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Veel animo voor 
jongerenbus in Bennebroek
Bennebroek - Het begon met 
een klein groepje, maar inmid-
dels hebben meerdere jongeren 
hun weg naar de jongerenbus 
gevonden in Bennebroek. Vanaf 
vrijdag 25 maart staat de jonge-
renbus daarom 2 keer per week 
in Bennebroek op het Akonie-
tenplein. Dinsdag: 19.30-21 uur 
en vrijdag: 20-22 uur.

In een omgebouwde SRV-wa-
gen kunnen jongeren van 12 tot 
18 jaar met hun vrienden muziek 
luisteren, film kijken, een pot-
je kaarten, tafelvoetballen, X-
boxen, WII- en/of gewoon lekker 
kletsen en nieuwe mensen ont-
moeten. De bus biedt een veili-

ge en vertrouwde plek waar zij 
vrij zijn om zichzelf te ontplooien 
en van zichzelf te ontdekken wat 
ze leuk vinden en waar ze goed 
in zijn. 
 
De vaste meidengroep is eer-
der op initiatief van de jongeren-
werkers naar musicalles gegaan, 
een project van stagiairs van het 
conservatorium in samenwer-
king met de muziekschool in 
Overveen. Medio maart staan zij 
op het podium tijdens de voor-
stelling ‘Grease’.

Meer info: nicole@welzijnbloe-
mendaal.nl ofnatascha@welzijn-
bloemendaal.nl
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Bennebroek - wat een prachtig weer afgelopen zaterdag! in de Bollenstreek kleuren 
de velden hier en daar al langzaam op. Ook het insectenleven neemt verder toe, zoals 
het zien van deze kleine vos. (tekst/foto: Daan hendriks)

Kleine vos
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En hier bestierde Linnaeus zijn tuin
heemstede - Landschap 
Noord-Holland, beheerder van 
De Overplaats (naast Linnaeus-
hof) in Heemstede, gaat een 
nieuwe blikvanger bouwen op 
een historische plek. Door van-
dalisme is de historische thee-
koepel verbrand, een enorm ver-
lies voor deze oude buitenplaats. 
Voor de bouw van een nieu-
we blikvanger schreef de stich-
ting een prijsvraag uit. Dit lever-
de tientallen fascinerende, span-
nende, romantische en vooral 
mooie inzendingen op. 

Historische plek
De Overplaats is van oudsher de 
‘overtuin’ van buitenplaats De 
Hartekamp en van grote histo-
rische waarde voor het gebied 
Zuid-Kennemerland. Hier ver-
toefden de welgestelden van 
weleer om te verpozen en te ont-
spannen. En hier bestierde Lin-
naeus zijn tuin. 

Opdracht prijsvraag
De opdracht voor de prijsvraag 
was: ontwerp iets eigentijds voor 
deze cultuurhistorisch waarde-
volle plek. Een bouwwerk dat be-
tekenis en zichtbaarheid geeft 
aan een bijzondere buitenplaats. 
De prijsvraag heeft een hoop cre-
ativiteit losgemaakt. Landschap 
Noord-Holland is blij verrast door 
de vele spannende, romantische, 

mooie en fascinerende inzendin-
gen van vooral architecten, kun-
stenaars en ontwerpers. Alle in-
zendingen zijn bekeken en be-
oordeeld door een vakkundi-
ge jury. Slechts een klein aantal 
heeft alle criteria doorstaan. 

De winnaar
Uit de inzendingen bleef na ju-
ryberaad één ontwerp over: Mij-
mer en Focus van Inbo Archi-
tecten uit Woudenberg. Het ont-
werp refereert aan de rijke en 
lange geschiedenis, besteedt 
aandacht aan duurzaamheid en 
past helemaal bij de sfeer van 
deze plek. Met dit ontwerp trekt 
de zichtas vanaf de Hartekamp 
naar De Overplaats weer als 
vanouds alle aandacht.

Expositie
Landschap Noord-Holland or-
ganiseert in samenwerking met 
Kunst en Cultuur Noord-Hol-
land in april/mei/juni een expo-
sitie van alle ingezonden ont-
werpen. De expositie is vrij toe-
gankelijk en alle ontwerpen zijn 
te zien in het poortgebouw van 
De Hartekamp aan de Herenweg 
in Heemstede, schuin tegenover 
de plek van de nieuwe blikvan-
ger. 

Financiering
Beschermers van Landschap 
Noord-Holland financieren voor 
een deel de bouw van het nieu-
we bouwwerk. Voor het overige 
deel zoekt de stichting nog fi-
nanciers.
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Vrolijke lady’s gezocht
Red Hat Society: Verboden te zeuren

De Red Hat Society is min of 
meer toevallig ontstaan in de 
Verenigde Staten. Geïnspireerd 
door het gedicht `Warning’ van 
de Engelse dichteres Jenny Jo-
seph uit 1961 schonk Sue Ellen 
Cooper uit Californië een vrien-
din, eveneens in de vijftig, een 
rode hoed. In het gedicht waar-
schuwt de ik-figuur dat ze on-
gepaste dingen gaat doen als 
ze oud is, zoals in het paars ge-
kleed gaan met een rode hoed 
erbij ‘die me niet staat en me niet 
past’. Met andere woorden: lek-
ker puh!
Toen Cooper met vriendinnen 
op een dag ging high-teeën, 
deed de hele groep voor de grap 
een rode hoed op. Weer ande-
re vriendinnen hoorden ervan en 
deden hetzelfde. Na publicaties 
in een paar kranten en tijdschrif-

ten en een uitzending van de 
Today Show in 2000 was een be-
weging geboren. 
Nederlandse Redhatters
Ella Mandaat (68) is 28 jaar 
werkzaam geweest als orthope-
dagoog bij de onderwijsbegelei-
dingsdienst Kennemerland. “Ik 
merkte dat ik tijdens die jaren 
mijn sociaal netwerk heb ver-
waarloosd. Ik heb alles bij elkaar 
zo’n 41 jaar fulltime gewerkt en 
dan blijft er nog maar weinig tijd 
over voor vriendinnen.” Ze kwam  
toevallig in contact met de Red 
Hat Society. In de Amsterdam-
se tram hoorde zij een Redhat-
ter enthousiast praten over de 
club. Haar interesse was gewekt. 
“Het motto: niks moet en alles 
mag, sprak mij aan. Ze noemen 
zichzelf een desorganisatie met 
weinig regels. Je bent gekwalifi-

Heemstede – Je zou ze recalcitrant kunnen noemen, de 
leden van de Red Hat Society. Over de hele wereld duiken de 
lady’s op de meest onverwachte locaties op. Ze zijn 50 plus, 
maar de dames weigeren in de herfst van hun leven als grijze 
muizen weg te kwijnen bij de centrale verwarming. Met hun 
paarse kleding en rode hoed zijn ze moeilijk over het hoofd 
te zien. Ze hebben geen doelstelling anders dan plezier ma-
ken en vriendschappen sluiten. In Nederland zijn inmiddels 
zo’n 100 afdelingen (chapters), maar Haarlem en omgeving is 
nog een witte vlek. Niet lang meer als het aan Nera Otsen en 
Ella Mandaat ligt.

Waarschuwing
(Jenny Joseph)

Wanneer ik oud ben ga ik 
paarse jurken kopen

en zal daar ook een rode 
hoed bij doen

Dat staat me niet, maar ik 
zie mezelf al lopen
en ik verspil mijn
staatspensioen
Aan drank en

handschoenen met knopen

Op maffe muilen loop ik 
door de warenhuizen

en graai baldadig
gratis monsters bij elkaar

Ik druk op bellen
tot mijn oren suizen
Ik ratel met een stok
langs stalen buizen
en als ik moe word 

it ik op ‘t trottoir

Geen regels kunnen mij
nog overbluffen

Ik reken af met mijn
beschaafde jeugd

Ik ga op sloffen door
de plassen plenzen

Ik jat bloemen uit de tuin 
van vreemde mensen

Opvallen wordt voor mij
een deugd

En ik ga ook proberen
om te tuffen.

Geldautomaat terug in 
Jan van Goyenstraat

Heemstede - Vanaf 17 maart 
kunt u bij de Plus supermarkt 
aan de Jan van Goyenstraat in 
Heemstede contant geld op-
nemen. Rabobank Haarlem en 
Omstreken heeft bij de ingang 
van de Plus supermarkt een 
geldautomaat geplaatst. 
Na het vertrek van de Rabo-
bank enkele jaren geleden was 
contant geld opnemen bij een 

geldautomaat niet meer mo-
gelijk. Gelukkig was het bij de 
meeste winkels mogelijk extra 
geld te pinnen. 
De geldautomaat is alleen be-
reikbaar tijdens de openings-
tijden van de Plus supermarkt, 
dagelijks van 8.00 uur tot 19.00 
uur en op zaterdag tot 18.00 
uur. De bank is dus weer terug 
in de Jan van Goyenstraat!

ceerd als je boven de vijftig bent 
en zin hebt om zelf ook een ac-
tiviteit te organiseren. Dat vari-
eert van een cultureel uitstap-
je tot een sportieve uitdaging als 
parachutespringen”, zegt ze. De 
vrouwen van de Red Hat Socie-
ty gaan er  eenmaal per maand 
op uit en hullen zich in het paars 
met een rode hoed op.
Samen met voormalig wet-
houder Nera Otsen (67) is zij 
op zoek naar leden in de regio 
Haarlem/Heemstede. Nera Ot-
sen: “De Red Hat Society is geen 
verzetsbeweging, maar je zou 
het een lichte vorm van rebellie 
kunnen noemen tegen de ‘alles 
moet jong en mooi zijn cultuur’ 
die  heerst. We willen laten zien 
dat wij ook nog zichtbaar zijn en 
dat er lol en speelsheid  in ons 
schuilt. Ook 50 plussers zijn ge-
interesseerd in nieuwe dingen 
ontdekken.”
Een bestuur hebben de dames 
niet, ook geen goede doelen 
oogmerk, politieke of religieuze 
achtergrond. Vergaderen doen 
ze niet, erop uittrekken wel. Uit 
praktische overweging is er een 
aanspreekpunt per afdeling. Die 
krijgt gelijk de titel van Queen. 
De andere lady’s kunnen zichzelf 
een fraaie titel naar keuze toe-
kennen. Otsen: “Getrouwd, on-
getrouwd of gescheiden, alloch-
toon, interieurverzorgster of pro-
fessor doet niet ter zake voor de 
Red Hat Society. Vrouwen met 
een optimistische, vrolijke in-
stelling zijn welkom. Even zeuren 
mag, maar niet te lang.”

Aanmelding via mailadres:
ellamandaat@hotmail.com.
Informatie:
www.redhatnederland.nl.
Mirjam Goossen

Heemstede – Dit zijn broertjes Bentley en Beemer. Zij zijn wel heel 
erg met elkaar verweven, overal liggen ze ‘pootje aan pootje’’. Foto 
is gemaakt door Leonie Westerkamp.

Bentley en Beemer
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Prinsenlaan wel en Van Lentsingen 
geen 30 kilometer zone
Heemstede - In het streven 
van de gemeente om in al-
le woonwijken de maximum 
snelheid van 30 km in te voe-
ren is voorgesteld de Prinsen-
laan en de Van Lentsingel tot 
30 km  zones te bestemmen. 
De bewoners van de bedoel-
de straten hebben hier nog 
wel het een en ander op en 
aan te merken.

Prinsenlaan
Op de Prinsenlaan wil men de 
drempels bij de versmalling heb-
ben en een aantal bewoners 
vreest voor wateroverlast in hun 
lager legen garages. Momenteel 
zijn er gevaarlijke situaties bij de 
aansluiting met de Glipperweg. 
Zou dat misschien gelijktijdig 
kunnen worden aangepakt? 
Ook het idee om halve parkeer-

stroken aan te leggen werd door 
bewoners aangedragen.
Wethouder Kuiper stemde er 
in toe de zaak nog eens goed 
in ogenschouw te nemen. Ze 
maakte haar excuus voor de 
klaarblijkelijke onvoldoende 
communicatie met de bewoners.
Het probleem van de dreigende 
wateroverlast gaat ze oplossen, 
ze werkt mee aan het verplaat-
sen van de drempels en denkt 
mee aan het inrichten van par-
keerstroken.
Over het algemeen zijn de be-
woners blij met de invoering van 
het 30 km regime, omdat er altijd 
al veel te hard wordt gereden op 
deze, voor veel automobilisten, 
doorgaande route. 

Van Lentsingel 
De bewoners van deze en aan-
grenzende straten snapten er 
weinig van. In het gebied kan 
je met de beste wil van de we-
reld niet veel harder dan 30 km. 
Waarom dan drempels aanleg-
gen, borden plaatsen en kosten 
maken? Een bordje bij de in- en 
uitgang van het gebeid kan vol-
staan.
De heer Zomer vond dat de ge-
meente beter iets nuttigs kon 
doen met het geld voor de drem-
pels zoals het terugdringen van 
de wateroverlast, de losliggende 
stoeptegels en de hondenpoep. 
Zowel de HHB als de PvdA-frac-
tie kan zich vinden in de opstel-
ling van de bewoners en ziet 
niets in een maatregel die fei-
telijk al bestaat. De wethouder 
wees er op dat zij slechts het 
eerder door de raad vastgestel-
de beleid uitvoerde. Toen ook de 
VVD-fractie ‘om’ was, bleek de 
meerderheid tegen de instelling 
van een 30 km zone te zijn en zei 
de wethouder af te zien van het 
plan.
Eric van Westerloo

Versierders NL DOET 
kleurenwand WOH
Heemstede - De gemeenteraad 
zag NL DOET als een goede ge-
legenheid om juist dat beetje ex-
tra te doen waar de raad nor-
maal niet aan toe komt. De raad 
heeft tijdens het begrotingsde-
bat een motie van CDA en PVDA 
aangenomen, waarin zij zich sa-
men voor een organisatie wil-
den inzetten voor ouderen. Ini-
tiatiefnemers waren Els van der 
Weiden, CDA en Joke Ruiten-
berg, PVDA. Zaterdagochtend 
19 maart stond kunstenaar Henk 
Koelemeijer  klaar bij de Stich-
ting Welzijn Ouderen aan de 
Lieven de Keylaan waar hij een 
wand in de grote zaal had voor-
bereid waarop de versierders 
van de wand zich konden uitle-
ven. Alle raadsleden van CDA, 
PVDA, D`66 en sympathisanten 
van VVD en GroenLinks,  met de 
wethouders Christa Kuiper en 
Jur Botter konden in hobbykle-
ding aan de slag gaan. Woorden 
in gekleurde houten letters keu-
rig op een lijn zetten en voorzien 
van een handtekening door een 
handdruk in kleur bij de woor-
den te drukken. Elke organisa-
tie had zijn favoriete woord op-
gegeven. Respect CDA, Anders 
D`66, Canon dinsdagochtend-

koor, Samen PVDA, Duurzaam 
GroenLinks, Waardig B&W, Hoop 
Henk Koelemeijer, Energie VVD, 
Harten Bridgeclub Overbos, Ont-
moeten dagcentrum SHDH. Te-
gen twaalf uur kregen ze even de 
tijd om te kijken wat voor lekkers 
burgemeester Marianne Heere-
mans  had aangereikt. De mul-
tifunctionele zaal wordt gebruikt 
door verschillende groepen 
Heemsteedse ouderen, zoals het 
dagcentrum, zangkoor, bridge-
club, informatiebijeenkomsten. 
Henk Koelemeijer had het idee 
aangebracht om  de kreten van 
de oudere bezoekers van de zaal  
te gebruiken. Hij weet met zijn 
Cobra achtergrond als geen an-
der hoe kleuren werken. De ver-
sierders roken inmiddels wel 
soep en broodjes, maar er moest 
nog wel even in de tuin gewerkt 
worden. Tjerk van Zwol, van de 
WOH klussenbank, had vier ho-
ge plantenbakken gemaakt waar 
aan ouderen kunnen tuinieren. 
Die moesten nog gevuld wor-
den met korrels, aarde en plan-
ten. De versierders maakten er 
een complete tuin van op zit-
hoogte. Het voorjaar stond erbij 
te lachen!
Ton van den Brink

Plan demografische luchtfoto gesneuveld
Heemstede – In de commissie 
Ruimte van maandag jl kwam 
het plan van een demografische 
luchtfoto aan de orde. Namens 
het college had wethouder Bot-
ter voorgesteld een thermogra-
fische luchtfoto te laten maken 
van alle Heemsteedse panden. 
De wethouder noemde dit een 
speerpunt in zijn beleid. Via deze 
opnames kon het startsein ge-
geven worden om de inwoners 
bewust te maken van de nood-
zaak tot isoleren van hun pan-
den. Over de follow up van de 
uitkomsten bleef het voorstel on-
duidelijk. De kosten a 30.000 eu-
ro waren voor de meeste fracties 
een probleem.

Johan Maas (PvdA) vond het 
idee zeker sympathiek, maar 
miste de vervolgacties en al-
ternatieven. Hij zag op dit mo-
ment niets in het plan en vroeg 

de wethouder met andere plan-
nen te komen en eerst eens met 
betrokken partijen te gaan pra-
ten over co- financiering en ver-
dere stappen. Ates (HBB) was in 
oktober, toen de opdracht tot dit 
plan al ter sprake was geweest, 
tegen en ook nu zag hij niets 
in een duur en onvolledig plan.“ 
Hoe zeker zijn wij dat de parti-
culier iets gaat doen met de uit-
komsten van de foto. De burger 
heeft allang prioriteiten gesteld 
hoe en waaraan ze hun geld 
gaan uitgeven. Misschien dat ze 
bij een verbouwing de isolatie 
meenemen” merkte hij op. Col-
legepartijen CDA en VVD spra-
ken zich ook uit tegen het voor-
stel Radix (VVD) mist een op-
somming van alternatieven. “In 
veel dertigerjaren woningen wo-
nen ouderen en die gaan niet 
opeens investeren in een nieuw 
dak” vond Radix. Zijn CDA colle-

ga Van den Berg bleek ontevre-
den over de verstrekte informa-
tie. “Is er een na controle en kost 
dat dan ook weer 30.000 euro?” 
vroeg zij zich af. D66 steunde de 
eigen wethouder en Van der Lin-
den vond het maar vreemd dat 
een aanvankelijk breed gedra-
gen opdracht van de raad nu 
werd weggestemd. “Laat de hui-
zenbezitters ieder een paar eu-
ro betalen dan zijn wij uit de 
kosten en hebben de eigena-
ren een goed beeld van de iso-
latie van hun woning of bedrijfs-
pand. Werk aan bewustwording, 
veel steden zijn ons al voorge-
gaan”, vulde zijn collega Klaasen 
aan.” We laten wel dure kerstver-
lichting branden maar hier heb-
ben wij niets voor over.”
Ida Sabelis(GL) vond het een uit-
stekend middel om in te zetten 
voor de bewustwording van de 
burgers op het punt van duur-

zaamheid. “Dit college doet al 
niets meer aan het terugdringen 
van CO, laat dit nu toch door-
gaan dan doen we nog iets”,was 
de strekking van haar bijdrage. 

