol-
gens neemt Medial uit hetzelfde 
bloedmonster bloed af en wor-
den de twee uitslagen vergele-
ken. Wanneer de uitslagen te 
veel verschillen, moet de bloed-
glucosemeter mogelijk worden 
vervangen. 
 
De dag wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Zorgba-
lans Groep, Medial en diverse 
fabrikanten van bloedglucose-
meters.

Open dag padvinders 
Camerons-Duinzwervers
Regio - Scouting Nederland 
bestaat 100 jaar en daar wordt 
dit jaar uiteraard bij stilgestaan 
met een aantal bijzondere acti-
viteiten. Zaterdag 27 maart is er 
bijvoorbeeld bij de oudste pad-
vindersgroep van deze regio, 
de Camerons Duinzwervers uit 
Overveen,  een speciale open 
dag. Vanaf 14.00 uur zijn kinde-
ren tussen de 7 en 15 jaar wel-
kom om van een kabelbaan af te 
gaan, over een touwbrug te ra-
cen of mee te doen met een pot-
je trefbal of een van de vele an-
dere activiteiten.
Het clubhuis van de Camerons 

Duinzwervers staat in een uniek 
stuk natuurgebied nabij Kraan-
tje Lek. Iedere zaterdag worden 
hier door een team van enthou-
siaste vrijwilligers buitenactivi-
teiten georganiseerd voor jon-
gens vanaf 7 jaar. Enthousiast 
geworden? Kom dan kijken tij-
dens de open dag, aanstaan-
de zaterdag op het clubhuis. Als 
u bij Kraantje Lek de duinen in 
gaat (het visserspad) ziet u het 
terrein aan de rechterkant. Als 
toegangspoort staat er een gro-
te houten toren. Voor meer in-
formatie kunt u terecht op www.
camerons.nl

De Baan’s
got Talent

Regio –  Onder deze noemer 
gaat op woensdag 31 maart 
a.s. een nieuwe theatercur-
sus voor jongeren van start 
bij Stichting de Baan. Jonge-
ren tussen de 15 en 35 jaar 
met een verstandelijke beper-
king leren in 10 lessen van al-
les over theater: korte stukjes 
naspelen op het podium, oe-
feningen met zang, dans, mi-
miek, etc. Voor meer informa-
tie kun je contact opnemen 
met Stichting De Baan tel. 023 
– 531 44 63 (ma.-do.) of kijken 
op www.stichtingdebaan.nl.
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Merlet trofee voor
kunstenaar Willem Snitker

Als kunstenaar en galeriehouder 
heeft Willem Snitker vele malen 
het voortouw genomen bij de or-
ganisatie van exposities en eve-
nementen om kunst zo breed 
mogelijk in Heemstede te pro-
moten. Kunst is een in zich-
zelf gekeerde wereld, maar voor 
Willem vooral een middel om in 
contact te komen met het pu-
bliek. Met een breed publiek dat 
hij trok in TV uitzendingen waar 
hij met een klein tekeningetje, 
duizenden mensen betrok bij 
“kunst”; hij vindt het nog steeds 
een klein wonder dat zoiets mo-
gelijk is. Hij heeft naar eigen zeg-
gen toevallig de houding om zich 
niet op te sluiten als een monnik, 
maar  zich open te stellen met 
alle emoties, reflexies en de dia-
loog zoekend. Hij kreeg met ga-
lerie de Bleeker de mogelijkheid 
om kunst buiten de deur te bren-
gen. Een atelier als doorvoerha-
ven. Hij zocht contact met dich-
ters/schrijvers als Michel van der 
Plas, Lucebert, Willem van Toorn, 
David Mitchell, Bert Schierbeek  
en Geerten Meijsing, waarmee 
hij vele projecten maakte zoals 
de Ode aan Heemstede. Hij was 
vanaf het begin betrokken bij de 
kunstaankopen van de gemeen-
te. Als initiatiefnemer van Pro6 
was hij in de jaren 90  met een 
verzameling kunstenaars de ge-
sprekspartner bij de gemeente.  
Hij organiseerde drie tentoon-
stellingen in de Burgerzaal. Hij 
motiveerde Heemsteedse kun-
stenaars om een visie over de 
Belvedère te geven en maakte 

Heemstede – De Merlet trofee, een initiatief van de Rotary-
club Heemstede, is bedoeld voor natuurlijke personen, die in 
de particuliere sfeer of als ondernemer of in dienst van een 
bedrijf of instelling, op een bijzondere wijze een bijdrage heb-
ben geleverd ten bate van de bevolking van Heemstede.  Een 
bijdrage die in de meest ruime zin van het woord kan worden 
uitgelegd en voor die werkzaamheden niet reeds op andere 
wijze een prijs of onderscheiding hebben gekregen.

hiervan een expositie. Hij toon-
de werken van Gustave Assel-
bergs, Willem Buytewech en de 
Heemsteedse musicus en schil-
der Von Brucken Fock. In het 
Oude Slot, waar hij graag mee 
werkte, maakte hij de tentoon-
stelling “Achter glas schilder-
kunst” en daar kwamen duizen-
den bezoekers op af.  Talloze le-
zingen hield hij voor verenigin-
gen als de Heemsteedse Kunst-
kring en organisaties in Heem-
stede. Hij bracht veertig beel-
den in Heemstede in kaart en 
verbaasde zich over dat aantal. 
Concerten met bekende namen 
in zijn galerie, exposities  met bij-
passende muziek, hij bracht de-
ze kunsten bij elkaar. Leuke her-
inneringen komen even boven 
bij zijn eerste expositie over de 
historie van de Blekersvaart, die 
geopend werd door de toenma-

Zacht weer

Bennebroek - “Door het zachte weer van vandaag (afgelopen 
donderdag, 16 graden) worden de insecten gelijk actief. Vanmid-
dag al een wesp en een hommel gesignaleerd! Alleen de hommel 
op de foto gekregen”, aldus Daan Hendriks uit Bennebroek, die de 
foto maakte. Ook een mooi natuurplaatje in uw tuin of in de om-
geving gemaakt? Mail de redactie: redactie@heemsteder.nl

Geniet van de lente, met 
meer daglicht en ruimte
Regio - Het is nog maar net 
lente en we hebben al kunnen 
genieten van het eerste voor-
jaarszonnetje. 
Om ook in huis maximaal te 
kunnen genieten van het nieu-
we seizoen, is een dakkapel 
een prima uitbreiding. Niet al-
leen creëert u verrassend meer 
ruimte, ook haalt u veel meer 
daglicht in huis. Een kleine 
kamer wordt veel groter door 
de vierkante meters winst die 
u boekt met een dakkapel van 
Select Windows. En omdat on-
ze dakkapellen veel daglicht 
binnen laten, haalt u als het 
ware het voorjaar in huis.
De dakkapellen van Select 
Windows bieden veel voorde-
len. Door het gebruik van duur-
zame materialen bent u ver- 
zekerd van jarenlang woon-
plezier. Wij maken voor de op-
bouw gebruik van onder an-
dere volkern Trespa® of Kera-
lit® platen en monteren in de 
dakkapel onze eigen Schüco 
kunststof kozijnen, verkrijgbaar 
in allerlei kleuren middels een 
houtnerffolie. Een ander groot 
voordeel is dat wij slechts één 
enkele dag bezig zijn met de 
verbouwing. 
Select Windows / Van der Vlugt 
biedt nog een prima product 

om optimaal te genieten van 
het heerlijke weer. Door een 
veranda te plaatsen vergroot u 
niet alleen de ruimte in uw wo-
ning, ook kunt u langer buiten 
blijven zitten. De Select Win-
dows veranda heeft ook als 
optie een speciale zonwering 
onder het dak en een volglazen 
schuif-draaiwand welke on-
der de veranda geplaatst kan 
worden. En zelfs als het ’s 
avonds donker en kouder 
wordt, zit u nog heerlijk buiten 
onder de verlichte en verwarm-
de veranda. 

Select Windows / Van der Vlugt 
heeft op dit moment interes-
sante aanbiedingen voor dak-
kapellen en veranda’s. Bel voor 
meer informatie met Select 
Windows Van der Vlugt, 023-
5382277 of bezoek onze show-
room. Uw huis is het waard!

Select Windows /
Van der Vlugt
Vondelweg 540
2026 BH  Haarlem
023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

Openingstijden showroom:
Ma t/m vr 8.00 – 17.30, do avond 
19.00-21.00, za 10.00 – 16.00

lige burgemeester Quarles van 
Ufford en twee bekende Heem-
steedse bewoners van de Ble-
kersvaart, Lies Visser en Coby 
Riemersma.  Nog steeds, al meer 
dan veertig jaar, op de achter-
grond de steun van zijn vrouw, 
coach en hulp, de celliste In-
grid. Op Hageveld gaf hij vijfen-
twintig jaren tekenles en kunst-
geschiedenis. Steeds weer zoe-
kend naar nieuwe uitdagingen, 
zijn het nu badnimfen waar hij li-
nosneden van maakt. Hij ziet ze 
tijdens zijn dagelijkse zwemuur-
tje in het zwembad Groenendaal. 
Bij mooi weer ziet u Willem snij-
den op zijn keukenstoel naast de 
deur van zijn Galerie de Bleeker. 
Voor de Rotary-club Heemstede 
een trofee waard. De Merlet Tro-
fee, een bronzen beeldje van de 
Heemsteedse kunstenaar Ellen 
Wolff. Gemaakt naar de zeven 
eendjes zonder pootjes en sna-
vel, zoals ze voorkomen in het 
wapen van  Heemstede. De zes-
de Merlet trofee, volgend jaar de 
laatste, wordt 20 april om vijf uur 
in de Burgerzaal uitgereikt door 
juryvoorzitter Dick Wilkens. Wie 
dit mee wil maken is welkom.
Ton van den Brink

Recreatief 
fietsen (55+)
Heemstede - Fietsen voor je 
plezier. Lekker naar buiten met 
elkaar, genieten van de omge-
ving en ook nog je conditie op-
bouwen! Dát kan bij de fiets-
groep van Casca onder lei-
ding van Aad van Houten. El-
ke donderdag van half maart tot 
half november, zolang het weer 

goed blijft, worden zoveel mo-
gelijk verschillende routes ge-
reden. Het drukke verkeer wordt 
daarbij zoveel mogelijk verme-
den. De groep fietst meestal zo’n 
40 km, maar bij erg mooi weer 
wordt soms een langere tocht 
gemaakt.
De fietsgroep start om 10.00 uur 
precies elke donderdag van-
af 1 april bij Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan telefonisch op werk-
dagen van 9-12 uur: tel. 023-548 
38 28 -1. 
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Afscheid Paul Jansen als
bouwkundig opzichter Heemstede
Heemstede - Als veertienjarig 
jochie begon Paul Jansen met 
werken. De leerling-timmerman 
ging één dag in de week  naar 
school, in de overige vier dagen 
werkte hij bij aannemers, waar 
hij praktijkervaring opdeed. Na 
die schooltijd ging hij vol aan 
het werk, spijkeren in de bur-
gerbouw en nieuwbouw. In de 
avonduren spijkerde hij zijn the-
oretische kennis bij. In juni 1975 
ging hij als gediplomeerd tim-
merman bij de gemeente aan de 
slag, het hoofd bouwkunde. R. 
Stegeman, leerde hem de fijne 
kneepjes van het opzichtersvak. 
Hij bleek hiervoor  talent te heb-
ben. Na vijf jaar werd hij opzich-
ter bouwkunde en zag erop toe 
dat het onderhoud aan gebou-
wen goed uitgevoerd werd door 
de eigen dienst of door derden. 
Hij had toezicht op de bouw van 
de Luifel, Kinderdagverblijf de 
Pierewiet, de Crayenesterschool 
met zijn sores, overigens meest-
al in harmonie op het werk met 
aannemers, loodgieters, dak-
dekkers, of bij legionella con-
toles, het plaatsen en onder-
houden van hekwerken,  zelfs 
de aanplakboren bij verkiezin-
gen stonden onder zijn toezicht, 
evenals de stemhokjes, tot de 

borden toe. In 2000  zag het er-
naar uit dat de hoeveelheid werk 
zou afnemen omdat steeds meer 
openbare gebouwen werden af-
gestoten. Als bouwkundige met 
passie besloot Paul een interne 
overstap te maken. Weer naar 
school om zich te bekwamen tot 
technisch medewerker bouw-
en woningtoezicht. Met als me-
deleerlingen veel jongeren, die 
soms meer moeite hadden met 
de studie dan Paul. Hij werk-
te er hard voor. Menig week-
endje schoot er wel eens bij in, 
maar zowel zijn vrouw als de 
twee zonen stonden achter hem. 
In 2003 werd hij weer terugge-
vraagd als opzichter bouwkun-
de omdat het werk toenam met 
grote projecten als: het raad-
huis, de bouw van een nieuwe 
werf, een nieuwe brandweerka-
zerne. De oude kende hij goed 
als vrijwilliger bij de brand-
weer, waar hij dertig jaar actief 
was. Tot hij met 60 echt moest 
stoppen. Nu resteert nog om op 
dinsdagavond met de oude hap 
na te praten over die mooie tijd, 
want die ongekende saamhorig-
heid  onder de vrijwillige brand-
weer hou je toch over. Dat je bij 
de gemeente nogal eens te ma-
ken hebt met reorganisaties en 

fusieperikelen, dat ervaar je als 
je in de Ondernemingsraad zit.  
Hij maakte het twintig jaar mee, 
waarvan de laatste dertien jaar 
als plaatsvervangend voorzitter. 
Ook in het bestuur van de per-
soneelsvereniging was Paul ac-
tief, dan niet alleen om te fees-
ten, maar ook bij educatieve en 
creatieve zaken. In de bouw was 
hij altijd al gewend om vroeg te 
beginnen, dat heeft hij zijn he-
le werkzame leven volgehouden. 
Elke dag als eerste het gebouw 
binnen, nu het raadhuis, vroe-
ger de van den Eijndekade. Hij 
kan nog smakelijk lachen hoe 
de `jongens` hem ooit eens op 1 
april te pakken hadden. Hij par-
keerde zijn auto altijd op de eer-
ste plaats vooraan bij de voor-
deur. De `jongens` hadden een 
bord invalideparkeren geplaatst 
en hij kreeg een echte prent. Het 
heeft hem maanden gekost om 
deze geseponeerd te krijgen. Na 
zijn afscheidsreceptie op dins-
dag 30 maart van 16 tot 18 uur 
in de Burgerzaal van het raad-
huis kunnen zijn vrouw en zijn 
twee zonen deze handige man 
en vader goed thuis gebruiken, 
want ook daar zijn “projecten in 
de planning”.
Ton van den Brink

Open Huizen Route Era makelaars

Huis kopen juist dit 
jaar aantrekkelijk

ERA-makelaar Van den Putten 
licht toe: “Hoewel de economi-
sche situatie zeker nog niet om 
over te juichen is, heeft de af-
gelopen tijd kopers veel goeds 
gebracht. Allereerst heeft de 
overheid regelingen getrof-
fen om het huizen kopen aan-
trekkelijker te maken. De Na-
tionale Hypotheek Garantie is 
verruimd. Dat betekent dat de 
bank er zeker van is dat uw hy-
potheekschuld altijd kan wor-
den afgelost. Daardoor zullen 
de geldverstrekkende instel-
lingen uw aankoop makkelijker 
financieren en tegen een iets 
lagere maandlast. Bovendien is 
er de koopsubsidie voor huizen 
tot een bepaalde grens. Veel 
gemeenten, zoals de gemeen-
te Haarlem, hebben daarbij 
nog aanvullende startersrege-
lingen, om het financieren nog 
makkelijker te maken. Verder 
zijn er tal van energiebespa-
rende subsidies, die bij de aan-
koop van een bestaand huis bij 
de verbouwing voor een be-
sparing kunnen zorgen.
Wij kennen al deze regelingen 
en kunnen u hieromtrent advi-
seren. Veel maatregelen zijn tot 
2011 geldig, omdat de overheid 
dat nog kan overzien qua kos-
ten. Het kan dus zijn dat een of 
meer regelingen volgend jaar 
niet meer van kracht zijn!”

Zaterdag 27 maart 
Open Dag
“Maar het begint allemaal bij 
het huis zelf”, vervolgt George 
van den putten. “Wat zoekt u 
precies, wat heeft u nodig om 
plezierig te wonen en wat kunt 
u betalen? Dat zijn eigenlijk 
de drie zaken die uw zoekpro-
fiel bepalen. Vervolgens kijken 
de meeste mensen op internet 
om een verlanglijstje te maken. 
Maar de foto’s en de tekst be-
palen het beeld meer dan het 
huis zelf, dus daar moet u ook 
rekening mee houden. Het is 
het beste om zelf te gaan kij-
ken. Dat kost doorgaans veel 
regelwerk: u moet er vrij voor 

nemen, de makelaar moet 
maar kunnen als u wilt, de ver-
koper is het liefst niet aanwe-
zig om u de ruimte te gunnen. 
Dat lossen wij op met de lan-
delijke Open Huizen Route. Op 
zaterdag 27 maart a.s. kunt u 
tussen 11.00 en 15.00 uur zon-
der afspraak huizen van binnen 
te bezichtigen (Let wel: Er zijn 
enkele woningen c.q. appar-
tementen die met een aange-
paste tijd meedoen, informeer 
bij ons kantoor welke wonin-
gen dat zijn om teleurstelling te 
voorkomen). Het gaat dan om 
huizen met een speciaal bord-
je met de tekst Open Huis op 
het tuinbord of een raampos-
ter met de tekst Open Huizen 
Route. In de woning ligt een 
verkorte brochure klaar, (maar 
mocht u meer informatie over 
de woning willen hebben kunt 
u op ons kantoor aan de Bron-
steeweg 45 een uitgebreide 
brochure ophalen). Ter plaat-
se kunt u een formulier invul-
len met uw naam en telefoon-
nummer en uw mening over de 
woning die bezichtigd is.” 

Kantoor Bronsteeweg
Wilt u weten waar u kunt gaan 
kijken? Kijkt u dan op www.
vandenputten.com voor de 
adressen. U vindt Van den 
Putten ERA Makelaars/ Taxa-
teurs O.G. aan de Bronstee-
weg 45, te Heemstede. Voor 
informatie is het kantoor dage-
lijks bereikbaar van 8.45 uur tot 
17.15 uur en op 27 maart a.s. 
van 11.00 uur tot 15.00 uur via 
telefoonnummer 023- 528.54.12. 
Tevens is die dag de erkende 
hypotheekadviseur Hans Ne-
lissen aanwezig om een even- 
tuele hypotheekberekening 
voor u te maken of andere 
vragen te beantwoorden. Infor-
matie over de ver- en/of aan-
koop van uw woning? Ook 
daarvoor kunt u die dag terecht 
op het kantoor. Tevens kunt u 
een gratis waarbepaling van 
uw woning bij Van den Putten 
aanvragen.”

