
Heemstede – Om nu deze week met 
een voorjaarsfoto te komen, vond de 
redactie niet pas(s)end! Het was een 
winters weekend namelijk, waar-
in we Pasen vierden. Compleet met 
sneeuwbuien en een gure wind. Ge-
lukkig was er tussen de buien door 
een hemelsblauwe lucht te zien. De 
gele Forsytia vormt een mooi con-
trast met de ruim neerdwarrrelende 
sneeuwvlokken. Nog even wat feitjes 
rondom het afgelopen Paasweekend. 
Sinds 41 jaar was het niet zo koud 
met Pasen en ook nog met sneeuw. 
Verder was voor het laatst in 1913 
dat Pasen zo vroeg viel. U moet nog 
even wachten voordat het ooit weer 
zo vroeg Pasen zal zijn: tot 2060...!
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Hoeveelheid parkeerplaatsen op peil, geen vrijliggend fietspad

College: “Gemengd wegprofiel 
op Binnenweg geniet voorkeur”

Eénrichtingsverkeer
In de Startnotitie is duidelijk ge-
steld wat de ambitie is van de 
herinrichting van de Binnen-
weg. De Binnenweg dient een 
aangenaam winkel-, woon- en 
verblijfsklimaat te krijgen, waar-
bij de nadruk ligt op het verbe-
teren van omstandigheden voor 
voetgangers en fietsers. De au-
to doet een stapje terug, wat 
voor een groot deel al is inge-
vuld door het eerdere raadsbe-
sluit tot invoering van éénrich-
tingsverkeer. Een hoogwaardige 
uitstraling en beeldkwaliteit zijn 
van groot belang, waarbij het 
dorpse en groene karakter be-
houden moet blijven. Dit alles in 
combinatie met een goede be-
reikbaarheid en veiligheid voor 
iedereen. Om de ambitie en uit-
gangspunten te verwezenlijken 
zijn deze vertaald in een Beeld-
kwaliteitsplan. Dit plan bestaat 
uit een aantal algemene ontwer-
puitgangspunten en voorkeurs-
varianten voor het wegprofiel 
en het ontmoetingsplein. Van 
31 januari tot en met 27 februari 
konden inwoners van Heemste-
de reageren op het Beeldkwali-
teitsplan.

Algemene ontwerpuitgangs-
punten
In het Beeldkwaliteitsplan wor-
den enkele ontwerpuitgangs-
punten voorgesteld, zoals een 
klinkerbestrating van gevel tot 
gevel, behoud van zoveel mo-
gelijk bomen en een éénduidi-
ge parkeeroplossing. Uit de in-
spraak blijkt dat er breed draag-
vlak bestaat voor deze algemene 
inrichtingsuitgangspunten. Het 
college wil daarom de uitgangs-
punten verder laten uitwerken in 

de volgende fase: het opstellen 
van een voorlopig ontwerp. 

Geen vrijliggend fietspad
De meeste inspraakreacties 
richten zich op de keuze voor 
het wegprofiel, waarbij de ver-
keersveiligheid een belangrijk 
aspect is. Er zijn zowel voor- als 
tegenstanders van het gemeng-
de wegprofiel. Een aantal in-
sprekers acht het voor de veilig-
heid van de fietser noodzakelijk 
dat er op de gehele Binnenweg 
een éénzijdig vrijliggend fiets-
pad wordt gerealiseerd. Om hun 
wens kracht bij te zetten heb-
ben enkele partijen, waaron-
der de Fietsersbond, gezamen-
lijk circa 1.000 steunbetuigin-
gen voor een variant met fiets-
pad opgehaald en aangeboden 
aan het college. Echter, naast de 
voordelen van een fietspad le-
vert het ook nieuwe conflicten 
op, bijvoorbeeld tussen fietsers 
en voetgangers. Winkelend pu-
bliek in een winkelstraat is niet 
bedacht op een fietspad en kan 
onbewust het fietspad oplopen. 
Tevens wordt het lastiger voor 
voetgangers om over te steken. 
Voetgangers moeten immers om 
over te steken niet alleen de rij-
weg, maar ook het fietspad krui-
sen. Dit is zeker voor ouderen en 
kinderen een ongewenste, on-
veilige situatie. 

De verkeersveiligheid is bin-
nen het gemengde wegprofiel, 
aangevuld met enkele specifie-
ke maatregelen om het conflict 
tussen parkeerders en fietsers 
terug te dringen, voor alle ver-
keersdeelnemers gewaarborgd. 
Dit wordt onderstreept door de 
politie. Het college kiest daarom 

Heemstede - Het college heeft de vele inspraakreacties op 
het Beeldkwaliteitsplan Binnenweg inhoudelijk gewogen en 
de voor- en tegenargumenten voor de verschillende varianten 
tegen elkaar afgezet. Op basis van deze analyse is het voorne-
men uitgesproken om over te gaan tot realisatie van de voor-
keursvariant ‘gemengd wegprofiel’, waarbij fietsers en auto-
mobilisten de rijbaan delen, en niet van een variant met een 
éénzijdig vrijliggend fietspad. Het college is ervan overtuigd 
dat deze variant uiteindelijk voor alle weggebruikers een vei-
lige verkeerssituatie oplevert, en het beste aansluit bij de uit-
gesproken ambities ten aanzien van de parkeersituatie en de 
uitstraling van de Binnenweg. En een krachtige kwaliteitsim-
puls geeft aan het winkelgebied, met meer winkelplezier voor 
het winkelende publiek tot gevolg. Op 7 april wordt aan de 
Commissie Ruimte haar mening gevraagd over het voorgeno-
men besluit van het college.

voor een gemengd wegprofiel 
op de Binnenweg.

Niet meer schuin parkeren
De Binnenweg krijgt een unifor-
me manier van ‘langsparkeren’ 
op de gehele Binnenweg, waar 
mogelijk aan twee zijden van de 
weg. De schuine parkeerplaat-
sen, die zeer onveilig zijn voor 
fietsers, komen in het nieuwe 
ontwerp niet meer terug. Het 
huidige aantal parkeerplaatsen 
kan binnen het gemengde weg-
profiel op peil blijven. Bij reali-
satie van een fietspad neemt 
het aantal parkeerplaatsen ech-
ter af, en verslechtert de sprei-
ding van parkeerplaatsen over 
de lengte van de Binnenweg. 
Dit vindt het college onaccep-
tabel met het oog op de win-
kels, waarvoor het belangrijk is 
om voldoende parkeerplaatsen 
in de buurt te hebben. Een aan-
tal zich nieuw vestigende win-
kels heeft al aangegeven dat dit 
voor een groot deel bepalend is 
geweest voor de keuze voor een 
vestiging in Heemstede. Daar-
naast betekent een afname van 
parkeerplaatsen op de Binnen-
weg dat de overlast voor bewo-
ners uit de omliggende woon-
straten wordt vergroot. Ook past 
het gemengde wegprofiel goed 
bij de ambitie van een eenduidi-
ge en herkenbare uitstraling van 
de Binnenweg. 

Ontmoetingsplein
Uit de inspraakreacties blijkt dat 
er veel draagvlak is voor de re-
alisatie van een ontmoetings-
plein. 
In het Beeldkwaliteitsplan is door 
het college een voorkeur uitge-
sproken voor een variant waarbij 
de eenduidige uitstraling van het 
wegprofiel wordt doorgetrokken 
op het brede middendeel van de 
Binnenweg en er genoeg ruimte 
ontstaat voor pleinachtige faci-
liteiten zoals terrassen, bankjes, 
groen e.d. 

In het Beeldkwaliteitsplan is het 
ontmoetingsplein in sobere be-
woordingen beschreven. Uit de 
inspraakreacties blijkt dat de 
uitwerking van het pleindeel tot 
nu toe is achtergebleven. Het 
college is ambitieus bij de ont-
wikkeling van het plein en gaat 
op dit punt een inhaalslag ma-
ken. Het ontwerpbureau krijgt 
de opdracht om vooruitlopend 
op het voorlopige ontwerp het 
ontmoetingsplein verder vorm te 
geven, en deze uitwerking voor 
te leggen aan de klankbord-
groep. Uitgangspunt is de rea-
lisatie van een centraal, herken-
baar, gezellig en multifunctio-
neel ontmoetingsplein voor alle 
Heemstedenaren. Een ontmoe-
tingsplein dat goed aansluit bij 
de eenheid en eenduidigheid 
van de Binnenweg.