Wethouder Jur Botter zag zijn 
plan al sneuvelen, voordat het 
in de raad werd behandeld. “Het 
was mijn centrale thema en een 
speerpunt van mijn milieube-
leid en dan vooral het bewust-
wordingsproces. Zoals gevraagd 
door de raad heb ik alle alterna-
tieven onderzocht en het resul-
taat is dit voorstel. De gemeen-
ten Bloemendaal en Haarlem-
mermeer haakten af, waardoor 
een besparing van ongeveer 
6000 euro niet kon worden ge-
realiseerd. Ik denk dat ik en mijn 
partij een inschattingsfout heb-
ben gemaakt. Ik ga terug naar 
het college en volgende week tij-
dens de behandeling in de raad 
hoort u ons standpunt”, sloot hij 
de discussie af. 
Eric van Westerloo

Wit poeder 
en XTC

Heemstede - Surveilleren-
de politie zag in de nacht van 
maandag 21 op dinsdag 22 
maart rond 00.30 uur een auto 
met knipperende lichten staan 
bij de bushalte in de buurt van 
een pannenkoekrestaurant 
aan de Herenweg. Toen de 
agenten bij de 37-jarige Haar-
lemse bestuurder informeer-
den of alles in orde was, gooi-
de de man een zakje met wit 
poeder weg. Hierop werd de 
man aangehouden op verden-
king van het bezit van hard-
drugs. De man bleek ook in 
het bezit van XTC en  is inge-
sloten voor verhoor.
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Man licht 
91-jarige op

Regio - Een 91-jarige Haarlem-
se is vorige week slachtoffer 
van een babbeltruc geworden. 
Zij kreeg woensdagmiddag 16 
maart bezoek van een man die 
zich voordeed als vrijwilliger van 
de Zonnebloem. Dit heerschap 
heeft met een smoes de bank-
pas van de vrouw in handen ge-
kregen en hiermee geld van haar 
rekening opgenomen. Het gaat 
om een verzorgd uitziende jon-
geman van ongeveer 1.75m lang.
De politie blijft waarschuwen 
voor dit soort oplichters.
Op www.politie.nl\kennemer-
land is een folder met tips te 
downloaden. Een filmpje met 
een voorbeeld hoe oplichters 
te werk gaan kunt u vinden op 
www.youtube.com/
kennemerlandpolitie#p/u/0/
qvOge3rHq88.
Mocht u toch het slachtoffer 
worden van een babbeltruc doet 
u dan vooral aangifte. U kunt een 
afspraak maken met het dichtst-
bijzijnde politiebureau.

Bollentocht per kano
Regio - De Haarlemse Kano 
Vereniging nodigt kanovarend 
Nederland uit om deel te nemen 
aan georganiseerde tochten in 
het weekend van 16 en 17 april 
a.s. Zaterdag 16 april is om 10.30 
uur de start van de Haarlemse 
Molentocht, lengte 21 km u pas-
seert hierbij 6 molens. In de na-
middag organiseert de HKV een 
barbecue met aansluitend een 
bezoek aan het bloemencorso. 
Op zondag 17 april start om 10.00 
uur de 62ste Bollentocht-ICF, er is 
keuze uit 3 routes, 17 km rond-
je via Bennebroek, 27 km rondje 
via Hillegom of 35 km rondje via 
het Keukenhof. Vertrek en aan-
komst alle tochten 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 gedu-

rende het gehele weekend ge-
opend. De HKV is een toerver-
eniging en het weekend staat 
in het teken van de gezelligheid, 
buiten de hierboven genoemde 
tochten zijn er nog andere toch-
ten te varen die variëren van 8 
tot 21 km. Zoals ieder jaar ver-
wachten wij ook weer deelnemer 
uit de ons omringende landen. 
Voor meer info: www.hkvhaar-
lem.nl, via tel. 023-5330801 (na 
18.00 uur) of woensdagavond na 
20.00 uur clubgebouw HKV tel. 
023-5337777.

Nog enkele plaatsen 
bridge drive WNF
Regio - Op zondagmiddag 3 
april is er in het Dorpshuis in 
Bloemendaal een bridgedrive 
ten bate van het Wereld Na-
tuur Fonds. Het inschrijfgeld be-
draagt 10 euro per persoon en 
hiermee steunen de deelnemers 
dit goede doel. Voor alle bridgers 
zijn leuke prijzen beschikbaar. Er 
is nog plek voor enkele paren, 
dus schrijf snel in. 
De bridge drive start om 13.00 
uur in het Dorpshuis van Bloe-
mendaal, Donkerelaan 20. Aan-
melden kan bij wedstrijdleider 
Piet van den Raad, Graaf Dir-
klaan 11, 2114 DE Vogelenzang, 
telefoon (023) 58 47 156 of 
(06) 22 98 38 67. Een e-mail stu-

ren kan ook: pira@quicknet.
nl. Bij voldoende aanmeldingen 
wordt er een aparte beginners-
lijn ingesteld. 

Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds staat 
voor het beschermen van de rijk-
dom aan plant- en diersoorten 
op aarde. Voor huidige en toe-
komstige generaties. Dit doet het 
Wereld Natuur Fonds samen met 
de mensen die hen steunen, be-
drijven, lokale bevolking en over-
heden. Vanuit Nederland finan-
ciert het Wereld Natuur Fonds 
meer dan 60 veldprojecten we-
reldwijd. Meer informatie is te 
vinden op www.wnf.nl. 

Het team van Dresscode blue: v.l.n.r. Fred, Gea, Frank, Peter, Harold, Merel, Jan en Tom.

‘Fight cancer’
Top dj’s bij Dresscode blue 
MOVES YOU op 28 mei
Regio –  Zaterdagavond 28 
mei zal het Raadhuisplein in 
Aalsmeer een metamorfose on-
dergaan. In plaats van de rij-
en geparkeerde auto’s staan er 
meer dan duizend mensen te 
dansen op de acts van top dj’s 
op het podium.
Dat is de droom van Harold 
Ofman, initiatiefnemer van 
Dresscode blue MOVES YOU, 

een benefiet muziekavond  ge-
heel in het teken van Fight can-
cer. 

Harold:  “In juli 2009 was ik zelf 
bij het Fight cancer Loveland 
Festival in Amsterdam. DJ Roog 
en DJ Marnix draaiden op het 
Beursplein en er hing een fan-
tastische sfeer.  Ik was geraakt 
door de combinatie van goede 

muziek, jonge mensen én daar-
bij dat goede doel. Die avond 
besloot ik: Dit wil ik ook in mijn 
woonplaats Aalsmeer organise-
ren!”

DJ Roog, Misja Helsloot, DJ Ray-
mundo en The Flexican
De line up van Dresscode blue 
groeit gestaag maar is nog niet 
compleet. DJ Roog, Misja Hel-

sloot, DJ Raymundo en The 
Flexican hebben toegezegd. Ha-
rold: “Naast die internationale 
toppers willen we ook lokaal be-
kende namen als DJ Chillz vra-
gen te komen draaien. En we 
hebben nog  meer ideeën voor 
het programma. Voor het laatste 
overzicht kun je altijd terecht op 
onze website, www.dresscode-
blue.nl. De kaartverkoop start op 
16 april a.s.” 

In actie voor strijd tegen kanker
Fight cancer is een jong en in-
spirerend label van KWF Kanker-
bestrijding voor fondsenwerving 
voor kankeronderzoek, voorlich-
ting en patiëntenondersteuning. 
Fight cancer spreekt vooral men-
sen aan die in actie willen komen 
voor de strijd tegen kanker.

Actie is keihard nodig. Want 
op dit moment krijgt een op de 
drie mensen in Nederland kan-
ker. Daarom moet er snel meer 
onderzoek komen om kennis te 
verkrijgen die nodig is om het 
risico op kanker te beperken. 
Want alleen onderzoek werkt. 
www.fightcancer.nl 

Expositie foto’s van modellen 
in Theehuis Cruquius
Heemstede - Peter Mantel ex-
poseert van 4 april tot en met 29 
mei foto’s van modellen in Thee-
huis Cruquius. Mantel is lid van 
de Fotogroep Haarlem en is ge-
specialiseerd in modelfotografie.
Vol enthousiasme vertelt hij over 
zijn werk: “Waarom is modelfoto-
grafie mijn passie? Het lichaam 
van de mens - en in het bijzon-
der de vrouw - is van een grootse 
schoonheid, zowel door de com-
municatie via gezichtsuitdruk-
king en lichaamstaal als door 
haar lichaamsvormen en houdin-
gen. Geen enkel model is gelijk 
aan een ander model, elk mens 
is uniek. Het in verstilde beelden 
vastleggen van sprekende, we-
zenseigen gestalten en momen-
ten is een enorme uitdaging. Mo-
delfotografie is een zich telkens 
weer in een andere vorm herha-
lend avontuur. Daarnaast richt ik 
mij op stad en land, waarbij in het 

bijzonder de details en de vrouw 
in relatie tot haar omgeving mij 
boeien.”
Peter Mantel werkt samen met 
fotograaf Har Fris, eveneens een 
enthousiast modelfotograaf. Op 
23 april a.s. organiseren zij sa-
men een workshop Modelfoto-
grafie waarvoor amateurfotogra-
fen die goed met hun toestel we-
ten om te gaan, interesse hebben 
voor modelfotografie maar daar-
mee nog geen of beperkte erva-
ring hebben worden uitgenodigd 
zich op te geven. De workshop 
biedt de mogelijkheid om onder 
begeleiding van twee modelfoto-
grafen - Har Fris en Peter Mantel 
- kennis te maken en praktische 
ervaring op te doen met studio- 
en locatiefotografie. De eerste 
stap naar dit intrigerende gebied, 
door veel fotografen als drempel 
gevoeld, wordt daarmee verlaagd.
De in Theehuis Cruquius geëxpo-

seerde foto’s vormen een kleine, 
weloverwogen selectie uit het uit-
gebreide en veelzijdige beeldma-
teriaal dat Peter Mantel als foto-
graaf heeft opgebouwd. Zijn fo-
to’s kunnen worden aangekocht 
of gehuurd, al of niet in lijst. 
Graag nodigt hij ook potentiële 
modellen uit zich bij hem aan te 
melden voor een fotoshoot.
Model Veertje: “Tijdens de shoots 
met Peter geeft hij me altijd het 
gevoel dat ik ‘s werelds next top 
model ben, waardoor ik vol zelf-
vertrouwen kan werken en er 
fantastische foto’s uit komen!”
Informatie over zo’n fotoshoot, 
meer referenties en ervaringen 
van zijn modellen en veel foto’s 
zijn te vinden op zijn website.
Het Theehuis bevindt zich aan de 
Cruquiusdijk 32, Cruquius (NH).

Meer informatie: www.mantel-
web.nl en peter@mantel-web.nl
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Draconische bezuinigingen...
Heemstede - In het kader van de 
bezuinigingen en in opdracht van 
de gemeenteraad kwam het col-
lege met voorstellen om subsidies 
te verlagen of af te schaffen. 
Vrijwel alle sectoren worden ge-
kort zo zullen de sportclubs de 
bijdrage voor jeugdleden zien 
verdwijnen en moet de biblio-
theek het met minder doen.
Het C.O.C en de Wereldwinkel 
ontvangen na 2011 niets meer 
evenals de vrouwenbonden.
De ouderenbonden, muziekver-
enigingen en orkesten worden 
gekort al blijft er nog wel wat 
geld voor hen over. De geeste-
lijke gezondheidszorg blijft bui-
ten schot. Voor een gemeentelij-
ke bijdrage aan buurt- en straat-
feesten is even geen geld meer 
beschikbaar. Ook op de kinder-
opvang wordt gekort. Dit was 
aanleiding voor de voorzitter van 
de Klimappel om het college en 
raadsleden er op te wijzen dat er 
ook vanuit Den Haag verande-
ringen op komst zijn, waardoor 
het steeds moeilijker zal wor-
den professioneel kinderen op 
te vangen.

Casca grootverbruiker
Grootverbruiker van subsidies 
Casca komt er slecht vanaf. Eer-
der al was de culturele instel-
ling al een bezuiniging opgelegd 
van 35.000 euro en daar komt 
nu nog eens een zelfde bedrag 
bovenop. Daarnaast ontvangt 
Casca minder geld voor het 
opvangen en begeleiden van 
asielzoekers en de kinderopvang 

als ook voor het vrijwilligerswerk.
De directeur van Casca, de voor-
malige wethouder Sjaak Struijf, 
kwam zijn zegje doen ten over-
staan van de commissie samen-
leving.
“Wij kunnen deze bezuiniging er 
niet meer bij hebben”, betoog-
de hij.  “We zien de noodzaak tot 
bezuinigen wel degelijk en heb-
ben al een flinke korting op ons 
budget verwerkt. Als wij op on-
derdelen van ons werk nog ver-
der moeten krimpen, lukt dat 
niet meer. Het is een samenspel 
van activiteiten. Als wij stoppen 
met het samen eten voor ou-
deren komen de mensen niet 
meer naar ons toe. Dat scheelt 
ons geld omdat er dan niemand 
meer blijft hangen voor een 
drankje of een andere activiteit. 
Wij kunnen op deze manier het 
steunpunt vrijwilligers niet meer 
in stand houden.”  Volgens Struijf 
zijn er geen vacatures meer ver-
vuld en neemt het aantal vas-
te krachten af. Dat heeft direct 
gevolgen voor de vrijwilligers. 
”Door het verlies aan schaalgro-
te gaat alles minder lopen. We 
doen al zo veel mogelijk com-
mercieel (65%), maar als wij al-
le ruimte maar verhuren komen 
onze eigen sociale en culturele 
activiteiten in gevaar.”

Profijtbeginsel
De verschillende fracties hadden 
wel begrip voor de situatie waar-
in Casca zich bevindt.
D66 wilde geld uit de pot van de 
maatschappelijke ondersteuning 

halen, maar dat vindt de wet-
houder geen goed plan, want 
dat geld konden wij binnenkort 
nog wel eens hard nodig heb-
ben voor WMO-taken. Ida Sa-
belis (GL) wilde van Struijf graag 
horen wat er dan weg zou val-
len. Struijf schudde het zo uit zijn 
mouw.”Het eethuis vervalt, we 
sluiten de receptie, we sluiten 
Princenhof en ontslaan mensen 
van de huishoudelijke dienst.”
De PvdA, bij monde van Ruiten-
berg, vindt dat nog meer com-
mercieel gaan geen optie is en 
sprak over ‘draconische’ bezui-
nigingen en een zware ingreep 
voor velen.
Van de Weijer (CDA) zet vraag-
tekens bij de extra 35.000 eu-
ro aan bezuinigingen. Maak een 
eerlijke verdeling als er op oude-
renwerk gekort moet worden en 
richt een peuterspeelzaal in voor 
de minst draagkrachtigen. 
Brouwers (VVD) wil de curatie-
ve hulp sparen en gebruikma-
ken van het profijtbeginsel. “Voor 
mensen die buiten de boot vallen 
hebben we het minimabeleid.”
HBB vindt dat het college de 
poten onder Casca aan het weg-
zagen is.
Wethouder Botter (D66) beloof-
de het gesprek aan te gaan met 
de peuterspeelzalen en het leek 
hem rechtvaardig ook Casca te 
korten. Hij wilde wel de discussie 
aangaan hoe het welzijnswerk 
verder opgetuigd moet worden. 
Op 31 maart valt de beslissing 
tijdens de raadsvergadering.
Eric van Westerloo

Weer jong talent bij Tummers
Heemstede – Alweer heeft een 
medewerkster van Tummers een 
prijs gewonnen in haar opleiding 
tot patissier. Tanja van der Laan, 
leerling van het ROC in Amster-
dam, liet zich vorig jaar inschrij-
ven voor een wedstrijd voor de 
jeugd en won direct de wedstrijd 
banket niveau 2 met het ma-
ken van zes crème gebakjes en 
twaalf koekjes van kruimeldeeg.  
Het leukste aan het winnen van 
die prijs is eigenlijk dat ze mag 
deelnemen aan de Nederland-
se kampioenschappen Banket in 
Wageningen op 27 april. Ze leert 
veel van Daniel Jongsma, een 
patissier bij Tummers,  die het al 
in  november vorig jaar geschopt 
heeft tot tweede bij de World 
Masters Patissier, de zwaarste 
individuele wedstrijd. Een bete-
re kan je je niet wensen. Daar-
naast lopen er bij Tummers nog 
drie studenten patissier die on-
langs met mooie prijzen thuis-
kwamen. In de vierde klas van de 
middelbare school moest Tan-
ja van der Laan een presentatie 
houden over het beroep dat ze 
later wilde. Ze werkte al drie jaar 
in de keuken van de Zoete Inval 
als kok, waar ze een stageplaats 
had. Maar voor die presentatie 
zei haar moeder dat ze eens aan 
taartjes maken moest denken, 

want dat deed ze vroeger graag 
en  lekker. Ze verdiepte zich in 
het banketbakken, hield een 
prachtige presentatie en gaf zich 
op bij het ROC in Amsterdam. 
Toen ze de lokalen zag, was ze al 
verkocht. Dat wil ik! Vincent en 
Marijke van den Bosch, eigena-
ren van Tummers Patissier Passi-
onelle, zijn maar wat trots op de 

prestaties van hun jong talent. 
Het is hun passie om jonge men-
sen alle kansen te geven zich te 
ontplooien in wat zij het mooiste 
en lekkerste vak van de wereld 
noemen.  Kijk en proef maar zelf 
bij Tummers op de Binnenweg, 
de weg met zaken die zich on-
derscheiden.
Ton van den Brink 

Twee nieuwe wandelcursussen 
bij de Praktijk Heemstede

Renata: “Binnen de Praktijk 
Heemstede behandelen we 
veel mensen die problemen 
hebben met hun gezondheid, 
zoals COPD, reuma en Parkin-
son. Voor hen is het goed als 
ze een extra beweegmoment in 
de week inlassen. Als je veel zit, 
verstijf je. Door in beweging te 
komen verhoog je de algemene 
conditie en fitheid. Buiten wan-
delen is een uitstekende ma-
nier van bewegen. Het is lekker 
in de frisse lucht en we doen 
het in groepsverband. Naar 
mijn ervaring is die combinatie  
een ijzersterke en heeft een po-
sitieve invloed op het algehele 
welzijn. Natuurlijk kan iedereen 
aansluiten die zich prettig voelt 
bij wandelen, maar de lat niet te 
hoog wil leggen.”
Sportief wandelen
“Sportief wandelen is geschikt 
voor mensen die geen fysie-
ke beperking hebben en in 
groepsverband lekker fit wil-
len blijven door in de buiten-
lucht te lopen. Ik maak be-
wust de combinatie met Nor-
dic Walking, want Nordic Wal-
king is nog effectiever qua trai-
ning door de bewegingen die 
je maakt. Het is de bedoeling 
dat we met deze groep in het 
Groenendaalse bos gaan lo-
pen. De paden zijn daar niet al-
lemaal geëffend en de variatie 
van ondergrond is een goede 
training voor de spieren.” Re-
nata Jansen (41) is een fervent 
waterpoloster en sinds een jaar 
als sportmasseur werkzaam 
bij de Praktijk Heemstede aan 
de Jan van Goyenstraat. Daar-
naast volgde zij een cursus 
wandelcoach. “Het gedachte-
goed van de Praktijk Heemste-

de, een multidisciplinaire prak-
tijk, spreekt mij erg aan. Als de 
een je niet kan helpen is de an-
der er wel voor je. Met aan-
dacht voor wie je als patiënt 
bent, bekijken ze wat ze voor 
iemand kunnen betekenen. Dat 
is voor mij de ideale werkplek.”                                                         
Voor de beide groepen heeft 
Renata Jansen een proefles 
georganiseerd.  De Sta op en 
Wandelles is op dinsdag 29 
maart om 9.30 uur. Locatie is 
de Haarlemmerhout en het ver-
zamelpunt is bij Dreefzicht.  De 
proefles Sportief Wandelen/ 
Nordic Walking  is op donder-
dag 31 maart om 9.30 uur bij 
hetzelfde verzamelpunt. “We 
hebben expres gekozen voor 
locaties met een mogelijkheid 
om na afloop koffie te drinken. 
In Groenendaal doen we dat bij 
het tennispark.”
Voor meer informatie en aan-
melding voor de proeflessen:  
www.depraktijk-heemstede.nl  
of telefonisch: 023-5291642.
Mirjam Goossens

Heemstede – Wandelen, buiten in de natuur is een aange-
name en simpele wijze om lijf en hoofd in conditie te hou-
den. Toch komt niet iedereen eraan toe. Voor mensen met 
een beperking zoals een chronische aandoening, een ver-
sleten knie of ouderen, is het niet vanzelfsprekend. Binnen-
kort start bij de Praktijk Heemstede de cursus: Sta op en 
Wandel voor deze groep mensen. Daarnaast komt er een 
cursus Sportief Wandelen/Nordic Walking. Beide cursus-
sen worden geleid door gecertificeerd wandelcoach Rena-
ta Jansen.