Heemstede - Overweegt u een huis te kopen? De sprong te 
maken van huur naar koop? Doe het dan dit jaar, want nu 
helpt de overheid nog met allerlei tijdelijke maatregelen. Dat 
is het advies van ERA-makelaar George van den Putten aan 
de huizenzoekers, met name starters op de markt. Koop-
subsidie, financiering, Nationale Hypotheek Garantie, het is 
voor een aanstaande huizenkoper een angstaanjagend en 
onduidelijk woud aan regels en regelingen. Hoe kun je je 
het beste voorbereiden op het kopen van een huis?

Kerkdienst Protestantse gemeente
Heemstede - Zondag 28 maart 
(Palmzondag) houdt de Protes-
tantse gemeentediensten in de 
Oude kerk en in Kennemerduin.
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pieter 

Terpstra, met crèche en muziek-
kindernevendienst;
Kennemerduin: 10.30 u. ds. Arie 
Molendijk, dienst van Schrift en 
Tafel. Pinksterkerk: geen dienst

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat 
er een leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met Yolan-
da van den Brink (di), Monica 
Snoeks (woe) of Alexandra Ellis 
(do) – dinsdag t/m donderdag 
van 9-12 uur: 023 – 5483824. 

Op de website www.vrijwilli-
gerswerkheemstede.nl kunt u 
nog veel meer leuke vacatures 
vinden!

Helpen bij de Speel-o-theek
Voor dit nieuw op te zetten pro-
ject zoeken wij enthousiaste 
mensen die over een auto be-
schikken en graag rijden. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
ophalen en wegbrengen van 
speelgoed bij mensen met een 
verstandelijke beperking. Vindt 
u het leuk om contact te hebben 
met verschillende groepen men-
sen en houdt u van spelmateri-
aal dan is dit een leuke afwisse-
lende vrijwilligersbaan.

Administratieve hulp
Voor het digitaliseren van de ad-
ministratie bij een stichting zoe-
ken wij een accurate vrijwilliger 
die het leuk vindt om deze klus 
te doen.

Begeleider toneelcursus
Ben je spontaan, vindt je het leuk 
om actief mee te doen aan de 
toneellessen en heb je affiniteit 
met mensen met een verstande-
lijke beperking dan nodigen we 
je graag uit om te reageren. Zorg 
je liever voor het licht en geluid 
tijdens de lessen dan ben je na-
tuurlijk ook van harte welkom.
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Museumboerderij Jan 
Makkes weer veel open
Velserbroek - Van zaterdag 27 
maart tot en met zondag 11 april 
is Museumboerderij Jan Makkes 
aan Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek dagelijks geopend van 
11.00 tot 18.00 uur. Ook van don-
derdag 13 mei tot en met maan-
dag 24 mei is de museumboer-
derij dagelijks geopend. Bui-
ten deze exposities om is de 
museumboerderij na telefoni-
sche afspraak te bezoeken, 023-
5376227. De toegang is gratis.
‘Mijn opdracht als kunstenaar in 
deze wereld heb ik volbracht,’ zei 
Jan Makkes. ‘Maar mijn talent 
neem ik mee in eeuwigheid, te-
rug naar mijn schepper. Want hij 
is het die mij beoordeelt.’ 
Kunstenaar Jan Makkes (1935) 
overleed in 1999. Hij liet een veel-
zijdige en omvangrijke collectie 
na. Bloeiende boomgaarden, ou-
de dorpjes, kleurrijke landschap-
pen, haventjes, stadsgezichten 

en de door hem zo geliefde bloe-
men. Een deel van de collectie is 
te zien in de museumboerderij in 
Velserbroek, waar hij ook woon-
de. De eeuwenoude museum-
boerderij ademt nog steeds de 
sfeer van Makkes. Aan de muren 
hangen schilderijen en foto’s van 
zijn ontmoetingen met de groten 
der aarde. Makkes was ook in 
het buitenland zeer geliefd en al-
om gerespecteerd. Zo ontmoette 
hij ondermeer de paus, Michael 
Gorbatsjov en John F. Kennedy. 
Hij reisde naar de mooiste stre-
ken van de aarde om die vast te 
leggen op het doek. Maar ook 
haalde hij zijn inspiratie uit zijn 
eigen omgeving, zoals de haven 
van IJmuiden. ‘In kleuren zal hij 
bij ons blijven’, heet de videopre-
sentatie die in de museumboer-
derij te zien is. Ook is het boek 
‘Jan Makkes... een gedreven 
kunstenaar’ hier te koop. 

In elke vrouw schuilt een droomvrouw
Heemstede - ‘Fit, slank, voel je 
goed’. De dartele vlinder in het 
logo van LaRiva drukt precies 
het levensgevoel uit dat LaRiva 
aan haar cliëntes wil meegeven. 
Vitaliteit, levenslust, schoonheid 
en ten slotte een gevoel van vrij-
heid en luchtigheid, want het 
bereiken van deze idealen vergt 
geen ontmoedigende inspan-
ningen. LaRiva is een unieke 
plek waar vrouwen op een com-
fortabele manier gewicht kun-
nen verliezen, maar bovenal hun 
lichaam vormgeven volgens de 
eigen schoonheidsidealen.  

‘Schoonheid en geluk,’ zegt 
Renate, ‘zijn geen automatische 
neveneffecten van gewichts-
verlies. Er zijn vrouwen met een 
beetje overgewicht die er stra-
lend uitzien, omdat ze vol ener-
gie zijn. Maar er zijn ook vrou-
wen die wél afvallen en zich er 
niet prettig bij voelen.’ Door haar 
jarenlange ervaring met natuur-
lijke figuurcorrectie, weet Rena-
te dat afslanken zonder begelei-
ding een onzeker avontuur kan 
zijn. ‘Wie strenge diëten volgt, 
valt niet altijd op de gewenste 
plekken af,’ zegt ze. ‘Soms krijgt 
een vrouw die al slanke benen 
heeft nog dunnere kuiten, maar 
verliest ze geen kilo’s rond de 
taille. Afvallen is vaak een gok.’

Aan deze onzekerheden maakt 
LaRiva een einde. In haar insti-
tuut lukt het Renate daadwerke-
lijk om lichaamsdelen te ‘boet-
seren.’ Iemand die bijvoorbeeld 
mooie bovenarmen wil voor de 
zomermode van 2010, kan dat 
bereiken. Dat is te danken aan 
de unieke methode van het in-
stituut: de Thermo Fysische Me-
thode die al twintig jaar een in-
ternationaal succes is. 

‘De cliëntes,’ vertelt Renate, 
‘doen oefeningen in speciale 
warmtecabines, liggend op een 
matras. Zo kunnen ze totaal én 
plaatselijk afvallen. Slanke vrou-
wen kunnen met deze methode 
hun figuur onderhouden. Daar-
naast is er een ontspannen-
de Ozonzuurstoftherapie die de 
stofwisseling stimuleert en de 
cellulite vermindert. We bieden 

ook voedingsadviezen. Wie bij 
LaRiva binnenkomt, wordt vanaf 
het begin persoonlijk begeleid.’
Vrouwen kiezen bewust voor La-
Riva, zegt Renate. ‘Ik heb het 
gevoel dat ze een commitment 
met zichzelf aangaan. Ze willen 
veranderen, hun gezondheid en 
hun lichaam koesteren. Oude-
re vrouwen met reuma of rug-
klachten kunnen hier pijnloos 
aan hun conditie werken. Vrou-
wen in de overgang behouden 
er hun figuur en levenslust. Jon-
gere vrouwen met een veelei-
send gezinsleven, kunnen hier 
ontspannen.’ 

Er komen geen medicijnen aan 
te pas, geen strenge diëten of 
plastische chirurgie en toch 
kunnen de cliëntes in rela-
tief korte tijd radicaal verande-
ren. Renate: ‘Van de vrouw die 
tien kledingmaten verliest tot de 
vrouw die er tien jaar jonger uit-
ziet, omdat ze zich eindelijk ge-
lukkig voelt: ik zie ze opbloeien. 
In elke vrouw schuilt een droom-
vrouw. LaRiva wil haar vleugels 
geven.’

LaRiva, Raadhuisstraat 27 Heem-
stede 023 547 4419. www.lariva.
nl Open: maandag t/m donder-
dag 9-20.30 uur, vrijdag 9-16.30 
uur, zaterdag 10-13.00 uur.

Meet & Greet Lodewijk Hoekstra 
met gratis advies over uw gazon!

Heemstede - Op zaterdag 27 
maart a.s. heeft u een unieke 
kans om Lodewijk Hoekstra, 
bekend als  TV tuinman van Ei-
gen Huis & Tuin en ambassa-
deur van het Duurzaam Tuinie-
ren, te ontmoeten. 
De bevlogen tuinspecialist is 
van 13.00 tot 16.00 uur aan-
wezig in Tuincentrum De Oos-

teinde in Hillegom waar hij ad-
vies geeft over een duurzame 
aanpak voor een diepgroen en 
mosvrij gazon.
Hoekstra werkt nauw samen 
met ECOstyle, bekend van het 
ECOstyle 7-Stappenplan en 
producten als Gazon-AZ en 
AZ-Kalk.  Door te kiezen voor 
100% natuurlijke ECOstyle pro-

ducten en de 7 onderhouds-
stappen krijgt u een prachtig 
gazon met respect voor de na-
tuur.

Ga dus voor een diepgroen 
en mosvrij gazon op zaterdag 
27 maart naar tuincentrum De 
Oosteinde in Hillegom!
www.deoosteinde .nl

Het Service_Team van Heemstede
Dinsdagochtend 9 maart was ik in Groenendaal, zoals op dinsdag 
gebruikelijk, om te nordic walking.
Een prachtige zonnige morgen. We zijn dan met vriendinnen en 
hadden er een gezellige wandeling opzitten. Gezamelijk lopen we 
naar de parkeerplek waar ik mijn auto had geparkeerd. Ik pak 
mijn autosleutel en laat deze uit mijn hand schieten en niet te ge-
loven, verdwijnt deze sleutel door het rooster van een putje ach-
ter mijn auto.
Weg sleutel door het rooster, niets meer van te zien. Wat nu!!!

Toevallig komt er een gemeentewagen langs rijden en maakt mijn 
vriendin er mij attent op. We gaan de wagen achterna. Het blijkt 
een wagen van Service_Team Heemstede te zijn. Wat een geluk!
De medewerkers van dit serviceteam zijn direct bereid ons te 
helpen.
Met een ijzeren staaf lichtten ze het rooster omhoog en met een 
grote magneet brengen ze spontaan mijn autosleutel omhoog. 
Geweldig!!!
Langs deze weg wil ik ze nog hartelijk bedanken. Zegt het voort!
Agnes Inden, Heemstede.

INGEZONDEN

Schoolvolleybal 
toernooi in 
Groenendaal
Heemstede - Zaterdag 27 
maart organiseert de sectie 
volleybal van GSV Heemstede 
een schoolvolleybal toernooi in 
sporthal Groenendaal.
De afgelopen weken heeft de 
jeugdcommissie van de sectie 
volleybal van GSV Heemstede 
in samenwerking met de Neder-
landse Volleybal Bond op diver-
se basisscholen in Heemstede 
en omgeving introductielessen 

gegeven in het Cool Moves Vol-
ley, afgekort CMV. Dit is gedaan 
om volleybal en specifiek het 
CMV meer onder de aandacht 
van de jeugd te brengen. In het 
CMV leren de kinderen via di-
verse spelvormen de eerste be-
ginselen van het volleybal ken-
nen. Er wordt gewerkt in diver-
se niveaus. Specifiek de niveaus 
2 en 3 zijn aan de orde geweest. 
Als afsluiting van deze lessen 
kunnen de kinderen in een toer-
nooivorm het geleerde in prak-
tijk brengen. Dit toernooi wordt 
zaterdag 27 maart gehouden in 
Sporthal Groenendaal in Heem-
stede en duurt van 14.00 uur tot 
17.00 uur. 

Paasvoorstelling
Jan Klaeszen Klettert!
Regio - Jan Klaeszen wordt 
manusje van alles in een groot 
kasteel bij een koningin. Zij 
woont in een land waar de zon 
niet schijnt en het ijs en ijskoud 
is. De koningin is bedroefd, 
want niets wil meer groeien. Jan 
Klaeszen helpt haar, gaat op reis 
en ontmoet onderweg vreemde 
wezens.
Een spannende Paasvoorstel-
ling waarin Jan Klaeszen met 
de hulp van de kinderen de zon 
weer laat schijnen.
Te zien woensdag 31 maart, vrij-
dag 2, zondag 4, maandag 5 en 
woensdag 7 april 2010 bij Pop-
pentheater de Zilveren Maan  in 
de Aardappelkelder op Land-
goed Elswout te Overveen. 
Info en reserveren via tel: 06-
22946290 of via: www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl



Fietsen van Bennebroek 
naar de Veerplas
Bennebroek - Welzijn Bloemen-
daal, locatie Bennebroek, orga-
niseert op woensdag 31 maart 
een fietstocht naar de Veerplas. 
Hier vindt de officiële opening 
plaats van het fietsknooppun-
tennetwerk.
Het Nederlands Instituut voor 
Sport en Bewegen probeert de-
ze dag tussen 12.00 en 13.00 uur 
heel Nederland op de fiets te 
krijgen om een nieuw wereldre-
cord te vestigen. 
Welzijn Ouderen verzorgt deze 

dag een tocht van ongeveer 25 
kilometer, vanaf 11.30 uur ver-
zamelen bij Welzijn Bloemen-
daal in Bennebroek en om 11.45 
vertrek via een toeristische rou-
te naar de Veerplas. Daar wordt 
u ontvangen met muziek en een 
broodje. Om 13.15 uur voert de 
tocht weer terug naar Benne-
broek.
Aanmelden bij Welzijn Bloemen-
daal, locatie Bennebroek, tel. 58 
45 300, Bennebroekerlaan 5 te 
Bennebroek.
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Klassiek kamermuziekconcert 
in GGZ inGeest Bennebroek
Bennebroek – Op donderdag 1 
april, om 12.30 uur, vindt in GGZ 
inGeest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek 
een klassiek kamermuziekcon-
cert plaats. Het ensemble MA-
piano Duo, bestaande uit Aksa-
na Stahievitch, Maria Prokofieva, 
piano vierhandig, zal een gevari-
eerd klassiek programma bren-
gen. Het programma duurt 50 
minuten.
Aksana Stahievitch en Maria 
Prokofieva begonnen hun mu-
ziekstudie op zesjarige en vijf-
jarige leeftijd in Minsk. Zij stu-
deerden aan de Wit-Russische 
Muziekacademie alwaar zij in 
2004 een Bachelor  van Muziek 
behaalde. 
Aksana studeerde bij professor 
Zoya Kacharskaya en nam tij-
dens haar studies bij de Acade-
mie aan vele festivals en compe-
tities deel en trad op als solist en 
kamermusicus in Wit-Rusland, 
België, Duitsland en Nederland. 
In 2003 won Aksana een speci-
ale prijs tijdens het Internatio-
nale Rudolf Firkuśny pianocon-
cours in Praag. In 2006 heeft zij 
de tweede prijs gewonnen op 
het Scriabin pianoconcours en 
later derde prijs in het VIII Pia-
noconcours van Nikolai Rubin-
stein in Parijs. In 2008 Aksana 
studeerde zij aan het Conserva-
torium van Amsterdam (Master 
opleiding), o.l.v. Håkon Austbø 
en Naum Grubert.
Maria studeerde bij professor 
Valery Shatsky in Wit-Russische 
Muziekacademie. Zij studeerde 
verder in 2006/2007 aan het Ko-

ningin Elisabeth Muziek Kapel 
in Brussel  bij Abdel Rahman el 
Basha. Maria heeft verschillen-
de prijzen en diploma’s gewon-
nen tijdens internationale wed-
strijden o.a. de M.K. Oginsky  in-
ternational pianoconcours  (Wit-
Rusland), Frankrijk Concours, 
Carlo Soliva international  piano-
concours (Italy), Young Soloists  
European concours (Luxem-
bourg), “Euroregion” Interna-
tional  pianoconcours (France),  
Emmanuel  Durlet   International  
pianoconcours (Belgium), Andre 
Dumortier International piano-
concours (Belgium).
Momenteel studeert Maria aan 
het Conservatorium van Am-
sterdam, alwaar zij studeert bij 
Naum Grubert en haar Master 
van Muziek diploma hoopt te 
behalen. 
Aksana en Maria begonnen als 
duo begin 2009. Zij concerteer-
den met verschillende program-
ma’s in Wit-Rusland en Neder-
land.

Landgoed Leyduin. Foto: N. van Nunen.

Excursie voor het hele gezin
Speuren naar eekhoorns op Leyduin
Heemstede - Een pluimstaart, 
oorpluimpjes en een mooie brui-
ne vacht; de eekhoorn. Het is 
een van de meest geliefde zoog-
dieren in Nederland. Op zater-
dag 27 maart gaat boswachter 
Ron Dam van 10.30 tot 12.00 uur 
met u op zoek naar eekhoorns. 
Hij doet dit samen met Clarence 
Wever die alles van deze beest-
jes weet.
Hoog in de boomkruinen ma-
ken eekhoorns nesten van re-
pen bast, gras en mos.  Ze leven 
van noten, eikels en zaden uit 
dennenappels. Maar ook pad-
denstoelen, insecten en zelfs 
eieren staan op het menu. Net 
als veel andere knaagdieren 
leggen eekhoorns een winter-
voorraad aan. Op het landgoed 
komt een aantal nesten voor en 
met een beetje geluk is het dier-
tje ook te zien. Maar landgoed 
Leyduin heeft meer te bieden. 
Misschien komt u een ree tegen 
of vogels zoals de boomklever, 
grote bonte specht en bijzonde-
re mezen. Deze excursie is een 
echte aanrader voor gezinnen 
met kinderen. 
Aanmelden is noodzakelijk en 

kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel.088-0064455. De kosten be-
dragen 6,50 euro, Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 2 op de grens van 

Heemstede en Vogelenzang. Het 
ligt 2 km ten zuiden van NS sta-
tion Heemstede/Aerdenhout, 
aan de westzijde van de Leidse-
vaart. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl

Fotograaf: Enno Keurentjes.

Theaterconcert
Maarten van Roozendaal 
‘Zonder vrienden’
Heemstede - Na de tournee 
Maarten van Roozendaal en 
noem het maar vrienden, is het 
even tijd voor bezinning. Kort-
om: terug naar de basis. Maar-
ten van Roozendaal zonder 
vrienden wordt een theatercon-
cert dat hij solo speelt in de klei-
ne zalen. De liederen zoals ze 
ooit geschreven zijn: een man, 
een piano, een stem. Eenvoudig 
van opzet, overdonderend in uit-
voering. Een blauwdruk van het 
werk waarmee hij de afgelopen 
vijftien jaar door Nederland ge-

toerd heeft, met een tipje van de 
sluier over waar hij op dat mo-
ment mee bezig is. 