Meivakantie activiteit 
Mee naar Walibi
World – fantasy festival (11+) 
Heemstede - Plexat gaat naar 
Walibi! Ga je mee? Lekker gil-
len in de achtbanen, in de ve-
le attracties of shows, gewoon 
een hele vette dag!  Op zater-
dag 7 mei rijdt de bus van Plexat, 
Herenweg 96, Heemstede naar 
Walibi World. Daar is op die dag 
ook het Fantasy Festival. 
Je kunt ook opstappen bij de IJs-
baan in Haarlem. Geef dat wel op 
bij je reservering!  

Opgeven en betalen kan tot 
15 april, bij de receptie van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 

Wacht niet te lang! Kosten: 40,00 
euro per deelnemer, dit is inclu-
sief vervoer met de bus.
Vertrek bij Plexat: 10.30 uur, ver-
trek bij de IJsbaan: 11.00 uur, 
om ongeveer 20.00 uur vertrek-
ken we weer uit Walibi richting 
Heemstede. 
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Adviezen huidverzorging bij Hildering
Hildering parfumerie – Jan van Goyenstraat.

Huidanalyse
Hildering heeft de ‘ultieme’ ex-
perts in huis gehaald die als top-
professionals weten wat goed is 
voor  de huid. Deze experts ko-
men namens gerenommeerde 

merken. Elke expert heeft haar 
eigen merk en weet de ins en 
outs van het merk met betrek-
king tot de specifieke huid. De 
winter is vaak de oorzaak van 
een droge lichaamshuid, voor-

Heemstede – Deze week (t/m 26 maart) besteedt Hildering 
Parfumerie in de Jan van Goyenstraat extra aandacht aan 
huidverzorging. Verschillende beautyconsultants van ge-
renommeerde merken staan voor u klaar tijd ens deze huid- 
verzorgingsweek voor een advies over uw huid, dat geheel 
vrijblijv end is. Verzocht wordt wel van te voren te bellen voor 
een afspraak: 023-5334236 of via email naar koop@hildering-
parfumerie.nl.

Nu de lente in aantocht is, krijg t de huid andere behoeften 
dan in de winter. De lucht wordt vochtiger, de kou en droog-
te van de winter verdwijnen en voor je  het weet komen de eer-
ste zonnestralen op de blote huid. Bij Hildering Parfumerie zijn  
beauty-experts aanwezig voor adviezen over de verschillende 
huidtypen en behandelingen daarvoor. ”Mooi begint nu een-
maal bij een goede huidverzorging’’, aldus Marc Warmerdam, 
eigenaar van Hildering Parfumerie.

al de handen. Maar ook teveel 
warme baden met zeep, bloot-
stelling aan zon of wind- kunnen 
dit fenomeen versterken en het 
natuurlijke beschermende huid-
laagje aantasten. Dat laagje be-
staat uit vette substanties (talg 
dat uitgescheiden wordt door de 
talgklieren) en water. Hydrate-
rende crèmes en lotions zorgen 
voor het herstellen van de huid. 
Judy, één van de experts van Hil-
dering Parfumerie, hoopt op zo-
veel mogelijk vrouwen en man-
nen die naar de Heemsteedse 
Huidverzorgingsweken komen: 
“Het is ontzettend fijn dat we van 
heel veel verschillende merken 
beauty-experts hebben. Niet elk 
merk is namelijk geschikt voor 
elk huidtype. Dat proberen we 
duidelijk te maken aan de hand 
van een analyse van de huid. 
Ik weet zeker dat veel vrouwen 

Nieuwe zonproducten: vanaf april verkrijgbaar bij Hildering Parfumerie.

Gezellig en uiteraard leerzaam
Workshop ‘Bootlak’ 
bij Verfhandel Ree

Heemstede - Nu het zonnetje 
zich weer wat vaker laat zien, 
is ook het watersportseizoen 
weer begonnen. Verfhandel 
Ree biedt dit jaar op 13 april 
voor het eerst een technische 
workshop aan om booteigena-
ren te informeren over het op-
timale verfonderhoud van een 
boot. Samen met een deskun-
dige van Epifanes zorgt Ree 
voor een gezellige en voor-
al leerzame avond. Epifanes 
is hét merk voor jachtlakken, 
epoxyharssystemen en reini-
gers. Dankzij jarenlange kennis 
en ervaring in de watersport is 
Epifanes in staat om voor prak-
tisch elke situatie een doeltref-
fende oplossing te bieden. 

Inhoud workshop
Wat kunnen de deelnemers 
verwachten? Uitleg over de di-

verse lak- en verfsystemen, in-
formatie over de wetgeving met 
betrekking tot verven onder de 
waterlijn (anti-fouling), alge-
mene tips voor optimaal verf-
resultaat en vooral veel ruimte 
voor professioneel en persoon-
lijk advies onder het genot van 
een kopje koffie. Aan het eind 
van de avond keert u met de 
juiste adviezen, een goodiebag 
met cadeaubon en vol goede 
moed over uw bootonderhoud 
weer huiswaarts!

Info en aanmelden
Datum: woensdag 13 april van-
af 19.30 uur. 
Plaats: Verfhandel Ree, Bin-
nenweg 89, Heemstede.
Aanmelden: via het aanmel-
dingsformulier bij de kassa in 
de winkel of via www.verfhan-
delree.nl 

maar ook mannen wijzer worden 
van de informatie die ze krijgen 
over hun huid.’’ Hildering Parfu-
merie heeft een aantal belangrij-
ke merken uitgenodigd voor de 
Heemsteedse Huidverzorings-
weken. Beroemde en zeer ge-
renommeerde merken zijn met 
hun beauty-experts  in de winkel 
aanwezig: Chanel, Estee Lauder,  
Alqvimia, Lancaster, La Prairie 
en Sisley. Het Franse cosmetica-
merk Sisley is nieuw in het as-
sortiment. 

Mannen
“In het begin vond ik het een 
beetje vreemd om een hand-
crème voor mezelf te kopen, 
maar later merkte ik dat er meer 
mannen zijn die dat doen’’, zegt 
Maarten Mulder uit Heemste-
de. ‘Ik kwam bij Hildering om-
dat mijn vriendin daar altijd haar 
parfums en crèmepjes kocht. Ik 
heb een klusbedrijf en werk veel 
met mijn handen. Ik kreeg ont-

zettende last van mijn handen. 
Die voelden op een gegeven 
moment aan als gerafeld kar-
ton. Toen ik een keer in de win-
kel was met mijn vriendin zei 
ze, vraag dan even over je dro-
ge huid, dat is niet raar. Dat heb 
ik gedaan. Ik heb advies gekre-
gen over mijn huid. Nu was ik 
mijn handen met speciale zeep 
en gebruik ik een handcrème. 
Het is een verademing. Heer-
lijk dat mijn handen weer eens 
zacht aanvoelen. Ik zaag stuk-
ken hout op maat, maar bij Hil-
dering krijg je huidverzorging 
op maat’’, lacht Maarten met zijn 
klusbedrijf. Veel merken hebben 
een aparte lijn voor de speciale 
mannenhuid, zoals Acca Kappa, 
Aramis Lab Series, Clinique for 
Men, Clarins Homme, Dior Hom-
me, Shiseido Men en Zihr. Uiter-
aard zijn ook de heren welkom 
voor een huidadvies. 
Informeer ook naar de schoon-
heidsbehandelingen.

Allergische klachten door uw matras?
Mity Fresh Solutions biedt de oplossing
Heemstede - Frank Dekker 
(50) besloot na een aantal j a-
ren heftige luchtwegklachten 
zelf een bedrij f op te richten 
voor allergiebestrij ding. Mi-
ty Fresh Solutions belooft een 
groot succes te worden.

Hoe kwam je op dit idee?
”Zelf heb ik copd (chronische 
bronchitis en longemfyseem, 
red.) en ik hoorde van steeds 
meer mensen en vooral kinde-
ren dat ze allergische klachten 
hebben. Ik merkte dat ik vooral 
’s nachts veel last had van kort-
ademigheid, hoesten, benauwd-
heid. Vorig jaar was ik in Amerika 
en zag daar op tv informatie over 
matrasreiniging wat een vermin-
dering in allergische klachten te-
weeg brengt. Eenmaal terug in 
Nederland heb ik mijn matras la-
ten reinigen en direct de eerste 
avond merkte ik al vermindering 
van mijn klachten. Ik sliep daar-
bij ook veel rustiger en werd veel 
fitter wakker In de hoop dat  veel 
meer mensen dit mogen mee-
maken besloot ik zelf een bedrijf 
op te richten – Mity Fresh Soluti-
ons. Op een schoon matras heb 
je veel minder last van allergie. 
Oorzaakbestrijding is de belang-
rijkste maatregel bij huisstof-
mijtallergie.”

Hoe werkt het?
“Het matras wordt gereinigd met 
een speciaal daarvoor ontwik-

kelde reinigingsmachine die tril-
lingen met een zeer hoge fre-
quentie produceert. Zo wordt 
als het ware de huisstofmijt los-
geklopt uit de matras en ook di-
rect verpulverd. Alles wordt on-
middellijk opgevangen en afge-
voerd in een speciale zak. Vervol-
gens behandel ik het matras met 
een UV lamp. Dit licht, wat ook 
gebruikt wordt in ziekenhuizen 
om operatiekamers steriel te ma-
ken, doodt alle virussen, bacteri-
en, huisstofmijt, schimmels. Het 
grote voordeel van deze behan-
deling is dat het vrij is van che-
micaliën. Je wilt een schoon en 
fris bed, dat ga je niet behande-
len met chemische stoffen. 
“Als laatste wordt het matras in-
gespoten met een antibacteriële, 
allergeen neutraliserende spray 
om nieuwe vermenigvuldigen 
van huismijten te voorkomen. 
Het grote voordeel van een ma-
trasbehandeling is dat je gezon-
der en frisser opstaat en dat het 
matras bovendien langer mee-
gaat.”

Wat leeft er in een matras?
We verliezen per nacht een hal-
ve liter aan transpiratievocht. 
Huisstofmijt is dol op warmte en 
vocht dus een matras is voor die 
beestjes een uitstekende omge-
ving om te leven. Gemiddeld telt 
een matras 2 miljoen huisstof-
mijten! Er is onderzoek geweest 
en dat toont aan dat het gewicht 

van een vijf jaar oud matras voor 
vijftig procent bestaat uit mij-
ten, hun uitwerpselen, bacteriën 
en vocht. Niet echt een heel fris 
idee hè! ”

Is een behandeling bij Mity Fresh 
Solutions duur?
“Van mijn klanten hoor ik dat ze 
het zeker niet duur vinden en het 
er graag voor over hebben, ver-
gelijk het maar eens met een 
service abonnement op cv-ke-
tel of schoorsteen vegen, kost al 
snel 100 euro per jaar. Voor de 
servicebeurt van je auto ben je 
ook wel 250 euro kwijt. Reini-
ging van een matras kan al van-
af 26.50 euro. Je wast je kleding, 
je haar, maakt je huis schoon en 
dan zal je op een vervuild matras 
gaan slapen wat ook nog eens 
slecht is voor je gezondheid? In-
vesteren in je gezondheid lijkt 
mij verstandiger dan elke week 
je auto poetsen. Je ligt een derde 
deel van je leven op een matras! 
Dat moet gewoon schoon zijn. Ik 
vergelijk het trouwens ook wel-
eens met het product Calgon. Je 
ziet bij je vaatwasser ook niet di-
rect resultaat maar het verlengt 
wel de levensduur van je machi-
ne!”
Mity Fresh Solutions Allergie 
bestrijding, tel. 06-54 388 246 
mail:
mityfreshsolutions@telfort.nl   
website:
www.mityfreshsolutions.nl



Heemstede - Vanaf dit school-
jaar wordt er op basisschool de 
Evenaar nog eens extra aan-
dacht besteed aan feestdagen 
van een aantal wereldreligies.
Zo werd er aan het begin van dit 
schooljaar al aandacht besteed 
aan de Ramadan. De kinderen 
kregen uitleg over de Islam.
Er werd uitgelegd waarom Mos-
lims vasten tijdens de Ramadan, 
zo denken Moslims aan zieken 
en armen, die het minder goed 
hebben. Afsluitend werd op 
school het traditionele Suiker-

feest gevierd. Afgelopen week 
was het Joods Poerimfeest aan 
de beurt. In de week voorafgaan-
de aan dit feest werd er in de hal 
een prachtige kijktafel verzorgd. 
In de groepen werd uitleg gege-
ven over de rede van deze vie-
ring: De redding van het Joodse 
volk door koningin Esther. 
Zij weet te voorkomen, dat de 
kwade raadsheer Haman het 
Joodse volk naar de ondergang 
brengt.
De week werd op vrijdag 18 
maart feestelijk afgesloten. De 

kinderen mochten verkleed op 
school komen en kregen een 
koekje als traktatie de zoge-
naamde ‘Hamansoren’. In de hal 
was er een voorstelling te zien, 
waar alle leerlingen hun eigen 
inbreng in hadden: maskers, ra-
tels en decors die in de week 
daarvoor tijdens de lessen beel-
dende vorming gemaakt waren! 
Het toneelstuk zelf werd enthou-
siast gespeeld door leerlingen 
van groep 6, ingestudeerd tij-
dens de toneellessen.
Tevens leerden de kinderen, dat 
Poerim ‘loot’ betekent, de eer-
ste knop in de lente. Dus met het 
Poerimfeest wordt ook de ont-
luikende lente gevierd. Wat een 
feest!
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Assortiment Heems uitgebreid 
met Natures Menu
Heemstede - Terug naar de na-
tuur... Tegenwoordig denken veel 
mensen na over welke voedings-
middelen ze eten en de selec-
tie van de ingrediënten voor het 
koken thuis. Zorgzame hondenbe-
zitters denken na over het voedsel 
dat hun huisdieren eten en vragen 
zich af: ”Welke voeding zou mijn 
hond voor zichzelf kiezen in de na-
tuur?” Met Natures Menu wordt 
het voeren van biologisch dier-
vriendelijk rauw voedsel gemak-
kelijk gemaakt. Ons voorgemengd hondenvoer be-
vat alleen essentiële grondstoffen, vlees, groenten, 
fruit en granen, waarvan uw hond leeft. Voederen 
met rauw voedsel, “zoals bepaald door de natuur” 
vereist geen ingewikkeld  dieet. U kunt nu be-
sluiten om uw hond terug te geven wat sommige 
verwerkte diervoeders hem niet kunnen geven.

Hoe werkt dit dieet voor mijn hond?
Een rauw-voeding dieet is in vele opzichten voor-
delig voor uw hond. Doorgaans is er een aanzienlij-
ke verbetering van zijn energie, de conditie van zijn 
vacht, zijn spijsvertering en zijn algemeen welzijn.

Waarom voeden met een 
compleet voer uit de
diepvries?
Nature  Menu nuggets en blok-
ken bevatten natuurlijke spijsver-
teringsenzymen, zuren en probio-
tica – nuttige bacteriën die de ge-
zondheid van de darmen bevor-
deren. Ze bevatten veel micromi-
neralen en zijn een rijke bron voor 
gezonde botten en gewrichten. 
Ze zijn rijk aan natuurlijke ome-
ga vetzuren en bieden B vitami-

nen, calcium, fosfor en aminozuren voor de spier-
opbouw.

Over Natures Menu
De nuggets zijn gemaakt van gebruiksvriendelijk, 
kleine, voorgemengde, rauwe stukken voedsel, (ca 
15 gram) die verpakt zijn in 1 kg zakken en ver-
krijgbaar in 5 smaakvolle soorten complete maal-
tijden en 2 soorten aanvullende voeding.
Voor uitgebreide informatie kijkt u op www.na-
turesmenu.co.uk of www.heems.nl  of u haalt de 
folder in de winkel Heems sinds 1822 aan de 
Kanaalweg 7 in Heemstede.

Nieuw!

Kanaalweg 7
Heemstede
Tel (023) 5284079
WWW.HEEMS.NL

GRATIS 300 GR
Diepvriesvoer voor uw hond
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Fo
to

 D
e 

M
ee

rla
nd

en
/R

ob
 E

ss
en

be
rg

.