Meer info over Maarten:
www.maartenvanroozendaal.nl

In de Luifel
Zaterdag 3 april is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro. CJP/65+ 15,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/
m vrijdag van 9.00 uur  tot 16.00 

uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zangkoor De Boterblommen 
in Het Overbos

Heemstede - Het Zangkoor 
De Boterblommen treedt zon-
dag 28 maart op in Het Over-
bos. Onder leiding van Marij-
ke Kots zingen de leden van 
dit koor gezellige en beken-
de liedjes. Met een humoristi-
sche noot praat Marijke Kots 
de liedjes aan elkaar. Voor de 

muzikale omlijsting zorgen de 
leden van De Boterblommen 
zelf.
Aanvang 15.00 uur, de zaal 
is vanaf 14.30 uur open. Toe-
gang: 4,- euro.
Adres: Zorgcentrum Het Over-
bos, Burg. van Lennepweg 35 
in Heemstede.

Vlooienmarkt Heemstede
Heemstede - Zondag 28 maart a.s. wordt een grote vlooien-
markt met ruim 125 kramen gehouden in Heemstede. In sport-
centrum Groenendaal aan de Sportparklaan 16 staan die dag 
vele marktkooplieden-voor-één-dag in de grote sporthal met 
een keur aan gebruikte goederen. Niet alleen kleding en speel-
goed, maar ook antiek en curiosa zijn hier te vinden. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.00 uur en de entreeprijs bedraagt 2 euro 
per persoon. Kinderen t/m 11 jaar en onder begeleiding hebben 
gratis toegang tot de markt.

Wegens grote belangstelling zal er op 11 april een extra markt 
gehouden worden in sportcentrum Groenendaal deze is al bij-
na volgeboekt dus wees er snel bij voor de laatste binnenmarkt 
in Heemstede. 

Voor meer informatie of reserveringen kunt u (dagelijks van 
9.00 tot 19.00 uur en in het weekend tot 17.00 uur) bellen naar: 
organisatieburo Mikki, 0229-24 47 39/24 4649. Of kijk op inter-
net: www.mikki.nl.

Plexywood op 
vrijdag voor 
jongeren
Heemstede - Filmhuis Plexy-
wood is weer geopend op vrijdag 
2 april! We gaan de nieuwste en 
leukste DVD van dit moment be-
kijken. Vòòr de film is de Cook – 
eat – meet & greet. Als je hieraan 
meedoet mag je gratis blijven bij 
‘t Is weer Vrijdag. Kom ook voor 
een avond vette lol met leeftijd-
genoten, vrienden en vriendin-
nen. ‘t Is weer Vrijdag is altijd in 
de jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel,  Herenweg 
96, Heemstede. Tijd: 20.00-22.00 
uur. Je hoeft je niet op te geven.
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Ook Bennebroek doet mee
Wereldrecordpoging opent nieuw 
fietsroutenetwerk Zuid Kennemerland 

De gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude organiseren in 
het kader van de opening van 
het nieuwe fietsroutenetwerk 
fietstochten naar de Veerplas 
in Haarlem. Belangstellenden 
kunnen met betrokken wethou-
ders en ambtenaren meefietsen 
langs recreatieve fietsroutes. 
Enige praktische informatie:
- Bloemendaal, verzamelen om 
11.30 uur bij het gemeentehuis, 
Bloemendaalseweg 158 te Over-
veen, vertrek fietsers: 11.45 uur.
- Bennebroek (gemeente Bloe-
mendaal), verzamelen om 11.30 
uur bij Welzijn Bloemendaal lo-
catie Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5, vertrek fietsers: 11.45 
uur.
- Haarlem, verzamelen om 11.45 
bij het Stadhuis, Grote Markt 
2 te Haarlem, vertrek fietsers: 

12.00 uur.
- Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, verzamelen om 11.45 
uur bij het raadhuis, Haarlem-
merstraatweg 51 te Halfweg, 
vertrek fietsers: 12.00 uur.
De fietstochten eindigen bij Sap-
laza aan de Veerplas in de Waar-
derpolder. Hier kunnen fietsers 
zich tussen 12.30 en 13.30 uur 
inschrijven als deelnemer aan 
de wereldrecordpoging en de 
opening van het fietsroutenet-
werk. Alle deelnemers aan de 
opening krijgen bij Saplaza een 
gratis lunch aangeboden en een 
klein cadeautje voor op de fiets.
Om de wereldrecordpoging en 
de opening van het fietsrou-
tenetwerk een feestelijk tint-
je te geven, zijn ludiek aange-
klede en bijzondere fietsen van 
harte welkom. De recordpoging 
en opening worden gesteund 

Regio - Woensdag 31 maart vindt in het kader van de lande-
lijke campagne ‘Heel Nederland Fietst’ een wereldrecordpo-
ging plaats om zoveel mogelijk Nederlanders te laten fietsen 
die dag. Inwoners uit de regio Zuid Kennemerland kunnen ook 
deelnemen aan deze wereldrecordpoging door mee te fietsen 
in verschillende recreatieve fietstochten die de regiogemeen-
ten op 31 maart organiseren ter gelegenheid van de opening 
van het fietsroutenetwerk Zuid Kennemerland. Zo kunnen 
mensen in Haarlem om 12.00 uur vanaf de Grote Markt mee-
fietsen naar de Veerplas in een bonte stoet met een fietsend 
muziekkapel, BMX-crossfietsers en oude en nieuwe gemeen-
teraadsleden en wethouders.

door fietsspecialist ’t Mannetje 
en Vrumona.
De landelijke campagne ‘Heel 
Nederland Fietst!’ is een initiatief 
van de Fietsersbond en het Ne-
derlands Instituut voor Sport en 
Bewegen (NISB). 
Deelnemers die niet meedoen 
aan de opening van het fietsrou-
tenetwerk kunnen zich voor de 
wereldrecordpoging die op 31 
maart plaatsvindt inschrijven via 
de website www.heelnederland-
fietst.nl.

Fietsroutenetwerk 
Zuid Kennemerland
Het nieuwe bewegwijzeringsy-
steem voor recreatieve fietsers in 
Zuid Kennemerland maakt ge-
bruik van bestaande fietspaden 
en autoluwe landelijke wegen. 
De plaatsen waar de verschil-
lende routes splitsen in het net-
werk, de keuzepunten, vormen 
de knooppunten. Elk knooppunt 
heeft een uniek nummer. Door 
telkens bij een knooppuntnum-
mer een traject te kiezen naar 
weer een volgend knooppunt-
nummer kan men naar eigen in-
zicht zelf een fietstocht samen-
stellen. Op knooppunten staan 
borden met een plattegrond en 
langs de routes staan borden die 
de richting naar de knooppunten 
aangeven. 

Bridgeclub Bel Air
A lijn: Voor de derde keer hebben Irma v. Roosmalen en Tine Post-
huma de serie gewonnen en zij staan dan ook terecht aan kop 
voor het kampioenschap. Zij hebben een voorsprong van 45 pun-
ten op Jan en Joop Warmerdam. Het is dus zo goed als zeker 
de titel geprolongeerd gaat worden. Anita v.d. Meulen liet verstek 
gaan en gaf daarmede haar plaats in de A lijn op. Samen met haar 
partner Joke v. Dam zal zij moeten proberen om terug te komen. 
André Mesman probeerde samen met Joke v.d. Lans zijn plaats 
in de A lijn te behouden, maar de 46,67% was onvoldoende om 
zijn, op vakantie zijnde partner Martien Mesman blij te maken. An 
Heemskerk en Henk Vledder stonden redelijk veilig maar met een 
score van 38,33% viel ook voor dit paar het doek. Theresia v.d. 
Horst en Matthieu Lommerse voegden weer 2 punten (6 SANS) 
bij hun slemtotaal en hebben nu een voorsprong van 5 punten op 
Hannie Koek en Yvon Tromp.
B lijn: Met een score van 59,17% pakten Lucie Doeswijk en Siem 
v. Haaster de winst op deze avond en gelijk ook de eerste plaats in 
de serie, zodat zij zich weer gaan meten met de paren in de A lijn. 
Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal werden tweede maar hebben 
maar 2 keer samen gespeeld, omdat Tiny met vakantie was. Hier-
door was promotie onmogelijk geworden. Riek en Gerard Hage-
man eindigden op de vijfde plaats en zij profiteerden daarvan. Riek 
en Nico Timmers zijn weer terug in de A lijn en nu maar hopen dat 
het langer duurt dan een serie. Dat is ook van toepassing op Ali 
Boeder en Roos v.d. Elst. Zij hebben nu al “slapeloze nachten”van 
het feit dat zij in de A lijn zitten, terwijl dat toch ook gewoon men-
sen zijn. Maria en Ton Bruseker hebben het net gered. Hun score 
van 52,92 was voldoende om in de B lijn te blijven. Ook Toos v.d. 
Tweel en Albert v.d. Moolen kwamen met 57,08% goed voor de 
dag en konden het vege lijf redden. Els Zonneveld liet haar partner 
Nettie v. Egmond de kastanjes uit het vuur halen. Netty speelde 
met Wieck v. Baars en zij kwamen tot 50,75%, Maar dat was niet 
voldoende. Ook Ina Langeveld en Ria Brandwijk konden de druk 
van presteren niet aan. Met 38,75% moesten zij de B lijn verlaten.
C lijn: Fia de Kluijver en Marry Mesman stonden op plaats acht en 
met een score van 62,92% klommen zij op naar de tweede plaats 
en een plaats in de B lijn was hun deel. Corrie Warmerdam en Bert 
Spreeuw konden de spanning niet aan en met 46,67% vielen zij 
weg uit de top vier. Rietje Koopman moest het weer met een inval-
ster doen en dit keer was Madelon Meijer de gelukkige. Ondanks 
de maximale score (55%) was promotie toch al onmogelijk om-
dat zij samen met Ingrid Roosendaal te vaak met een invaller had-
den gespeeld. Hilda en Henk Uittenbroek hadden de hoop op pro-
motie al opgegeven. Zij scoorden 58% en kwamen daarmede op 
plaats vier uit en dat gaf recht op promotie. Emmy en Jan v. Stijn  
konden door een score van 52,33% de laatste plaats overdoen aan 
Lucia Robijns en Truus Rekké. 
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Haarlem Voices in de Oude Kerk
Regio - Zondag 28 maart treedt 
in de Oude Kerk Spaarndam het 
vocaal ensemble: Haarlem Voi-
ces op. Haarlem Voices is een 
jonge en ambitieuze groep van 
12 zangers en zangerfessen 
die voor een groot deel afkom-
stig zijn van de Haarlemse Koor-
school St. Bavo.
Het repertoir heeft zich in kor-
te tijd flink uitgebreid en telt tal 
van religieuze en wereldlijke 
werken uit heden en verleden.
Naast de eigen concerten was 
Haarlem Voices onder meer te 
beluisteren op de slotconcerten 
van het Festival Oude Muziek in 
Hoorn en de Kathedrale Orgel-
serie in Haarlem. Ook trad het 
koor op in het Concertgebouw 

met Herman van Veen en Jani-
ne Jansen. In juni 2007 won het 
koor de eerst prijs in de catego-
rie Kamerkoor van het Neder-
lands Koorfestival. Aan Haar-
lem Voices heeft de Haarlemse 
musicus Jan Valkestijn zijn mo-
tet: “When David Heard” opge-
dragen. In 2008 bracht Haarlem 
Voices haar eerste cd: “What 
Sweeter Music”uit. Tijdens hun 
optreden zingen zij o.a. wer-
ken van: Byrd, Kuhnau, Haydn, 
Bruckner, Poulenc Nystedt en 
Bennett. Aanvang: 15.00 uur 
(kerk open: 14.30 uur). Toegang: 
7,- euro, incl. glas wijn na afloop. 
Oude Kerk, Kerkplein, Spaarn-
dam. Meer info: www.vrienden-
oudekerk.nl

Gratis concert Holland Symfonia 
tijdens presentatie seizoensbrochure
Regio - Holland Symfonia pre-
senteert op dinsdagavond 30 
maart 2010 zijn nieuwe seizoens-
brochure tijdens een speciaal 
miniconcert. Op die avond spe-
len een fagottrio en strijkkwin-
tet uit het orkest. Op het pro-
gramma staan onder andere het 
Eerste deel uit het ‘Strijkkwintet’ 
van Schubert en de ‘Polka’ van 
Sjostakovitsj. De avond wordt 
gepresenteerd door de Vrienden 
van Holland Symfonia.
In aanwezigheid van chef-diri-
gent Otto Tausk geven artistiek 
adviseur Paul de Kok en Pro-
ductiehuismanager Joris Nas-
senstein een toelichting op het 
concertprogramma van sei-
zoen 2010/2011. Ook het klas-
sieke aanbod van de Philharmo-
nie komt aan bod, deze zal wor-
den toegelicht door Liesbeth de 
Boer.
Na de presentatie wordt aan al-
le aanwezigen de nieuwe sei-
zoensbrochure – die op 1 april 
2010 officieel uitkomt – uitge-

reikt. Na afloop is er gelegenheid 
om Paul de Kok en Joris Nas-
senstein persoonlijk te bevragen 
over de programmering van het 
nieuwe seizoen. Bezoekers van 
de seizoensbrochurepresenta-
tie krijgen op de avond een ex-
tra korting van 10% bij aankoop 
van een van de abonnementen-
series. De bijeenkomst wordt af-
gesloten met een hapje en een 
drankje. 

De seizoensbrochurepresenta-
tie, inclusief het concert, is gratis 
toegankelijk. Vanwege de te ver-
wachten opkomst is reserveren 
gewenst. Aanmelden kan per 
e-mail: info@hollandsymfonia.
com, via nummer 088 – 796 36 
00 of via de kassa van de Phil-
harmonie: 023 – 521 12 12.

Seizoensbrochurepresentatie
Holland Symfonia
Philharmonie Haarlem, Kleine 
Zaal
Aanvang: 20.15 uur

Heemstede - Op zondag 
28 maart is er weer een leu-
ke en spannende voorstelling 
in Lilaluna Verteltheater. De 
voorstelling heet “Het grote 
geheim van ridder Rudolf”.
Ridder Rudolf, de oudste 
zoon van de Ridderkoning, 
is een erg bange ridder. Zijn 
vader vindt dat verschrikke-
lijk. Want hoe kan zo’n bange 
ridder nou zijn opvolger wor-
den? Hij probeert van alles 
om van zijn zoon een stoere 
ridder te maken. Niets lijkt te 
lukken, maar dan…….
Als je wilt weten hoe dit af-
loopt, kom dan lekker luiste-
ren en genieten in het thea-
ter van Lilaluna Verteltheater 
aan de Ir. Lelylaan 10 (oude 
Nova-college) in Heemstede.
De voorstelling begint om 
14.30 uur en is geschikt voor 
kinderen vanaf 4 jaar, maar 
ook voor hun ouders en 
grootouders.
Kaarten kosten 6.50 euro per 
kind en 7.50 euro per volwas-
sene (dit is inclusief drinken 
en iets lekkers).
Graag van te voren kaarten 
reserveren op info@lilaluna.
nl of bel naar 023-5475892.

Lilaluna 
Verteltheater
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In stilte op weg naar Pasen in Bennebroek
Bennebroek - De week voor 
Pasen wordt de Stille Week 
genoemd als voorbereiding 
op het grote feest van Pasen. 
Om deze week intens te kun-
nen beleven zal in die week el-
ke dag een bijeenkomst zijn in 
de Protestantse gemeente Het 
Trefpunt.
Maandag 29, dinsdag 30 en 
woensdag 31 maart zijn er Ves-

pers, ‘s avonds om 19.00 uur.
Op Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag zal de cantorij mede-
werking verlenen en beginnen 
de diensten om 19.30 uur.

Stille Zaterdag is de Paaswa-
ke om 21.00 uur, voorgan-
ger is ds. A.J.O.van der Wal uit 
Hoofddorp. Eerste Paasdag,op 
het feest van de Opstanding, 

wordt gejubeld samen met het 
koor ‘The Trumpets of the Lord’ 
o.l.v. Rob van Dijk. Ds. Nak-Vis-
ser zal deze dienst leiden. Deze 
dienst begint om 10.00 uur.
Een ieder is van harte welkom 
en met name ook de jeugd van 
alle leeftijden!

Voor meer informatie: www.
pkntrefpunt.nl

Heemstede – Supermarkt 
PLUS verrast het hele jaar door 
met een lijn bijzondere produc-
ten die PLUS appétit heet. Voor 
de Paasdagen is het PLUS ap-
pétit assortiment uitgebreid 
met nieuwe producten. Om 

thuis lekker  te ontbijten, lun-
chen en dineren met de fami-
lie. De producten zijn makkelijk 
te  bereiden, vers en van hoge 
kwaliteit. 
 
Paasassortiment
Voor het maken van de Paas 
brunch, diner, voor bij de kof-
fie of tussendoor zijn een  aan-
tal artikelen geselecteerd: oa. 
vogeleitjes hazelnoot Praline 
en Champagne Amaretto, am-
bachtelijke verpakte muffins, 
italiaans breekbrood met een 
olijfolieschaaltje, Paastaart, Ita-
liaanse vleeswaren, aardbeien 
Champagne confiture, gevulde 
advocaat flensjes, zalmcarpac-
cio met pijnboompitten en vi-
naigrette, gevulde scharreleie-
ren met spekreepjes en kaas-

Biologische paasactiviteiten op 
clubdag Kids For Animals
Regio - Met Pasen voor de 
deur vraagt Kids For Ani-
mals, de jeugdafdeling van 
de Dierenbescherming Haar-
lem, op zondag 28 maart 
aandacht voor Biologica. De 
clubdag bij het NME-cen-
trum in de Stadskweektui-
nen in Haarlem staat in het 
teken van een biologische 
paasbrunch, ‘Adopteer een 
kip’, paasknutselactiviteiten 
en diverse spelletjes.

Biologica
Biologica is de Nederlandse or-
ganisatie voor biologische voe-
ding en landbouw en is beden-
ker van bijvoorbeeld acties als 
‘Adopteer een Kip’ en ‘Adop-
teer een Appelboom’. Biologica 
werkt aan onderzoek ter bevor-
dering van het dierenwelzijn, 
de gezondheid, biodiversiteit, 
een gezond klimaat en verbe-

tering van de biologische pro-
ductieketen. Hun motto is: Je 
kunt kiezen met je vork!
 
Paasbrunch & Workshop
Fabiogé eieren
Met Pasen mag een paas-
brunch niet ontbreken. Daar-
om zullen de kids op zondag 
28 maart in de ochtend starten 
met de voorbereidingen voor 
een biologische paasbrunch. 
De paastafel wordt versierd 
met zelfgemaakte paasknutsels 
en er wordt natuurlijk samen 
gebruncht. De workshop ‘Fabi-
ogé eieren’ is een knipoog naar 
Peter Carl Fabergé, die ‘juwe-
len’ in de vorm van paaseieren 
maakte als paasgeschenk voor 
de Russische tsaren. Tijdens 
deze workshop kunnen de kids 
creatief aan de slag met biolo-
gische eieren. Het middagpro-
gramma van de clubdag wordt 

gevuld met een speurtocht, 
paaseieren schilderen, pan-
nenkoeken bakken, knutselen, 
spelletjes en schminken. KFA 
heeft als doel geld in te zame-
len om dit jaar opnieuw een kip 
te kunnen adopteren.
 
Informatie en aanmelding
Voor meer informatie, de pro-
grammatijden en aanmelding 
voor één of meerdere activi-
teiten kan contact worden op-
genomen met KFA via kfa@
dbhaarlem.nl of 06 17115885. 
De kosten voor de paasbrunch 
bedragen 4 euro voor leden 
en 5 euro voor niet-leden (in-
cl. brunch). De kosten voor de 
workshop ‘Fabiogé eieren’ zijn 
2,50 euro voor leden en 3,50 
euro voor niet-leden. Deelna-
me aan de spelletjes en doe-
middag kost 5 euro voor leden 
en 6 euro voor niet-leden. 

Heerlijk pasen met PLUS

peterselie en provencaals 
lamsfilet.  De artikelen zijn 
vanaf 22 maart verkrijgbaar in 
alle PLUS supermarkten. 
PLUS vindt u aan de Jan van 
Goyenstraat.

Pasen in speeltuin Floragaarde
Regio - Speeltuin Floragaarde 
laat ook dit jaar het Paasfeest 
niet ongemerkt voorbijgaan dit 
jaar. Speeltuinbegeleidster An-
neke begint al op Goede Vrij-
dag, 2 april van 14.00-16.00 
uur, met een paaskuiken knut-
selen voor peuters en kleuters. 
Entrée is  1 euro (0,50 voor le-
den) per kind + begeleider.
Op 2e paasdag, maandag 5 
april 10.30 tot 12.00 uur, orga-
niseren de Floramoeders voor 

kinderen van 2 – 8 jaar paas-
haasoren knutselen en daar-
na buiten eieren zoeken. Mis-
schien zien ze de Paashaas zelf 
ook nog wel! Voor de ouders 
staat uiteraard de koffie en het 
paasbrood klaar.
Locatie: speeltuingebouw Flo-
ragaarde, Van Oosten de 
Bruijnstraat 62 in Haarlem (in-
gang gele deuren). Kosten: 
2,50 per kind euro per kind in-
clusief een glaasje limonade. 

Heemstede - Het heeft even geduurd maar de bolletjes 
van krokussen en narcissen knappen nu open en laten hun 
kleurenpracht zien. Hèhè, eindelijk komt het voorjaar er aan! 
Dat hadden we nu net nodig. Winterjassen naar zolder en 
warme laarzen achter in de kast. Het is tijd voor wat lichter 
kleedwerk! En het terras natuurlijk. Het voorjaar lonkt. Ook 
een vrolijke lentefoto? Mail naar: redactie@heemsteder.nl
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Woensdagmiddagclub 
gaat knuffellammetje 
maken
Heemstede - Op woensdag 31 
maart maken de kinderen bij 
de Woensdagmiddagclub met 
stof, naald en draad een knuf-
fellammetje. Kinderen die niet 
zo van knutselen houden kun-

nen meedoen met een bord- of 
kringspel of lekker buiten spe-
len. De woensdagmiddagclub 
is elke woensdag van 13.30-
15.15 uur bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer: 3,50 euro, een 
kaart voor 10x kost 30,00 euro. 
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden.



de Heemsteder  - 24 maart 2010 pagina 17

Regio – Bevrijdingspop Haar-
lem bestaat dit jaar 30 jaar en 
achter de schermen wordt er 
hard gewerkt om deze bij-
zondere editie van het oud-
ste bevrijdingsfestival in Ne-
derland tot een succes te ma-
ken. De organisatie –bestaan-
de uit louter enthousiaste vrij-
willigers uit Haarlem en om-
geving- is op zoek naar extra 
vrijwilligers in de aanloop naar 
en tijdens het evenement op 4 
en 5 mei. Om deze extra men-
sen te werven, start Stichting 
Bevrijdingspop vanaf 6 maart 
een abricampagne met de slo-
gan: ‘Hé jij daar! Bevrijdings-
pop heeft je nodig.’

“Vrijwillig meewerken aan zo’n 
groot en belangrijk festival is 
behalve nuttig ook hartstikke 
leuk. Je leert bovendien veel 
enthousiaste mensen ken-
nen,” legt Marloes Romeijn uit. 
Marloes is verantwoordelijk 
voor vrijwilligerswerving bin-
nen Bevrijdingspop: “Dit jaar 
hebben we extra mensen no-
dig voor onder meer catering, 
op de markt en voor het kin-
derfestival. De markt bestaat 
uit bijna 100 kraampjes. Dat 
moet goed worden georgani-
seerd en begeleid. Ook zijn we 
op zoek naar extra ondersteu-
ning voor het onderdeel ‘ser-
vice’. Deze vrijwilligers zijn het 
aanspreekpunt voor de bezoe-
kers, en letten extra op de vei-
ligheid van iedereen.”

Kinderfestival
Een ander onderdeel binnen 
het jubilerend Bevrijdingspop 
is het kinderfestival dat dit 
jaar professioneel wordt aan-
gepakt. Ook hiervoor is de or-
ganisatie op zoek naar vrijwil-
ligers die goed zijn in de om-
gang met kinderen en het 

leuk vinden om samen met 
hen te knutselen, te tekenen 
of ze te schminken. Ook voor 
het promoten van Bevrijdings-
pop kan de organisatie extra 
vrijwilligers gebruiken. Ieder-
een die het leuk vindt om met 
een groep de stad in te gaan 
en het festival in the spotlight 
te zetten, is welkom. Men-
sen met vernieuwende idee-
en over hoe de organisatie de 
promotie kan aanpakken, met 
behulp van bijvoorbeeld social 
media.

Begin dit jaar zijn de eerste 
namen bekend gemaakt van 
de artiesten die zullen optre-
den tijdens Bevrijdingspop 
Haarlem. Zo reist Junkie XL 
samen met Guus Meeuwis en 
Boris (+ Wicked Jazz Sounds) 
dit jaar naar Haarlem. Namen 
van andere artiesten worden 
bekend gemaakt via de media 
en de website.
Opgeven als vrijwilliger kan 
voor uiteenlopende discipli-
nes. Een overzicht en de in-
schrijfmogelijkheid is te vin-
den op: www.bevrijdingspop.
nl/site/disciplines

Over Bevrijdingspop
Stichting Bevrijdingspop or-
ganiseert al sinds 1980 jaar-
lijks het bevrijdingsfestival 
in Haarlem - Noord-Holland. 
Zo’n 450 vrijwilligers werken 
hard mee aan dit unieke fes-
tival. Het bevrijdingsfestival 
biedt nationale en internatio-
nale artiesten een podium en 
geeft 150.000 toeschouwers 
elk jaar weer een mix van he-
dendaagse popmuziek, alter-
natieve muziek, straattheater 
en kinderentertainment. Sinds 
2008 organiseert Bevrijdings-
pop ook een klassiek herden-
kingsconcert op 4 mei.

Hé jij daar!
Bevrijdingspop zoekt

dit jaar extra vrijwilligers

Goede Vrijdag in Philharmonie
Matthäus Passion door COV Haarlem
Regio - De volgend jaar 100- 
jarige COV Haarlem voert op 
Goede Vrijdag 2 april in de 
Haarlemse Philharmonie, bege-
leid door RBO Sinfonia en sa-
men met Heleen Koele (so-
praan), Martine Straesser (alt), 
Falco van Loon (tenor - Evange-
list), Hans Christian Hinz (bas - 
Christus), Martijn Sanders (bas 
- aria’s), Rodrigo del Poso (te-
nor - aria’s), Matthias Havinga 
(orgel) en het Kinderkoor Wa-
terland, de Matthäus Passion uit 
van Johann Sebastian Bach. Het 
geheel staat onder leiding van 
dirigent Harry Brasser. 
De Christelijke Oratorium Ver-
eniging Haarlem, de COV Haar-
lem, bracht voor het eerst in 
1929 de Matthäus Passion in 
Haarlem ten gehore. Het con-
cert vond plaats in de Haarlem-
se Concertzaal, het latere Con-
certgebouw en nu de Philhar-
monie, onder leiding van Geor-
ge Robert, precies 200 jaar na 
de première in de Thomaskir-
che te Leipzig, toen onder lei-
ding van Bach zelf. Daarmee 
was een mooie Haarlemse tradi-
tie geboren. Alleen in 1936 (25-
jarig jubileum) en in de oorlogs-
jaren 1941-1945 werd het werk 
niet uitgevoerd. 
Vóór 1929 werd de Matthäus 
Passion slechts vijf maal in 
Haarlem ten gehore gebracht 
door het toenmalige Haarlemse 
Toonkunstkoor. De eerste keer 
rond 1894 met het pas opge-
richte Amsterdamse Concertge-

bouworkest, de tweede keer in 
1912 met het Residentieorkest 
en tussen 1922 en 1927 nog drie 
maal in de Grote Kerk, georga-
niseerd door en met medewer-
king van de Haarlemse Bachver-
eniging.
Aan de uitvoering op 22 maart 
1929 werkten mee: Jo Vincent, 
sopraan, Jacq. Repelaer van 
Driel, alt, Jac. van Kempen, te-
nor en Willem Ravelli, bas. Ge-
orge van Renesse bespeelde 
het clavecimbel en Piet Halsema 
het Cavaillé-Coll orgel dat nau-
welijks vijf jaar daarvoor door 
George Robert als stadsorga-
nist was ingewijd. Een versterk-
te Haarlemsche Orkest Vereni-
ging, voorloper van het Noord-
hollands Philharmonisch Orkest, 
verzorgde de begeleiding. De 
entreeprijzen bedroegen f 3,60 
en f 2,40. Voor één gulden kon 
de Generale Repetitie worden 
bijgewoond. 
Al in 1930 werd als begelei-
dend orkest gekozen voor het 
Utrechts Stedelijk Orkest, het 
latere Utrechts Symphonie Or-
kest, een samenwerking die tot 
en met 1946 zou blijven voort-
duren. Zowel in 1946 als in 1947 
werden drie concerten gege-
ven. Daarna eerst twee en ver-
volgens één concert per jaar. In 
1947 werd opnieuw de Haar-
lemsche Orkest Vereniging in de 
arm genomen, in het begin nog 
wel versterkt. De COV zou de-
cennialang met dit orkest, dat 
in 1953 zijn naam veranderde in 

Noordhollands Philharmonisch 
Orkest, verder werken. Pas toen 
dit orkest in 2002 met het Neder-
lands Balletorkest werd samen-
gevoegd tot het huidige Holland 
Symfonia en het orkest steeds 
minder tijd ging reserveren voor 
koorbegeleiding moest naar al-
ternatieven worden omgezien. 
Sindsdien hebben tal van orkes-
ten de COV-uitvoeringen van de 
Matthäus Passion, tegenwoor-
dig steeds op Goede Vrijdag, in 
Haarlem begeleid. 
In de afgelopen 81 jaar ston-
den de Matthäusuitvoeringen 
en de andere concerten van de 
COV Haarlem onder leiding van 
achtereenvolgens George Ro-
bert (tot 1966), Piet Kiel jr. (1966 
– 1976) en de huidige dirigent 
Harry Brasser (1976 – nu). 

Benefietconcert ‘Hooglied’ 
in Sint-Josephkerk
Regio -Op zondag 28 maart om 
15.00 uur geeft het Vocaal En-
semble Kwarts een benefiet-
concert in de Haarlemse Sint-
Josephkerk (Jansstraat 43). Dit 
unieke concert bestaat geheel 
uit vocale muziek op teksten uit 
het Bijbelse boek Hooglied. 
Als één van de meest poëtische 
teksten uit de Bijbel is het Hoog-
lied een verzameling gedichten 
en gezangen die de liefde tus-
sen man en vrouw loven. Waar 
sommigen in die teksten een 
symbolisering van de ideale lief-
de volgens ‘Gods wil’ zien, he-
kelen anderen hun profane ka-
rakter. Die verscheidenheid aan 
mogelijke interpretaties vindt 
zijn weerklank in de vele com-
posities die al vanaf de vroege 
Renaissance door het Hooglied 
zijn geïnspireerd. 

De zangers van Kwarts laten in 
een afwisselend programma ho-
ren hoe musici uit heel Europa 
sinds de 15e eeuw het Hooglied 
hebben geïnterpreteerd. Naast 
stukken van onder anderen Pa-
lestrina, Dunstable, Tomkins, 
Franck en Schütz, laat Kwarts ook 
modernere klanken van compo-
nisten uit de 20e eeuw als Wal-

ton en Willan horen. Bijzonder is 
ook het Canticum Canticorum II 
van de hedendaagse Britse com-
ponist Ivan Moody. Dit werk werd 
gecomponeerd voor het beroem-
de Hilliard Ensemble. De oosters 
klinkende harmonieën voeren de 
luisteraar verrassend terug in de 
tijd, naar de oorsprong van deze 

liefdesteksten.
Vocaal Ensemble Kwarts werd 
in 1988 door acht enthousias-
te amateurszangers uit Haarlem 

opgericht. In de loop der jaren is 
het ensemble gegroeid tot een 
kamerkoor van zeventien zan-
gers. Sinds januari 2010 is het 
koor een nieuwe koers gaan va-
ren met de jonge dirigent Ger-
rit Maas – die zijn sporen ove-
rigens ruimschoots heeft ver-
diend. Voor meer informatie 
over Kwarts kunt u de website 
bezoeken: www.vocaalensem-
blekwarts.nl.
Het concert is gratis toeganke-
lijk. Na afloop wordt een deur-

collecte gehouden die geheel 
ten goede komt aan de restau-
ratie van het monumentale orgel 
van de Sint-Josephkerk. 

Kerkdienst
Spaarne Ziekenhuis
Regio - Zondag 28 maart om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal in 
het Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek. De kerk-
zaal bevindt zich op de begane 
grond naast het restaurant). 
Voorganger is pastor F. Bossink. 
De zang wordt ondersteund door 
het Exoduskoor uit Hillegom. 
(communieviering)

Overlast Ierse 
klusjesmannen
Regio – Bij de politie zijn de 
afgelopen weken diverse mel-
dingen binnengekomen van 
verontruste inwoners die te ma-
ken hebben gehad met zoge-
naamde Irish Travellers.
Het blijkt dat enkele Ieren op 
een nogal agressieve manier 
diensten als tuinpaden vegen of 
andere klusjes hebben aange-
boden. Op een zodanige manier 
dat degene die benaderd wordt, 
niet meer durft te weigeren.
Deze groep Ieren opereert lan-
delijk, is zeer mobiel, heeft geen 

vaste woon- of verblijfplaats en 
verblijft vaak op campings zegt 
de politie. Het is regelmatig ge-
beurd dat werk niet werd afge-
maakt of afgeweken werd van 
prijsafspraken.
De politie waarschuwt nadruk-
kelijk voor de praktijken van de-
ze groep Irish travellers. Mensen 
die er toch voor kiezen om de-
ze mensen klusjes te laten doen, 
worden met klem geadviseerd 
om bij het aangaan van de over-
eenkomst van te voren schrifte-
lijk een prijsafspraak te maken 
dan wel een afspraak te ma-
ken over de kwaliteit van het te 
leveren werk. 

Mocht u geen gebruik wil-
len maken van de diensten van 
deze Ierse mensen en voelt u 
zich bedreigd of geïntimideerd, 
neem dan direct contact op met 
de politie: 0900-8844.
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Geen strakke catwalk voor dit 
eigenzinnige modemerk. Onder-
steund door deskundig make-
up advies van parfumerie Van 
Beem en onder het genot van 
bubbels en hapjes werd de aan-
wezigen de nieuwe collectie ge-
toond door mannequins die zich 
vlinderend door de winkel be-
wogen. De twee kleurgroepen 
Black, Earth en Smoke met Co-
ral, Sorbet, Violet en White ac-
centen en de basiskleuren Zinc, 
Silver en Plum met de accent-
kleuren Accent Pasific, Powder, 
Plum en White zetten de toon. 
Veel speelse prints kenmerken 
Summum in combinatie met 

broeken en rokken van gemixte 
stoffen. Stoer en zeer vrouwelijk 
tegelijk. Het resulteert in bijzon-
dere en draagbare kleding voor 
de vrouw die sterk in het leven 
staat. Precies de kwalificering 
die de moderne woman of all 
ages in Zuid-Kennemerland op 
het lijf is geschreven.
Tussen alle modewinkels die 
neerstrijken in Heemstede is 
Summum woman een aanwinst. 
Geen puzzeltocht naar de juis-
te combinaties- wie heeft er tijd 
voor- maar een overzichtelijke 
en logisch gegroepeerd breed 
assortiment dat zich eindeloos 
uitstrekt langs beide muren.

Heemstede – Summum woman is een Nederlands modelabel 
dat in 1998 werd opgericht door het echtpaar Jos en Jorien 
Wijker. Zij hadden de visie kleding te creëren voor de vrouw 
die niet iedere trend blindelings achterna loopt. Ze zijn erin ge-
slaagd een bedrijf op te bouwen dat een eigen plek heeft ver-
overd. Met 300 verkooppunten in Nederland en velen in acht 
andere landen, zijn er twee flagshipstores. In Bergen (NH) en 
sinds juli 2009 eentje aan de Binnenweg. Deze gedurfde move 
was mogelijk omdat Summum tegen de stroom in ieder jaar 
nog met dubbele cijfers groeit. Donderdag 4 maart presen-
teerden zij hun voorjaarscollectie met een modeshow.

Wie mooie en vrouwelijke kle-
ding zoekt met zuidelijke flair 
maar met een Noord-Europe-
se maatvoering kan terecht bij 
Summum woman, Binnenweg 
127 in Heemstede.
Mirjam Goossens 

Eerste show van de zomercollectie in Heemstede

Summum woman vindt 
haar eigen weg 

Sieraden, kralen, workshops en beursaanbiedingen

Sieradenbeurs in Kennemer 
Sportcenter Haarlem
Regio – In het Paasweekend 
van zondag 4 en maandag 5 
april wordt in het Kennemer 
Sportcenter Haarlem een sie-
radenbeurs georganiseerd. De 
openingstijden zijn zondag van 
12.00 tot 17.30 uur en maandag  
van 11.00 tot 17.30 uur. Entree-
prijs voor volwassenen bedraagt 
5 euro / met kortingsbon (zie de 
site) of 65+: 3,50 euro. Kinderen  
tot 12 jaar mogen gratis (onder 
begeleiding) naar binnen. Meer 
info:  www.sieradenbeurs.nl 

Sieraden uit andere culturen
Diverse standhouders zullen een 
verscheidenheid aan  sieraden, 
kralen en  materialen tonen aan 
de bezoekers. Er zijn bijvoorbeeld 
handgemaakte kettingen, arm-
banden en oorbellen, sieraden 
uit andere culturen en een grote 
diversiteit aan kralen. Daarnaast 
heeft iedere deelnemer speciaal 
voor de beurs een aantal aanbie-
dingen. Maar  ook als iemand zelf 
een uniek sieraad wil maken, zit 
diegene op deze beurs goed. Je 
kunt hier namelijk allerlei soor-
ten kralen en materialen vinden 
en zelfs kosteloos een workshop 
volgen (wel dienen materiaalkos-
ten betaald te worden).  