Compostdag
Heemstede - Inwoners van Heemstede kunnen op zaterdag 26 
maart gratis compost ophalen bij de milieustraat Heemstede aan 
de Cruquiusweg 47, Heemstede. Dat kan tussen 9.00 en 16.00 
uur. Met deze actie bedanken afvalbedrijf De Meerlanden en de 
gemeentes bewoners voor hun inspanning organisch afval ge-
scheiden aan te leveren.
Afvalbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout verwerkt het organisch 
afval tot compost en bewoners krijgen hun ingezamelde afval nu 
dus terug in de vorm van compost!
Sinds jaar en dag bieden bewoners groente-, fruit- en tuinafval 
(gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden 
van ander afval aan. Voor veel mensen is dat de gewoonste zaak 
van de wereld. Afvalbedrijven en gemeenten willen hun inwoners 
bedanken voor de inzet: het scheiden van organisch afval levert 
namelijk een positieve bijdrage aan het milieu. Op vertoon van 
hun legitimatiebewijs kunnen bewoners gratis compost ophalen, 
het aantal zakken verschilt per gemeente. Bewoners wordt aan-
geraden er op tijd bij te zijn, want op=op.
Ook bewoners van een wijk, straat of flat waar organisch afval 
niet gescheiden wordt ingezameld, kunnen gratis compost op-
halen.

Gft-afval wordt groengas, C02, warmte, water en compost
Binnenkort verwerkt De Meerlanden gft-afval niet meer alleen 
tot compost. Dit jaar komt een heel nieuwe verwerkingsinstalla-
tie gereed voor de vergisting van gft-afval. Bij vergisting komt gas 
vrij. Van dit gas maken we groengas en C02. De installatie levert 
ook compost, condenswater én warmte.
Warmte wordt geleverd aan kwekerijen in de buurt. Compost en 
C02 laten bloemen en planten, groente en fruit groeien.
Condenswater gebruiken onze veegwagens om de straten 
schoon te spuiten. Op groengas kun je rijden. Straks rijden de 
vuilniswagens van De Meerlanden klimaatneutraal op het gft-af-
val dat ze zelf inzamelen!

Natuurlijke balans
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bo-
demverbeteraar stimuleert de groei van bloemen en planten op 
een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding 
en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met 
tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

Basisschool de Evenaar viert 
Joods Poerimfeest!

Geslaagd bij EHBO Heemstede!
Heemstede - Donderdag 10 
maart was het ’s avonds een 
drukte van jewelste in de Cray-
enesterschool in Heemstede. 
Na een cursusperiode van zes 
maanden waren negen cursisten 
helemaal klaar voor het EHBO-

examen. Onder het kritische oog 
en oor van examinatoren Mar-
tien Houtkooper (arts) en Ad-
die Schouten-van de Pavoordt 
(kaderinstructeur Oranje Kruis) 
mochten de cursisten laten zien 
wat zij allemaal geleerd hadden 

van hun kaderdocente Astrid 
Blom. Zeven van de negen cur-
sisten voldeden aan alle eisen 
en zijn nu in het trotse bezit van 
het EHBO-diploma. KNV EHBO, 
afdeling Heemstede feliciteert 
haar cursisten met hun behaal-
de EHBO-diploma!
Ook interesse in een EHBO op-
leiding? Donderdag 13 oktober 
2011 start weer een nieuwe ba-
siscursus. Voor info: www.ehbo-
heemstede.nl/ of via e-mail: kar-
lagroen@planet.nl
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Foutje...!
Heemstede – De politie kreeg 
donderdagochtend 17 maart 
rond 11.50 uur een melding van 
een winkeldief in de Grote Hout-
straat Haarlem. De man was be-
trapt tijdens het stelen in een 
warenhuis en wilde vluchten.

Een getuige zette de achter-
volging in en er ontstond een 
schermutseling op straat waarbij 
de dief uiteindelijk wist te ont-
komen. Hij liet echter een jas en 
een tas achter met daarin aller-
hande spullen die van diefstal 
afkomstig waren.

De politie heeft een onderzoek 
ingesteld mede aan de hand van 
een paspoort die in de tas lag 
en kwam hierbij uit op een 40- 
jarige Heemstedenaar. Toen de-
ze zich meldde aan het politie-
bureau bleek hij niet aan het 
signalement van de verdachte te 
voldoen. De juiste verdachte was 
zijn broer, een 41-jarige man, 
die inmiddels gevlucht was naar 
Duitsland.

Alle gestolen spullen waren her-
leidbaar naar de rechtmatige ei-
genaren en zijn inmiddels terug-
gegeven. De 41-jarige verdach-
te staat gesignaleerd. De poli-
tie verwacht hem aan te kunnen 
houden.

Commissaris van de Koningin in de Slottuin
Heemstede - Woningcorpo-
ratie Elan Wonen ontving af-
gelopen vrijdag de commis-
saris van de Koningin en het 
college van B&W Heemstede 
in het voormalig Nova College 
aan de Ir. Lelylaan in Heem-
stede. Op dit terrein wordt 

nieuwbouwplan De Slottuin 
ontwikkeld.

De Slottuin is een hoogwaardig 
gevarieerd plan voor 30 grond-
gebonden woningen en 65 ap-
partementen (koop en huur). Als 
alles vlot verloopt wordt het ou-

de schoolgebouw op deze loca-
tie eind dit jaar gesloopt. In de 
loop van 2012 kunnen de nieuw-
bouwwerkzaamheden vervol-
gens starten. Heemstede krijgt 
er dan een aantrekkelijk woon-
milieu in het groen èn naast het 
Oude Slot bij.

Commissaris van de Koningin, Johan Remkes, en burgemeester Marianne Heeremans, bekijken samen met 
directeur Elan Wonen, Grischa Lowinsky (rechts) de nieuwbouwplannen voor De Slottuin (fotografie: Yvon-
ne Mul/Elan Wonen).

Column
De vierde man

Wat heb ik gelachen om Rene van der Gijp tijdens Voetbal Inter-
national toen hij zijn relaas begon over de vierde man. Inmiddels 
heb ik het fragment al diverse malen terug gezien op YouTube en 
hoe je het ook wendt of keert het blijft grappig. 
Je zult het maar zijn, de vierde man. Zo’n man die overal bij 
hangt, in feite niets in te brengen heeft. Zo’n man die zichzelf 
reuze belangrijk en interessant vindt maar overal belachelijk 
wordt gemaakt.
Dit gevoel kreeg ik gisteren ook toen ik de plaatselijke parkeer-
wachter, of moet ik zeggen, de chef orde handhaving van de ge-
meente Heemstede, bezig zag parkeerbonnen uit te schrijven 
op een totaal op de schop liggen parkeerplaats. Al weken zijn 
ze bezig de parkeerplaatsen op de Zandvoortselaan een ander 
aanzicht te geven en er zijn dagelijks maximaal een stuk of vijf 
parkeerplaatsen ter beschikking voor de winkelende consument. 
Deze plaatsen zijn moeilijk bereikbaar en als je eenmaal staat 
moet je met een gevaar voor eigen leven richting parkeerauto-
maat om een bonnetje te bemachtigen. Logisch dus dat veel au-
tomobilisten denken, laat maar, ze controleren nu toch niet. Iets 
wat erg voor de hand liggend zou zijn. 
Maar nee hoor, de vierde man van de gemeente Heemstede, 
ziet zijn kans schoon en gaat dagelijks op de loer liggen om de 
enkele automobilist die een plekje heeft weten te bemachtigen 
om snel even bij de bakker naar binnen te rennen op de bon te 
slingeren. 
Misschien kan hij beter een afspraak maken met de winkelier. 
Anders nog iets mevrouw? Een half bruin, een boterkoek en een 
parkeerbon. 
De parkeerwachter is dus overduidelijk de vierde man van de 
gemeentelijke handhaving. Nergens iets in te brengen en daar-
om zo gehaaid op het schrijven van zijn bonnetjes. 
Eigenlijk best zielig, zo’n man. Je zult het maar zijn. 
www.ingriddebruijn.nl

Oplossing voor plasproblemen als gevolg 
van goedaardige prostaatvergroting
Heemstede - Voor maar liefst 
80% van de mannen met plas-
problemen door goedaardi-
ge prostaatvergroting (BPH) 
helpt een natuurlijke behande-
ling*. Het gaat om een behande-
ling met extracten van de zaag-
bladpalmvrucht. In Duitsland en 
Zwitserland worden deze ex-
tracten al veelvuldig toegepast 
bij BPH. Hoewel Nederland de-
ze werkwijze (nog) niet kent, kan 
de zaagbladpalmvrucht hier in 
de toekomst ook een belangrijke 
rol gaan spelen. Het vet- en olie-
rijke vruchtvlees van de zaag-
bladpalm bevat namelijk stoffen 
die ontstekingen en oedeem- 
vorming remmen en die zo de 
vergroting van de prostaat rem-
men. 
Prostaatvergroting is een nor-
maal ouderdomsverschijnsel. 
Maar liefst 50% van de mannen 
van 50+ heeft ermee te maken. 
En door de vergrijzing in Neder-
land zal dat percentage de ko-
mende jaren naar verwachting 
flink stijgen. Hoewel de aandoe-
ning meestal goedaardig is, kan 
prostaatvergroting de kwaliteit 
van leven wél beïnvloeden. Ty-
pische verschijnselen zijn name-
lijk het moeilijk op gang komen 
van het plassen, een zwakke uri-
nestraal, de blaas niet goed kun-
nen legen, het binnen twee uur 
opnieuw moeten plassen, het 
moeilijk op kunnen houden van 

de urine en het meerdere malen 
’s nachts moeten plassen. 

A.Vogel ProstaforceMed
A.Vogel ProstaforceMed is een 
nieuw en 100% natuurlijk pro-
duct - op basis van extracten 
van de zaagbladpalmvrucht – bij 
plasproblemen als gevolg van 
prostaatvergroting. Het Colle-
ge ter Beoordeling van Genees-
middelen heeft het product ge-
registreerd als traditioneel krui-
dengeneesmiddel (RVG 101128). 
Daarmee is het product het eer-
ste traditionele kruidengenees-
middel bij prostaatvergroting. 
Het geregistreerde product voert 
een stevige claim (bij plasproble-
men als gevolg van prostaatver-
groting) en mag in die hoedanig-
heid alleen bij apotheken wor-
den verkocht (UA-status). 

Sterk geconcentreerd 
De ProstaforceMed capsules be-
vatten 320 mg sterk geconcen-
treerd extract van de zaagblad-
palmvrucht. Eén capsule per dag 
is dan ook genoeg om de eerder 
genoemde plasproblemen te on-
derdrukken. In een onderzoek 
onder gebruikers is gebleken dat 
88% van de A.Vogel Prostaforce-
Med® gebruikers (zeer) tevreden 
is over de werking. Prostaforce-
Med® is beschikbaar vanaf 1 ja-
nuari 2011 en de prijs voor 30 
capsules is: 13,95 euro.

Nú bij Apotheek Groenendaal
ProstaforceMed® is vanaf nú ver-
krijgbaar bij Apotheek Groenen-
daal. Het deskundige team staan 
klaar om u te adviseren. Kom 
daarom langs bij apotheek Groe-
nendaal: telefoon 023-5293686, 
Valkenburgerlaan 50 te Heem-
stede. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid.

Je hand

Je hand beroerde zacht
mijn wang

Je vingertoppen streelden
Er golfde door mijn bloed

een zang
Een harp, die warmte

speelde.

Je kleine hand verzorgt
mijn dag

Mijn drinken en mijn eten
Mijn ziel, mijn zorgen,

mijn gedrag
Mijn woede, mijn geweten.

Je kleine hand
ze slaapt zo stil

Ik zie haar op het laken
Waar ik de golven

zoeken kan
Die onze eenheid maken.

Jack Voermans

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder pu-
bliceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com.
Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 
10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Dichtstorten

Vleeswond 
door beet

Heemstede – Politiehondenge-
leiders hebben zaterdagavond 
19 maart een herdershond in be-
slag genomen nadat er een mel-
ding was gekomen dat het beest 
een 13-jarige jongen in zijn been 
had gebeten. De jongen wil-
de gaan spelen bij een vriendje 
in de Utrechtlaan toen hij ach-
ter zich hoorde blaffen. Toen hij 
omkeek kwam de hond naar 
hem toegerend en beet hem in 
zijn been waardoor de jongen 
een kleine vleeswond opliep. De 
hond zal aan een gedragstest 
worden onderworpen. De eige-
naar van de hond wordt vandaag 
verhoord. De politie maakt pro-
ces-verbaal op.
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Wethouders zien het licht
Heemstede – Wethouder Chris-
ta Kuiper belicht de ingebruikna-
me van led verlichting in open-
bare ruimten vanuit het kos-
tenplaatje, wethouder Jur Bot-
ter houdt het op duurzaam. Bei-
den stelden dinsdag enkele led 
lantaarns in gebruik die in Te 
Winkelhof al enige maanden op 
proef hun licht lieten schijnen. 
Bewoners en winkeliers moch-
ten eerst wennen aan de ver-
lichting en hun mening hier-
over kenbaar maken. De eerste 
lampen werden als te fel beoor-

deeld, misschien ook omdat men 
het gele natriumlicht gewend 
was in de passages. Het fellere 
witachtige licht geeft een heel 
ander beeld van voorbijgangers, 
je herkent ze en bij het gele licht 
zag je contouren zoals s` nachts 
op snelwegen. Na het testen van 
enkele warmere kleuren lampjes 
is nu de keus gemaakt en heeft 
dit winkelcentrum in de Geleer-
denwijk de primeur van de nieu-
we openbare verlichting. Nu nog 
de andere 4500 openbare lam-
pen?  Wethouder Botter vraagt 

zich af of alles gelijk vervangen 
wel zo milieuvriendelijk is. Het 
maken van de lampen en de ar-
maturen levert  ook veel milieu-
belasting op, maar de armaturen 
zijn mooi en de reflectoren heb-
ben iets kunstigs. Een hele ver-
betering vergeleken met de ge-
le lampen even verderop. Als 
de nieuwe armaturen eenmaal 
betaald zijn, kan de zuinige led 
lamp voor de verlichting van het 
energiebudget zorgen. Dat lucht 
op. 
Ton van den Brink

Onderzoek naar een
Nieuwe Vomar nog niet rond
Heemstede - Naar aanleiding 
van vragen van de D66-frac-
tie met betrekking tot het voor-
onderzoek supermarkten op de 
Binnenweg, kwam projectont-
wikkelaar Hoorne BV een toe-
lichting geven tijdens de raads-
vergadering. De democraten 
denken dat de ingang aan de 
Eikenlaan in de praktijk de 
hoofdingang wordt en er op 
de Binnenweg misschien een 

deurtje komt voor de lopende 
en fietsende klanten. Dat bleek 
niet het geval. De heer Heere-
mans van Hoorne meldde dat 
zij het pand Binnenweg 72 en 
de locaties 72 a,b,c,  in hun be-
zit hebben en dat de hoofd- 
ingang daar ook komt. Toeschie-
telijk richting de opposanten was 
Hoorne BV door te stellen dat zij 
het eens zijn met het voorge-
stelde onderzoek, dat zij begrip 
hebben voor de vrees van de be-
woners en dat ze graag met de 
bewoners in contact willen blij-
ven. “Wij zoeken de construc-
tieve samenwerking met de ge-
meente en de bewoners”, ver-
klaarde de heer Heeremans.
Navraag bij de opposanten 
bracht aan het licht dat zij wel 

degelijk vrezen voor de positie 
van de Eikenlaan. Het meren-
deel van de bezoekers zal met de 
auto komen en dus deze ingang 
wel moeten kiezen. De eigenaar 
van het pand van ‘Het Kristal-
huis’ is niet van plan zijn pand 
te verkopen evenals een aantal 
eigenaren van garageboxen op 
het binnenterrein.
Zonder dit onroerend goed blijft 
er weinig over aan mogelijkhe-
den een ruime winkel te ontwik-
kelen. De actievoerende bewo-
ners zijn nog niet gelukkig met 
de vraagstelling die ten grond-
slag ligt aan het vooronderzoek. 
Binnenkort volgen daar gesprek-
ken over tussen de bewoners, de 
gemeente en Hoorne.
Eric van Westerlo o

Met de zomer in aantocht...
Gratis proefbehandeling 
ontspannen afslanken
Heemstede - Nog snel even flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af op de plaatsten waar u dit wilt! To-
taal of plaatselijk. Neem nu een gratis proefbehandeling bij La-
Riva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat 27 
te Heemstede. 
Met LaRiva is fit en slank zijn een bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRiva is het mogelijk om op een ge-
heel natuurlijke wijze af te slanken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode wordt al ruim 30 jaar toege-
past en is internationaal een groot succes Daarom kan er voor-
af een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, om-
dat het werkt
De Methode bestaat uit een actief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in een warm-
tecabine. De warmte zorgt ervoor dat de spieren ontspannen en 
er met een relatief lichte inspanning toch effectief aan het fi-
guur gewerkt wordt. Omdat liggend bewegen minder belastend 
is kunnen ook mensen met reumatische -, rug -en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het lichaam van de OzonZuurstofthe-
rapie. De Ozon stimuleert de bloedsomloop waardoor afvalstof-
fen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert zicht-
baar, cellulite wordt minder en de elasticiteit neemt toe.
 LaRiva geeft ook persoonlijk voedingsadvies om op natuurlijke 
wijze af te slanken, maar ook om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van gezond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.

LaRiva nodigt u geheel gratis en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen. 
Voor meer informatie en het maken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Telefoon: 023 547 44 19. www.lariva.nl

Getuigen gezocht!
Snoeiers grijpen mis

Heemstede – Op de eerst len-
tedag, maandag 21 maart, tus-
sen 9.00 en 09.30 uur is een 
auto gestolen bij het Groenen-
daalse bos. De auto was voorzien 
van een aanhanger en stond ge-
parkeerd ter hoogte van de kin-
derboerderij. Het voertuig hoor-
de bij medewerkers van de ge-
meente die op het moment van 
de diefstal even verderop bezig 

waren met snoeiwerkzaamhe-
den. De politie is benieuwd of er 
mensen zijn die getuige zijn ge-
weest van de diefstal, die mo-
gelijke verdachten hebben zien 
rondhangen bij de auto, of die de 
auto met aanhanger in de omge-
ving hebben zien rijden. Er kan 
contact worden opgenomen met 
de politie in Heemstede via het 
telefoonnummer 0900-8844.

Veteranencafé  Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 5 april 
is het Veteranencafé  Heemste-
de weer vanaf 16.00 uur ge-
opend. Daarvoor kunt u terecht 
in café “De Eerste Aanleg ”, hoek 
Kerklaan en Raadhuisstraat.
Eigenaar Kees Heger en zijn me-
dewerkers doen er alles aan om 

de veteranen zo gastvrij mogelijk 
te ontvangen.