Deelnemers  
In de sieradenbranche worden 
veel meer sieraden gemaakt dan 
in de winkels verkrijgbaar zijn. 
Veel mensen maken thuis na-
melijk de mooiste sieraden. Deze 
worden vaak wel per site te koop  
aangeboden, maar het grote pu-
bliek krijgt ze niet onder ogen. 
Daar komt bij dat tegenwoordig 
steeds meer mensen zelf siera-
den maken. Deze hobby is mo-
menteel ontzettend populair en 
wordt beoefend door jong en 
oud. Iedereen vindt het leuk om 
een mooie ketting of een opval-
lende armband bij haar (of zijn) 

outfit te dragen die uniek is. Ge-
noeg redenen, vond de organisa-
tie, om op één locatie meerdere 
aanbieders van sieraden en kra-
len te verenigen. Zo zijn er be-
drijven die kralen verkopen en 
standhouders die sieraden aan-
bieden van diverse materialen als 
glaskralen, zoetwaterparels, Itali-
aans glaswerk, edelstenen, hout, 
metaal en Swarovski kristal.      

Workshops 
Workshops die  bezoekers gra-
tis kunnen bezoeken (wel  dient 
voor materiaalkosten  betaald te 
worden), maken de beurs com-
pleet. Het is bijvoorbeeld moge-
lijk om zelf een sieraad te maken 
met zelfuitgezochte kralen of om 
een horlogeband te rijgen.      

Paraview Spirituele beurs 
Op  dezelfde locatie vindt tege-
lijkertijd de Paraview Spiritue-
le beurs plaats (meer info: www.
paraview.nl      Bureau  View or-
ganiseert meer dan 50 beurzen 
en  evenementen per jaar. Op 
dit moment zijn dat de volgen-
de beurzen: Reptilica (reptielen-
beurs), Paraview (Paranormaal  
beurs) en de  Sieradenbeurs.
Meer info: tel. 071 - 561 19  34.

Warmer, dé speciaalzaak 
voor bad- en ondermode

Haarlem-Noord - Warmer, de 
bad- en ondermodespecialist op 
de Generaal Cronjéstraat 115, 
bestaat al meer dan 75 jaar en 
daar is men trots op. Nu al de 
derde generatie Warmer en nog 
altijd toonaangevend! Met vele 
bekende merken in onze onder-
mode, nacht- en badmode voor 
dames en heren zoals Marie Jo, 
Prima Donna, Chantelle, Felina  
Aubade, Sunflair, Maryan, Cyell, 
Rösch, Louis Feraud, Ringella en 
niet te vergeten Sapph.
Voor de heren Hom, Sloggi for 
Men en Muchachomalo.
De voorjaarscollectie 2010 zit vol 
verrassingen! De lingerie ken-
merkt zich door echt voorjaars-
kleuren, veel lila en paarstinten, 
maar ook frisse roodtinten, pink, 

blauw  poeder en natuurlijk ook 
wit, crème en huidskleur, on-
zichtbaar onder de licht gekleur-
de kleding van de zomer.
Alles met bijpassende slips, 
strings of hipsters.  In de maten 
70 tot en met 100, A- tot en met 
H-cups.
De badmode is romantisch, 
spannend, jong of juist functi-
oneel. Veel vrolijke prints, fel-
le kleuren maar ook chique ka-
ki, zwart of een combinatie van 
bruin met goud. Veelal met bij-
passende pareo’s, een bloes of 
jurkje. Maten 38 tot en met 50 en 
cupmaten A tot en met F.
Een overzichtelijk presentatie, 
ruime paskamers en jarenlange 
ervaring waarmee men u graag 
adviseert.
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Laat je adviseren, informeren, inspireren en verwennen

Health & Wellness markt in Haarlem
Regio - Op zaterdag 10 april 
staat de Bibliotheek Haarlem de 
hele dag in het teken van ge-
zondheid, schoonheid en ont-
spanning. Meer dan 20 orga-
nisaties informeren, adviseren, 
geven proefbehandelingen en 
voorzien bezoekers van proef-
monsters en leuke gadgets. Van 
Reiki tot stoelmassage, van haar-
styling tot diabetestest op de 
Health en Wellness markt vindt 
u alles voor uw gezondheid. De 
Health & Wellness markt vindt 
plaats in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
De toegang tot de markt is gra-
tis, evenals de deelname aan de 
workshops. De markt duurt van 
11 tot 16 uur en is gratis te be-
zoeken.
Bezoekers van de markt zijn ook 
van harte welkom om deel te ne-
men aan workshops: Yoga, Tai-
Chi, Hara-Yoga, Mindfulness, 

Chi-Neng Qigong en Zumba. 
Het volledige programmaover-
zicht is te vinden op de website 
van de bibliotheek: www.sbhaar-
lem.nl  Opgeven voor de work-
shops kan telefonisch via 023-
5115300 en op alle vestigingen 
van de Bibliotheek Haarlem. 

Aan kinderen vanaf 4 jaar is ook 
gedacht. De Bibliotheek Haar-
lem organiseert allerlei activi-
teiten voor kinderen, die liever 
knutselen of voorgelezen willen 
worden dan met hun ouders de 
markt bezoeken.  
Kijk voor meer informatie over 
de Health & Wellness markt op 
www.sbhaarlem.nl.

Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem.
Reserveren voor de workshops 
is mogelijk via telefoonnummer 
023-5115300. 

Op de markt zijn aanwezig:
Appetijt Natuurvoeding & Ge-
zondheid · Chi Neng Qigong 
Haarlem · Colorific kleur- en stij-
ladvies · Cor Cornet Coiffures 
haarstyling · GGD Kennemerland 
reizigersadvisering · 
Joy Fang Voet- en Stoelmassage 
· Judith Guinau Styling · Life Fit 
Centre Haarlem-Noord · Mindful-
ness Haarlem · Nailmania nagel-
studio ·  Praktijk Machteld Mager 
acupunctuur · Praktijk voor Fel-
denkrais Methode & Fysiothera-
pie ·  Reikimaster Claudia Kooi-
stra · Marjolein Vromen  shiatsu · 
SteCare Swopper & Welzijnspro-
ducten · Stephanie’s Beauty, Spa 
& Health Center · Taoïstische Tai 
Chi Vereniging · ThuisZorgWin-
kel Haarlem · Triggerpoint Nic-
ky’s Place · Yogacentrum Inner-
work · Zorgbalans/Servicepas-
poort diabetestest, vetmeting en 
voedingscheck.

Heemstede - Mariëtta de 
Vries opende in 2006 haar 
deuren aan de Kerklaan 25. 
Zij vond in eerste instantie 
een gat in de markt voor be-
taalbare jongenskleding in 
Heemstede. Al snel bleek dit 
een doorslaand succes te zijn 
en besloot zij meisjes- en da-
meskleding aan het assorti-
ment toe te voegen. Sinds vo-
rig jaar zomer verkoopt fleu-
rige, kleurige meisjes en da-
meskleding in iedere prijs-
klasse. 

Voor de leeftijd vanaf zes jaar 
heeft Keijzer Sosze een unieke 
collectie vrije tijdskleding. 
Mariëtta heeft bij de opzet van 
haar winkel bewust gekozen 
voor minder bekende merken 
want zij is van mening dat je je 
met kleding moet kunnen on-
derscheiden: “Je mag best mo-
degevoelig zijn, maar het is wel 
de bedoeling dat je jezelf blijft 
en draagt wat je leuk vindt”, al-
dus Mariëtta. Met kindermerken 
als Outfitters Nation, Tumble ‘n 
Dry en Japan Rags aan de ene 
kant van de winkel en volwassen 
merken als Japan Rags, le Temps 
de Cerises en Who’s that girl aan 
de andere kant is er voor iedere 
leeftijd en iedere kledingstijl ge-
noeg interessants te vinden. 

Sieraden en cadeau-artikelen
Wat de winkel helemaal gezellig 
maakt, zijn de vele cadeau-arti-
kelen en accessoires; als je niet 
in het pashokje slaagt dan zeker 
wel tussen deze nuttige en geini-
ge koopwaar. 
Sinds kort verkoop Mariëtta ook 
kettingen, armbanden en oor-
bellen van Jojoma, een nieuw 
merk waarin voornamelijk parels 
worden verwerkt. Tevens heeft 
zij kettingen en armbanden van 

Agusto Edelsmid, aanwinst 
voor de Binnenweg
Heemstede - Agusto Edelsmid 
heeft zijn nieuwe winkel met 
edelsmederij aan de Binnenweg 
55 in Heemstede heropend. Het 
pand is een ontwerp van archi-
tect Cees Dam die in staat is om 
gebouwen een grootse uitstra-
ling te geven. 

Guus Uilenbroek, de edelsmid 
zegt: “Naar dit nieuwe pand heb 
ik lang uitgekeken. Er is nu een 
ruim en licht atelier dat meer mo-
gelijkheden biedt voor het zet-
ten van edelstenen, de winkel-
ruimte is prachtig en biedt on-
ze klanten de gelegenheid zich 
rustig te oriënteren.”  Het nieu-

we interieur biedt ruimte aan de 
eigen collectie van Agusto maar 
natuurlijk ook aan de collecties 
van bijvoorbeeld Georg Jensen, 
Pur, Swivel en Chartlotte.  
De bouw die zo’n maand of ne-
gen duurde, heeft een prach-
tig pand opgeleverd. Veel mooie 
details en uitgekiende materi-
alen zijn gebruikt. De koperen 
raamkozijnen en het rode gra-
niet vullen elkaar prachtig aan. 
Een aanwinst voor de Binnen-
weg, een winkelstraat met élan. 

Agusto Edelsmid is geopend van 
dinsdag tot en met zaterdag van 
09.30 tot 17.00 uur.

Nieuw pand voor Agusto Edelsmid.

De Keyzer Sosze 
Voor elke leeftijd en kledingstijl

Eveline Clous. Zij ontwerpt bij-
zondere sieraden met half-edel-
stenen. Tevens is het mogelijk 
om een eigen ontwerp door Eve-
line te laten maken. 
De sieraden zijn een welkome 
aanvulling op het assortiment. 
In de winkel heerst een onge-
dwongen sfeer en de koffie of 
thee staat altijd voor u klaar. Kin-
deren zijn meer dan welkom bij 
Mariëtta.
Ideaal is dat u altijd gratis voor 
de deur of in de naaste omge-
ving kunt parkeren. 

Fashion Feest 
bij Shoeby

Heemstede -  Shoeby Fa-
shion opent binnenkort de 
200ste Shoeby winkel. Daar-
om vind je bij Shoeby van 
maandag 22 t/m zaterdag 27 
maart fantastische aanbie-
dingen en knallende fashion 
kortingen.

Meld je aan,
resultaat in deze krant!

Win de metamorfose 
van de maand

Heemstede - Hair & Beauty Lounge Heemstede aan de 
Blekersvaartweg 14, geeft iedere maand een complete 
metamorfose weg! 

Mieke Hulsbergen van Hair & Beauty Lounge Heemstede vertelt: 
“Voordat we beginnen wordt er tijdens een ontspannen kennis-
making in de lounge, eerst goed gekeken naar wie er bij ons in 
de stoel zit. We bekijken hoe we op gebied van schoonheid het 
beste in u naar voren kunnen halen, op zo’n manier dat u uzelf 
blijft. Een combinatie van gelaatsvorm, huids- en haarkleur, de 
kleur van de ogen, maar ook het karakter en levensstijl, spelen 
daarbij natuurlijk een belangrijke rol. 
Samen met onze winnaar gaan we op zoek naar de look die het 
beste bij hem of haar past! We richten ons hierbij vooral op haar 
en make-up. Er wordt gekeken naar nieuwe modetrends en we 
halen de trukendoos uit de kast!
Iedere vierde week van de maand kunt u het resultaat van de 
metamorfose van de maand bewonderen in een uitgebreide 
special van de Heemsteder, waarin onze winnaar in de spot-
lights zal worden gezet. De metamorfoses zijn terug te zien op 
onze website: www.hblheemstede.nl

Inschrijven
Wilt u uzelf opgeven of kent u iemand waarvan u vindt dat die-
gene écht een metamorfose heeft verdiend? Dan kunt u uzelf 
of iemand anders t/m 10 april 2010 aanmelden via het inschrijf- 
formulier aan de receptiebalie van Hair & Beauty Lounge 
Heemstede, Blekersvaartweg 14a, 023-5474435.



Make-up
Basis:
Ingrid heeft van nature een licht-
getinte roze huid. Dit betekent 
dat ze als ze het warm heeft, 
al snel een rode blos krijgt. We 
hebben daarom als foundation 
de Summertouch van La Bio-
stetique gebruikt. Het is een 
lichte foundation en poederba-
sis inéén, die zich vermengt met 
de huid en bijna niet voelbaar 
is. Je voelt dus bijna niet dat je 
make-up draagt en dat is heel 
fijn. En dit terwijl het een schit-
terende intense dekking geeft! 
Voor onder de ogen hebben we 
een Teint correcteur gebruikt die 
iets vaster is qua poederbasis en 
perfect dekt bij wallen en donke-
re kringen of uitspringende on-
effenheden.

Ogen:
Omdat de ogen van Ingrid licht-
bruin zijn hebben we gekozen 
voor een antraciet kleur kohlpot-
lood. Het donkergrijs steekt af 
van het lichtbruin waardoor de 
ogen intenser worden.
De meest ideale vorm van de 
ogen is een amandelvorm. Om-
dat het bovenste ooglid bij Ingrid 
aan de binnenkant verder uit el-
kaar ligt van het onderste oog-
lid dan aan de buitenkant, heb-
ben we de buitenste oogcontou-
ren met een iets dikker lijntje in-
gevuld. Naarmate we het lijn-
tje naar de binnenkant hebben 
getrokken, zie je dat het steeds 
iets dunner wordt. Zo creëren we 
een amandelvorm en worden de 
ogen groter.
Voor de oogschaduwkleuren 
hebben we een lichtgrijze tint 
aangebracht, over het hele oog-
lid die als basiskleur dient. Daar-
na een goud-kopere kleur aan 
de buitenkant van het ooglid en 
in de arcadeboog.
Omdat Ingrid haar oogleden pre-
cies op haar ogen hangen, heb-
ben we diepte gecreëerd door de 
goud-koper tint aan de buiten-
kant iets hoger op te brengen. 
Onder de wenkbrauwen heb-
ben we een highlight kleur aan-
gebracht die de ogen lift en een 
frisse uitstraling geeft.

Blush:
Om de ronde vorm in haar ge-
zicht iets terug te brengen heb-
ben we gekozen voor een diep 
roodbruine rouge. We hebben de 
rouge aangebracht is een maan-
vorm, van ooghoogte tot aan het 
puntje van de neushoogte. Hier-
door worden de wangen omhoog 
geduwd waardoor er een smalle-
re vorm in het gezicht ontstaat.

Lippen:
De haarkleur en de ogen van In-
grid zijn nu sprekend! Omdat we 
het natuurlijk willen houden ge-
bruikten we voor de lippen een 
zachter sprekende kleur. Met 
een lippotlood hebben we de zij-
kanten van de mond iets bijge-
tekend om de mond aan de zij-
kanten een klein beetje  voller 
te laten lijken. We hebben een 
sprankelende natuurlijke rood-
tint gebruikt met een karamel-
kleur gloss erover om het plaatje 
af te maken. 
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Mogen wij u even voorstellen!

Haar
Kleur: 
Ingrid heeft van nature een behoorlijk donkere haarkleur en een 
licht getinte huid. Die donkere kleur is overheersend. Het kan 
heel pittig staan en heeft iets mysterieus! Aan de andere kant 
kan het het gezicht ook hard maken, zeker in de winter als de 
huid iets minder gebruind is of wanneer je niet zoveel make-
up draagt.
Omdat Ingrid bruine ogen heeft valt de kleur van haar ogen al 
snel weg wanneer je voor een lichterbruine haartint kiest, waar-
door haar ogen minder zullen spreken. Daarom hebben we de 
donkere kleur als basiskleur gehouden en hebben we met de 
mooie kleuren van REDKEN 5Th avenue, fijne highlights met 
een klein beetje warmte verdeeld over de top van het haar. De 
highlights zorgen voor een mooie warme nuance waardoor de 
kleur iets meer tot leven komt, het gezicht zachter wordt en 
daarbij een intense uitstraling houdt.

Model:
De meest ideale vorm van het gezicht is een ovale vorm. Op een 
ovale vorm kun je bijna alle soorten kapsels toepassen. Dat wil-
len we natuurlijk allemaal wel! Maar helaas hebben we dat niet 
allemaal. We kunnen wel het haar aanpassen aan het gezicht om 
die ovale vorm te creëren.
Ingrid heeft een mooi gezicht met een iets ronde vorm en een 
vrij hoog voorhoofd. We hebben haar van achteren en aan de zij-
kanten korter geknipt en aan de bovenkant iets ingeknipt, waar-
door er verschillende lengtes ontstaan. Dit zorgt voor een na-
tuurlijke overloop en volume!

Door het haar aan de bovenkant iets hoekiger te knippen, trek-
ken we de aandacht van de ronde vorm weg en lijkt het gezicht 
iets langer en smaller, zo creëren we een ovale gezichtsvorm. 
Om haar voorhoofd iets minder aanwezig te maken, hebben we 
meer pony van opzij getrokken en meer in laagjes geknipt om de 
pony natuurlijk en speels te laten vallen.
Omdat we tijdens het knippen heel erg letten op de natuurlijke 
valling van het haar, heeft Ingrid nu een kapsel waar ze zelf ook 
goed mee overweg kan.

Metamorfose van de maand 
van Hair & Beauty Lounge

Naam: Ingrid kuiper
Leeftijd: 44 jaar 
Woonplaats: in Heemstede

Huidskleur: licht getint
Natuurlijke haarkleur: bruin
Haarkleur voor de metamorfose: donkerbruin
Kleur ogen: middenbruin

Wij vroegen Ingrid de volgende vragen:
Wat zou je graag anders wensen aan je uiterlijk? Ik zou graag iets 
nieuws willen, iets aparts.
Hoe vaak ga je naar de kapper? Om de vijf á zes weken.
Hoe vaak ga je naar de schoonheidsspecialiste? Drie tot vier keer 
per jaar.
Hoeveel tijd besteed je ’s ochtends aan je uiterlijk voordat je de 
deur uitgaat? Een half uurtje.
Welke kleuren draag je het meest? Rood, bruin, jeans
Met welk karakter zou je jezelf omschrijven? Openminded
Onderstreep wat je het meest aanspreekt: Naturel, Lichtspre-
kend, Opvallend

Ingrid persoonlijk:
Ingrid is een vrolijke spontane meid die volop van het leven ge-
niet! Ze was toe aan een verandering en daarom heeft ze zich-
zelf opgegeven voor de metamorfose van de maand. 
Ze woont samen met haar twee katten Simba & Corky in de pro-
vinciewijk in Heemstede, waar ze het momenteel erg naar haar 
zin heeft. Ze is eigenlijk wel happy met haar leventje zoals het 
nu is. Ze houdt van lekker eten, goede wijntjes en vakantie vie-
ren! Ze eet liever buitenlands eten dan de Hollandse pot en als 
ze op vakantie gaat dan gaat ze graag naar Griekenland. Ingrid 
vindt Europa het leukst om te reizen en bezoekt graag iedere 
keer een andere bestemming. Ze zou nog wel graag eens naar 
Egypte willen maar kan ook erg genieten van Nederland, ten-
minste als het mooi weer is! 
Op dit moment doet Ingrid in het dagelijks leven even lekker 
niets, maar ze heeft altijd administratief werk gedaan bij het 
UWV, Arbodienst en de rechtbank. Ze vult haar leven graag met 
leuke dingen doen! Ze houdt van lezen, uitgaan, een filmpje kij-
ken, saunadagjes en lekker shoppen met vriendinnen. Als ze 
gaat winkelen dan gaat ze vaak naar Amsterdam, Haarlem of 
Rotterdam. Ze is dan vooral te vinden in de boetiekjes. Qua kle-
ding heeft Ingrid een hele wisselende smaak en stemt ze haar 
keuze af op de gelegenheid. We vroegen aan Ingrid wat ze graag 
nog zou willen bereiken in haar leven; Ze heeft zin in een leu-
ke nieuwe baan!

De Metamorfose!
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Rechtop lopen met FysioPodo 
bij Instituut Ares
Heemstede – Iedereen die 
in zijn blootje voor de spiegel 
staat, kan direct zien dat hij of 
zij scheef staat. Even letten op 
de heupen en schouders of je 
armen gelijk hangen. Met kle-
ding aan zie je er toch niets van. 
Je staat immers op je voeten en 
dat zijn maar kleine oppervlak-
jes. Als je nou maar lang genoeg 
een beetje scheef blijft staan, dat 
kan je best lang volhouden, gaan 
er wel degelijk allerlei gewrichts-
klachten en overbelastingen ont-
staan. Als één voet anders staat 
dan de andere, kan je hele hou-
ding verkeerd zijn en dan komen 
de klachten. Je kunt nog zoveel  
medicijnen slikken of therapie 
krijgen voor je rugklachten, maar 
als er een scheefstand is die de-
ze rugklachten veroorzaakt, dan 
blijf je klachten houden. Het is 
net een lekkende kraan. Je kan 
er een emmer onderzetten, maar 
je moet wel iets ondernemen om 
het lek te stoppen anders loopt 
de emmer zo weer over en heb 
je nog een groter probleem.  Bij 

klachten als rugpijnen, spannin-
gen in de nek, knieklachten zou 
ook de  houding gecontroleerd 
moeteen worden.  

FysioPodo
FysioPodo maakt het moge-
lijk voor de fysiotherapeut om 
bij de patiënt snel te controle-
ren of er scheefstand is en of 
het nodig is om te corrigeren. 
De houdingscorrectie wordt di-
gital vastgesteld. De professio-
nele orthopedische schoenma-
kerij maakt de correctiezolen 
binnen veertien dagen en u be-
taalt een aanzienlijk lagere prijs 
dan bij vergelijkbare behandela-
ren. Met FysioPodo kan de the-
rapeut voor u op maat gemaak-
te correctiezolen bestellen. Zo-
dra u deze gaat dragen zal uw 
houding gecorrigeerd worden 
en gaat u steeds beter staan. 
Het loopt echt beter met Fysio-
Podo. Lotte van der Veek van In-
stituut Ares is fysiotherapeute en 
werkt samen met Simon Ettes en 
Rafael Aroca Morales, sportin-

structeurs  in hun instituut aan 
de Blekersvaartweg. In een per-
soonlijk eerste gesprek worden 
doelen afgesproken en krijgt ie-
dereen een persoonlijke training, 
een op maat gemaakt trainings-
schema. Ons instituut, de naam 
zegt het al, is geen sportschool, 
maar dicht het gat tussen sport-
school en de gezondheidszorg. 
Voor alle trainingen maakt u een 
afspraak. U traint in een discre-
te omgeving met de modernste 
apparatuur, waar iedereen zich 
op zijn gemak voelt en niet be-
keken. Rechtop lopen en leven 
en niet meer horen: ”wat loop je 
scheef” of de smoes verzinnen 
dat je rok altijd scheef hangt, is 
er niet meer bij. Instituut Ares 
weet hoe ze dat samen met 
u aanpakken. Loop binnen of 
maak een afspraak met Instituut 
Ares, FysioPodo, Blekersvaart-
weg 78, tegenover AH, in Heem-
stede, tel 023 5284641, info@ 
instituut-ares.nl of kijk op www.
instituut-ares.nl
Ton van den Brink

Rafael Aroca Morales, Lotte van der Veek en  Simon Ettes.

Massale opkomst bij compostdag in Heemstede

Gratis compost als beloning voor 
scheiden gft- en groenafval
Heemstede - Inwoners van de 
gemeente Heemstede hebben 
op zaterdag 20 maart massaal 
gratis compost opgehaald bij mi-
lieustraat aan de Cruquiusweg. 
De Meerlanden gaf per inwoner 
4 zakken van 20 liter compost 
als beloning voor hun inspan-
ning organisch afval geschei-
den aan te leveren. De Meerlan-
den verwerkt het organisch afval 
tot compost en inwoners krijgen 

hun ingezamelde afval nu dus 
terug in de vorm van compost. 
Europarlementariër mw. Esther 
de Lange (CDA) heeft als am-
bassadeur van de compostactie 
op 20 maart de officiële opening 
bij De Meerlanden in Rijsenhout 
verricht.
“Het is vandaag niet alleen lan-
delijke compostdag, maar ook 
Vrijwilligersdag: zonder vrijwil-
ligers geen compost! Tegen al-

le bewoners wil ik zeggen: ‘Be-
dankt!’ Doordat u zo goed uw 
gft-afval scheidt, is Nederland 
koploper op het gebied van de 
verwerking van gft- en groenaf-
val tot compost. Daarom draait 
het vandaag niet alleen om com-
post, maar staat ook ú in de spot-
light!” aldus Esther de Lange.

Gft-afval scheiden belangrijk
Demissionair wethouder Sjaak 

Struijf heeft mee geholpen met 
het uitdelen van de zakken com-
post. De woordvoerster van De 
Meerlanden, Andrea van de 
Graaf, benadrukt het belang van 
afval scheiden: “Momenteel ma-
ken we compost van het gft-af-
val. Maar eind dit jaar is op ons 
terrein in Rijsenhout een heel 
nieuwe verwerkingsinstallatie 
voor de vergisting van gft-af-
val gereed. Bij vergisting komen 
compost en gas vrij. Van dit gas 
maakt De Meerlanden groen-
gas en CO2. Compost en CO2 la-
ten bloemen, planten, groente 
en fruit groeien. Groengas kun je 
gebruiken om te verwarmen. Je 

kunt er ook op rijden. Straks rij-
den vuilniswagens van De Meer-
landen klimaatneutraal op het 
gft-afval dat ze zelf inzamelen. 
Het blijft dus heel belangrijk om 
gft-afval apart weg te gooien!“

Landelijke compostdag
De Meerlanden heeft in achttien 
gemeenten in de regio Haarlem-
mermeer en Bollenstreek in to-
taal ruim 50.000 zakken compost 
van 20 liter uitgedeeld. Dit staat 
gelijk aan 1.050.000 kilo ingeza-
meld gft-afval.
De compostdag van De Meer-
landen is onderdeel van de lan-
delijke compostdag.

Stoffelijk overschot in bos 
Heemstede aangetroffen
Heemstede - In een groenper-
ceel aan de Burgemeester van 
Lennepweg is maandagochtend 
rond 08.00 uur het lichaam van 
een dode man aangetroffen.
Uit een door de politie ingesteld 
onderzoek is gebleken dat het 
gaat om een 44-jarige Haarlem-
mer. Het is nog niet duidelijk hoe 
de man om het leven is geko-
men. Woensdag 24 maart wordt 

sectie verricht. De politie heeft 
een sporenonderzoek en een 
buurtonderzoek gedaan. Ver-
der vraagt de politie mensen die 
zondagavond, in de nacht van 
zondag op maandag of maan-
dagochtend mensen hebben 
gezien in of rond het groenper-
ceel aan de Burgemeester van 
Lennepweg, contact op te ne-
men via 0900-8844.

Fotografie: Michel van Bergen.

Eerbetoon 
‘Johan Brouwer’ 
Schaaksoos (55+)
Heemstede - Houdt u van scha-
ken? Loop dan gerust eens bin-
nen om een partijtje te spelen. 
Uit eerbetoon voor Johan Brou-
wer, die jarenlang schaaklessen 
heeft gegeven bij Casca, is de-
ze soos naar hem vernoemd. Bij 
de schaaksoos, die elke week op 

woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur in de Luifel is, scha-
ken zowel vrouwen als man-
nen. Het is wel handig als u uw 
eigen schaakspel meeneemt. 
Kosten per keer  1,00 euro.
Gastheer Dick van Baaren heet u 
van harte welkom voor dit span-
nende en strategische spel!
Locatie: Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Opge-
ven mag en kan telefonisch op 
werkdagen van 9.00-12.00 uur: 
tel. 023-548 38 28-1. 
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Regio – De Haarlemse linnen- 
en damastweverij in de 17e eeuw 
staat centraal in de tentoonstel-
ling die nog t/m 12 september 
2010 te zien zal zijn in het Histo-
risch Museum Haarlem.
In de 16e en 17e eeuw was Haar-
lem wereldberoemd om de pro-
ductie van zeer fijn geweven en 
bijzonder wit gebleekt damast. 
Duizenden weefgetouwen ston-
den in de huizen van Haarlem-
se wervers, de Damaststraat en 
de Weversstraat herinneren daar 
nog aan. Het Haarlemse damast 
sierde de tafels in bijna alle Eu-
ropese vorstenhuizen en welge-
stelde families en was zo uniek 
dat er grote bedragen voor wer-
den betaald. Damast - Het wit-
te goud van Haarlem brengt de-
ze Haarlemse linnenindustrie in 
beeld.
Centraal in de tentoonstelling 
staat een geschenk van de Sta-
ten Generaal aan Filips Willem 
van Oranje en zijn vrouw Ele-
onora van Bourbon-Condé, bij 
een bezoek aan Den Haag in 
1611. Het geschenk bestond uit 
drie kilometer Haarlems damast 
ter waarde van f 10.000,- in de 
vorm van honderden tafellakens 
en servetten. Tafellinnen als vor-
stelijk geschenk dus.

De linnenindustrie bracht Haar-
lem roem en rijkdom, mede on-
der invloed van de komst van 
een grote groep Vlaamse linnen-
wevers. Twee wevers worden in 
de tentoonstelling extra belicht: 
Passchier Lammertijn en Quirijn 
Jansz. Damast. Een aantal van 
hun prachtige vroeg 17e  eeuw-
se damasten servetten wordt op 
de tentoonstelling getoond.
Bijzondere aandacht wordt be-
steed aan de blekerijen en de 
uitgestrekte bleekvelden in en 
rondom Haarlem. De eigenaren 
waren invloedrijke en welge-
stelde burgers. Een video toont 
de bewerking van vlas tot lin-
nen, een interessant proces om 
te zien. Bovendien laten de ten-

Foto: Noord Hollands archief.

Tentoonstelling ‘Damast,
Het Witte Goud van Haarlem’

toongestelde damasten zien dat 
de weeftechnieken uit de 16e en 
17e eeuw zo verfijnd waren en 
hun patronen zo bijzonder, dat 
het damast van toen de bezoe-
ker van nu nog steeds in grote 
bewondering voor het vakman-
schap achter zal laten. 
Damast - Het witte goud van 
Haarlem is een tentoonstelling 
over blekers en wevers, over ko-
ninklijke geschenken, prachtige 
patronen en witte damasten. 
Bij de tentoonstelling worden 
stadswandelingen georgani-
seerd alsmede een bijzonde-
re fietstocht langs de oude ble-
kerijen in Haarlem en omgeving. 
Voor schoolbezoek is een docen-
tenhandleiding beschikbaar.

Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel: 023 5422427. Site: www.his-
torischmuseumhaarlem.nl

Wakkere mensen, groepscursus 
omgaan met slaapproblemen
Regio - Prezens, onderdeel van 
GGZ inGeest, organiseert op 14 
april in Haarlem de cursus ‘Wak-
kere mensen’. Voor aanmelding 
en informatie: secretariaat pre-
ventie Prezens, tel. (023) 518 
7640 of mail naar: infopreven-
tie@prezens.nl.
Iedereen kent wel de gevolgen 
van slapeloosheid en een slech-
te nachtrust: je de hele dag niet 
fit voelen, moeite met concentre-

ren, overdag in slaap sukkelen. 
Slecht slapen komt vaak voor. 
Een op de vijftien mensen heeft 
slaapproblemen. Onder oude-
ren heeft een op de drie men-
sen moeite met inslapen, door-
slapen of last van vroeg wakker 
worden. Soms gebruiken men-
sen voor kortere of langere tijd 
slaapmiddelen.
In de cursus Wakkere mensen 
wordt aandacht besteed aan de 

Tentoonstelling ‘Leer van de meester’
Regio – In het Archeologisch 
Museum Haarlem is vanaf vrij-
dag 19 maart tot en met zondag 
26 september een tentoonstel-
ling  over leer te zien.
Olaf Goubitz (1934-2007) is van 
1969 tot 1999 werkzaam ge-
weest bij de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonder-
zoek (R.O.B.) in Amersfoort. Hij 
ontwikkelde zich tot één van de 
meest gerespecteerde experts 
op het gebied van archeologisch 
leer. Talloze schoenhistorici en 
leerrestauratoren heeft hij de 
door hem ontwikkelde methode 
van onderzoek, conservering en 
restauratie geleerd.
Ook voor Bureau Archeologie 
van de gemeente Haarlem was 
Goubitz een  gewaardeerd leer-
meester. Tot op de dag van van-

daag worden de leer- vondsten 
hier volgens zijn methodiek be-
handeld. Voor het Archeologisch 
Museum Haarlem reden genoeg 
om het werk van deze gerespec-
teerde ‘leermeester’ middels een 
tentoonstelling te belichten. 
Tijdens zijn werkzame leven 
heeft Goubitz tal van instellin-
gen geadviseerd en van mate-
riaal voorzien. Hij heeft zo’n 80 
publicaties op zijn naam staan. 
Het boek Stepping Through 
Time is voor velen in de wereld 
van historisch schoeisel en ar-
cheologie de leidraad voor date-
ring en documentatie.
De tentoonstelling Leer van de 
meester – archeologisch leer-
specialist Olaf Goubitz, toont 
een overzicht van het werk van 
Goubitz op het gebied van con-

serveren, restaureren en recon-
strueren van archeologische 
leervondsten. 
In de vitrines van het museum 
zijn bijzondere archeologische 
voorwerpen tentoongesteld die 
door ‘de meester’ zelf, of volgens 
zijn methode, zijn behandeld. Ze 
zijn afkomstig uit Haarlem, maar 
ook uit andere steden van Ne-
derland. Er zijn prachtige mid-
deleeuwse schoenen, mes- en 
zwaardschedes, geldbuidels en 
kledingfragmenten te bewonde-
ren. Daarnaast zijn er replica’s 
van  tassen, Romeinse broekjes 
en een jachtvest van de hand 
van Goubitz te zien.

Archeologisch Museum Haar-
lem, Grote Markt 18k te Haar-
lem. De toegang is gratis!

Bijeenkomst 
voor opa’s en 

oma’s over 
autisme

Regio - Op dinsdag 6 april, 
van 19.30 tot 21.00 uur orga-
niseert MEE Noordwest-Hol-
land in Haarlem een bijeen-
komst voor opa’s en oma’s 
over autisme. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt uitleg ge-
geven over autisme en hoe 
je er mee om kunt gaan. Met 
enige kennis over autisme 
kunnen ook opa’s en oma’s 
beter omgaan met het ge-
drag als gevolg van autisme. 
De bijeenkomst wordt ge-
houden aan de Richard Hol-
kade 2, 2033 PZ Haarlem. 
Aanmelden is gewenst en 
kan tot 2 april telefonisch 
op nummer 023 535 88 77 
of per mail evvliet@meenwh.
nl. Meer informatie geven El-
ly van Vliet of Marloes Hiet-
brink, consulenten bij MEE 
Noordwest-Holland, telefo-
nisch bereikbaar op nummer 
023 535 88 77.

Opa’s en oma’s spelen vaak 
een grote rol in het leven van 
kinderen, ook bij kinderen 
met een autismespectrum-
stoornis. Misschien komen 
ze wel eens logeren bij opa 
en oma, misschien komen 
opa en oma af en toe oppas-
sen. Voor opa’s en oma’s  is 
het niet altijd gemakkelijk om 
te gaan met hun kleinkind 
dat autistisch is. Door autis-
me kunnen bijzondere mo-
menten ontstaan, soms geeft 
het ook verdriet. Het kan voor 
problemen zorgen doordat 
men elkaar niet altijd even 
goed begrijpt. 

MEE Noordwest-Holland or-
ganiseert daarom een infor-
matiebijeenkomst voor opa’s 
en oma’s. Zodat zij meer 
handvatten krijgen voor de 
omgang met hun kleinkind. 
Onderwerpen die aan bod  
komen zijn: wat is autisme, 
hoe kan ik het beste pra-
ten met mijn kleinkind, hoe 
kan ik, wanneer mijn klein-
kind komt logeren, het bes-
te structuur geven, welke ge-
drag kan je tegenkomen bij 
een kind met autisme. Heeft 
u een kleinkind met autisme, 
heeft u vragen over autisme, 
wilt u meer weten over om-
gaan met uw kleinkind, meld 
u dan aan voor deze bijeen-
komst! 

De bijeenkomst wordt gehou-
den in de autismeweek. De-
ze week wordt georganiseerd 
door het Autismefonds en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Autisme (NVA) en is van 2 tot 
en met 10 april. Meer infor-
matie hierover is te vinden op 
www.autismeweek.nl.

invloed van bezigheden over-
dag op het slaapritme, span-
ning en ontspanning; hoe om 
te gaan met piekeren en de in-
vloed van denken; hoe de over-
gang van waken naar slapen te 
vergemakkelijken; de invloed 
van licht op het slapen; de in-
vloed van medicijnen en in het 
bijzonder slaapmiddelen; hoe 
medicijnen te gebruiken en hoe 
er af te komen.
Deze cursus is ontwikkeld voor 
mensen die al langere tijd last 
hebben van slaapproblemen en 
willen leren hoe beter te slapen. 
Er wordt gewerkt met een cur-

susmap met achtergrondinfor-
matie en opdrachten. Hiermee 
gaan de deelnemers thuis aan 
de slag. Dit neemt ongeveer een 
half uur per dag in beslag.

De groepscursus bestaat uit zes 
bijeenkomsten van twee uur en 
zal bij voldoende deelname op 
14 april van start gaan. Tijdstip 
en locatie: woensdag van 10.00 
tot 12.00 uur, gebouw Zuider-
poort, Amarikaweg 2 in Haar-
lem. Er kunnen minimaal zes en 
maximaal tien personen deel ne-
men. Kosten: a 10,-- euro voor 
het cursusmateriaal.