Bent u veteraan en woont u in 
Heemstede of omgeving, dan 
bent u van harte welkom. Ook 
niet-veteranen zijn van harte 
welkom.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

ActIEvE 
EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs
Info:

Martin van Ooijen

(ook 55+)
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Trefpunt-Casca - culturele middag 
Oases en woestijnen in Egypte: 
van Alexandrië naar Petra
Ir. Bert Roebert reist met u 
aan de hand van zijn erva-
ringen en beelden in Noord 
Egypte van het Westen naar 
het Oosten. Hij is door zijn 
werk als drinkwaterexpert 
een aantal keer per jaar in 
Egypte en doorkruist het land 
op zijn vrije dagen, maar ook 
in vakanties. Hij bekijkt de minder bekende plaatsen, zoals 
oud-christelijke koptische kloosters en de vindplaats van mil-
joenen jaren oude walvis-skeletten in de woestijn en steden 
als Alexandrië, Petra en Caïro. Hij vertelt over zijn werkervarin-
gen met Egyptenaren en geeft een beeld van de geologische 
geschiedenis van de Nijl, die ooit de andere kant op stroomde. 
De dialezing Oases en woestijnen in Egypte: van Alexandrië 
naar Petra  is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de op dinsdag 29 maart, aanvang 14.30 uur. Entree: 3,00 euro.  
De volgende Trefpunt-Casca lezing is op dinsdag 12 april, van 
Drs. Geert van Boxtel en gaat over Berlijn, een jonge metro-
pool. Zet ‘m vast in uw agenda! 

Film & Lunch bij Casca (55+)
De film in het film & lunchprogramma bij Casca van donderdag 
31 maart is een ontroerende en schokkende Franse dramafilm 
gebaseerd op een boek dat het afgelopen jaar door heel veel 
mensen is gelezen. Tussendoor kunt u genieten van een lekke-
re lunch. (Bel voor meer informatie over de inhoud van de film.) 
Het hele film & lunch-programma is van 10.30- ± 13.30 uur 
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten inclusief lunch: 
10,00 euro. Senioren van 65+ betalen 9,00 euro. In verband met 
de lunch graag vooraf reserveren uiterlijk dinsdag 29 maart, dit 
kan telefonisch: (023) 548 38 28 op werkdagen van 9-12 uur.

Tibetaanse rituelen – Tashi Norbu
De Tibetaanse kunstenaar Tashi Norbu is opgegroeid in Bhu-
tan en leeft nu samen met een groep Tibetanen in Nederland. 
In deze lezing laat Tashi op een levendige en aansprekende 
manier beelden zien over hoe deze jongste generatie Tibe-
tanen in Nederland hun plek veroveren en hoe zij tegelijker-
tijd hun cultuur met anderen delen. Ook zal hij een Tibetaans 
Boeddhistische ceremonie uitvoeren. Onderdeel van dit ritueel 
is het reciteren van Tara-mantra’s; Tara is de machtigste van al-
le Tibetaanse godinnen. Vervolgens schildert Tashi verschillen-
de boeddha-figuren en geeft uitleg over wat hij gemaakt heeft. 
Tijdens de avond is er gelegenheid om de schilderijen die hij 
maakt te kopen. 
Tashi Norbu brengt door zijn 
werk de schoonheid van de 
Tibetaanse cultuur aan u over. 
Meer werk van Tashi is te zien 
op www.tibethouse.nl. 
De lezing Tibetaanse rituelen 
van Tashi Norbu  is op don-
derdag 31 maart om 
20.00 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree: 6,50 euro. Reser-
veren kan maar is niet nood-
zakelijk, tel. 023-548 38 28-1 
(op werkdagen van 9-12 uur). 
U kunt ook op de avond zelf 
binnenlopen.

Vera de Backker workshops 
en expositie in Kunstbedrijf
Heemstede - Vera de Back-
ker exposeert tot 2 april in het 
Kunstbedrijf aan de Raadhuis-
straat 56A naast chocolate-
rie Van Dam. Tijdens de expo-
sitie geeft ze een drietal work-
shops. Vier andere kunstenares-
sen exposeren samen met Vera 
hetgeen een interessant beeld 
geeft van de hedendaagse schil-
derkunst en beeldhouwen. De 
workshops houdt Vera steeds 
met een andere kunstenares en 
een ander thema. Zaterdag was 
het dierendag voor de kunstena-
ressen met  Helga Schouten uit 
Eemnes  te gast en zij had een 
aantal Gooise Vrouwen mee-
genomen, prachtige koeien uit 
het rijke polderland van de Eem. 
Koeien in het landschap, de Hol-
landse bonte koe met trouwe 
ogen, Fries stamboek, roodbont 
en  scharrelkoeien.  Vanaf 1989 
illustreert Vera de Backker pren-
tenboeken, waarvan een twintig-

tal titels zijn verschenen bij ver-
schillende uitgeverijen. Daarin 
spelen dieren veelal een hoofd-
rol, zij het dat in prentenboeken 
de dieren meestal gekleed zijn 
of in huisjes wonen. Ze hebben 
dan ook veel menselijke trek-
jes. Op de expositie heeft Vera 
echter zeekoeien, zeehonden en 
dolfijnen in hun natuurlijke om-
geving zoals ze hun avontuur op 
zee beleven. Op 25 maart van 13 
tot 17 uur houdt Vera een work-
shop “collage en kleur vanuit je 
hart” met Anouschka Tjaden, 
waarbij vanuit intuïtie en crea-
tiviteit een werkstuk gemaakt 
wordt. Begonnen wordt met een 
korte kleur- en aarde oefening 
om in het nu te komen. Daarna 
is de bedoeling om  een colla-
ge en  verf samen te doen smel-
ten tot één geheel. Anouschka 
is een ‘collage specialist’. Op 1 
april gaan Vera en Tineke Buy-
tenhek samen een workshop ge-

ven “stippel je levensweg”. In de-
ze workshop gaan we via een 
ademoefening contact maken 
met ons ware Zelf en we gaan 
op zoek naar symbolen in on-
ze verbeelding. Met eenvoudige 
symbolen en stippels maken we 
ons eigen levensverhaal op een 
schildersdoekje. Via het ademen 
en dit creatieve proces creëren 
we een boodschap voor onszelf 
die ons weer een grote stap ver-
der kan brengen in het toelaten 
van wie we werkelijk zijn. Deze 
ervaringscreatie maakt dat we 
onze levensweg moediger, blijer 
en liefdevoller verder gaan uit-
stippelen.

Naast de workshops is exposi-
tie van de vijf kunstenaars in het 
Kunstbedrijf te zien elke woens-
dag t/m zaterdag van 13.00 tot 
17.30 uur en op afspraak 023 
5474499. 
Ton van den Brink

De Herenweg is in onderhoud van 14 februari tot juni 2011. 
Gebouw de Luifel blijft wel bereikbaar.

Cook – eat - meet & greet: 
Indisch (11-14 jaar)
Heemstede - Een keer per 
maand op vrijdagavond met el-
kaar koken en eten is superge-
zellig! 
Bij Cook - eat - meet & greet ma-
ken tieners van 11 tot 14 jaar el-
ke keer een heerlijk gerecht, ie-
dere maand iets anders. Daar 
hoort samen opruimen natuurlijk 
ook bij. Je mag daarna gratis blij-
ven hangen bij ’t Is weer Vrijdag. 
Op vrijdag 1 april wordt er In-
disch gekookt. Lekker exotisch 
of een beetje pittig? 
Salamat Makan! (Eet smakelijk!)  
De Cook – eat – meet & greet is 
van 18.00 tot 20.00 uur in de Lui-

fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten 5,- euro. Geef je minimaal 
1 dag van tevoren op: (023) 548 
38 28, plexat@casca.nl. Wacht 
niet te lang! 
Kijk ook eens op de website voor 
alle activiteiten voor jongeren: 
www.casca.nl.
De Herenweg is in onderhoud 
van 14 februari tot juni 2011. Ge-
bouw de Luifel blijft wel bereik-
baar.
Deze avond is overigens extra 
interessant, want...
Ben en Dean Sanders komen 
langs voor een workshop 
talentontwikkeling! 

Na het winnen van Popstars en 
The Voice of Holland komen ze 
hun skill delen met de jeugd van 
Heemstede. Natuurlijk is er ook 
ruimte om tussen 20.15 en 22.00 
uur te chillen, hangen (zonder 
dat iemand daarover zeurt…), 
potje poolen, airhockey of WII-
en op een groot scherm. 
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kijk voor het volledi-
ge programma op www.casca.nl 
bij activiteiten jongeren/Plexat. 
‘t Is weer Vrijdag heeft ook een 
eigen hyves pagina: www.plexat-
heemstede.hyves.nl
Ben jij al vriend? Ga gauw een 
kijkje nemen voor filmpjes, fo-
to’s en alle leuke dingen die er 
te doen zijn! 
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Ciska Mostert is gecertificeerd Financieel Adviseur bij Rabobank 
Haarlem en Omstreken.  
 
Rust in uw financiële situatie? 
Kom voor een passend advies 
naar de Rabobank! 
Voor sommigen is de belastingteruggave over de hypotheekren-
te een prettige bijkomstigheid. Voor de meesten onder ons is 
het echter bittere noodzaak. Er is momenteel veel te doen over 
de beperking of zelfs afschaffing van deze aftrek. Het eigen wo-
ningbezit is de laatste jaren fors toegenomen en er zijn maar 
weinig woningen vrij van hypotheek. Volgens economen ont-
komt het kabinet er niet aan om deze, onder de burgers gelief-
de aftrekpost, onder de loep te nemen. Daarbij moeten we niet 
vergeten dat de beperking van de aftrek al is aangepakt in 2001. 
In dat jaar besloot de overheid dat rente aftrek nog maar voor 
maximaal 30 jaar wordt toegestaan. Afgaande op aanpassingen 
in het verleden, verwacht ik passende overgangsregelingen om 
grote financiële- en economische gevolgen enigszins te beper-
ken. Maar hoe deze aanpassing eruit gaat zien en of deze wer-
kelijk wordt doorgevoerd, is voor ons allemaal nog onbekend.

De basisvraag is dus hoe u nú moet handelen als u op het punt 
staat een huis te kopen. Als je de berichten in de kranten mag 
geloven wordt er een prijsdaling verwacht op de huizenmarkt 
van 10% bij een beperking van de aftrek en van wel 30% bij een 
volledige afschaffing. Moet u al rekening houden met zoveel on-
zekere factoren? 
Mijn advies is om u niet blind te staren op mooie fiscale con-
structies. Het is verstandiger om beslissingen mede te baseren 
op de betaalbaarheid van de bruto lasten en niet alleen op ba-
sis van de netto maandlast. Laat u zich vooral ook goed voorlich-
ten over de leningvoorwaarden en het aflossingsplan. Betaal-
baarheid op langere termijn is minstens zo belangrijk als leef-
baarheid nu. Ik betrek in mijn adviezen ook het totale financië-
le plaatje en houd rekening met de effecten van de beperking 
van de rente aftrek. Maar denk daarbij ook aan situaties waarin 
het inkomen sterk kan afnemen als gevolg van scheiding, werk-
loosheid, overlijden of arbeidsongeschiktheid.  Extra investerin-
gen, goede voorzieningen en een passende vermogensopbouw 
vormen samen met de hypotheek voor een juiste balans binnen 
uw huishouden.

Daarom vind ik dat hypotheekadvies veel verder gaat dan het 
berekenen van een betaalbare netto maandlast voor uw droom-
huis alleen. Een huis moet rust geven, nu en in de toekomst. 
Mijn collega’s en ik ontmoeten u graag om uw persoonlijke 
wensen rondom uw hypotheek te bespreken. Bel ons voor een 
afspraak op 023-512 03 40 of kijk op www.rabobank.nl/haarlem. 

Column door Ciska MostertOpen huizen kijken bij verhuiskriebels
Heemstede - Met het intreden 
van de lente komen bij veel men-
sen de verhuiskriebels. Voordat 
de plannen concreet worden, 
komt de voorpret in de vorm van 
huizen kijken. Websites met hui-
zen zijn populair, maar er is niets 
zo leuk als het echte werk. Een 
huis beoordelen kun je pas echt 
als je erin staat. Dat is ook de re-
den waarom ERA-makelaars al 
11 jaar de landelijke Open Hui-
zen Route organiseren. Op zater-
dag 26 maart is het weer zo ver! 
Tussen 11.00 en 15.00 uur kan ie-
dereen binnen komen kijken bij 
de huizen die meedoen. Waarom 
is de Open Huizen Route behalve 
leuk ook nuttig en efficiënt?
ERA-makelaar van den Putten 
legt uit. “Een huis bekijken tij-
dens de Open Huizen Route is 
eigenlijk een soort speeddate. Je 
hoeft van tevoren geen afspraak 
te maken. Als je een poster ziet 
op het raam of een opzetruiter op 
het tuinbord kun je tussen elf en 
drie uur (of evt. een aangepas-
te tijd) aanbellen voor een kor-
te sfeerimpressie. Voel je bij bin-
nenkomst al dat het niets voor 
je is, dan kun je direct omke-
ren en naar het volgende adres 
op je lijstje gaan. Bereid het wel 
goed voor. Kijk welke huizen je 
kunt betalen, maak een logische 

route en bepaal van tevoren wat 
voor jou belangrijk is om extra 
op te letten. Is het de lichtval, de 
ruimte, de omgeving? Probeer 
zoveel mogelijk huizen te bekij-
ken als je kunt. Hoe goed de fo-
to’s en huizenpresentaties op in-
ternet ook zijn, er is niets beters 
dan er fysiek midden in te staan.” 

Wat is de rol van de verkoper? 
Moet hij die dag makelaartje spe-
len?
Van den Putten: “Integendeel. Zo 
simpel is het vak van makelaar 
niet! De verkoper hoeft maar een 
paar zaken te doen. Uiteraard 
van tevoren zorgen dat het huis 
zo leeg, licht en schoon mogelijk 
wordt gemaakt. Verder moet de 
verkoper erop toezien dat iede-
re kijker zijn naam en telefoon-
nummer achterlaat voordat deze 
het huis gaat bekijken. Tenslotte 
moet hij meelopen door het huis, 
zodat mensen niet alleen en on-
beheerd door het huis heen lo-

pen. Vragen over prijzen, opleve-
ringsdatum, over te nemen za-
ken en andere onderhandelba-
re zaken beantwoordt de ver-
koper niet, maar verwijst  door 
naar ons. Als iemand het huis 
echt de moeite waard vindt, ma-
ken wij een vervolgafspraak voor 
een “echte” bezichtiging, waar 
we alle tijd nemen om het huis 
vertrek voor vertrek door te lo-
pen. De verkoper is daar meestal 
ook niet bij. Tijdens die bezichti-
ging komen ook de vragen over 
de staat van onderhoud, erf-
dienstbaarheden, de omgeving, 
bestemmingsplannen, verbou-
wingsmogelijkheden en dergelij-
ke uitgebreid aan de orde.”
U vindt de huizen die meedoen 
op www.vandenputten.com of 
www.era.nl. ERA-makelaars zijn 
actief op 235 plaatsen in Ne-
derland en België. U vindt het 
woningaanbod op www.era.nl. 
ERA-makelaars zijn aangesloten 
bij de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars (NVM).
Het kantoor aan de Bronstee-
weg 45 te Heemstede is die dag 
ook geopend van 11.00 uur tot 
15.00 uur dus loop gerust binnen 
voor informatie of advies. Hypo-
theekadviseur Hans Nelissen is 
die dag ook aanwezig voor even-
tuele vragen.

Serviceflat Kinheim doet mee 
aan de Open Huizen route
Regio - Op zaterdag 26 maart 
a.s. houdt Serviceflat Kinheim in 
Haarlem Open Huis. Tussen 11.00 
en 15.00 uur zijn belangstellen-
den van harte welkom. Bij aan-
komst in de serviceflat wordt 
men bij de receptie ontvangen en 
krijgt men verdere informatie over 
de vrijgekomen appartementen. 
Naast bezichtiging van apparte-
menten kunnen bezoekers ook 
de algemene ruimten bekijken en 
een goede indruk krijgen van de 
prettige sfeer in huis. 

Actieve bewoners
Serviceflat Kinheim staat be-

kend om haar actieve bewoners 
die tal van activiteiten organise-
ren, zoals koersbal, jeu de bou-
les, bridge, mahjong, yoga, gym-
nastiek, koorzang, tafeltennis, 
recreatie- en filmavonden, zon-
dagmiddagsoos en concertbe-
zoek met vervoer van deur tot 
deur naar het Concertgebouw in 
Amsterdam. 

Vereniging van Eigenaars
Vanaf 1 april 2011 is de nieuwe 
rechtsvorm van Vereniging Ser-
viceflat Kinheim een feit: zij is 
dan omgezet in een Vereniging 
van Eigenaars. Nieuwe eigenaar/

bewoners verwerven het appar-
tementsrecht en kunnen desge-
wenst een hypothecaire lening 
afsluiten.

Daarnaast zijn er vergevorderde 
plannen om een aantal apparte-
menten aan een belegger te ver-
kopen. Deze investeerder gaat 
de appartementen verhuren.
Kinheim blijft een serviceflat met 
in de nabije toekomst niet alleen 
koop-, maar ook huurapparte-
menten. Voor huurders zullen 
dezelfde toelatingseisen gaan 
gelden als voor kopers. De ser-
vicekosten zullen omlaag gaan 

omdat de service wordt gesplitst 
in een verplicht servicepakket en 
naar eigen keuze af te nemen 
diensten. Het laatste betreft bij-
voorbeeld de afname van warme 
maaltijden die in de eigen keu-
ken van Kinheim worden bereid. 

Een mooie lo catie
Serviceflat Kinheim is al ruim 
veertig jaar een sfeervolle en 
mooie plek om te wonen.

Veel woningen hebben uitzicht 
op de tuin. De serviceflat is ge-
legen aan de Zandvoorter Allee 
40 op de grens van Haarlem met 
Heemstede, vlak bij de Westelij-
ke Randweg en de Wagenweg.

Voor meer informatie kunt u de 
website bezoeken www.service-
flat-kinheim.nl of contact opne-
men met de directeur de heer H. 
Kraay, 023 – 5285505.
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Sportcentrum Groenendaal 
omgetoverd tot vlooienmarkt
Heemstede - Zondag 27 
maart wordt een grote vlooi-
enmarkt met ruim 125 kra-
men gehouden in Heemstede. 
In sportcentrum Groenendaal 
aan de Sportparklaan 16 staan 
die dag vele marktkooplie-
den-voor-één-dag in de grote 
sporthal met een keur aan ge-
bruikte goederen. Niet alleen 
kleding en speelgoed, maar 
ook antiek en curiosa zijn hier 
te vinden. De markt duurt van 

9.30 tot 16.00 uur en de en-
treeprijs bedraagt 2 euro per 
persoon. Kinderen t/m 11 jaar 
en onder begeleiding hebben 
gratis toegang tot de markt.

De volgende markt zal zijn op 
zondag 10 april.
Voor meer informatie of reser-
veringen kunt u bellen naar: 
organisatieburo Mikki, 0229-
24 47 39. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Op zoek naar amfibieën
Heemstede - Nu de tempera-
tuur begint te stijgen komt de 
trek van amfibieën op gang. Bos-
wachter Jeroen Engelhart van 
Landschap Noord-Holland orga-
niseert op vrijdag 25 maart van 
19.30 tot 21.00 uur een excursie 
op het landgoed Leyduin in de 
buurt van Heemstede. We gaan 
op zoek naar kikkers, padden en 
salamanders. 

Aanmelden is noodzakelijk en 

kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088-0064455. De kosten bedra-
gen 6,50 euro, Beschermers van 
Landschap Noord-Holland beta-
len 3,50 euro en kinderen tot 12 
jaar 2,50 euro. 
We verzamelen op het parkeer-
terrein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl.

Bus- en vliegbedevaart naar 
Lourdes vanuit deze regio

Regio - Bedevaarten zijn nog altijd in trek. Voor iedereen. Jong 
en oud, gezonde en zieke mensen. Al 90 jaar worden uitstekend 
verzorgde reizen naar Lourdes georganiseerd. U krijgt de per-
soonlijke begeleiding die een Lourdesreis met de “Limburgse” 
en de Lourdesgroep zo bijzonder maakt. Met geestelijke en me-
dische begeleiding op maat voor zieke en gezonde mensen uit 
geheel Nederland.
De Lourdesgroep  Haarlem en omstreken organiseert een bus- 
en een vliegreis naar Lourdes.

10 daagse busreis van 2 t/m 11 juni   
Vertrek vanuit Haarlem, inclusief op de terugreis een dag Parijs.
Lunch bij de nonnen van de Sacré Coeur, bezichtigen de ka-
thedraal, maken een rondrit door Parijs en een rondvaart over 
de Seine. 
U krijgt  begeleiding van een ervaren reisleidster, 2 medewer-
kers van de Lourdesgroep en diakan Jo Huygens.
Een prachtige reis door het mooie Frankrijk.

Vliegreis van 15 t/m 20 september  
Vertrek vanuit Haarlem met een touringcar naar het vliegveld Eind-
hoven.
Aan deze reis kunnen ook mensen deelnemen die niet zo goed 
ter been zijn.
Zij kunnen op het vliegveld en in Lourdes gebruik maken van 
een leenrolstoel.
De vrijwilligsters van de Lourdesgroep zijn zeer behulpzaam, oa. 
bij het dragen van de koffers en het 
duwen van de rolstoelen. Zij staan de deelnemers de hele week 
met raad en daad terzijde.
De pastorale begeleiding wordt verzorgd door diaken  Philip We-
ijers. 

In Lourdes krijgt U een programma aangeboden, waar u geheel 
vrijblijvend aan mee kunt doen.

Meer info:
Theo en Rina v.d. Veldt, Haarlem, tel. 023 - 5244132 
Irene Helmond (na 18.00 uur), Haarlem, tel. 023  - 5335005
Joke Hoekman, Oisterwijk, tel. 013 -  5216701

GGZ inGeest opent nieuwbouw Bennebroek
Bennebroek - Meer regie en 
zelfstandigheid voor cliënten, 
gastvrijheid en herstelonder-
steunend werken, dat zijn enke-
le basisprincipes voor de nieuw-
bouw van GGZ inGeest op loca-
tie Bennebroek.  Op zaterdag 9 
april worden de drie nieuwe ge-
bouwen  voor langdurende zorg 
feestelijk geopend door de bur-
gemeesters van Bloemendaal en 
Hillegom. Om 11 uur is iedereen 
welkom voor de officiële ope-

ning en om de nieuwe ruimtes te 
bekijken. Bezoekers krijgen een 
rondleiding door medewerkers 
en patiënten. 

Open huis 
Het complex bestaat uit een 
open en een gesloten kliniek en 
27 appartementen. De burge-
meesters van Hillegom en Bloe-
mendaal verrichten de officiële 
opening omdat de nieuwbouw 
precies op de gemeentegrens 

ligt. Na het officiële gedeelte is 
de nieuwbouw van 12 uur tot 15 
uur voor iedereen uitgebreid te 
bezichtigen. In de drie gebou-
wen zitten medewerkers en pa-
tiënten klaar om bezoekers rond 
te leiden en hun vragen te be-
antwoorden. Verder staan er di-
verse informatiestands en wor-
den filmvoorstellingen gegeven. 
Kijk voor meer informatie over 
het programma op www.ggzin-
geest.nl

Zonnebloemgasten terug in de tij d 
in Draaiorgelmuseum in Haarlem
Heemstede - Het draaiorgel 
speelt en de gasten komen vrolijk 
binnen. Zonnebloemgasten van 
Berkenrode Heemstede horen 
heldere tonen zoals ze die ken-
den van vroeger uit de straat. Jan 
Kees de Ruijter ontving woens-
dagmiddag ruim veertig gasten 
en 20 vrijwilligers uit Heemste-
de in het draaiorgelmuseum in 
Haarlem. Hij bracht hen terug 
in de tijd van de draaimolen bij 
de zweefmolen, de kermismo-
len die klanten lokt. Het majes-
tueuze orgel in de stoomcarrou-
sel van Janvier met zijn schitte-
rend  gebeeldhouwde voorkant. 
De kermisorgels die rond 1900 
gebouwd werden in Frankrijk en 
Duitsland . De verhalen over de 
orgelbouwers als Mortier in Ant-
werpen, die in de eerste decen-
nia van de twintigste eeuw ko-
lossale dansorgels bouwden die 
in de sprookjesachtige dansza-
len van België, Brabant en Lim-
burg voor plezier en ontspanning 
zorgden. Jan Kees laat “de Gro-
te Blauwe” Daar is de orgelman 
spelen en iedereen zingt het 
direct mee. De tophit van toen! 
Een draaiorgel kan tophits spe-
len maar ook marsen, walsen, 
opera, operette. Een bruin orgel 
valt op tussen al die veelkleu-

rige dans en straatorgels. Een 
Belgisch orgel dat speciaal ge-
bouwd is voor het café, dat brui-
ne café aan de haven, valt op en 
de Zonnebloemers  zingen de 
meezinger direct mee. Nostal-
gie! Vooral tussen de twee We-
reldoorlogen leerde het publiek 
de tophits van de draaiorgels, 
grammofoons waren nog duur. 
Een enkeling had radio of gram-
mofoon, het draaiorgel hoorde 
men vaak. Zo werden de nieuw-
ste melodieën bekend bij het 
publiek. Bijna niet meer voor te 
stellen nu er talloze digitale mo-
gelijkheden zijn. 

Kunkles Orgel
Je ziet dat Jan Kees trots is als 
hij begint te vertellen over het 
Kunkles Orgel, dat grote dans-
orgel uit Roermond, waar de op-
richters van de Stichting Kunkles 
Orgel zich in 1958 over ontferm-
den. Om na tien jaar restaureren 
het pronkstuk van een museum 
te worden, dat begon in 1969 
in een oude fabriekshal in de 
Werfstraat in Haarlem. In 2004 
verhuisde men naar de Waar-
depolder, waar in een sfeervolle 
zaal nu een groot aantal unieke 
historische instrumenten staan 
die echt spelen. Kijken hoe dat 

werkt met die kartonnen gaat-
jesboeken aan de achterkant, 
zelf draaien aan een straatorgel 
en voelen hoe zwaar dat is. Me-
vrouw Otter, 95 jaar en mevrouw 
Nieuwenhuizen van 81 proberen 
een klein orgel uit en verdraaid, 
het lukt om uit dat draaiorgel 
een draai te geven aan der Ju-
gendzeit. Zonnebloemvoorzitter 
Jolanda Duijvesteijn waagt zich 
aan een echt straatorgel, leuk 
om even te draaien, liever luiste-
ren. Eenmaal terug bij de koffie 
met gebak vertelt de enthousias-
te Jan Kees dat in tijden van cri-
sis orgelmuziek houvast gaf. De 
meeste orgels werden dan ook 
in crisistijden gebouwd en zelfs 
tijdens de oliecrisis in1973 was 
er weer een flinke opleving. Er 
werden veel orgels geëxporteerd 
naar Japan, Amerika en Enge-
land  die nu weer, ingeruild te-
gen nieuwe orgels, terugkomen 
naar Europa waar ze als histo-
risch muziekinstrument gewaar-
deerd worden.
Het draaiorgelmuseum in de 
Waardepolder aan de Küppers-
weg  krijgt steeds meer belang-
stelling, de Zonnebloem Berken-
rode Heemstede weet nu waar-
om!
Ton van den Brink

Mevrouw Otter, 95 jaar en mevrouw Nieuwenhuizen van 81 proberen een klein orgel.
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Druk weekend voor HPC
Heemstede - In zwembad Groe-
nendaal mochten vrijdagmiddag 
de HPC Waterplezier-zwemmers 
proberen een mooi certificaat in 
de wacht te slepen. De kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot 11 jaar 
moesten o.a. door een hoepel 
springen, al zwemmende gericht 
een bal gooien, borstcrawl, rug-
crawl, stroomlijnen en schroe-
ven. De “examen”-les werd af-
gesloten met een spannende es-
tafette. Roos, Reinaert en Quin-
ten Ravesteijn, Juliëtte Hooijberg 
en Eva Verkoren slaagden met 
glans voor hun eerste certificaat. 
De ouden rotten in het vak, Ilias 
Smit, Jayden Meulemans, Rom-
bout Jansen, Michaël van Iepe-
ren en Simon Bakker kregen ver-
diend hun derde certificaat uit-
gereikt. Voor Jayson Horn was 
dit pas zijn tweede les en hij ver-
heugd zich nu al op het moment 
dat ook hij zo’n mooi certificaat 
in ontvangst kan nemen! Train-
ster Nicky Slinger was terecht 
apetrots op haar pupillen!
Zaterdag was het de beurt aan 
de HPC-synchroonzwemsters. In 
het Sloterparkbad in Amsterdam 
vond de Minikring Techniekwed-
strijd plaats. Tijdens deze wed-
strijd moesten de 9 zwemsters 
allemaal vier verschillende vaar-
digheden aan de jury laten zien 
zoals de Baracuda, het Ballet-
been en de Spagaat. Onder be-
geleiding van de coaches El-
len Vollenga, Jolanda Out en 
Nynke Muller deden de negen 
HPC zwemsters het supergoed. 
In verschillende leeftijdscate-
gorieën viel HPC in de medail-
les. Danai Lytrokapi veroverde 

goud, Veerle Claassen en Mandy 
van der Linden zilver en Svetla-
na Khatchatian brons. Trots als 
een pauw ging  Nynke met de 
medaillewinnaressen op de foto. 
De volgende techniekwedstrij-
den zijn vlak voor de zomerva-
kantie en tot die tijd zal er weer 
hard getraind gaan worden om 
ook dan opnieuw succes te kun-
nen boeken. 
Op zondag kwamen de HPC-
wedstrijdzwemmers in ac-
tie, waar ook een aantal da-
mes van het synchroonzwem-
men aan meedoen.  Van de mo-
gelijkheid om een HPC-lidmaat-
schap aan te gaan voor meerde-
re disciplines wordt steeds meer 
gebruik gemaakt. In Zaandam 
vond de vierde Speedo voorron-
de plaats. Terwijl buiten de zon 
uitbundig scheen, regende het 
binnen volop persoonlijke re-
cords. Van de 22 keer dat er een 
HPC zwemmer aan de start ver-
scheen, werd er 21 keer een per-
soonlijk record gezwommen! Er 
stonden vandaag zware zwem-

nummers op het programma, 
waaronder de 200 meter rug-
slag, de 200 meter wisselslag en 
de gevreesde 100 en 200 me-
ter vlinderslag. Voor Lotte Wen-
neker, Danai Lytrokapi, Charlot-

te Lubbers, Daniël Trouwen, Jack 
Tromp en Sam van Groen was 
het de eerste keer dat zij op de 
langere vlinder – en wisselslag-
nummers uitkwamen en maak-
ten gelijk een prima debuut. Da-
vid van Groen mocht de zilveren 
medaille in ontvangst nemen op 
de 200 meter rugslag en Wesley 
Bos veroverde goud op de 200 
meter wisselslag én op de 100 
meter vlinderslag. Op deze laat-
ste afstand verbeterde hij zelfs 
met twee seconden zijn eigen 
clubrecord! Koning van de tijd-
winst was vandaag Bram Kerk-
hof met tijdsverbeteringen van 
maar liefst 51 en 29 seconden! 
Coaches Niels Derksen en Deni-
se van der Linden waren dik te-
vreden met de behaalde resul-
taten. Niels: “HPC plukt nu de 
vruchten van het trainingskamp 
van een paar weken geleden 
waarbij Johan Kenkhuis een cli-
nic heeft gegeven over de start 
en keerpunten. In de wedstrijden 
zie je pas hoeveel de zwemmers 
hiervan hebben geleerd en dat 
vertaald zich naar de vele per-
soonlijke records”. 
Hoofdsponsor van HPC, de Van 
Oosten Groep, ziet ook zeker het 
nut van deze trainingskampen 
in, en zal deze ook in het nieuwe 
seizoen aan de zwemmers blij-
ven aanbieden. 

Carlijn Schoutens succesvol bij 
internationaal schaatstoernooi
Heemstede - Carlijn Schoutens 
uit Heemstede heeft afgelopen 
weekend als lid van het Neder-
landse team met succes deel-
genomen aan de Vikingrace in 
het Thialf ijsstadion in Heeren-
veen. Carlijn behaalde in haar 
leeftijdscategorie de 5e plaats in 
het eindklassement en ze won 
bovendien een bronzen medail-
le voor haar 3e plaats op de af-
sluitende afstand, de 1500 meter.
De Vikingrace, die dit jaar voor 
de 23e keer werd gehouden, 
geldt als het officieuze Europe-
se Kampioenschap voor jonge-
ren in de leeftijdscategorie 11-
16 jaar. Deelnemers kwamen 
dit jaar uit 12 landen. Naast Ne-
derland en het gewest Fries-
land (wat als apart `land’ deel-
neemt)  hadden met name Polen 
en Duitsland sterke teams op de 
been gebracht. Carlijn reed haar 
vier ritten tegen deelneemsters 
uit Noorwegen, Zweden, Italië 
en Duitsland.
Voor Carlijn vormde dit toernooi 
de afronding van een succesvol 
schaatsseizoen, waarin zij zich 
als lid van de Baanselectie Haar-
lem sterk heeft weten te verbe-

teren. Haar trainingsprogramma 
en haar deelname aan landelij-
ke en internationale kampioen-
schappen wordt financieel ge-

steund door een aantal sponso-
ren uit de Heemsteedse midden-
stand, dat de schaatssport een 
warm hart toedraagt.

Bridge Bel Air
A lijn: Met een gemiddelde van 
ruim 60% hebben Irma v.Roosmalen 
en Tine Posthuma de vierde zege 
binnen gehaald. Jan Pieters en Piet 
v.d.Raad werden met een gemiddel-
de van 54,63% tweede. Jan en Joop 
Warmerdam behaalde 60,42% en 
pakten de derde podiumplek, om-
dat Agnes Hulsebosch met haar 
gelegenheidspartner Gert v.d.Beld 
slechts de reglementaire score kreeg van 45% (38,54%).  De strijd 
om de degradatie te ontlopen werd door Jan Zwaneveld en Pim 
Houtzager verloren. Met slechts 38,89% moeten zij de volgende se-
rie in de B lijn uitkomen. Jet en Kees Gilijamse hadden het hoofd al 
in de schoot gelegd, want anders kan je de score van 32,99% niet 
verklaren. Martien en André Mesman leverden een puike prestatie. 
Met 56,60% kwamen zij boven de grens  van 47½ uit en blijven in 
de A lijn. Helmie v.d.Berg en Joke v.d.Lans zaten met kromme tenen 
te spelen, elke fout zou fataal zijn. Met een score van 52,78% kon-
den zij opgelucht adem halen. Een plaats bij de beste was behaald.
B lijn: Dat Riek en Nico Timmers weer naar de A lijn zouden gaan, 
stond al vast. De score van 52,50% kon daar niets aan verande-
ren. Gert v.d.Beld moest het zonder Kees Doorn doen en was de 
weg kwijt. Met Agnes Hulsebosch behaalde hij maar 38,54% in de 
A lijn, maar omdat dat een hogere lijn was kregen Gert en Kees 
50%, waardoor de promotie was veiliggesteld. Omdat Martien en 
André Mesman het vege lijf gered hadden, was de derde plek in de 
B lijn weer belangrijk. Maria en Ton Bruseker konden de spanning 
niet aan en bleven steken op 42,50%. Marijke v.Lamoen en Ronald 
v.d.Holst pakten met 53,33% de begeerde plaats en gaan weer naar 
de A. Riek en Gerard Hageman stonden op een uitzichtloze plek 
(9), maar met een score van 60,83% waren zij nog een bedreiging 
voor de top drie. Zij kwamen een paar procentjes tekort. Ali Boe-
der en Roos v.d.Elst moesten minstens 60% halen om niet af te da-
len naar de C. Zij gingen ervoor en met een score van 66,25% haal-
den zij een huzaren stukje uit . Hun verblijf in de B was verzekerd. 
Ria Lengers en Wieck v. Baars kwamen met 55,42% ook heel goed 
voor de dag en ook hun degradatie was afgewend. Rietje Koopman 
speelde met Toos v.d.Tweel en dat werd haar bijna fataal. Ondanks 
de gezelligheid kwamen zij niet verder dan 44,17% en was het bij-
na gebeurd. Voor Toos was het niet zo erg, want samen met Albert 
v.d.Moolen was er toch geen redden meer aan.
C lijn:  Marrie Mesman begon deze zitting zonder enig perspec-
tief. Haar partner Fia de Kluijver was nu voor de derde keer afwe-
zig en promotie was dus niet meer mogelijk. Samen met Hennie 
Lameris pakten zij de eerste plaats met 63,54%. An Touw speel-
de met Gonny Jongbloed en met 59,90% (55%) werd promotie een 
feit. Ook Nettie v.Egmond speelde in combinatie. Samen met Her-
re Mostert werd slechts 45,83% behaald, maar de voorsprong was 
dusdanig dat de promotie niet in gevaar kwam. Herre gaat met Jen-
ny v.Heuckelum het seizoen afsluiten in de B lijn, omdat dit paar 
op de vierde plaats uitkwam. Irma Klinkhamer en Jan v.Dam kon-
den het niet waarmaken, met maar 44,79% verdwenen hun promo-
tiekansen in de prullenbak. Diny en Piet Clemens hebben er nog al-
les aan gedaan om naar de B lijn te gaan. Met 60,42% waren zij op 
de goede weg. 
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Carlijn Schoutens (rechts) op het podium bij de Vikingrace in 
Heerenveen, met de bronzen medaille voor haar 3e plaats op de
afsluitende 1500 m.

Hardlopers 
voor beginners
Regio - Veel mensen nemen 
zich voor: ik ga hardlopen! Lek-
ker buiten in de duinen, heel ge-
zond. 
Tweemaal per week trainen on-
der deskundige leiding blijkt tot 
verrassend goede resultaten te 
kunnen leiden. Na tien weken 
kun je meedoen aan de Haar-
lemse Grachtenloop op 17 juni. 
Op maandagavond 4 april om 
19.00 uur begint een nieuwe 
groep in de Waterleidingduinen, 
ingang De Oase. Naast maan-
dag wordt ook op woensdag-
avond getraind. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kennemerrand.nl.

Techniek cursus 
Nordic Walking
Regio - Nordic Walking is meer 
dan alleen maar met stokken lo-
pen. Het is ook een uitstekende 
conditietraining! Het vereist een 
speciale techniek. 
Een cursus duurt zes weken, een 
les anderhalf uur. De groepen 
zijn nooit groter dan tien deelne-
mers. De begeleiding is in han-
den van ervaren INWA-opgelei-
de trainers. De cursus begint op 
zaterdag 9 april om 9.30 uur in 
de Waterleidingduinen, ingang 
De Oase. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kennemerrand.nl of bel 
Marianne Huesken tel. 023-
5332254.



Zie ook: www.advanluijk.nl en 
www.kzod.nl 

T/m vrijdag 1 april
• Moderne Jel-art exposi-
tie met expressionistische 
werken van Ingrid Lips op 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude.
Info: www.spaarnwoude.nl of 
tel. 023-5202828.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

T/m zondag 17 april 
• Schilderije n en colla-
ges van Houcine Bouchi-
ba (1956, Jarja r, Tunesië) in 
Galerie 37, Groot Heiligland 
37, Haarlem. Open: donderdag 
tot en met zondag 12-17 uur.
Meer info: www.galerie37.nl, 
06-537 357 61.

Tot zondag 8 mei 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427.
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

T/m dinsdag 17 mei 
• Expositie Light Fabrics in 
Hotel Haarlem Zuid, Toekan-
weg 2.
Te zien zijn bedrukte regenjas-
sen en raamdiorama’s van Mi-
chaëla J. Bijlsma

Muziek
Zaterdag 2 april
• Haarlems Bach Ensemble 
o.l.v. dirigent Mark Lippe 
geeft een concert in de se-
rie ‘Bach in de Binnenstad’. 
Locatie: Doopsgezinde Kerk in 
Haarlem, ingang Frankestraat 
24. Aanvang:17.00 uur. En-
tree: vrijwillige bijdrage (richt-
bedrag 12,50 euro p.p.). www.
haarlemsbachensemble.nl

pagina 30 23 maart 2011

Zaterdag 26 maart
• Leuke en spannende voor-
stelling ‘De vloek van de 
donderdruppels’ in Lilalu-
na Verteltheater. De voorstel-
ling begint om 14.30 uur en is 
geschikt voor kinderen van-
af 4 jaar, maar ook voor hun 
ouders en grootouders. Kaar-
ten kosten 6,50 euro per kind 
en 7,50 euro per volwasse-
ne (inclusief drinken en iets 
lekkers). Graag van te vo-
ren kaarten reserveren op in-
fo@lilaluna.nl of bel naar 023-
5475892.

Zondag 27 maart
• De drie verdrietige, een-
zame mannen, voorstelling 
met toneelteksten. Thea-
ter de Luifel,  Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. De entree is 17,50 euro. 
CJP/65+ 16,50 euro. 
Theaterlijn: (023) 548 38 38. 

Zaterdag 2 april 
• Cabaretvoorstelling Lo-
ze Kreten door Kees Torn in 
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 17,50 
CJP/65+ 16,50. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zondag 10 april 
• Kindervoorstelling Aller-
geheimste goochelgeheim 
te zien in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 14.30 uur. De entree 
is 10,- euro. Leeftijd: 6+.
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Divers

Donderdag 24 maart
• Bij boekhandel Blokker in-

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

T/m maart
• Kunst van Auke Meenks 
bij Peter Graje r makelaars. 
Geopend van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 10 uur tot 
16 uur. De toegang is gratis.
Raadhuisstraat 67.
Info: www.petergrajer.nl /
tel. 023-547 46 45.

T/m vrijdag 25 maart 
• Expositie Edmé Strauss, 
zorgcentrum Bosbeek aan 
de Glipperdreef 209, Heem-
stede.

T/m zaterdag 2 april
• Boeiende expositie Kunst-
bedrijf  met werk van 5 beel-
dend kunstenaars; van die-
renschilderijen, abstract tot 
mystieke collage’s.
- Vera de Backker met schil-
derijen van illustraties van 
heer kinderboeken
- Helga Schouten met grote 
schilderijen van koeien
- Anouschka met kleine ver-
fijnde collages
- Astrid van Domselaar met 
abstracte schilderijen
- Liedeke Veninga met grote 
organische beelden/ objecten
Locatie: Raadhuisstraat 56a 
Heemstede.

T/m maandag 4 april
• In burgerzaal van Heem-
steedse Raadhuis verlenging 
schilderijenexpositie Flo- 
rian van Rooij.

T/m dinsdag 5 april
• René v.d. Plas exposeert 
in voormalig gemeentehuis 
Bennebroek aan de Benne-
broekerlaan 5.
Pentekeningen, aquarellen 
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en acryl schilderijen. Tevens 
ruimtelijk werk, zoals colla-
ges van metaal, die hij uit be-
staande onderdelen samen-
stelt.
Openingstijden zijn op werk-
dagen van 8.30 – 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 - 16.30 uur.

T/m vrijdag 15 april
• Expositie Helen van Vuure 
in de foyer van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem- 
stede. Te zien zijn Acrylschil-
derijen. 

Muziek

Zaterdag 26 maart
• Just Kidding coverband 
treedt op in café de 1ste aan-
leg, hoek Kerklaan/Raadhuis-
straat. Aanvang 21.30 uur.
Kijk ook op:
www.justkiddingcoverband.nl

Zondag 27 maart
• Concert Pieter Wispel-
wey en Paolo Giacometti in 
Oude Kerk Heemstede, aan-
vang 15 uur. O.a. Schubert en 
Brahms. Toegang: 18,- euro / 
vriendenprijs 15,50 euro. Re-
serveren www.podiumoude-
slot.nl. of 06-13133626.

Theater

Vrijdag 25 maart
• Gé Reinders met liedje s-
programma Helden in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. En-
tree: 17,50 euro - CJP/65+ 
16,50 euro. Theaterlijn: (023) 
548 38 38.

terview met Vic van de Rijt  
over de biografie van Wil-
lem Elsschot, pseudoniem 
van reclameman Alfons de 
Ridder.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 
7,50 euro. Reserveren ge-
wenst. Info: 023 – 5282472.

Vrijdag 25 maart
• Open dag in de ateliers 
van de Oude Meelfabriek, 
met kunst en ambacht, van 
11.00-17.00 uur.
Voor info:
www.oudemeelfabriek.nl

Dinsdag 12 april
• Film en discussie Israël-
Palestina, aanvang 14.00 
uur in de Pauwehof, Heem-
stede. 

Regio
Exposities

T/m eind maart
• Schilderije nexpositie Net-
ty Uijtendaal en Jan Smakman 
in Bibliotheek Noord, Plane-
tenlaan 170, Haarlem. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden.
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.

T/m zaterdag 26 maart
• Expositie resultaat kin-
derworkshop Fotografie op 
de jeugdafdeling van Bibli-
otheek Noord, Planetenlaan 
170 te Haarlem.
De tentoonstelling is gratis 
toegankelijk tijdens openings-
uren van de bibliotheek. De 
toegang is gratis.

T/m zondag 27 maart
• Ad van Luijk  exposeert
in Galerie De Waag Spaarne 
30 te Haarlem.
(Openingstijden: donderdag 
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 
uur.

Werk van Helga Schouten.



Zondag 3 april 
• De wereld volgens … Har-
monie St.Michaël. Concert 
in Coornhert Lyseum, Lyceum-
laan 1 – Haarlem. Toegang: 
7,50 euro (tot 12 jaar 5 euro) 
Kaarten verkrijgbaar via www.
stmichael-heemstede en bij 
boekhandel De Pijp in Heem-
stede.

Divers

Zaterdag 26 maart 
• IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert ´Herken de vo-
gelzang!´ excursie. Vertrek 
om 9.00 uur bij ingang land-
goed Elswout, Elswoutlaan, 
Overveen. Deelname is gratis. 
Duur: 2 uur. Aanmelden voor-
af is niet nodig. Informatie bij 
Wim Lutgerink 023 -5371898 
of kijk op www.ivn.nl/zuidken-
nemerland.  

Zondag 27 maart
• Van 9 tot 16.30 uur over-
dekte Snuffelmarkt in Expo 
Haarlemmermeer te Vijf-
huizen/Hoofddorp. Entree 
4,00 euro. Parkeren gratis. In-
fo: De Wit Evenementen, tel 
0251-319090. 

Zondag 3 april  
• Rumah Ngobrol van 
14.00-16.15 uur in Zorg-
centrum Schalkweide.
Indisch getinte zondagmid-
dag met o.a. optreden van 
‘De Reinaldaband’ en dans-
uitvoering van de ‘Napua o 
Hawaii dansers’.
Toegang gratis. Locatie: Flo-
ris van Adrichemlaan 15 te 
Haarlem.
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De wereld volgens …

Harmonie St. Michaël
Heemstede - Na een muzikaal 
jaar in 2010 werkt Harmonie St. 
Michaël hard aan een geweldig 
voorjaarsconcert. Dit keer neemt 
de harmonie u mee in hun we-
reld. Dat is dé wereld,maar dan 
veel mooier: De schoonheid van 
de natuur met wilde rivieren, ho-
ge bergen met witte sneeuw-
toppen, bergdalen met de mooi-

ste bloemen en prachtige kaste-
len, Onze hele planeet komt in 
de muziek voorbij. Trakteer uzelf 
op zondagmiddag 3 april op een 
muzikale reis rondom de wereld.
Er is een voorprogramma! Voor-
dat de Harmonie met haar we-
reldreis begint geeft het Instap-
orkest van de Harmonie ook een 
optreden. Beginnende muzikan-

ten nemen u mee in hun we-
reld. Dat is een wereld vol en-
thousiasme en swing. Een keer-
tje meespelen kan vrijblijvend op 
woensdag van 19.00 tot 19.45 
uur in het Princehof. Meer in-
formatie over de twee optredens 
vindt u natuurlijk op www.stmi-
chael-heemstede.nl 
Locatie: Coornhert Lyseum, Ly-
ceumlaan 1 – Haarlem. Toegang 
7,50 eur (tot 12 jaar 5 euro). Kaar-
ten verkrijgbaar via www.stmi-
chael-heemstede en bij boek-
handel De Pijp in Heemstede.

Nieuw terras voor verpleeghuis 
Zuiderhout dankzij NL Doet!
Regio - Vrijdag 18 maart was 
de nationale vrijwilligersdag NL 
Doet, georganiseerd door het 
Oranjefonds. Ook verpleeghuis 
Zuiderhout in Haarlem heeft 
hieraan meegedaan. Om 9.00 
uur stonden er 16 leerlingen van 
het Luzac Lyceum op de stoep, 
‘gewapend’ met tuingereed-
schap. De klus die het verpleeg-
huis had bedacht was namelijk 
het planten van beplanting bij 
het nieuwe terras. Dit terras was 
de dagen ervoor aangelegd door 
hoveniersbedrijf Stijlvolle tuinen. 
De tegels die zijn gebruikt, zijn 

gesponsord door Nico Meeu-
wenoord Steengoed. De plan-
ten die de grond in gingen, wa-
ren gesponsord door het Oran-
jefonds, tuincentrum Global Gar-
den, kwekerij Loef, tuincentrum 
De Oosteinde en tuincentrum 
Peter C. Nijssen. Onder begelei-
ding van de tuinman en onder 
wakend oog van een docente en 
haar vader zijn de leerlingen en-
thousiast aan de slag gegaan. Er 
werd druk gespit, geharkt en ge-
plant. Ook veel stenen van het 
oude terras werden weggere-
den. Nieuwsgierige bewoners 

en personeel kwamen regelma-
tig een kijkje nemen naar alle in-
spanningen en vorderingen. Om 
12.30 uur was de klus geklaard. 
Dat het werk zo vroeg klaar was 
had niemand verwacht, maar 
was te danken aan het harde 
werken van de leerlingen. Het 
resultaat is geweldig: een mooi, 
gezellig terras waar bewoners 
en bezoek kunnen genieten van 
de lekkere ochtendzon. Alle be-
woners bedanken de leerlingen 
van het Luzac Lyceum voor hun 
mooie prestatie. Laat nu de lente 
maar beginnen!

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Zondag 27 maart 
dienst van de PKN  Bennebroek, 
Binnenweg 67 om 10 uur met ds. 
W.M. Schinkelshoek.

Protestantse 
gemeente 

Heemstede
Heemstede - Dienst zondag 27 
maart in Oude Kerk om 10.00 uur 
met ds. A. Molendijk, kindermu-
ziekdienst en crèche.
Kennemerduin om 10.30 uur: 
zangdienst en Pinksterkerk geen 
dienst.

Wandelen 
met Welzijn 
Bloemendaal

Bennebroek - Woensdag 30 
maart kunt u wandelen in de 
omgeving van Bennebroek. Start 
is om 10.00 uur vanaf het voor-
malig gemeentehuis in Benne-
broek. Indien mogelijk wordt on-
derweg koffie gedronken. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. In-
fo: 023 - 584 53 00.

Wat valt er 
nog te hopen?
Bennebroek – Op zondag 27 
maart spreekt  Jan Greven  in 
de laatste themadienst in het 
Trefpunt in Bennebroek.
In de serie themadiensten  
‘Vol van hoop’ is deze vier-
de keer het thema ‘Wat valt er 
nog te hopen?’ Gods konink-
rijk komt!, zeiden ze in de ja-
ren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw. Het was de tijd 
van de maatschappijkritiek. 
Deze werd afgelost door spiri-
tualiteit, de zoektocht naar de 
nieuwe aarde door de zoek-
tocht naar het eigen Ik. De ko-
ninkrijk-volhouders vergrijs-
den en met hen hun clubs als 
de 8 mei Beweging en Kri-
tische Gemeentes. Het ac-
cent is verschoven van de toe-
komst naar het nu. Wat valt er 
nog te hopen? Wat nog te ver-
wachten? 
Dr. Jan Greven ,theoloog, co-
lumnist en voormalig hoofd-
redacteur van het dagblad 
Trouw, zal hierover spreken.
De viering begint om 10.00 
uur, Akonietenplein 1, Benne-
broek. U bent van harte wel-
kom, ook op de koffie na af-
loop. Zie ook de website:
pkntrefpunt.nl
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Kon. HFC-Purmersteijn 2-1
een wedstrijd om snel te vergeten
Regio - Het gold voor beide 
teams zondagmiddag. De pas-
sing was onzorgvuldig en er 
werd veel te vaak onnodig bal-
verlies geleden. Spannend was 
het wel, vooral in de tweede 
helft, waar de wedstrijd nog al-
le kanten op kon. Bij de Konink-
lijke was er niet één speler aan 
te wijzen die boven de teampres-
tatie uit kwam. Ook Purmersteijn 
deelde in het fouten festival en 
kon zelden een vuist maken. De 
ploeg beschikt over razendsnel-
le spelers maar dit bleef zonder 
rendement. Het leek een typi-
sche nul nul wedstrijd te worden.
HFC had het beste van het spel, 
maar eenmaal voorin kwam het 
zelden tot gevaarlijke situaties 
voor het doel van Purmersteijn. 
Ook als de doelman bij voorzet-
ten mistastte verdween de bal 
niet in het doel. Bart Nelis (te-
rug na een schorsing) brak in de 
28ste minuut de ban door een 
vrije trap vanaf 22 meter feilloos 
in de kruising te schieten. Gezien 
het spelverloop niet onverdiend.
HFC had de smaak te pakken 
en de aanvallen toonde meer 

raffinement en er kwamen zo-
waar een paar kansen. Oog in 
oog met Wouter Haarmans bleek 
doelman Elmers de sterkste. Hij 
had het niet zo op ballen die 
langs zijn vijfmeter gebied kwa-
men. Dit leidde in de 35st minuut 
tot de 2-0. Een voorzet van af de 
rechter flank werd door iedereen 
gemist behalve spits Boy Visser. 
Hij schoof de voorzet in het le-
ge doel.
HFC zat op rozen totdat Geert 
Luijten, volgens de vrouwelijke 
scheidsrechter Sjoukje de Jong, 
een Purmersteijn speler onderuit 
haalde in het strafschopgebied.
De toegekende penalty werd 
door Rob de Wit verzilverd 2-1. 
Na de rust werd er niet meer ge-
scoord en behield HFC het beste 
van het spel. HFC kreeg kansen 
en kansjes de wedstrijd definitief 
te beslissen, maar de counters 
werden niet goed uitgespeeld. 
Purmersteijn rook kansen en die 
kreeg het ook wel, maar het be-
nutten van kansen blijft moeilijk.
Tot tweemaal toe veerde alles 
wat Purmersteijn was op bij ver-
meende handsballen in het HFC 

strafschopgebied. De scheids-
rechter wimpelde alle protesten 
resoluut af.
Purmersteijn kwam in de slot-
fase gevaarlijk dicht bij de HFC 
doelman, maar er lukte hen deze 
middag niets. Kortom een wed-
strijd zonder veel hoogtepunten 
en om snel te vergeten.
Een uitermate spannende com-
petitie waarbij de nummers 1 t/m 
10  maximaal zeven punten uit 
elkaar liggen maakt dit wel een 
leuke jaargang van het voetbal 
in de eerste klasse A. HFC stijgt 
door de overwinning naar de vijf-
de plaats met even veel punten 
als de nummers drie en vier. Het 
verschil met de nummers één en 
twee bedraagt precies drie pun-
ten.

Aanstaande zondag spleet HFC 
de uitwedstrijd tegen mede kop-
loper EDO, bij winst nestelt de 
ploeg zich bij de top drie. Ook 
Purmersteijn, op maar vier pun-
ten van de nummer één, heeft 
nog volop kans zich bij de kop-
groep te voegen.  
Eric van Westerloo

Zwarte dag voor selectie VEW
Heemstede - Zaterdag 19 
maart jl speelden VEW-1 en -2 
een moeilijke uitwedstrijd, Alle-
bei de elftallen gingen zonder 
punten naar Heemstede. VEW-
1 verloor met 3-2 van UNO uit 
Hoofddorp en VEW-2 ging met 
9-1 ten onder bij Roda’23 uit Ou-
derkerk. De jeugdelf- en zeven-
tallen deden het beter en draai-
en allemaal boven in de ranglijs-
ten mee.

Het programma voor zaterdag
26 maart a.s.:
VEW-1                      vrij
Overbos- VEW-2        14.30 uur
VEW-3- Aalsmeer      14.30 uur
Castricum- VEW-4     12.30 uur
THB-vet- VEW-vet      14.30 uur
VEW-b1- V’oord-b      12.30 uur
Jong Aalsm-b-
VEW-b2   14.30 uur
VEW-d- SVIJ-d          10.30 uur
VEW-e- Sp. Martin-e  09.30 uur.

Naast het voetballen op zaterdag 
wordt er voor de jeugd heel veel 
geregeld. De activiteiten agenda 
is weer uitgebreid. Ook de seni-
oren komen aan bod:
8 april: Klaverjassen in het club-
huis. Aanvang 20.00 uur
9 april: Bingo-avond. Aanvang 
20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. Iedereen is welkom.

20 april: Bowlen van 16.00- 18.00 
uur. Gegevens volgen nog.
23 april: Toernooi D-junioren bij 
VVC in Nieuw Vennep.
23 april: Paasontbijt. Na afloop 
voetbal activiteiten.
25 april: E-junioren toernooi bij 
en in IJmuiden.
14 mei: Voor de VEW-jeugd een 
eigen toernooi.
21 mei: Zeven tegen Zeven toer-
nooi bij VEW.
21 mei: Toernooi E- junioren bij 
Vlug en Vaardig uit Amsterdam
28 mei: Toernooi D- junioren bij 
Vlug en Vaardig.
28 en 29 mei: B-junioren interna-
tionaal toernooi in België.
3, 4 en 5 juni: Het beroemde 
kampweekend in en rond het 
clubhuis.

Nog meer weten over VEW? Kijk 
dan op www.vewheemstede.nl

Bocciofila bij HBC
Heemstede - In de jaren zes-
tig kwamen veel Italianen naar 
Nederland om te werken. Ook 
in Heemstede kwamen er gast-
arbeiders die elkaar opzoch-
ten om een stukje thuis te zoe-
ken. Met hun eigen balspel dat 
veel gemeen heeft met het be-
kende Franse jeu de boule, von-
den ze een klein stukje Italië in 
Heemstede. HBC hielp hen met 
het oprichten van een clubje van 
twintig man dat Bocciofila wilde 
gaan spelen. 
Bocciofila, het balspel, wordt  
gespeeld  op een baan van gra-
vel. Althans in Nederland, want 
in Italië speelt men het liefst op 
schelpenbanen. Het kleine bal-
letje moet genaderd worden met 
de speelbal, een hardhouten van 
ongeveer 10 centimeter. De Ita-
lianen spelen het hele jaar door, 
bij slecht weer was tot voor twee 
jaren een bouwkeet hun onder-
komen.De Nederlandse leden 
van de club spelen van april tot 
oktober. Sinds 2009 hebben ze 

de beschikking over een zaal-
tje met bar bij de twee banen, 
vlak bij de ingang van het HBC 
terrein. In hun clubhuis dat zij 
zien als een sociëteit, wordt veel 
gekaart, gepraat, gepraat en 
rap gepraat. Ononderbroken, 
nooit verlegen om een volgend 
woord. De leeftijd van de meeste 
mannen is inmiddels behoorlijk 
opgelopen, er zijn wel enige 
jongere leden en wat jonge-
re Heemstedenaren die het spel 
wel leuk vinden. De Italianen 
begonnen ooit aan de slecht-
ste klusjes in Nederland. Nu 
gaan ze als het even kan voor 
twee maanden per jaar naar Ita-
lië, waar ze bijna allemaal een 
huis bezitten met een grote tuin 
als status en belegging. Ze wil-
len ooit terug naar hun geboor-
tegrond, maar kinderen die he-
lemaal vernederlands zijn, hou-
den hen toch hier en de schat-
tige kleinkinderen, hun piccolo 
bambinos nog meer. 
Ton van den Brink

Mahjong is een denksport!

Inloopmahjongavond Mahjong
Heemstede - Zin in een uitdagend spel met ontelbare mogelijk-
heden? Verdiept u zich dan eens in mahjong, ‘het spel der 1000 
wonderen’. Mahjong is een oud Chinees spel, dat in viertallen 
wordt gespeeld met 144 stenen. Elk van de spelers probeert zo 
snel mogelijk een winnende combinatie - ‘mahjong’ - te maken 
(met 14 stenen).
In Heemstede wordt gespeeld door de Bamboe Acht. Elke dins-
dag in De Princenhof, Glipperweg 57-59.

Geïnteresseerd? Kijk dan op de website www.bamboeacht.nl of 
bel 023-584 5271. Voor wie het spel wil leren, worden er cursus-
sen gegeven.  
Op dinsdag 29 maart wordt een inloopavond gehouden vanaf 
19.30 uur waar u kennis kunt maken met het spel.  
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)
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Denk mee over de toekomst van Heemstede

Heemstede ook in 2025 aantrekkelijke woonplaats? 

Commissaris van de 

Koningin bezoekt Heemstede 

•  Verkeersbesluiten

•  Werk aan de weg

• Agenda's

In deze HeemstedeNieuws:

Het doel is helder: Heemstede moet ook in 

2025 een aantrekkelijke woonplaats blijven, 

in een wereld die verandert. In de kern-

takendiscussie gaat de gemeenteraad na 

Hoe ziet Heemstede er in de toekomst uit en wat kunt u als inwoner van uw gemeente verwachten over tien tot vijftien jaar? Dit zijn belangrijke vragen waar de gemeente zich 

vandaag al over buigt om te kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving. Regeren is vooruitzien en onder dat motto is de gemeenteraad een zogeheten ‘kerntaken-

discussie’ gestart. 

Inwoners van Heemstede in gesprek met Johan Remkes. De commissaris 

van de Koningin voor de provincie Noord-Holland bracht afgelopen vrij-

dag 18 maart als gast van het college van B&W een bezoek aan 

Heemstede. Naast inwoners sprak hij ook met de gemeenteraad en 

bezocht hij het Novacollege bij de Cruquiusweg, waar woningbouw is 

gepland. 

welke veranderingen er aan komen en wat 

de gemeente kan doen om hierop in te 

spelen. Dat zal leiden tot onze kerntaken in 

de komende jaren. Nagedacht moet worden 

over politieke, economische, sociale, 

technologische en milieu gerelateerde 

trends en daarbij horende effecten op 

Heemstede. 

Voor de kerntakendiscussie wordt een 

aantal stappen doorlopen. Eerst voert de 

gemeenteraad een interne discussie waar-

bij zij aan de hand van trends in de samen-

leving een bepaalde richting voorstelt. 

Vervolgens wil zij die richting graag aan de 

inwoners voorleggen om te toetsen of 

inwoners en raad hetzelfde denken over de 

toekomst.

Gratis 
compost

Lees meer over de 
landelijke compostdag 

op pagina 2

Vragenlijst

Binnenkort ontvangt een representatief deel 

van de inwoners dan ook een vragenlijst 

thuis. Invullen en terugsturen is belangrijk, 

het gaat over de toekomst van Heemstede. 

Ook als u geen vragenlijst thuisgestuurd 

krijgt, kunt u meepraten en meedenken op 

discussiefora, via twitter en LinkedIn, maar 

ook tijdens een bijeenkomst in het raadhuis. 

Nadere berichtgeving hierover volgt in deze 

krant. De gemeente stelt uw mening op prijs 

en wil samen met u werken aan een mooie 

toekomst voor Heemstede.
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Gratis co mpost als beloning voor schei den 

gft- en groenafval

Landelijke Compostdag 
Op zaterdag 26 maart 2011 kunnen inwoners van de gemeente Heemstede op vertoon van 

hun legitimatie gratis vier zakken compost ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 

in Heemstede. Wethouder Jur Botter reikt om 09.00 uur de eerste zakken compost uit. De 

milieustraat is op zaterdag geopend van 09.00-16.00 uur. Het is van groot belang om op tijd 

te komen, want op=op! 

Uw inzet wordt beloond

Met deze jaarlijkse c ompostac tie 

bedanken afvalbedrijf De 

Meerlanden en de gemeente 

Heemstede de inwoners voor 

hun inspanning groente-, fruit- en 

tuinafval (gft) en groenafval 

(zoals snoeihout, takken, gras) 

gesc heiden aan te leveren. Dit 

organisc h afval wordt door De 

Meerlanden in Rijsenhout ver-

werkt tot c ompost. Inwoners 

krijgen het ingezamelde afval nu 

terug in de vorm van c ompost.

Ook inwoners van een wijk, straat of fl at waar organisc h afval niet gesc heiden wordt ingezameld, 

kunnen op vertoon van hun legitimatie gratis c ompost ophalen. Bij de zakken ontvangt u een fl yer 

met gebruiksinstruc ties.

Natuurlijke balans

Compost is perfec t voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van 

bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt 

voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is c ompost gesc hikt voor alle 

tuinplanten.

Goed voor milieu én portemonnee!

Het hergebruik van organisc h afval heeft een positief effec t op het milieu. Zo legt c ompost CO2 vast 

in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de luc ht. Compost helpt dus in de strijd tegen de op-

warming van de aarde. Daarnaast bespaart c omposteren geld. Door het groenafval gesc heiden aan 

te bieden, wordt het niet met het huishoudelijk restafval verbrand. Uw groenafval is de basis voor 

een nieuwe grondstof: c ompost! 

Gft-afval wordt groengas, C02, warmte én compost

De Meerlanden verwerkt gft- en groenafval niet meer alleen tot c ompost. Eind 2010 is een nieuwe 

verwerkingsinstallatie gereed gekomen voor de vergisting van gft-afval. Bij vergisting komt gas vrij. 

Van dit gas maakt De Meerlanden groengas en C02. De installatie levert ook c ompost én warmte. 

Warmte wordt geleverd aan het glastuinbouwgebied. Compost en C02 laten bloemen en planten, 

groente en fruit groeien. Groengas kan je gebruiken om te verwarmen en je kunt er op rijden. Straks 

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

Organisatie

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

werking met de Vereniging Afvalbedrijven en de Branc hevereniging Organisc he Reststoffen (BVOR).

Tijdens de landelijke c ompostdag op zaterdag 26 maart aanstaande kunnen inwoners van 

Heemstede op vertoon van hun legitimatie tussen 09.00 - 16.00 uur gratis zakken c ompost ophalen 

in de milieustraat Cruquiusweg 47 te Heemstede. Ook inwoners van een wijk, straat of fl at waar gft-

afval niet gesc heiden wordt ingezameld, kunnen c ompost ophalen. Wethouder Jur Botter is 

zaterdag 26 maart om 09.00 uur aanwezig op de milieustraat in Heemstede. Komt u op tijd? 

Er is een beperkt aantal c ompostzakken aanwezig!

Rivierenwijk-zuid

Tot eind maart 2011 wordt de bestrating in de Rivierenwijk ten zuiden van de Rijnlaan op 

diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein

Tot 15 april 2011 wordt de Zandvoortselaan tussen Vondelkade en Roemer Vissch erplein 

opnieuw ingerich t. Doordat het werk in drie fasen wordt uitgevoerd, is telkens een weg-

gedeelte afgesloten voor alle verkeer. De andere weggedeeltes zijn normaal bereikbaar. 

Tijdens de herinrich ting blijven winkels en woningen bereikbaar voor voetgangers.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht . De 1e fase 

tussen Koediefslaan en Kerklaan wordt tot juni 2011 aangepakt. Verkeer kan alleen van zuid 

naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.

  De geplande weekendafsluiting van half maart kon door omstandigheden niet doorgaan. 

Nieuwe data van afsluiting volgen zo spoedig mogelijk.

Uitgebreide informatie over het project  Herinricht ing Herenweg, de gevolgen en de voort-

gang vindt u op www.heemstede.nl > Act ueel > Volg ’t beleid > Reconst ruc tie Herenweg.

Leidsevaart Bennebroek

Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen. 

De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes 

ingesteld. Kijk voor act uele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

  Werk aan de weg

Loket Heemstede

Heemstede heeft één ce ntrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terech t kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

sch appelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Huisnummering (verzonden 21 maart 2011)

Het co llege van burgemeester en wethouders heeft  d.d. 15 maart 2011 besloten tot de vast-

stelling van de volgende nummeraanduidingen.

Winkel begane grond  : Zandvoortselaan 159

Woning 1e verdieping  : Zandvoortselaan 159 A

Woning 2e verdieping  : Zandvoortselaan 159 B

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Gevaar of 

schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl
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Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Utrech tlaan 4  het  plaatsen van een erfafsch eiding  2011.096

 ontvangen 14 maart 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Mr. S. van Houtenstraat 2  het kappen van een boom  2011.090

 ontvangen 11 maart 2011

Winterlaan 4  het kappen van een berk  2011.091

 ontvangen 11 maart 2011

Frans Lisztlaan 24  het kappen van een berk  2011.092

 ontvangen 14 maart 2011

Cesar Franc klaan 16 het kappen van 1 prunus en 2 co niferen  2011.093

 ontvangen 15 maart 2011

Franz Lehárlaan 53  het kappen van een den  2011.094

 ontvangen 14 maart 2011

Franz Lehárlaan 72  het kappen van een den en een spar  2011.098

 ontvangen 17 maart 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor slopen

Koediefslaan 29  het verwijderen van asbesthoudende 2011.097

 materialen

 ontvangen 14 maart 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  24 maart 2011 van 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 Woningtoezich t (Raadhuisplein 1). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Borneostraat 60  het plaatsen van een dakopbouw  2011.030

Vondelkade 28a  het bouwen van een nieuwe woning  2011.009

Frans Lisztlaan 34  het uitbreiden van een woonhuis  2011.084

Leidsevaartweg 43  het bouwen van een nieuwe  2011.044

 garage en slopen van de bestaande garage

De verzoeken liggen vanaf  24 maart 2011 gedurende 4 weken van 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 Woningtoezich t aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hier-

over tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

Bouw- en Woningtoezich t, telefoon: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 18 maart 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Narci ssenlaan 9  het plaatsen van een staalco nstruct ie 2011.048

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel act iviteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de versch illende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens 

het oude rech t moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze 

rubriek. 

Bronsteeweg 52  het uitbreiden van een woonhuis 2011.060

Raadhuisstraat 65A  het plaatsen van recl ame 2011.070

Grevelingen 18  het plaatsen van een dakkapel op het 2011.064

 voorgeveldakvlak, twee dakramen en

 optrekken acht ergevel

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Jaco b van Ruisdaellaan 21  het plaatsen van een haagondersteunende 2011.005

 const ruct ie

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  24 maart 2011 van maandag tot en met 

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

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

bezwaar maken. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 18 maart  2011)

en ontheffing bestemmingsplan

Herenweg 57 + 59  het plaatsen van een hekwerk  2009.011/

  0679

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 24 maart 2011 van 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 

Woningtoezic ht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de 

rec htbank Haarlem. Een beroepsc hrift moet uiterlijk 5 mei 2011 worden ingediend. Zie kader.

Uitschr ijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 

maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon - 

indien mogelijk - erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als 

er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te trac eren is, besluit het c ollege van 

burgemeester en wethouders deze persoon “met onbekende bestemming” uit te sc hrijven uit de 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook 

formeel niet meer op dat adres staat ingesc hreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen 

reisdoc ument of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik 

gemaakt kan worden van versc hillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het c ollege van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te sc hrijven:

N. Spenc er, geboren 21-01-1978, Sc hollevaarlaan 17 per 10 maart 2011

D.E. Vogelzang, geboren 29-02-1968, Binnenweg 157 per 11 maart 2011

K.M. Kac przak, geboren 18-01-1972, Zandvoortselaan 159 per 14 maart 2011 

M.P. Piniec ki, geboren 09-07-1975, Zandvoortselaan 159 per 14 maart 2011

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van deze 

public atie hierop reageren door c ontac t op te nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, tel. (023) 548 58 68.
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Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

Agenda

Op woensdag 30 maart 2011 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in de 

directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bus-

haltes en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen 

aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de 

Wegenverkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) is het verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en 

tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren 

(voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 30 maart 2011 alle fi etskettingen en andere zaken verwijderd 

die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boombeschermings-

beugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 

terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 31 maart 2011 om 20.00 

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

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 31 maart 2011 

2.  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer E.J.M. van Vlijmen als lid van 

de gemeenteraad

3. Benoeming van de heer E.J.M. van Vlijmen in raadscommissies

4. Vragenuur

5. “Herijking subsidiebeleid” (afwegingskader voor de periode 2012-2014) - bespreekstuk

6.  Regionale bereikbaarheidsvisie “Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samenwerking” 

- bespreekstuk

7.  Raadsvoorstel projectbesluit Nieuw Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35 

- bespreekstuk

8.  Beschikbaar stellen budget voor training efficiënt vergaderen en vakkundig voorzitten 

- bespreekstuk

9.  Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ (2011-2015) - hamerstuk

10. Welstandsnota, aanpassingen diversen - hamerstuk

11. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

12. Wat verder ter tafel komt

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

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

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 31 maart 2011 

om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaar tegen het niet tijdig beslissen op een verzoek op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur 

 - openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart 

 - niet openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen een besluit op grond van de Wet werk en bijstand 

 - niet openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Verkeersbesluit(en)

Gehandicaptenparkeerplaats Balistraat 27

  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de woning Balistraat 27 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 

van de bewoner. (verzonden 17 maart 

2011).

Het besluit ligt vanaf 24 maart 2011 zes 

weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het 

indienen van een bezwaar wordt dit besluit 

niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang 

kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vragen 

aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten 

worden betaald. 

Zebrapad Glipperweg

 het realiseren van een zebrapad over 

de Glipperweg ter hoogte van het parkeerter-

rein van de Linneaushof.

 

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Door 

het indienen van een bezwaar wordt dit 

besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend 

belang kan degene die een bezwaarschrift 

heeft ingediend een voorlopige voorziening 

vragen aan de president van de rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ 

Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten 

worden betaald. 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

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

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen

zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-

meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 

voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangege-

ven 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 aantekenen bij 

de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 

ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 

adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 

Bij het 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 stukken zijn 

tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 