Zwerven door 
de binnenstad
Regio - Gildegids Hans Hulsber-
gen nodigt u uit om mee te wan-
delenop een zwerftocht door het 
historische centrum van Haar-
lem. Vindt u het leuk om de 
Haarlemse binnenstad te ont-
dekken? De oude historische 
gebouwen, maar ook de smal-
le steegjes  en de knusse, vaak 
verborgen pleintjes te bewon-
deren? Verhalen en anekdotes 
te horen uit Haarlems bewogen 
verleden? Kortom heerlijk ge-
nieten van al het moois dat on-
ze Spaarnestad te  bieden heeft? 
Die mogelijkheid is er op  zater-
dag 27 maart a.s. om 14.00 uur. 
De wandeling duurt ca. 1,5 uur 
en de kosten zijn 3,- euro. Ver-
trek om 14.00 uur bij het Arche-
ologisch Museum (Vleeshal) aan 
de Grote Markt 18.
Reservering (verplicht)  en infor-
matie: op werkdagen 9.00-10.00 
uur en 18.00-19.30 uur, tel. 06-
16410803 of e-mail: gildewande-
lingen@gmail.com

Lente 
Snuffelmarkt  

Haarlem
Regio - Op zondag 28 maart 
2010 is er van 10-16.30 uur 
een Mega Lente Snuffel-
Markt in het Kennemer IJs-
baan Sportcenter te Haarlem. 
Ruim 300 standhouders bie-
den de meest uiteenlopende 
spullen aan.  Er is voor iedere 
portemonnee van alles en nog 
wat te koop van kunst tot curi-
osa en van antiek tot modern.  
Plaats: Kennemer Sportcen-
ter aan de IJsbaanlaan 4 A 
(Randweg) te Haarlem. Entree 
3,00 euro. Parkeren is gra-
tis. Info: Org.buro Van Aerle, 
tel.: 0492 - 52548.
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Heemstede
Tot vrijdag 26 maart 
• Expositie van Rini Brakkee 
bij Peter Grajer Makelaars, 
Raadhuisstraat 67, Heem- 
stede. Meer info: www.peter-
grajer.nl of 023-547 46 45.

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

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

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

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

Dinsdag 30 maart
• Trefpunt – Heemstede orga-
niseert dialezing: Vorstelijke 
Tuinen – Het Florilegium van 
Prins Charles. 
Aanvang: 14.00 uur. Pauwehof, 
Achterweg 19 Heemstede. Re-
serveren onmogelijk.  Inl. tel. 
5289918 of 5287380.

Maand april
• Expositie buitenfotograaf en 
schrijver Leontine Trijber in Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Info: 
www.sbhaarlem.nl en de web-
site van Leontine Trijber www.
leontinetrijber.nl.

Zaterdag 3 april
• Theaterconcert Maarten van 
Roozendaal ‘Zonder vrienden’ 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Info:  (023) 548 
38 38.

Zondag 18 april 
• Poëziemiddag in de biblio-
theek Heemstede, van 14.30 
tot 16.30 uur. Julianaplein 1 
in Heemstede. De toegang is 
gratis. Info: 023-5115300.

T/m vrijdag 30 april
• Expositie ‘Kop op, vrolijk en 
blij’ in de hal van het Raadhuis 
van Heemstede.

• Expositie ‘Fleurig & Kleurrijk’ 
van Esther Bervoets in zorg-
centrum Bosbeek, Glipper-
dreef 209, Heemstede.  
Info: 023 - 892 99 00 of www.
sintjacob.nl

Agenda
Cultuur

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

• Swingsteesjun 70/80-ies 
Dance Classics feest. Swing-
hits uit voornamelijk de ja-
ren 70 en 80. Danscafé Clas-
sics, Kruisstraat 22 in Haarlem 
Centrum. Entree is 6,50. Aan-
vang 20:00 uur.

Zaterdag 27 maart
• Swingsteesjun 80/90/Nu 
dansfeest. Een mix van muziek 
van de jaren tachtig tot nu: 
disco, funky, latinbeat, housy 
en dancy. Aanvang om 20:00 
uur, toegangskaart kost 9,-. 
Locatie: Het Meterhuis, Oer-
kapkade, 2031 EM, Haarlem.

• Muzikale vesper in de Dorps-
kerk te Santpoort-Noord, 
m.m.v. Dorpskerkcantorij o.l.v. 
Antje de Wit, aanvang: 19.00 
uur, toegang gratis.

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

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

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

T/m woensdag 31 maart
• Yvette 
Jansen ex-
poseert col-
lages in de 
Bibliotheek 
Haarlem.
Voor nadere 
informatie: www.yvettejansen-
collages.com en www.sbhaar-
lem.nl.
Bibliotheek Noord, Planeten-
laan 170, Haarlem.

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

Donderdag 1 april
• Klassiek kamermuziekcon-
cert om 12.30 uur in GGZ in-
Geest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek.

Nieuw Groenendaal Heemstede 
fietst voor het goede doel
Heemstede - Sport- en revali-
datiecentrum Nieuw Groenen-
daal in Heemstede organiseert 
op zondag 18 april van 12.00 
tot 16.00 uur een Spinningma-
rathon voor het goede doel. De 
opbrengst hiervan gaat dit jaar 
naar drie sportieve goede doe-
len: Duchene Heroes, Tour for 
Life en Alpe d’HuZes. 

Duchenne Heroes
Duchenne Heroes is een zwa-
re en indrukwekkende moun-
tainbiketocht die gereden wordt 
van Luxemburg naar Nederland. 
De helden leggen zeven unieke 
etappes af door vier landen en 
zij fietsen gemiddeld honderd ki-
lometer per dag. Een uitsteken-
de prestatie. Bijzonder gegeven 
hierbij is, dat de opbrengst van 
deze tocht besteed wordt aan de 
genezingsontwikkeling voor pa-
tiënten die lijden aan de ernstige 
spierziekte Duchenne. Duchen-
ne Spierdystrofie is een ernstige 
en erfelijke spierziekte die vrij-
wel alleen bij jongens voorkomt. 
De ontwikkeling van nieuwe 
behandelmethodes heeft de 
levensverwachting van de pa-
tiënten doen toenemen tot 30 
jaar, maar zelfs nu sterven er pa-
tiënten voordat zij hun adoles-
centie leeftijd bereiken. Op dit 
moment is Duchenne nog niet 
te genezen of te voorkomen. 
Maar een wetenschappelijke 
doorbraak lijkt eindelijk in zicht. 
Eén van de projecten die mede 
door Duchenne Heroes is gefi-
nancierd, leverde hoopgeven-
de resultaten op bij onderzoe-
ken. De eerste klinische testen 

met een groep patiëntjes is in-
middels gestart. Eindelijk gloort 
er hoop voor de toekomst.

Tour for Life
De ploegen van Tour for Life rij-
den in acht dagen van Italië naar 
Nederland. Dwars door de Alpen, 
Vogezen en Ardennen, langs 
klassieke trajecten. Zij zullen  
streven naar een tocht van 150 
kilometer per dag. De opbrengst 
van Tour for Life gaat naar Art-
sen zonder Grenzen. De hulp-
verleners van deze noodhulpor-
ganisatie hebben voortdurend 
een levensreddende taak te ver-
vullen en daar is geld voor no-
dig. De organisatie van Artsen 
zonder Grenzen geeft medische 
hulp aan slachtoffers van oorlo-
gen, rampen  en epidemieën. Zij 
voeren spoedoperaties uit, ver-
lenen hulp bij ondervoeding en 
behandelen mensen met ernsti-
ge ziektes, zoals tuberculose en 
malaria. Ze begeleiden zwange-
re vrouwen bij de bevalling en 
helpen vrouwen die slachtoffers 
zijn van seksueel geweld. De 
teams van Artsen zonder Gren-
zen werken veelal in oorlogs- en 
conflictgebieden.

Alpe d’Huzes
Alpe d’Huzes is een actie waar-
bij fietsers, individueel of in 
teamverband, geld inzame-
len om een bijdrage te leveren 
aan de strijd tegen de gevolgen 
van kanker. Op één dag wordt 
minstens zes maal de legenda-
rische Alpe d’Huez beklommen. 
Een bijna onmogelijke opga-
ve. Toch lukte het in 2006, 2007, 

2008 en 2009 heel veel deelne-
mers om dit doel te bereiken, 
onder deze groep fietsers waren 
zelfs een aantal (ex-) kankerpa-
tiënten.
Alpe d’Huzes zet zich in voor de 
strijd tegen kanker, zodat deze 
ziekte uiteindelijk wordt over-
wonnen. Zodat kanker in de toe-
komst niet meer als een dode-
lijke ziekte, maar als een chro-
nische ziekte kan worden be-
schouwd. Onderzoek naar kan-
ker en implementatie van de re-
sultaten is het hoogste doel van 
de stichting Alpe d’Huzes. Het 
geld dat voor deze stichting ge-
steld wordt, gaat in het geheel 
naar het eigen onderzoeksfonds 
van Alpe d’Huzes. 

Missie
De missie van Nieuw Groenen-
daal is het structureel bijdragen 
aan de gezondheid van hun le-
den en patiënten. Vanuit deze 
missie vinden zij het ook belang-
rijk een bijdrage te leveren aan 
mensen die zorg en geld nog 
harder nodig hebben. De Spin-
ning marathon is het eerste eve-
nement van een reeks dat door 
Nieuw Groenendaal wordt ge-
organiseerd om zoveel mogelijk 
fondsen en sponsoren te werven 
voor deze goede doelen.

Wilt u deelnemer zijn, meer in-
formatie of sponsoren dan kunt 
een e-mail sturen naar babette.
nijssen@nieuwgroenendaal.nl 
of telefonisch contact opnemen 
met Nieuw Groenendaal 023-
5280806 en vragen naar Marcel 
van Dam of Babette Nijssen.

Zingen 
voor je ziel
Heemstede - Twee keer in de 
maand op maandag  een uur-
tje zingen voor je ziel. Samen 
liederen zingen uit de hele we-
reld, altijd gericht op je ziel, op 
wie je werkelijk bent. Soms met 
beweging, soms zonder geluid, 
soms één of meerstemmig. Wilt 
u meezingen, dan kan dat op: 
maandagen 12 en 26 april, 10 en 
24 mei, 7 en 24 juni, 5 juli, 30 au-
gustus, 13 en 27 september, 18 
oktober, 1, 15 en 29 november 
en 13 december. Tijden: 10.00  

tot 11.00 uur of 19.30 tot 20.30 
uur in Heemstede. Voor kos-

ten en andere info: info@zielen-
zang.nl of tel: 06-53425304.

Informatieavond ‘Borstreconstructie, 
wat zijn de mogelijkheden’
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis 
en het Adamas Inloophuis orga-
niseren gezamenlijk op dinsdag 
30 maart een informatiebijeen-
komst met als thema Borstrecon-
structie, wat zijn de mogelijkhe-
den. De avond vindt plaats in het 
Adamas Inloophuis te Nieuw-
Vennep. Tijd: 19.30-21.00 uur. 

Mevrouw P. Hoekstra, verpleeg-
kundig specialist oncologie van 
het Spaarne Ziekenhuis verzorgt 
de inleiding. De heer R.A. Chris-
tiano, plastisch chirurg Spaarne 
Ziekenhuis heeft als onderwerp 
borstreconstructie, wanneer is 
dat mogelijk, welke mogelijkhe-
den zijn er en hoe gaat het in zijn 

werk. Daarna is er gelegenheid 
tot vragen stellen en het uitwis-
selen van ervaringen. De bijeen-
komst is bedoeld voor (ex-)pa-
tiënten, hun naasten en ande-
re geïnteresseerden. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Voor in-
formatie en aanmelding (ver-
plicht): (0252) 680 233, www.
spaarneziekenhuis.nl of www.
adamas-inloophuis.nl  
Adamas Inloophuis, Eugenie Pré-
vinaireweg 61, Nieuw-Vennep.
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Twee medailles voor 
turnsters GSV Heemstede
Op zaterdag 20 maart vond de tweede voorwedstrijd plaats voor 
de zesde divisie. Hier mochten twee meisjes van GSV Heemste-
de aan deelnemen. Na een geslaagde wedstrijd zou er een door-
stroming mogelijk zijn naar de regiokampioenschappen, dus het 
was een spannende strijd.
Als eerste mocht Lotte Kuipers aantreden. Ze begon op de 
sprong met een overslag over de kast. Deze was goed voor een 
13.30 punt. Daarna een hele mooie brug oefening zonder risico-
volle elementen. Maar op de balk ging het niet helemaal goed. 
Het overspreiden lukte niet en de koprol eindigde van de balk af. 
Met haar vloeroefening kon ze haar score weer wat ophogen, 
waardoor ze op een tweede plaats eindigde.
Voor Rivka was de competitiestrijd hoger; zij had namelijk 12 te-
genstanders. Op de balk begon ze heel goed, de sprongen wa-
ren niet heel hoog, maar ze bleef er wel goed opstaan. De koprol 
achterover en de handstand waren goed en ze kon de oefening 
met een salto eindigen. Met een hele hoge score van 11.00 punt 
was ze de een na hoogste van de hele wedstrijd. Hierna kwam de 
vloeroefening op muziek. Ze begon met een mooie arabier flick 
flack en ook de twee overslagen waren prima. Dit werd ook goed 
beloond met een 11.35. Bij de sprong nog een mooie overslag 
en als laatste een prima brugoefening. Een hele geslaagde wed-
strijd die bekroond werd met een 1ste prijs. Dus voor beide mei-
den nog een regiokampioenschap op 24 april.
Monique Marchand

INGEZONDENSelectie VEW zit in zwaar weer
Heemstede - Als de spelers van 
trainer Wim van Marsbergen de 
drie weken geleden ingeslagen 
weg blijven volgen dan komt de 
nacompetitie wel heel erg dicht-
bij, Uit werd met 2-0 verloren 
van Roda’23 en afgelopen zater-
dag stond de thuiswedstrijd te-
ge Vlug en Vaardig uit Amster-
dam op het programma. Volgens 
kenners was deze “ballen”ploeg 
gemakkelijk te kloppen. Hoe an-
ders kan het uitpakken. Kans-
loos ging VEW ten onder met 1-
4, en het was nog dik verdiend 
ook. Wim van Marsbergen had 
wel een probleem om een waar-
dig elftal op de been te brengen. 

Door blessures en schorsingen 
waren vijf basis spelers niet aan-
wazig.
Ook VEW-2 ging ten onder. Na 
een 1-0 voorsprong met de rust 
was het Argon die met 1-3 rich-
ting Mijdrecht ging.

Het voorlopige programma
voor 27 maart:
VEW-1             nog niet bekend
VEW-2             nog niet bekend
VEW-3- KHFC  14.30 uur
VEW-4            nog niet bekend
VEW-vet- United-vet  14.30 uur.
Bl’daal-b- VEW-b 12.45 uur
VEW-c- de Brug-c  12.15 uur
VEW-d- DSS-d     10.30 uur

Zw’burg-e-VEW-e1  10.30 uur
VEW-e2- HBC-e   09.30 uur
VEW-f- VSV-f   09.30 uur

De jeugdelf- en zeventallen heb-
ben het goed gedaan. De F- en 
de E-2 junioren speelden uit en 
namen allebei drie punten mee 
naar Heemstede. De E-1 verpul-
verde DSOV uit vijfhuizen met 
13-0. De D-junioren namen de 
2-4 winst mee uit Hillegom en 
de C-junioren speelden 3-3 bij 
Vogelzang. De uitslag van de B-
junioren was nog niet bekend.
De agenda: 9 april Klaverjassen 
in de VEW-kantine. Aanvang 
20.00 uur.

Bridgeclub IMP zoekt nieuwe leden
Heemstede - Bridgeclub IMP 
te Heemstede heeft in het nieu-
we seizoen plaats voor nieu-
we leden. Voor nieuwe bridge-
paren biedt onze vereniging de 
mogelijkheid om in de maanden 
april en mei vrij te kunnen spe-
len om kennis te maken met on-
ze bridgevereniging. Op de club 
is deskundige leiding aanwe-

zig. De vaste clubavond is op de 
maandagavond vanaf 19.30 uur 
in het clubhuis van de vereni-
ging HBC aan de Cruquiusweg 
te Heemstede. Heeft u interes-
se om mee te spelen neem dan 
contact op met Mw. van Dijk. 
Tel: 0235332579. Voor meer in-
formatie bezoek onze website 
www.bridgeclub-imp.nl.

Een frisse start voor
25-jarige TV Merlenhove

Heemstede - Dit jaar viert Ten-
nisvereniging Merlenhove haar 
25-jarig bestaan. Het 5e lustrum 
wordt gedurende het jaar uitge-
breid gevierd, met als hoogte-
punt op 12 juni een clinic, een 
demonstratiewedstrijd en een 
feest ter afsluiting.

Leden geven clubhuis 
een schoonmaakbeurt 
Als frisse start van dit bijzonde-
re jaar heeft een twintigtal vrij-
willigers op 19 en 20 maart het 
clubhuis van binnen een gron-
dige schoonmaakbeurt gege-
ven. Buiten is men hard aan de 
slag de gravelbanen speelklaar 
te maken. De lange vorstperio-
de heeft een en ander vertraagd, 
helaas. 
Toch start komend weekend het 
tennisseizoen voor Tennisvereni-
ging Merlenhove met kennisma-

kingstoernooien voor de jeugd 
en senioren. 
Voor nieuwe seniorleden heeft 
Merlenhove nog voldoende 
plaats. Opgeven via www.mer-
lenhove.nl.

Competitie: een tijd om van
mooi en spannend tennis te
genieten 
In april start de landelijke tennis-
competitie waaraan 160 leden 
deelnemen. Vooral door bles-
sureleed getroffen degradeerde 
het vlaggenschip van de Vereni-
ging vorig jaar. TVM heeft echter 
voldoende versterking gevonden 
om dit jaar blessures te kunnen 
opvangen. De KNLTB heeft hier-
op het verzoek van TVM ingewil-
ligd om dit eerste team automa-
tische promotie te verlenen naar 
de 2e klasse gemengd op zon-
dag. Het team zal nu dus onver-

MHC Alliance ontvangt de
Cape Town South Africa Hockey Tour
Heemstede - Van 25 maart tot 
8 april komen 15 dames en 13 
jongens van de Settlers High 
School naar Nederland om tij-
dens de ‘Cape Town South Afri-
ca Hockey Tour’ te spelen.

Op donderdag 25 maart om 
18.30 uur ontvangt MHC Allian-
ce twee teams die spelen tegen 
Mb1 en Jb1 (16-18 jarigen). De-
ze sportieve uitdaging wordt af-

gesloten met een gezamenlijk 
etentje in het clubhuis.
Al in 1996 is de eerste hockey 
tour van de Settlers High School 
in Nederland georganiseerd. In 
1998 en 2000 is er ook nog een 
hockey tour geweest. De Settlers 
High School is een school met 
een enorme passie voor hockey. 
Zij zien Nederland als een groot 
hockeyland en doen hier dan 
ook graag ervaring op.

anderd uitkomen in deze klasse. 
Het is een hoog niveau met veel 
aantrekkelijke wedstrijden. Ilona 
Rolloos, Dominiek Wallaart, Inge 
Hoogland, David Valstar, Mark 
Kerkhof en ‘Mister- Merlenhove’ 
Constant Thoolen starten zondag 
11 april op tennispark Groenen-
daal met het duel tegen het eer-
ste team van Joy Jaagpad .  Ge-
zien de aanwezigheid van oud-
Merlenhovespelers Marlieke Ja-
ger en Guido van Solinge in het 
team van Joy Jaagpad dreigt de-
ze ontmoeting met de Amster-
damse club meteen een heuse 
clash te worden. 
Het eerste gemengde 35+ team 
op zondag is vorig jaar gepro-
moveerd naar de hoofdklasse, 
het hoogst haalbare niveau bin-
nen de 35+ competitie en zal 
meedingen naar het Nederlands 
kampioenschap in deze catego-
rie.
In de derde klasse heren op zon-
dag treedt een geheel vernieuwd 
team aan met zeer ervaren spe-
lers. Van captain Arthur Ludlage 
en zijn mannen wordt veel ver-
wacht. 
Op zaterdag heeft het eerste ge-
mengde team voorgaand jaar 
promotie behaald. Ook zij zullen 
het uiterste uit hun tennisspel 
moeten halen in deze klasse.
De seniorencompetitie van TV 
Merlenhove  wordt gespeeld 
op dinsdagochtend, donder-
dagochtend, zaterdagmiddag 
en de gehele zondag, terwijl de 
jeugd haar wedstrijden speelt op 
woensdagmiddag, zaterdag- en 
zondagochtend. Voor alle teams 
geldt dat de verwachtingen dit 
seizoen hooggespannen zijn.
De hopelijk mooie en spannende 
wedstrijden van de Heemsteed-
se tennisclub  zijn te zien op het 
fraaie tennispark middenin het 
Groenendaalse bos. 
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NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  2 4  M A A R T  2 0 1 0

•  Secretaris/plv. voorzitter 
Rekenkamercommissie

•  Onderhoudsplan Wandelbos 
•  Terrein Spaarne Ziekenhuis 

‘opgeruimd’

In deze HeemstedeNieuws:

Van 15 tot en met 20 maart 2010 vond de 

Week van Nederland Schoon plaats. De 

gemeente Heemstede hield met eigen mede-

werkers en personeel van De Meerlanden en 

Paswerk Bedrijven een schoonmaakactie 

en een wijkschouw in het winkelgebied Jan 

van Goyenstraat en de stationsomgeving/

winkelgebied Zandvoortselaan. 

Op de foto milieuwethouder Sjaak Struijf, die 

de medewerkers op donderdag 18 maart 

vergezelde bij hun activiteiten en zelf ook 

een steentje bijdroeg. Naast het opruimen 

van zwerfafval werd een inventarisatie 

gemaakt van opstaande stoeptegels, 

defect straatmeubilair, beschadigde 

verkeersborden en overhangend groen. 

Onder het motto ‘schoon, heel en veilig’ 

werd de openbare ruimte van de gebieden 

geïnspecteerd. 

Tijdens de rondgang is direct een aantal 

verkeersborden en paaltjes rechtgezet en 

scheefstaande stoeptegels hersteld. 

Goed nieuws voor fi etsliefhebbers in 

Heemstede en omstreken: de regio Zuid-

Kennemerland heeft er een nieuw 

recreatief fi etsroutenetwerk bij.

Voor de fi etsroutes wordt gebruikgemaakt 

van bestaande fi etspaden en (landelijke) 

wegen. De plaatsen waar de verschillende 

routes splitsen in het netwerk, de keuze-

punten, vormen de zogenaamde knoop-

punten. 

Elk knooppunt heeft een uniek nummer. 

Door telkens van knooppunt naar knoop-

punt te fi etsen kan iedereen naar eigen 

inzicht zelf een fi etstocht samenstellen. Op 

knooppunten staan borden met een platte-

grond en langs de routes staan duidelijk 

herkenbare borden die de richting naar de 

volgende knooppunten aangeven.

Van het fi etsroutenetwerk zijn ook handige 

fi etskaarten gemaakt, waarmee het mogelijk 

is om thuis al de routes uit te stippelen. Een 

fi etskaart is gratis te verkrijgen bij de receptie 

van het raadhuis in Heemstede (zolang de 

voorraad strekt).

Winkelcentrum Heemstede heeft dinsdag 

23 maart de eerste ster van het Keurmerk 

Veilig Ondernemen ontvangen van  

Maarten Duijn, adviseur bestrijding winkel-

criminaliteit van het HoofdBedrijfschap 

Detailhandel (HBD. Het Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO) is een speciale methode 

om de veiligheid in en om winkelgebieden 

te vergroten en het voor ondernemers en 

bezoekers nog aantrekkelijker te maken. 

Het is een structurele samenwerking tussen 

de winkeliersvereniging, politie, brandweer 

en gemeente, die nu wordt erkend met een 

eerste ster. 

Burgemeester Marianne Heeremans van 

gemeente Heemstede, voorzitter Mariska 

Nieuw recreatief fietsroutenetwerk 
Zuid-Kennemerland

Wereldrecordpoging
Op 31 maart wordt het nieuwe fi etsroute-

netwerk officieel geopend. Deze datum is 

niet toevallig uitgekozen. Dan vindt in 

Nederland namelijk een heuse wereld-

recordpoging plaats vanuit de landelijke 

campagne ‘Heel Nederland Fietst!’: zoveel 

mogelijk Nederlanders tegelijkertijd laten 

fi etsen. Vanaf verschillende gemeente-

huizen in de regio, waaronder die van 

Heemstede, zal op woensdag 31 maart om 

12.00 uur een recreatieve fi etstocht starten 

naar de Veerplas in Haarlem. Iedereen 

kan zich hierbij aansluiten. Bij elke stoet 

van fi etsers rijden bijzondere fi etsers mee, 

bijvoorbeeld een fi etsende muziekkapel, 

professionele wielrenners of circusfi etsen.

Bedrijven, scholen of bijvoorbeeld sport-

verenigingen kunnen ook hun eigen fi ets-

actie starten om een bijdrage te leveren 

aan de landelijke wereldrecordpoging. 

Voor aanmeldingen en/of meer informatie: 

www.heelnederlandfi etst.nl. 

Week van Nederland Schoon in 
Heemstede: ‘schoon, heel en veilig’

Andere onvolkomenheden, zoals fi ets-

wrakken en defecte straatverlichting 

worden op korte termijn aangepakt. 

Heeft u onvolkomenheden gezien in de 

openbare ruimte? Geef het door aan ons 

Meldpunt Overlast via telefoonnummer 

(023) 548 57 62 of via het onlineformulier 

op www.heemstede.nl.

Doe 31 maart mee met de wereldrecordpoging 
‘Heel Nederland Fietst!’

Heemstede ontvangt eerste ster van Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) Winkelgebieden

Kaptein en vice-voorzitter Roeland Smit 

van de winkeliersvereniging, de districts-

chef van de politie Peter Holla en de post-

commandant van de Brandweer Wim de 

Zwart mochten deze avond het KVO-

certifi caat in ontvangst nemen. Maarten 

Duijn van het HBD gaf het winkelcentrum 

bovendien een tegel met de eerste ster, die 

vervolg op pag. 2
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Terrein Spaarne Ziekenhuis ‘opgeruimd’

Vacature secretaris/plv. voorzitter 
rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie Heemstede is in 2005 opgericht om de gemeenteraad te 

versterken in zijn controlerende functie. De rekenkamercommissie bestaat uit een externe 

voorzitter, een externe secretaris en drie raadsleden. 

De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden, de middelen en het budget om onder-

zoek te laten doen naar onderwerpen die zij zelf kiest. Zij verricht één tot twee onderzoeken 

per jaar. De externe leden worden benoemd door de gemeenteraad voor een periode van 

3 jaar. 

Wij zoeken voor de rekenkamercommissie Heemstede een extern lid voor de functie van: 

Secretaris/plv. voorzitter 
rekenkamercommissie

U beschikt over:
- Een academisch werk- en denkniveau

- Bestuurlijke ervaring

- Een onafhankelijke professionele opstelling gecombineerd met uitstekende communicatieve   

   vaardigheden

- Kennis van en ervaring met (het begeleiden van) beleidsonderzoek

- Inzicht in het functioneren van politieke verhoudingen en processen

- Kennis van overheidsfi nanciën (bij voorkeur)

Voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie 

ontvangt de secretaris een vergoeding van € 150,– per maand. De rekenkamercommissie 

vergadert gemiddeld 10 keer per jaar. 

U wenst meer informatie:
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de wnd. griffier, mevrouw M. Schrooten via 

telefoonnummer ( 023) 548 56 57 (maandag t/m donderdag). 

Meer informatie over de rekenkamercommissie en bijvoorbeeld de Verordening reken-

kamercommissie kunt u vinden op www.heemstede.nl

Uw sollicitatie:
U kunt uw sollicitatiebrief en cv sturen voor 14 april 2010 aan de Gemeenteraad 

t.a.v. mevrouw M. Schrooten, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail naar 

gemeente@heemstede.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 en 27 april in de avond. 

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

binnenkort in de Binnenweg wordt gelegd.  

Burgemeester Marianne Heeremans opende 

de bijeenkomst. Zij ziet het belang van 

de gezamenlijke inzet op dit gebied: “De 

afgelopen maanden is door de partners 

goed samengewerkt om het certifi caat te 

behalen. Met dit project worden door 

afspraken tussen gemeente, winkeliers-

vereniging, politie en brandweer de veilig-

heidsmaatregelen uitgevoerd. Op naar de 

tweede ster!” 

De weg naar certificering 
Op 20 mei 2009 is de samenwerking 

tussen de partners bekrachtigd door het 

ondertekenen van een intentieverklaring. 

Vervolgens hebben zij een veiligheids-

maatregelenpakket samengesteld om het 

winkelgebied in te richten volgens de 

prestatie-eisen van het KVO-handboek. Zo 

zijn er overvaltrainingen gehouden voor 

winkelpersoneel, hebben ondernemers 

zich aangemeld bij een veelplegerssite 

en zijn er een dag- en avondschouw 

gehouden. Uit deze schouw zijn concrete 

acties voortgevloeid, waaronder het aan-

pakken van graffiti, straatverlichting, 

bestrating, ontbrekende huisnummers, 

het stimuleren van aangifte, het geven 

van voorlichting over meer transparante 

etalages en nog veel meer. 

vervolg van pag. 1

Onderhoudsplan wandelbos 
Groenendaal 2010 goedgekeurd
Op 23 februari 2010 heeft het college van B&W het onderhoudsplan voor het wandelbos 

Groenendaal 2010 goedgekeurd. In het onderhoudsplan worden werkzaamheden met een 

repeterend karakter beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld veeverzorging, paden vrijhouden van 

overhangend groen en reparaties/schoonmaak. In een cyclus van drie jaar wordt het gehele 

bos onder handen genomen. Er wordt aangegeven wanneer en waar, welke beheermaat-

regelen worden uitgevoerd. 

Het onderhoudsplan 2010 is als PDF-document in te zien via www.heemstede.nl > 

Cultuur,sport & recreatie > Recreatie> Wandelbos Groenendaal.

Sinds 1 januari 2010 is de identiteitskaart 

(ID-kaart) niet meer gratis voor kinderen 

van 14 jaar. 

Vanaf 26 juni 2012 moeten alle kinderen 

over een eigen reisdocument beschikken. 

Een eigen reisdocument voor kind(eren) 

brengt natuurlijk kosten met zich mee. Om 

deze kosten te beperken, heeft de overheid 

het tarief voor een Nederlandse ID-kaart 

voor kinderen tot en met 13 jaar verlaagd. 

Dit jeugdtarief geldt sinds 1 januari 2010 en 

bedraagt € 8,50 (v.a. 14 jaar: € 42,50). Per 
1 januari 2010 is de gratis ID-kaart voor 
14-jarigen afgeschaft om dit nieuwe 

jeugdtarief te kunnen fi nancieren. 

In Nederland geldt de identifi catieplicht. 

Identifi ceren kan met een Nederlandse 

ID-kaart of een paspoort. Waar moet u aan 

denken bij (de aanvraag van) een 

Nederlandse ID-kaart? Hieronder een 

beknopt overzicht:

- Deze kaart (in creditcardvorm) is 5 jaar 

geldig als legitimatiebewijs en reisdocument 

voor: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, 

Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,

Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië

en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland,

IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein,

Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco,

Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,

Roemenië, San Marino, Slovenië,

Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije,

Zweden en Zwitserland.

- De medewerker achter de publieksbalie 

vraagt u bij uw aanvraag ook om uw

vingerafdrukken (v.a. 12 jaar). Het doel

daarvan is misbruik van reisdocumenten

zoveel mogelijk tegen te gaan. Het

opnemen van vingerafdrukken is

verplicht.

- Incomplete aanvragen (dus zonder goed-

gekeurde foto's, schriftelijke toestemming,

etc.) kunnen niet in behandeling worden

genomen. U moet al uw reisdocumenten bij

de aanvraag tonen. Verlopen documenten

moeten worden ingeleverd. 

Voor meer informatie kunt u het digitaal 

loket raadplegen via www.heemstede.nl.

Velen van u hebben het al gezien, het 

terrein rondom het Spaarne Ziekenhuis 

is op een aantal bomen na, helemaal 

opgeruimd. Naast enkele bomen en struik-

gewas is ook bouwmateriaal verwijderd. 

De ontwikkelaar van het terrein ‘De VOF aan 

het Spaarne’ (bestaande uit Synchroon, 

Slokker Vastgoed en Ymere) heeft er voor 

gekozen om voor 15 februari, dus voordat het 

broedseizoen begint, alles op te ruimen. 

VOF aan het Spaarne heeft hiervoor al in 

2009 een kapvergunning gekregen. Vorig 

jaar zijn deze werkzaamheden opgeschort 

vanwege de aanwezigheid van vogel-

nesten. 

Op dit moment wordt door de ontwikkelaar 

hard gewerkt om de bouwplannen zover 

gereed te maken dat er een bouw-

vergunning kan worden verleend. Voor de 

appartementen naast het ziekenhuis is 

recent de bouwvergunning verleend. Voor 

de eengezinswoningen moet nog een 

planologische procedure worden door-

lopen: er is dus nog geen ontheffing van 

het bestemmingsplan verleend. Naar 

verwachting is de planontwikkeling eind 

2010 zo ver gevorderd dat met de verkoop 

kan worden gestart.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar 

www.bellerive.nl. 
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Aanvragen bouwvergunning
2010.020  het uitbreiden van een woonhuis en - Rijnlaan 3   

  aanpassen balkon

2010.054  het plaatsen van een kozijn in de zijgevel - Overboslaan 10

2010.055  het verhogen van de nok van het woonhuis - Orchideeënlaan 4 

  

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase
2008.065  het uitbreiden van een woonhuis  - Sportparklaan 57

Aanvraag sloopvergunning
2010.906  het verwijderen van asbest  - Korhoenlaan 41 

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  25 maart 2010 op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 19 maart 2010)
2009.272    het uitbreiden van een woonhuis met - Zandvoortselaan 115  

  een dakopbouw

2010.010  renovatie Bosbeek   - Glipper Dreef 209

2010.021  het plaatsen van 5 fi etsenstallingen   - Achterweg 1-9

  t.b.v. cliënten van Meer en Bos en erfafscheidingen 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 19 maart 2010)
2010.011  het plaatsen van een schuifpui in - W. Denijslaan 27

  de achtergevel

Verleende sloopvergunning (verzonden 19 maart 2010)
2010.103  het verwijderen van asbest  - Mr. A. baron

        Mackaystraat 6

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 25 maart 2010 op maandag tot en met 

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.012  het plaatsen van een dakopbouw - Timorstraat 50

Bekendmaking Wet milieubeheer
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Het college van B&W heeft een kennis-

geving ontvangen op grond van artikel 4 

van het Besluit mobiel breken bouw- en 

sloopafval van Kok Lexmond b.v. voor 

het gebruik van een mobiele puinbreker 

op de locatie Van den Eijndekade te Heemstede. Het betreft een verlenging van een 1e mel-

ding inzake de uitvoering van breekwerkzaamheden. De vrijkomende hoeveelheid materi-

aal bedraagt ca. 2.000 ton steen- en betonpuin. De werkzaamheden vinden plaats in de 

periode van 24 maart tot 24 juni 2010 en beslaan 2 werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur. De 

mobiele breker zal dusdanig worden opgesteld dat de door de werkzaamheden veroor-

zaakte geluidsbelasting LA,rt gedurende een aaneengesloten periode van 2 werkdagen, 

ten hoogste 75 dB(A) op de gevel van een woning of andere geluidsgevoelige gebouwen 

zal bedragen. De bronsterkte van de puinbreekinstallatie bedraagt ca. 112 dB(A).

Bouwplannen

Het verzoek ligt vanaf  25 maart  2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

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

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

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

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

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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

Huisnummering       
Wij delen u mede dat het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2010  heeft 

besloten tot vaststelling van de volgende huisnummers:

Winkelpand op begane grond:   Zandvoortselaan 160

Woning op de 1e verdieping:   Zandvoortselaan 160 A

Woning op de 2e verdieping:   Zandvoortselaan 160 B

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.39  het plaatsen van een hekwerk ten oosten van voetbalvelden HBC 

  en achter college Hageveld

Het verzoek ligt vanaf  25 maart 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

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

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

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen 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. 

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten
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www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-
delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Regelgeving
Rectifi catie Besluit fi nanciële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten
Op 27 januari 2010 is het Besluit fi nanciële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten 

gepubliceerd. Vervolgens is bij publicatie van 10 februari 2010 aan dit besluit terugwerkende 

kracht toegekend vanaf 1 januari 2005. 

Echter, inmiddels is gebleken dat dit besluit reeds in januari 2007 is ingetrokken en geen 

werking meer heeft. Het besluit is derhalve ten onrechte gepubliceerd en er is ten onrechte 

terugwerkende kracht aan toegekend.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brabantlaan, tussen Gelderlandlaan en Utrechtlaan
Tot half mei 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Gelderlandlaan en 

Utrechtlaan de bestrating en riolering vervangen. Ook wordt drainage aangelegd en worden 

laanbomen vervangen of verplant. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aan-

gegeven.

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

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

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

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

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

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

fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

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

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

-Tot begin april 2010 is de Binnenweg tussen de Julianalaan en de Cloosterlaan afgesloten  

  voor autoverkeer. Omleidingsroutes zijn met bebording aangegeven. Voetgangers (met de

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

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

  Spaarnzichtlaan en in de Julianalaan. 

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

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

Afsluiting Kadijk

I.v.m. de jaarlijkse paddentrek wordt de Kadijk (vanaf de bocht in de Kadijk tot aan de 

Herenweg) vanaf donderdag 25 maart gedurende zes weken van 17.00 uur 's middags tot 

07.30 uur 's ochtends afgesloten voor motorvoertuigen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast