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

Raadhuisstraat 67, Heemstede
Tel. 023-547 46 45
www.petergrajer.nl

ZATERDAG 
OPEN

5.00
 

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

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

r

gepaneerde 
schnitzels

4 stuks

www.verspreidnet.nl

BEZORGERS
0251-674433

GEEN kRaNt
0251-674433

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

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Verdwenen stadsbeelden en andere geschiedenis

Speciale expositie
voor 40-jarig Overbos
Heemstede - Om het 40-jarig 
jubileum van zorgcentrum Het 
Overbos extra luister bij te zet-
ten is een bijzondere expositie, 
bestaande uit vier onderdelen, 
georganiseerd. Deze is te be-
zichtigen van1 april tot 9 mei 
op de tussenverdieping van Het 
Overbos. Tijdens de feestweek 

van Het Overbos wordt er geëx-
poseerd door Gabe de Vries, ge-
boren in 1933 en kunstschilder 
van olieverfschilderijen met als 
onderwerp Heemstede en Ben-
nebroek in de 19e en 20e eeuw. 
De tentoonstelling omvat 19 
schilderijen en die zijn bijzon-
der de moeite waard. De werken 
zijn ook te koop. Voor informa-
tie: 023-5284448. De bevlogen 
tekenaar Chiel Braat exposeert 
met zwart/wit tekeningen over 
dorps- en stadsaanzicht van 
Heemstede en Haarlem. Chiel 
Braat tekent o.a.verdwenen 
stadsbeelden. U zult veel her-
kennen, o.a. oude hoekjes, soms 
monumentale panden en ge-
bouwen in verval. In de vitrine 
zijn verschillende voorwerpen 
uit het verleden van Het Overbos 
uitgestald, waaronder servies en 
gebruiksvoorwerpen. Ook is er 
een fototentoonstelling over de 
bouw van het huidige Het Over-
bos. U kunt zien hoe het stuk 
bos bewerkt werd voor de bouw 
en de verdere stadia die volg-
den. Belangstellenden zijn van 
harte welkom in zorgcentrum 
Het Overbos, Burg.van Lennep-
weg 35 in Heemstede. Ope-
ningstijden: 8.30 tot 19.30 uur.

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

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

Altijd voldoende parkeerruimte.

 Cube - het veelzijdige kastensysteem van 

- show en advies -

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

Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten 
in beeld: ‘s Herenwegkerk

Naast de laat 19e eeuwse villa Stella Duce staat aan de Heren-
weg 141 een vrijstaande kapel in de vorm van een kleine zaal-
kerk. De kerk is gebouwd in opdracht van het religieuze genoot-
schap Vergadering van Gelovigen. Het ontwerp en de erfafschei-
ding is van Jacobus [Co] Brandes, die omstreeks 1910 in Heem-
stede op de Kerklaan 45 woonde. In 1988 wordt een meerkanti-
ge aanbouw met crèche en consistoriekamer aan de achterzijde 
gebouwd. de kapel heeft twee in elkaars verlengde geplaatste 
bouwvolumes onder twee aparte zadeldaken gedekt met paars-
rode Romaanse dak-en kantpannen. Het voorste lagere deel be-
vat het ingangsportaal. De gevels zijn opgetrokken in oranjerode 
baksteen in Noors verband. Het metselwerk is ter hoogte van de 
plint versierd met sierbanden in zwarte baksteen. Centraal in de 
symmetrische voorgevel zit het ingangsportaal met stoep en een 
diep gelegen, dubbel openslaande houten deur. Boven de entree 
hangt een forse, rechthoekige luifel die rust op twee gemetsel-
de penanten. Op de luifelrand staat met koperen letters het op-
schrift:  `s Herenweg. De zijgevel heeft stalen één-en meerruits 
ramen met glas en lood. De kapel heeft architectuurhistorische 
waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp. Bepalend zijn de 
symmetrische, elementaire opbouw, de strakke hoofdvorm en de 
verschijningsvorm van gevels en gevelmateriaal. Het ontwerp is 
van belang vanwege het werk van de landelijk bekende architect 
Jacobus Johasnnes Brandes, 1884-1955 die in Heemstede woon-
de omstreeks 1910. 
Ton van den Brink

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

‘s Herenwegkerk

Heemstede – Op dit waarschu-
wingsbord dat je tegenkomt 
bij de afdeling grofvuil van de 
Meerlanden wordt ieder die hier 
spullen wil komen brengen op 
een wel heel INdringende wij-
ze attent gemaakt op de juiste 
gang van zaken...
Foto aangeleverd door Paul Ver-
kleij (trouwe bezoeker van de af-
deling grofvuil).

‘INdringende 
boodschap’



Informatie avond
Om ouders en leerlingen van ex-
tra informatie te voorzien wordt 
op woensdag 2 april a.s. een ex-
tra informatieavond georgani-
seerd van 19.30 tot 20.30 uur. 
Hierin wordt informatie gegeven 
over de school en er is ook de 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen.
Aansluitend kan er desgewenst 
aangemeld worden. Op don-
derdag 3 april is ook mogelijk-
heid tot aanmelden van 15.30 tot 
17.00 uur en op maandag 7 april 
nog van 19.00 tot 21.00 uur. 

Kijk voor meer informatie over 
de school op www.teylercollege.
nl en voor meer informatie over 
Schalkstad op www.schalkstad-
haarlem.nl.
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Als het aan het college ligt, ko-
men fietsers ook op een niéuwe 
Binnenweg klem te zitten tussen 
de vele auto’s. Fietsers moeten de 
rijbaan gaan delen met de auto’s 
en aan beide kanten wordt gepar-
keerd. Vooral voor veel ouderen 
en voor ouders met kinderen is 
het niet te doen om op een druk-
ke zaterdag tussen de auto’s door 
te laveren. Nu al niet en straks 
nog minder. Volgens het college 
is haar voorstel veiliger voor alle 
weggebruikers. Daar klopt hele-
maal niets van. Fietsers gaan er in 
ruimte en veiligheid op achteruit.
Het college heeft slecht geluisterd 
naar de inspraakreacties. B&W 
heeft meer dan 1000 inspraak-

brieven ontvangen waarin gepleit wordt voor een fietspad. De 
Heemsteedse fietsers voelen zich niet veilig tussen al die rijdende 
en in- en uitparkerende auto’s op een drukke Binnenweg. Alleen 
op het huidige fietspad vanaf Hema naar Raadhuisstraat hebben 
fietsers daar nu geen last van. Inderdaad moet dat fietspad van nu, 
dat voetgangers soms niet goed in de gaten hebben, vervangen 
worden door veel duidelijker herkenbaar fietspad. Dan hoeft een 
fietspad helemaal geen probleem te zijn voor de winkelende voet-
ganger. Die voetganger is overigens vaak ook een fietser. In het 
plan van het college verdwijnt het bestaande fietspad geheel en 
moeten de fietsers overal samen met auto’s op een smalle rijbaan 
van 4.60 meter. Dat is veel te krap voor fietsers in twee richtingen. 
Dat is bijna een meter smaller dan het nu is ter hoogte van Blok-
ker. Als een ouder met kind op zo’n Binnenweg fietst, kan er een 
auto langs, maar niet ook nog een fietser uit tegengestelde rich-
ting. Het eenrichtingverkeer levert dus helemaal geen extra ruimte 
op voor de fiets, terwijl dat wel de bedoeling was.
Het collegevoorstel is ook in strijd met haar eigen doelstelling om 
de Binnenweg beter te maken voor voetgangers en fietsers. Bere-
keningen tonen aan dat op het noordelijke en het zuidelijke smal-
le deel écht geen ruimte bij komt voor fietsers, voetgangers en 
minder validen. Hier en daar wordt de stoep zelfs smaller dan die 
nu al is. Een alternatief voorstel van ouderenbonden, Vereniging 
Oud Heemstede Bennebroek, vrouwenadviescommissie en Fiet-
sersbond levert juist méér ruimte en veiligheid voor fietsers en 
voetgangers op. Bovendien kan het aantal parkeerplaatsen vrijwel 
gelijk blijven.
Het college presenteert het verdwijnen van schuin parkeren als 
dé grote verbetering. Maar ook bij langsparkeren blijven de con-
flicten tussen fietsers en in- en uitparkerende auto’s bestaan. Ook 
wordt niet vermeld dat overal langsparkeren ten koste gaat van de 
ruimte op de smalle delen van de Binnenweg. En men vergeet dat 
schuinparkeren gecombineerd met een fietspad veiliger is voor 
fietsers én voor de in- of uitstappende inzittenden
 
Rob van Slijpe, Fietsersbond Heemstede.

‘Win een I-pod’
Kidsweken bij Nelson!

“Kindervoeten groeien ge-
middeld 1 of 2 maten per jaar. 
Schoenen die het ene jaar nog 
prima passen, zijn het volgen-
de seizoen alweer hopeloos te 
klein. Grote kans dat de kinde-
ren dus voor komend seizoen 
alweer aan nieuwe stappers 
toe zijn”, aldus Michel Hurks, 
filiaalmanager van Nelson in 
Heemstede. “Voor de gezond-
heid van die groeiende kinder-
voeten gaan ouders natuurlijk 
op zoek naar schoenen met de 
beste pasvorm. Terwijl de kin-
deren – vaak al heel jong – zich 
meer zorgen maken over de stijl 
van hun schoeisel. Zijn ze wel 
trendy genoeg? Nelson biedt 
een uitgebreide collectie hippe, 
stoere, vrolijke en originele kin-
derschoenen van vele gerenom-
meerde kinderschoenspecialis-
ten en trendy merken zoals on-

der andere Replay, Quick, Tim-
berland, Naturino en Geox. Leuk 
om te zien, maar ook heel goed 
voor de kwetsbare voeten van 
het kind”, benadrukt Hurks.
Tijdens de Kidsweken weken 
zijn er bij aankoop van vele be-
kende merken kinderschoe-
nen, leuke presentjes en ca-
deautjes te ontvangen (zolang 
de voorraad strekt). Ook is er 
een unieke wedstrijd waarbij 
je kans maakt op een heuse 
I-Pod. Hurks legt uit wat je 
hiervoor moet doen: ‘Het is heel 
simpel. Ieder kind heeft wel 
een paar oude, versleten schoe-
nen in de kast staan, beschil-
der en versier deze schoenen 
en kom ze inleveren. Het paar 
schoenen die het mooist zijn ‘op 
gepimpt’ worden beloond met 
een I-Pod.” 
Kortom, het is dus zeker de 

Heemstede - De winter is nu bijna ten einde en het voorjaar 
doet zijn intrede. De winterboots worden langzaam ingewis-
seld voor heerlijke zomersschoenen. Bij Nelson aan de Bin-
nenweg in Heemstede vinden daarom de ‘Kidsweken’ plaats, 
waarbij de kinderschoenen (en de kinderen!) in de schijnwer-
pers staan.

Overhandiging van 1000 
inspraakbrieven aan 
wethouder Kuiper.

Toekomstige locatie Teyler College in 
Schalkstad!
Regio - Ruim 200 enthousias-
te leerlingen zitten er op het in 
augustus 2006 opgerichte Tey-
ler College. Ze krijgen les in een 
mooi maar tijdelijk gebouw aan 
de Aziëweg in Schalkwijk. De 
school groeit en een locatie voor 
een nieuw gebouw is gevonden. 
Waar? In Schalkstad, het stads-
deelhart van Schalkwijk, dat de 
komende jaren wordt heront-
wikkeld en zal veranderen in een 
bruisende plek met veel nieuwe 
voorzieningen. De school komt 
aan de Noordzijde tegenover de 
halte van de Zuidtangent (bus-
lijn 300) naast de parkeergarage. 
Goed bereikbaar voor iedereen. 

Kleinschalig
Het Teyler College is en blijft 
kleinschalig. Naast goed onder-
wijs biedt de school twee bij-
zondere profielen; Sport en KEC 
(kunst, expressie en cultuur). 
In het ontwerp van Schalkstad 

is hiermee rekening gehou-
den. De sportzalen worden di-
rect naast de school gebouwd 
zodat de (sport)leerlingen vei-
lig binnendoor kunnen lopen 
zonder de omgeving te storen. 
De (KEC)leerlingen komen aan 
hun trekken in de theatergele-
genheid die wordt gebouwd in 
Schalkstad. De faciliteiten slui-
ten perfect aan bij de profielen 
die de school biedt.

De toekomst van het Teyler Colle-
ge ziet er veelbelovend uit. Voor-
op blijven staan de kwaliteit van 
het onderwijs in combinatie met 
kleinschaligheid. De leerlingen 
moeten met plezier naar school 
gaan en hun talenten ontwik-
kelen. Het moet een bijzondere 
tijd worden op het Teyler College 
met daarbij extra aandacht voor 
Sport of KEC. Leerlingen met 
een VWO-, Havo- of VMBO-t-
advies die gemotiveerd zijn voor 
Sport of KEC, óók uitgelote leer-
lingen, zijn welkom op het Tey-
ler College.

INGEZONDEN B&W negeert 
mening fietsers

moeite waard om, samen met 
uw kinderen, op korte termijn 
een bezoek te brengen aan de 
Nelson schoenenwinkel aan de 
Binnenweg in Heemstede.

Plus Minus uit Heemstede in 
Spaarne Ziekenhuis

Heemstede - Dinsdag 1 april  vindt er van 19.00 tot 20.00 uur een con-
cert plaats in de kerkzaal van het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Het 
Koor Plus Minus uit Heemstede brengt dan een gevarieerd programma 
van semi-religieuze liederen, klassieke koorstukken en popsongs. Het 
Koor Plus-Minus staat onder leiding van Wil Bakker. Pianist is Ab Loof. 
De solozang wordt verzorgd door Michiel Foest en Margriet Zuidhof. 
Patiënten en hun bezoekers zijn van harte welkom dit concert bij te 
wonen. Ook medewerkers en belangstellenden van buiten het zieken-
huis zijn welkom. Toegang is gratis. Dit concert maakt deel uit van een 
concertserie in het Spaarne Ziekenhuis. Iedere eerste dinsdag van de 
maand wordt er een concert georganiseerd. Voor het programma en 
meer informatie: www.spaarneziekenhuis.nl/service.

De nieuwe plek van het Teyler 
College in Schalkstad!
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open podi-
um voor dichttalent. De naam 
dichtstorten betekent eigenlijk 
´storten op dichten´. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heem-
steder publiceren, dan kunt u dit 
emailen naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Wegens de beperkte 
ruimte mag het gedicht echter 
niet te lang zijn.
Loes Jonker- van der Meer ver-
blijft regelmatig in de Belgische 
Ardennen. In deze ongerepte 
natuur vindt zij haar inspiratie, 
hieronder een gedicht van haar 
hand.

De eik
Daar ligt hij dan
  met hart en ziel  

in wildkolkend water
  eens ´n prachtige eikenboom

stond in volle glorie
aan de oever van de beek

  
´n schuilplaats
voor vele vogels

wierp zijn schaduw
over ´t veld
zodat herten
onopgemerkt

konden grazen
  

Wilde zwijnen
maakten dankbaar gebruik

van zijn vruchten
  

Geheel onverwacht is hij
van zijn voetstuk gestoten

zijn dierbare grond
met zich meegetrokken

  
Ik heb zijn jaarringen geteld

schat zijn leeftijd tweehonderd jaar
zag zijn verleden

aan mijn ogen voorbijgaan
  

Hij heeft zoveel meegemaakt
zelfs het Ardennenoffensief 

overleefd
Helaas is hij nu geveld

door natuurgeweld

Heemstede – Als je in 2001 be-
gint met een flinke uitdaging, 
moet je onderweg niet uitstap-
pen. Vandaar dat André Mettes 
doorgewerkt heeft tot zijn vijfen-
zestigste. Die uitdaging was het 
project watertoren met de daar-
bij horende brandweerkazerne, 
de inrichting van de gemeente-
werf. Daar kwam het vernieu-
wen van het raadhuis nog bij; dat 
werd zijn laatste kindje. Vandaar 
dat hij graag op 25 maart even 
wilde poseren voor het oude 
raadhuis, samen met het nieuwe 
gedeelte. Een mooie afsluiting 
van een ambtelijke carrière die 
begon in zijn geboortedorp Ob-
dam in West-Friesland. Na Ob-
dam volgde negen jaar Purme-
rend, maar dat dorp werd een te 
grote stad voor André. Hij raak-
te daar steeds verder weg van 
het bestuur, vandaar dat hij, na 
het behalen van alle papieren, 
een advertentie van Heemstede 
zag staan voor een waarnemend 
hoofd financiën en personele za-
ken. Dat lukte, vrouw en drie kin-
deren onder de arm en hup, naar 
Heemstede. Halverwege de ja-
ren 80 werd hij hoofd financiën, 
een boeiende zaak want bijna 
alles heeft met financiën te ma-
ken. Je kan er creatief meeden-
ken en het opstellen van de be-
groting en de gemeenterekening 
blijft altijd spannend. Een echt 
hectische tijd toen hij als secre-
taris van de werkgroep bezuini-
ging in de jaren 80 met voorstel-
len moest komen. Niet leuk, wel 
noodzakelijk. Als hoofd financiën 
was hij 25 jaar geleden intensief 
betrokken bij het nieuwe sport-
complex. 

Projecten
Toen al ontpopte André zich 
als een inventieve voorberei-
der van projecten. Dat zou la-
ter blijken! Als adjunct secreta-
ris heeft hij in de jaren 90 vele 
projecten voorbereid en bege-
leid.  De privatisering van de rei-
nigingsdienst naar de Meerlan-
den, waar 30 medewerkers bij 

betrokken waren. Heel ingrij-
pend. In 2001 de voorbereiding 
van het Watertorengebied  met 
de moeizame onderhandelingen 
met de Olijftak. Het technisch 
gemeentekantoor lag in het ge-
bied met nog vier woningen en 
een brandweer. Stevig onder-
handelen lag hem wel. Toch had 
hij  menig slapeloos nachtje. 
Hier kwam ervaring op financi-
eel gebied heel goed van pas. 
Nu de zaken zijn afgerond en de 
ambtenaren hun nieuwe werk-
plekken ontdekken in het nieu-
we raadhuis, komt Het Zwitser-
leven Gevoel letterlijk bij André. 
Zijn twee kleinkinderen in Zwit-
serland roepen om opa en oma! 
Vier andere kleinkinderen krij-
gen nu ook alle aandacht net als 
zijn tuin, volkstuin en het samen 
lopen met zijn vrouw. Lopen, 
hard en zacht, tennissen samen, 
zwemmen, en als hij even een 
zwart gat ziet, haalt zijn vrouw 
hem er wel uit> Het geeft hem 
een goed gevoel afscheid te ne-
men van het Raadhuis, waar 
overleg altijd voorop stond en 
geen ellebogen. Hij hoopt dat 
dit gewoon doorgaat. Dinsdag 1 
april neemt hij afscheid op het 
Raadhuis van af 16.00 uur. 
Ton van den Brink 

Onderhoud aan Cruquiusbrug
Heemstede - In de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 
maart voert de provincie Noord-Holland onderhoudswerk-
zaamheden uit aan de Cruquiusbrug in Heemstede. Tus-
sen 20.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ’s morgens is voor 
het verkeer uit beide richtingen op de N201 één rijbaan be-
schikbaar.

Het zuidelijk deel van de brug (richting Hoofddorp) wordt 
afgesloten voor het verkeer. Verkeer in beide richtingen 
(Heemstede en Hoofddorp) kan gebruik maken van de ande-
re rijbaan. (Brom)fietsers en voetgangers worden over de Pa-
rallelweg geleid. Door de afsluiting kan de bus (lijn 57 en 140) 
richting Hoofddorp geen gebruik maken van de halte Cruqui-
usweg in Heemstede. De bus richting Heemstede gebruikt deze 
halte wel.

Geen reclame voor de
winkeliersvereniging!

Bij lezing van het ingezonden artikel van de winkeliersvereni-
ging d.d. 19 maart werd ik onaangenaam getroffen door de toon 
hiervan. De beschuldigingen aan het adres van de Fietsersbond 
zijn niet mis. (misleiding, je reinste volksverlakkerij e.d.). Als dit 
iets zegt over de mentaliteit van de winkeliersvereniging vrees 
ik het ergste!

Men mag er toch van uitgaan dat de Fietsersbond die (geheel 
en al vrijwillig en niet om den brode!)meer dan 1000 handteke-
ningen heeft verzameld deze niet heeft ontfutseld aan argeloze 
fietsers maar aan wakkere bezoekers van de winkels aan de Bin-
nenweg? Daar heeft niemand een foto voor nodig, kom op zeg!

Fietsend, lopend of rijdend: op de Binnenweg moet je uit lijfsbe-
houd wel wakker zijn! Zou je dat niet zijn dan kwam er geen kip 
meer. Zal het straks anders zijn? Hoe het ook zij: wij moeten wel 
samen verder of niet soms?
(en liefst een beetje leuker!)

Een lezeres (naam en telefoon bekend bij redactie)
PS: vanaf heden krijgt de Fietsersbond er een lid bij!

INGEZONDEN

Lilaluna verteltheater
Heemstede - Het nieuwe lente-programma van Lilaluna vertel-
theater is uit! Er zijn weer veel spannende, grappige en ontroeren-
de verhalen te beluisteren en te bekijken in het sprookjesachtige 
theater. U kunt de nieuwe programmering vinden op www.lilaluna.
nl onder agenda. Op zondag 30 maart is er de voorstelling De ge-
heimzinnige verdwijning van de lentebloemen. Op de eerste len-
tedag ontdekt Bea dat alle lentebloemen verdwenen zijn. Dat is 
een echte ramp. Ze probeert er achter te komen wat er precies 
gebeurd is en ontdekt dan iets heel vreemds. Een grappige vertel-
voorstelling voor kinderen vanaf vier jaar en hun ouders en natuur-
lijk ook hun grootouders. Dus kom lekker wegdromen in het knus-
se theater! De voorstelling begint om 14.30 uur in het theater aan 
de Ir. Lelylaan 10 (oude Nova-college). De kosten zijn 6,50 euro per 
kind en 7,50 per volwassene (dit is incl. drinken en iets lekkers). 
Kaarten graag reserveren via 023-5475892 of via info@lilaluna.nl

Verzamelbeurs 
bij Van der Valk
Haarlem Zuid - Zondag 30 
maart van 10.00 - 16.00 wordt  
in Van der Valk Haarlem-Zuid, 
Toekanweg 2 een verzamelbeurs 
gehouden van munten, postze-
gels en bankbiljetten
Deze gezellige beurs biedt hon-
derdduizenden munten en post-
zegels uit alle landen en alle 
windstreken. Zowel de gevor-
derde als de beginnende ver-
zamelaar zal verheugd zijn over 
het grote aanbod, waarbij men 
zich tevens gratis en deskun-
dig kan laten adviseren over het 
verzamelgebied van zijn of haar 
keuze.
Tevens kan men op deze beurs 
munten, postzegels, bankbiljet-
ten en oude ansichtkaarten uit-
gebreid en gratis laten taxeren. 
Entree: 2 euro voor volwassenen 
en de helft voor CJP-houders, 
65+ en kinderen van 5 tot 16 
jaar, jonger dan 5 jaar gratis. In-
lichtingen: MPO, 030-6063944. 

 André Mettes klaar met projecten

Afscheid adjunct gemeentesecretaris 
met Zwitserleven gevoel
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Weerbaarheid is Levenskunst
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede en Cas-
ca organiseren in samenwerking met de Heem-
steedse Ouderenbonden, Loket Heemstede en 
De Pauwehof bijeenkomsten met dit jaar het 
thema ‘Weerbaarheid’. De eerste bijeenkomst 
is: ‘Weerbaarheid is Levenskunst’.
Ouderen worden vaak gezien als een ‘groep’ 
mensen, die hulp nodig hebben. Ouderen le-
veren ook een belangrijke bijdrage aan de sa-
menleving, ook al is dat niet op de (betaalde) 
arbeidsmarkt. Zo ook leveren ouderen een bij-
drage aan onze cultuur, aan de manier van den-
ken over onze tijd.
Liebje Hoekendijk spreekt met humor, maar ook 
met een kritische blik over haar boek ‘Levens-
kunst van Ouderen’. Zij put uit de vele ervarin-
gen van ouderen zelf. 
Aan de orde komen, thema’s als herinneringen, 
zingeving en seksualiteit. Ook vraagstukken om-
gaan met afhankelijk zijn van hulp, omgaan met 
depressie en omgaan met verlies.
Welkom op dinsdag 22 april van 14.00 tot 16.00 
uur in het centrum van Welzijn Ouderen Heem-
stede. Toegang is gratis

BRoemcursus
BRoem staat voor BReed Overleg Ouderen En 
Mobiliteit en is ontwikkeld door de ANWB, de 
BOVAG en 3VO.

Ouderen zijn inmiddels geroutineerde automo-
bilisten, maar in al die jaren is het  veel druk-
ker geworden. De verkeersregels zijn veran-
derd en er zijn bepaalde gewoontes ingeslopen. 
De cursus BRoem biedt een mogelijkheid om 
zichzelf te testen, men krijgt advies en tips. 
Het heeft niets te maken met het behoud van 
het rijbewijs, wel ontvangt men een certifi -
caat. De opfriscursus bestaat uit een theorie-
gedeelte en een praktijkgedeelte verdeelt over 
drie dagdelen op woensdag 21 mei en 28 mei. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Kosten 60,-- euro 
per persoon.
Voor meer informatie en opgave: Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede.

Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema  ‘De maal-
tijd keuze van een speciale gast’. Maandelijks 
nodigen wij een speciale gast uit aan tafel, die 
een menu naar eigen keuze samenstelt en ver-
telt over haar/zijn werkzaamheden en hoe zij/
hij tot de keuze van dit menu is gekomen.
Op dinsdag 29 april om 12.30 uur wordt men 
hartelijk welkom geheten door de gastvrouwen, 
in de grote zaal van WOH.
De speciale gast is deze keer Saskia van der 
Valk, coördinator van het dagcentrum ‘Lieven 
de Key’. Zij heeft gekozen voor o.a.  kalfs-
vlees met een sausje, sla en tiramisu. Kosten: 
9,50 euro. 
Vanaf dinsdag 1 april kan men een dinerbon ko-

pen bij WOH. In de Lieven de Keylaan 24 ge-
opend op maandag t/m donderdag van 09.00-
17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

Cursus mobiele telefonie
Op donderdag 10, 17 en 24 april om 14.00 -1600 
uur biedt Stichting Welzijn Ouderen Heemste-
de een cursus mobiele telefonie aan.
Hoe werkt de mobiel? Ik ontvang een sms, maar 
hoe kan ik hem lezen? 
Leerlingen van het NOVA-college leren oude-
ren de vele mogelijkheden op hun eigen mobiel. 
Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar.
Voor een tweede cursus, datum nog niet be-
kend, is een wachtlijst. Kosten 7,50 euro per 
persoon. Voor opgave en informatie kan men 
terecht bij Welzijn Ouderen.

Casca nieuws; Film en lunch
Bij Casca wordt een dramatische operafi lm ge-
draaid. Men leest meer over de fi lm in het spe-
ciale fi lmprogramma. Vraag hierom bij Casca. 
In de pauze van de fi lm een gezamenlijke lunch 
in de foyer van de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Reserveren noodzakelijk voor dinsdag 22 
april. Telefoon (023) 548 38 28.
Tijd: van 10.00 uur tot 14.00 uur
Entree 8,50 euro - 65+ 7,50 euro incl. lunch.
Informatie over WOH kan men vinden op: www.
welzijnouderenheemstede.nl

Weerbaarheid is Levenskunst

Ouderen zijn inmiddels geroutineerde automo-
bilisten, maar in al die jaren is het  veel druk-
ker geworden. De verkeersregels zijn veran-

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn Ou-

deren Heemstede (WOH)

Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon: 

023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Tweede benefi etconcert Stichting 
‘Spelenderwijs naar Tanzania’

Bert Steinmann, die afgelopen 
jaar van de Heemsteedse Kunst-
kring de Minerva Cultuurprijs 
kreeg uitgereikt, gebruikt de-
ze prijs voor o.a. muziekonder-
wijs aan kansarme kinderen in 
Tanzania. Daarvoor richtte hij 
de stichting ‘Spelenderwijs naar 
Tanzania’ op. In oktober vorig 
jaar organiseerde hij het eerste 
benefi etconcert in de Philhar-
monie van Haarlem met leden 
van Holland Symfonia en het Ko-
ninklijk Concertgebouworkest, 
dat een groot succes werd.
In de zomer van dit jaar zal Bert 
Steinmann muziekonderwijs 
gaan geven bij twee projecten 
die zijn kinderen vorig jaar heb-
ben bezocht; een straatkinde-
renproject in Mwanza (Upendo 
Daima) en een school voor do-
ve en slechthorende kinderen in 
Dodoma (Eotas).

Jong Talent
Tuincentrum Peter C. Nijssen 
werkt graag mee aan dit bijzon-
dere initiatief en stelt met groot 
genoegen de bedrijfsruimte aan 

de Sportparklaan in Heemstede 
beschikbaar voor het concert.
De muziek die deze zondagmid-
dag wordt gespeeld valt onder 
de noemer ‘klassiek en jazz’.
De soloharpiste van Holland 
Symfonia, Jet Sprenkels, en Bert 
Steinmann openen het con-
cert met  de ‘Hommage à Bel-
lini’ voor harp en althobo van de 
Italiaanse componist Antonio 
Pasculli .Vervolgens speelt Bert 
Steinmann  samen met Else Bui-
tenhuis en Willem Roos  het ho-
botrio van Beethoven.
Wat Steinmann in het Oost-Afri-
kaanse land precies gaat doen, 
legt hij uit met medewerking van 
Heemsteeds Jong Talent: Hubert 
Roos, Stijn Nederkoorn, Geanne 
Bakker, Max Herbermann, Ca-
rien Bierman, Tijmen Neder-
koorn, Jelle Brocken, Irene Oos-
ting, Feiko Bierman, Sela Elsin-
ga en Abdessalam Alami Mer-
rouni.
Na de pauze speelt het ‘Heren-
orkest de Teisterband haar nieu-
we tourneeprogramma, dat zij 
de komende zomer zal uitvoe-
ren in Praag (Tsjechië). Zoals 
bekend ‘teistert’ het orkest de 
landen van Europa, zoals Italië, 
Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, 
België, Liechtenstein en Zuid-
Limburg. Dit keer met beroemde 
jazz van o.a. Duke Elington, Jerry 
Herman, Glenn Miller, Bob Rus-

Heemstede - Deze stichting 
organiseert zondag 6 april 
om 14.00 uur i.s.m. Tuincen-
trum Peter C. Nijssen een be-
nefi etconcert t.b.v. dove en 
slechthorende kinderen in 
Tanzania.

sel, Bryan Adams, Cy Coleman, 
Irving Berlin, Hughie Cannon.
Tuincentrum Peter C Nijssen, 

Sportparklaan 25a, Heemstede. 
Entree: 10 euro.  De opbrengst 
van dit concert gaat in zijn ge-
heel naar de school voor dove 
en slechthorende kinderen in 
Dodoma, Tanzania. 
Meer informatie op de website: 
www.spelenderwijsnaartanza-
nia.com

Bennebroek – In het Gemeen-
tehuis van Bennebroek aan de 
Bennebroekerlaan 5 is vanaf 
vrijdag 3 april een nieuwe ex-
positie te zien. Exposanten zijn: 
Reina Keislair, Beelden in brons 
en keramiek en Anne Meijvogel, 
Schilderijen in acryl en pastel.
Openingstijd van de expositie: 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 16.30 uur; 
Vrijdagmiddag gesloten en 30-4 
t/m 5-5 en 12-5. .De expositie is 
te zien tot en met 2 juni.

Expositie
gemeentehuis 
Bennebroek
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Wie misleidt wie?
De winkeliersvereniging en de omwonenden van de Binnenweg 
hebben het nodig gevonden om in de krant van 19 maart jl.  hun 
ongenoegen te uiten over de petitie die de fietsersbond heeft ge-
houden over de mogelijke inrichting van de Binnenweg. Van de 
twee varianten waaruit gekozen kan worden heeft de fietsersbond 
de voorkeur voor een vrijliggend fietspad en de winkeliers en be-
woners voor de variant waarbij alle fietsers (heen en weer) samen 
met de auto’s op de rijbaan rijden. In deze variant is meer ruimte 
voor parkeerplaatsen. Twee partijen hebben dus een verschil van 
mening.....tijd voor Amerikaanse taferelen. De winkeliersvereniging 
verwijt de fietserbond van het misleiden van de argeloze Heemste-
denaar door hun een verkeerd plaatje voor te schotelen over de 
toekomstige situatie op de Binnenweg. De handtekeningen zouden 
zijn ontfutseld! Foei fietsersbond!  Vervolgens schetst de winke-
liersvereniging  een veel te rooskleurige toekomstige situatie voor 
fietsers en voetgangers en laat een plaatje zien die volstrekt niet 
klopt met de werkelijkheid. Ik had van een winkeliersvereniging wel 
wat meer professionaliteit verwacht. Calimero-gedrag, met mod-
der gooien en zelf misleidende informatie geven....
Meest schrijnend is de getoonde doorsnede van het smalle (zuide-
lijke) deel van de Binnenweg. Volgens de prent van de winkeliers 
is hier ruimte voor trottoirs van 1.90 m. In het beelkwaliteitsplan is 
echter een andere schets opgenomen waaruit blijkt dat de voet-
ganger slechts 1.50 m. krijgt om te lopen. Aardig, maar verontrus-
tend detail is de plaats van de fietsers op onderstaand plaatje uit 
het beeldkwaliteitsplan. Deze fietsen voor de auto omdat er geen 
ruimte is om daarnaast te fietsen. Dit strookt met het uitgangspunt 
dat de automobilist zich te gast moet gaan voelen op de Binnen-
weg. Ik laat hier maar even in het midden of dit wel veilig is voor 
fietsers. Op de schets die de winkeliers vorige week plaatsten staan 
de fietsers keurig naast de auto getekend. Dat kan dus niet. 
Is dit nu een kinderachtige actie van de winkeliersvereniging en 
omwonenden of begrijpen ze het zelf ook niet?  Ter verduidelijking: 
de rijbaan op het smalle deel is momenteel 4.50 m. en wordt 4.60 
m. Op bijna dezelfde breedte moeten straks dus ook de fietsers uit 
de andere richting fietsen.

In het plan dat de gemeente ons voorschotelt  moeten zoveel func-
ties een plek op de Binnenweg krijgen dat de uitvoering van elk van 
de varianten alleen maar verliezers zal kennen.  Er is simpelweg 
geen ruimte voor een breed trottoir, ruimte voor auto en fietsers, 
stallingen voor fietsers, bomen, enz.. Er zullen keuzes moeten wor-
den gemaakt, en niet de keuze om alles er maar in te proppen.
Het zou verstandiger zijn als de gemeente de plannen herziet en 
niet  voor een vermogen opnieuw een onveilige situatie creëert. 
Niemand wordt beter van een draak van een compromis. Hierin 
sluit ik me aan bij de winkeliers en omwonenden. 
Ik ga er vanuit dat de gemeente de petitie van de fietserbond en de 
overige bezwaren tegen de plannen serieus neemt en verzoeken 
en voorstellen hieruit verwerkt in het toekomstige plan. 

Hans Kruiderink, Jacob van Campenstraat 31
(ook omwonende, maar nooit benaderd door mijn vertegenwoordi-
ger uit de klankboordgroep)

INGEZONDEN
Podium Oude Slot
‘Jonge mensen op 
de zondagmorgen’

Een serie concerten die tot de 
traditie van het Oude Slot hoort. 
Finalisten van het Prinses Chris-
tina Concours treden tijdens de-
ze concerten op. De concerten, 
die ongeveer een uur duren zijn 
ook erg geschikt voor jongeren 
die zelf een instrument bespe-
len. Op deze zondag treden de 
volgende prijswinnaars op. Vio-
liste Nora van der Stelt (1989) 
werd geboren in Rotterdam. 

Zij kreeg haar eerste vioolles-
sen toen zij drie jaar oud was. 
Via Theo Olof, voor wie Nora op 
haar zevende voorspeelde, werd 
Nora toegelaten tot de afdeling 
‘Jong Talent’ van het Conser-
vatorium van Amsterdam. No-
ra was 1ste prijswinnares van 
het Prinses Christina Concours 
te Rotterdam. Pianiste Andrea 
Vasi (1989) begon op zesjari-
ge leeftijd met pianolessen. Vier 

jaar later werd zij aangenomen 
op de ‘Jong Talent Afdeling’ aan 
het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag. De afgelopen ja-
ren heeft Andrea prestigieu-
ze concoursen, waaronder het 
Prinses Christina Concours, met 
o.a. de 1e prijs, persprijs en prijs 
voor beste begeleider van Ne-
derland gewonnen. Klarinettist 
Timo Tromp (1990) speel vanaf 
zijn negende klarinet. In de af-
gelopen jaren heeft hij aan me-
nig concours meegedaan waar 
hij vele prijzen in de wacht heeft 
gesleept. Timo werkt nu mee 
aan een project, genaamd de 
Classic Express, van het Prinses 
Christina Concours. Dit project 
stelt zich als doel om scholieren 
van de basisschool kennis te la-
ten maken met klassiek muziek. 
Pianiste Kate Sebring, (1991).
Deze in Amerika geboren pi-
aniste werd al op haar tiende 
toegelaten tot het conservatori-
um in Amsterdam. Vier jaar la-
ter was zij prijswinnares bij het 
Prinses Christina Concours en 
mocht Nederland vertegen-
woordigen tijdens de Eurovision 
Young Musician te Wenen. Kate 
trad op in heel Nederland, Euro-
pa en tweemaal in de Verenig-
de Staten in Carnegie Hall. Deze 
vier jonge musici spelen werken 
van Beethoven, Mozart, Sarasa-
te, Debussy, Rachnmaninov en 
Liapunov. Het concert.
Ontvangst met koffie en taart 
om 11.15 uur, aanvang concert: 
12.00 uur. Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan. Toegang 
12,- euro/10,- euro. Reserveren 
kaarten 06-13133626 of voor 
het concert aan de zaal. www.
podiumoudeslot.nl

Heemsteeds Jeugdorkest in Reinaldahuis
Heemstede - Zondag 30 maart verzorgt het Heemsteeds 
Jeugdorkest een Koffieconcert in het Reinaldahuis in Haar-
lem. Aanvang van het concert 10.30 uur.

Het orkest speelt een gevarieerd 
programma, dat voor de pauze 
bestaat uit een selectie uit Dan-
ces around the world. In een aan-
tal korte nummers voeren de 
jeugdige musici via de Cha cha 
cha, Can can, Bolero etc. de luis-
teraar mee langs verschillende 
exotische oorden. Na de pauze 
zijn de spelers op temperatuur 
gekomen en dat zal te horen zijn. 
Nummers als Do the Boogie Woo-
gie en Rock It zullen de stemming 
er ongetwijfeld goed in brengen. 
Het Heemsteeds Jeugdorkest be-
staat uit een twintigtal jonge mu-
sici, van wie de meeste nog op de 
basisschool zitten. De kinderen 
bespelen een klarinet, dwarsfluit, 
trompet etc.; de slagwerksec-
tie bestaat uit drie jongens. Heel 
bijzonder is dat dit symfonisch 
blaasorkest sinds kort is aange-
vuld met een jeugdige celliste, die 
zorgt voor extra versterking in de 
baspartijen. Op enkele ‘zware’ in-
strumenten worden de kinderen 
bijgestaan door wat oudere spe-
lers. Het jeugdorkest oefent op 
de maandagen van 17.30 tot 19.00 
uur in de Pinksterkerk in Heem-
stede. Voor meer informatie over 
het orkest www.sbo-heemstede.
nl. Reinaldahuis, Leonard Sprin-
gerlaan 1, Haarlem De toegang 
is vrij.

Heemstede - Op zondagmorgen 30 maart kan het publiek van 
Podium Oude Slot genieten van het tweede koffieconcert van 
de serie: ‘Jonge mensen op de zondagmorgen.’ De aanvang is 
12.00 uur.



Heemstede – Leerlingen van 
College Hageveld brengen ko-
mend weekend ‘Vernon God Lit-
tle’ op het toneel naar de debuut-
roman van DBC Pierre in de be-
werking van Don Duyns. In het 
Texaanse plaatsje Martirio loopt 
een scholier zijn klaslokaal in en 
schiet 16 medeleerlingen dood. 
Vervolgens pleegt hij zelfmoord. 
De 15-jarige Vernon Gregory Lit-
tle is op dat moment even weg-
gelopen uit de les en blijkt bij 
zijn terugkeer een van de weini-
ge overlevenden te zijn van het 
bloedbad. Het feit dat niet hij 
maar zijn beste vriend de schul-
dige is van de moordpartij, wordt 
steeds meer naar de achtergrond 
geschoven. Hij is immers nog in 
leven en er moet een zondebok 
gevonden worden. Zelf werkt 
hij niet erg mee om zichzelf vrij 
te pleiten. Als de pers zich stort 
op het drama, ontstaan er Peter 
R. de Vries-achtige taferelen. Het 
journaille ruikt de kans om lek-
ker te scoren met de kijkcijfers,  
compleet met de sms-cultuur 
van hedendaagse televisiepro-
gramma’s en camera’s van het 
Big Brotherhuis. De link naar het 
mediacircus rond Nathalie Hollo-
way is haast onvermijdelijk.
Job Römer (18) en Ayla van Kes-
sel (17) - beiden doen dit jaar 
eindexamen VWO - spelen res-
pectievelijk de titelrol en de rech-
ter in het zwartkomische toneel-
stuk.
Wie is Vernon Little?
Job: “Hij is eigenlijk een stille, 
onopvallende jongen. Helemaal 
geen aandachtsfreak. Maar om-
dat hij de reden van zijn afwezig-
heid uit de klas niet wil vertellen, 
maakt hij zich verdacht. Hij wordt 
het middelpunt van de belang-
stelling . Het enige voordeel dat 
hij ermee bereikt is dat een meis-
je dat hem eerst niet zag staan, 
nu wel interesse toont vanwege 
de media-aandacht.”
Ayla: “Ik denk dat het ook een 
gevoelige jongen is. Hij heeft 
niet veel vrienden. De mas-

samoordenaar was zijn enige 
vriend”
Het thema van mediagekte 
rond een verdachte is actueel
Ayla: “Ja, als je daarmee de zaak 
van Nathalie Holloway bedoelt. 
Dat speelt zich deels in Neder-
land af. Het kan hier dus ook ge-
beuren.  Matthijs (IJgosse) speelt 
de rol van persmuskiet die er al-
les uit wil halen om de kijker aan 
zich te binden. Een soort Peter 
R. de Vries, zou je kunnen zeg-
gen. Toch is het mede de schuld 
van Vernon zelf dat de zaak uit 
de hand loopt. Hij zou zijn on-
schuld eenvoudig kunnen aan-
tonen.”
Job: “Vooral de rol van de pers 
kun je vergelijken met de Hollo-
way-zaak. De paperazzi-journa-
list Eulalio Ledesma bouwt een 
heel netwerkimperium op in het 
stadje. Hij hangt camera’s in de 
gevangenis op death row en het 
gaat zelfs zo ver dat de kijkers 
mogen bepalen wie elke week 
ter dood wordt gebracht.”
Echt een toneelstuk voor Ha-
geveld?
Ayla: “Ik denk dat het totaal niet 
is wat je verwacht van een to-
neelstuk van Hageveld. Die staat 
toch bekend om zijn Griekse tra-
gedies.”
Job: “Meestal komen de klassie-
ke stukken aan bod. Dit toneel-
stuk is heel wat anders. Er zijn 
flink wat f…s uitgehaald, als je 
begrijpt wat ik bedoel.”
Ayla: “Er wordt wel gewaar-
schuwd of je het aan je opa en 
oma kunt laten zien vanwege de 
scheldwoorden. Maar volgens 
mij kan dat wel.”
Job: “Mijn opa en oma zijn heel 
open-minded. Bovendien is het 
geen schelden om het 
schelden. Je hebt het taalge-
bruik van jongeren nodig om het 
geloofwaardig te houden.”
Heb je altijd op het toneel 
willen staan?
Ayla: “Hageveld staat wel be-
kend om zijn schooltoneel, maar 
je mag pas vanaf de vierde klas 

meespelen. Ik deed voor de lol 
auditie. Toen ik werd gekozen 
voor een rol verbaasde me dat. 
Ik wist niet dat ik het zo leuk zou 
gaan vinden. Na de repetitiefase 
als ik eenmaal op het toneel sta 
voel ik mij er thuis.”
Job (telg uit de acteursfami-
lie Römer):  “Dat is misschien 
niet algemeen bekend, maar 
wij moeten naar het toneel. An-
ders wordt je uit het testament 
geschrapt. Maar serieus, als je 
vader vroeger hoefsmid was, 
werd je het automatisch ook. Ik 
ging als kind al naar toneelstuk-
ken van mijn broer en mijn zus 
en zag wat er achter de scher-
men gebeurde. Als dat niet zo 
was geweest, weet ik niet of 
ik voor een carrière op het to-
neel zou kiezen. Je moet het wel 
echt heel graag willen. Als je 
een scene voor de honderdste 
keer speelt, mag het geen rou-
tine worden. Ik heb geleerd dat 
je het ook anders kunt bekijken. 
Je kunt iedere keer weer de uit-
daging aangaan om er iets meer 
van te maken.”
Dus nu naar de toneelschool? 
Ayla: “Ik heb auditie gedaan in 
Arnhem. Maar ben helaas niet 
door naar de tweede ronde. Nu 
ga ik eerst een andere studie 
beginnen en misschien na het 
bachelorexamen weer een po-
ging doen. Ik wil wel naast mijn 
studie blijven acteren omdat ik 
het leuk vind en om meer van 
het toneel te leren.”
Job: “Ik ben in Amsterdam naar 
de audities geweest, maar no 
dice! Gewoon even drie uurtjes 
huilen. Ach, afwijzing hoort er-
bij; het bepaalt je karakter. Blij-
ven volhouden dus.”

De voorstellingen van Vernon 
God Little zijn op donderdag 27 
maart, vrijdag 28 maart en zater-
dag 29 maart om 20.00 uur. 
De kaarten, indien nog beschik-
baar, zijn te bestellen via tele-
foonnummer 023- 5100115.
Mirjam Goossens
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Lezing ‘Geen zee maar water’ 
bij boekhandel Blokker

Gijs IJlander: De jonge Staats-
secretaris van Verkeer en Wa-
terstaat Annet de Goede is 
niet omzichtig in haar omgang 
met ambtenaren en collega’s 
in het kabinet. Ze is ervan 
overtuigd dat het nieuwe be-
leid dat ze voorstaat het eni-
ge juiste is en onderschat de 
weerstand die ze oproept met 
haar voornemen om land te-
rug te geven aan de zee. Geen 
zee maar water is een scher-
pe roman met een duidelijke 
spiegel naar de huidige poli-
tiek en de wens om daar ver-
andering in aan te brengen. 
Het landschap speelt een gro-
te rol. Het platteland met zijn 
tradities en de stad met zijn 
moderniteiten. Met veel ple-

zier gelezen, schrijft Arno Koek, Boekhandel Blokker, Heemste-
de  op de achterkant van het boek. 

Aleid Truijens: In Vriendendienst  vormden Paula,Vincent, Marc, 
Reina,Thijs, Froukje en Joris 
het hart van de slome, col-
lectief stonede 4-gymnasium-
klas van 1972. Zij zouden het 
leven heel anders aanpakken. 
Nog altijd zijn ze vrienden uit 
gewoonte, gemakzucht en 
verknochtheid. Als twee van 
de vrienden besluiten dat ze 
recht hebben op een zorge-
loze levensavond op een ka-
le berg, worden de scheuren 
in de vriendschap zichtbaar. 
Pijnlijke akkefietjes uit het ver-
leden spelen op.Waarom haal-
de een van hen, Arend, bij lan-
ge na de vijftig niet? 
Gijs IJlander en Aleid Truijens 
publiceren beiden bij uitge-
verij Cossee. Het lijkt hen een 
uitdaging elkaar tot op het bot  
door te vragen over het ont-
staan van hun roman. Reserveren via 023-5282472. Aanvang 
20.00 uur. Toegang 5 euro.

Heemstede – Op het programma bij boekhandel Blokker 
staat op woensdag 2 april een lezing met als thema ‘Geen 
zee maar water’. Het betreft een dubbel-interview met Gijs 
IJlander & Aleid Truijens. De aanvang is 20.00 uur en de 
toegang bedraagt 5 euro.

Aleid Truijens.

Gijs IJlander.

Hageveld speelt ‘Vernon God Little’

“Het is Bowling for Columbine 
en Joran van der Sloot in één”

Ouderen Bennebroek
Workshop

voorjaarskaarten maken
Bennebroek - Conny Nederstigt, een ervaren kaartenmaakster, 
komt weer naar de SWOB en leert u op dinsdagmorgen 1 april 
verschillende technieken en handigheden waarmee u de mooi-
ste en origineelste kaarten kunt maken. 
Dit keer worden er ook speciale, bijbehorende enveloppen ge-
maakt. Er worden verschillende technieken gebruikt: werken 
met reliëfs, stempels en shadow painting.
De workshop start op dinsdag 1 april om 9.30 uur en duurt tot 
ca. 12.00 uur. De kosten voor deze workshop bedragen 7,00 euro 
incl. materiaal en koffie/thee. In verband met de te bestellen ma-
terialen is opgave bij de SWOB vóór 28 maart noodzakelijk.
De Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB) is te vinden 
aan de Bennebroekerlaan 3a te Bennebroek. Telefonisch te be-
reiken op 584 53 00 dagelijks van 9.00 – 11.30 uur.

Postzegelbeurs 
in De Luifel
Heemstede - De Haarlemse 
postzegelvereniging ‘Op Hoop  
van Zegels’ houdt op zondag 30 
maart een postzegelbeurs. De 
beurs vindt plaats in Casca De 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. U ziet er op ongeveer 50 
meter tafels een grote verschei-
enheid aan postzegels en post-
stukken van vele landen. Tevens 
is er het filatelieloket met nieuwe 
postzegels van Nederland tegen 
postkantoorprijs. De zaal is voor 
bezoekers open van 11.00 tot 
15.30 uur en de toegang is gra-
tis. Voor inlichtingen: Rinus Ha-
genaars, tel. 023-5334252.
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Jonge tafeltennissers HBC 
4e van Nederland

Heemstede - Op het 2e A toer-
nooi van het seizoen behaal-
de de jongste deelnemers van 
H.B.C./Mascini als debutan-
ten op dit niveau spectaculaire 
resultaten.  Met 4 deelnemers 
werd er aan dit toernooi voor 
de sterkste spelers/-sters van 
Nederland deelgenomen. De al 
lang bekende Josco Maaskant 
en Jeroen Kuijt en de 2 benja-
minen  van de A spelers: Simo-
ne Broersen en Sander van den 
Oever. Beide hebben het laatste 
D ranglijsttoernooi gewonnen 
en mogen sinds die tijd uitko-
men in de A klasse (hoogste van 
Nederland)

Bij de junioren deed Josco het 
beter dan Jeroen. Dit was ove-
rigens ook wel verwacht, want 
Jeroen was de afgelopen maand 
geblesseerde en had slechts 1x 
getraind. Toch werd Jeroen niet 
laatste. De 20 plaats werd zijn 
deel. Josco deed het met zijn 
14e plek net iets beter. Hij ver-
loor zijn laatste partij van oud 
teammaatje Gilian Wolf (nu spe-
lend voor Hilversum).
Bij de welpen waren beduidend 
minder deelnemers. De meis-
jes en jongens hadden ieder 12 
deelnemers. Hier stonden Simo-
ne 8e en Sander 11e genoteerd. 
Een lastige opgaven, maar als 
nieuwkomers viel er weinig te 
verliezen. Alhoewel voor Simone 
al meteen de 1e partij een bijzon-
dere wedstrijd was. Zij moest te-
gen trainingsgenootje Tanja Hel-
ler (Kombijsport uit Badhoeven-
dorp) spelen. Een partij die Si-
mone normaal gesproken een-
voudig moet winnen. Het werd 
echter nog een lastige opgaven, 
maar de partij werd gewonnen. 
Uiteindelijk won Simone 3 par-
tijen op rij en mocht plaats ne-
men tegen de nr. 1 van de rang-
lijst. Na deze wedstrijd weet ze 

wat ze nog te kort komt ten op-
zichte van deze nr. 1. Veel trai-
nen, trainen en trainen. Na de-
ze wedstrijd stond er alweer een 
bekende als tegenstandster te-
gen over haar. Melanie Bierdra-
ger (nr. 4 van Ned.) Dit was de 
wedstrijd om de 3e/4e plaats. 
Zij had hier 3 maanden geleden 
nog duidelijk met 3-0 van verlo-
ren. Deze keer zou dat haar niet 
overkomen. Bij een 2-0 achter-
stand ging Simone steeds beter 
spelen. Ze maakte er weer een 
echte wedstrijd van door op 2-2 
te komen. In de beslissende 5e 
game ging echter het licht hele-
maal uit. Met 11-2 moest ze haar 
meerdere erkennen. Het eindre-
sultaat was 4e van Nederland 
een plek die door nooit door een 
H.B.C./Mascini speler behaald is 
in het verleden op een ranglijst-
toernooi.
Bij de jongens mocht Sander 
van den Oever het voor het eerst 
op het hoogste podium probe-
ren. Hij had in zijn voorgaande 
toernooien duidelijk laten zien 
dat hij er bij hoorde, maar bij 
zo´n echt toernooi moet je het 
nog wel even doen. Hij was dan 
ook al vroeg in de ochtend 7.30 
uur enorm zenuwachtig en dit 
was in zijn 1e partij om 10.00 
uur nog te zien. Hij verloor de 
openingspartij. Echter hierna 
was Sander helemaal bij de les. 
Hij won 3 partijen achter elkaar, 
allen van hoog geplaatst spe-
lers. In zijn laatste partij verloor 
hij net als zijn teamgenootje Si-
mone van de nr. 1 van de rang-
lijst. Ook hij kreeg een tafelten-
nisles. Maar al snel analyseerde 
Sander deze partij en kwam tot 
de ontdekking dat hij nog meer 
moet gaan trainen en afwisse-
lender moet gaan spelen. San-
der eindigde uiteindelijk als 11e 
geplaatst op de 4e plek. 
Ron Olijdam  

VEW zoekt naar gerechtigheid
Heemstede - Na de laat-
ste competitie wedstrijd tegen 
HBC(zie foto gemaakt door Ha-
rold Versteeg) was VEW onbe-
reikbaar voor Jong Hercules. Eén 
punt voorsprong was genoeg 
voor het kampioenschap maar 
de KNVB dacht daar anders 
over. Na de ongeregeldheden 
in de blessuretijd van de wed-
strijd VEW- Hoofddorp deelde 
de KNVB straffen uit die er niet 
om logen. Beide verenigingen 
kregen VIJF punten in minde-
ring en een forse geldboete. Vol-
gens het verslag van een neutra-
le scheidsrechter, die als voetbal-

liefhebber de wedstrijd volgde, 
en het verslag van een journa-
list had VEW totaal geen schuld 
aan de ongeregeldheden. Tot op 
heden heeft de KNVB de beide 
partijen en de getuigen nog niet 
gehoord. VEW heeft het nu uit 
handen gegeven, alle papieren 
liggen bij de advocaat. We hou-
den u op de hoogte. Tijdens het 
Paas weekend werd er niet ge-
voetbald bij VEW, wel was het 
lekker druk vanaf 08.30 uur in 
het clubhuis. Het jeugdbestuur 
had voor de MINI’s, de F- en de 
E-junioren een uitgebreid Paas-
ontbijt verzorgd. Zo’n 65 deelne-

mers waren aanwezig. Na afloop 
werd er een onderling toernooi-
tje gespeeld.
Het VEW-complex wordt veel 
gebruikt: trainer Rob Neeskens 
probeert de leerlingen van de 
Voorwegschool klaar te stomen 
voor de schoolkampioenschap-
pen. Op 23 mei wordt de jaar-
lijkse Sportdag van de Evenaar 
gehouden.
Andere activiteiten:Klaverjassen: 
vrijdag 11 april, vrijdag  09 mei, 
aanvang 20. 00 uur.
Zaterdag 24 mei: 7 tegen 7 toer-
nooi voor senioren.Inschrij-
ven bij Willem Pannekoek, 06-
14119045 of Micha Pannekoek, 
06-43562842. Als afsluiting van 
het seizoen wordt er een BBQ 
gehouden voor alle VEW-leden, 
familie en vrienden.
De eerste inschrijvingen voor 
het Jeugdkamp (30,31 mei en 1 
juni) zijn al binnen.Geef je snel 
op!
Zaterdag 29 maart:
VEW-2- Jong Holland-3   11.30 uur
RKAVIC-6- VEW-3    14.30 uur
VVC-4- VEW-4         14.30 uur
VEW-5- AMVJ-5   14.30 uur
DSC-vet- VEW-vet           14.30 uur

Er is een volledig jeugdprogram-
ma, alleen de wedstrijd van de B-
junioren is nog niet vastgesteld. 

Lezing Alliance Française
‘Georges Grand’

Heemstede - Aan de vooravond van de reis naar de Thiérache – er 
zijn nog enkele plaatsen - nodigt de Alliance Française u uit voor de 
laatste voordracht van het seizoen. Georges Grand, thans gepensio-
neerd en vroeger werkzaam bij de Alliance Française in Parijs, is een 
docent van de oude garde. Zijn duidelijke presentaties maken hem 
tot een regelmatige een graag geziene gast bij hen, voor wie Frans 
een vreemde taal is. Deze keer neemt hij zijn toehoorders mee door 
de straten van Parijs, die in de laatste vijftig jaar veel veranderingen 
hebben ondergaan. Van sommige gebouwen is de voorgevel blijven 
staan, terwijl er moderne appartementen aan vast zijn geplakt. An-
dere mooie gebouwen hebben moeten verdwijnen voor de uitbrei-
ding van het wegennet. Ook de middelen van vervoer zijn aan ver-
andering onderhevig. De fiets staat sinds kort bovenaan de lijst als 
het meest praktische manier om van de ene naar de andere kant 
te komen. Niet alleen de stad ook Georges Grand is met een po-
werpointpresentatie met zijn tijd meegegaan. Locatie: Pinksterkerk, 
Camplaan 18 in Heemstede. Tijd: donderdag, 27 maart om 20.15 uur. 
De lezing is gratis voor leerlingen en vrienden. Introducés betalen 
8,- euro.  Overigens wijst de Alliance Française Kennemerland u er-
op dat iedere laatste maandag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur 
in het Frans met elkaar van gedachte gewisseld kan worden over 
van alles en nog wat in het Café Français du Kennemerland , nieuwe 
naam “5 K 7” (Uitspraak : le cinqu’à sept), in Café Batifol, Binnen-
weg 140, Heemstede. 

Open jeugd-
kampioenschap 

dammen
Heemstede - Damclub Heem-
stede, die al jaarlijks het scho-
lendamtoernooi voor viertallen 
verzorgt, gaat nu ook een per-
soonlijk jeugdkampioenschap 
van Heemstede organiseren 
voor welpen (groep 4 t/m 6) en 
pupillen (groep 7 en 8). Dit kam-
pioenschap zal worden gehou-
den in de Princehof (hoek Glip-
perweg en Prinsenlaan) op twee 
zondagmiddagen, 13 april en 18 
mei van 13.30 tot 16.30 uur.
Zondag 13 april zullen er afhan-
kelijk van het aantal inschrijvin-
gen voorronden worden gehou-
den. Dan wordt duidelijk hoe 
sterk elk kind damt. Zondag 18 
mei volgen de finaleronden. De 
kinderen worden dan ingedeeld 
naar sterkte, zodat het voor ie-
der kind leuk blijft. De kosten 
van inschrijving bedragen 2 eu-
ro per middag per kind. Opga-
ve voor dit toernooi graag per 
e-mail naar f.elzenga@chello.nl 
vóór 8 april. Nadere inlichtingen: 
023 - 8445828.
Frans Elzenga

Muziek in Theater de Luifel:
The World of Drumix!
Heemstede - Twee mannen 
bezeten van trommels, laten met 
“The World of Drumix!” het pu-
bliek in dit avondvullend pro-
gramma alle muzikale hoeken 

van de wereld zien. Spetterende 
drums en djembé, intieme klan-
ken van de udu en de water-
drums, grote afwisseling van zo-
wel instrumenten als geluid. Drie 
werelddelen ontmoeten elkaar 
in het spectaculaire “The World 
of Drumix!”. Afrikaanse, Europe-
se en Zuid-Amerikaanse invloe-
den worden in dit overweldigen-
de slagwerkconcert met elkaar 
verweven. Door hun jarenlange 
podiumervaring in combinatie 
met hun docentschap slagwerk 
en percussie aan verschillen-
de Nederlandse conservatoria, 
hebben deze twee drumvirtuo-
zen een geheel eigen stijl en ge-
luid ontwikkeld. Lucas van Mer-
wijk wordt door de lezers van 
de slagwerkkrant al vijftien jaar 

gekozen tot één van de  beste 
slagwerkers van de Benelux. Hij 
werkte onder andere samen met 
Candy Dulfer, Rosenberg Trio, 
Luis Conté, Nueva Manteca, 
Boudewijn de Groot, Chris Hin-
ze en vele anderen. Aly N’Diaye 
Rose kwam uit het niets naar de 
vierde plaats in de percussionis-
ten toptien van de Benelux Sa-
menspel van een drumvirtuoos 
en een djembé-grootheid!
 
Wanneer
Vrijdag 4 april is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro CJP/65+  15,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/
m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 
(vanaf 9 januari van 9.00-16.00 
uur) en 45 minuten voor aan-
vang.Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38.
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Baklucht
Patatje Oorlog

Onvervaard en strijdlustig waren ze weer onze dappere en 
krijgshaftige Tweede Kamerleden. Vanuit hun geriefelijke le-
deren en smaakvol blauw gekleurde fauteuiltjes waren ze bij-
na eensgezind van mening dat de vlag van de Nederlandse 
ambassade in Beiroet in top moet blijven. Van de kat op het 
spek binden hadden die moedige voorvechters van onze na-
tionale trots zeker nog nooit gehoord. ”Wij schamen ons niet 
voor de nationale driekleur. Punt uit”, liet ons pratende natio-
nale hamlapje VVD-er Van Beelen onvervaard weten. Dat is 
nog eens een vertoon van moed. SP-er Harry van Bemmel 
gaat nog verder in zijn overtuiging. “Als we dit laten gebeu-
ren, kunnen we binnenkort in de hele Islamitische wereld de 
vlag strijken”, is de mening van de Winnetou van de politiek. 
Na deze werkelijk levensbedreigende discussie zal er wel on-
der kommervolle omstandigheden voor aftocht richting kan-
tine gekozen zijn. Om bij aankomst te worden geconfron-
teerd met het volgende levensgrote probleem: gaan we voor 
een stokbroodje zalm met dillesaus of een patatje oorlog. Uit 
tactische overwegingen zal er wel voor de eerste mogelijk-
heid gekozen zijn. Wat is het toch fi jn om als land te kunnen 
beschikken over zo’n troepje dappere vechters tegen het on-
recht of voorvechters van onze nationale trots. En wat lekker 
voor die moedige krijgers dat het zo heerlijk ver weg is. ‘Be-
sturen op afstand’ heet dat geloof ik. Maar ik denk dat ze wat 
dichter bij huis kunnen blijven. Er gaan in dit landje inmiddels 
zoveel zaken verkeerd dat de nationale driekleur wat mij be-
treft voorlopig nog wel even in de kast kan blijven. En laat die 
ambassade in Beiroet het lekker zelf uitzoek, dat van die kat 
en het spek. En zitten die kamerleden daar echt mee dan is er 
een zeer interessante vacature in Beiroet: chef vlaggenmast. 
Kunnen ze naar gelang de omstandigheden het ding ophijsen 
of laten zakken. Gezien het grote aantal sympathisanten in de 
kamer kan dat dan bij toerbeurt. Met die fl auwekul waar ze 
nu mee bezig zijn zal ik ze niet echt missen.
Wim Bak.

Excursie Stinseplanten op Leyduin
Bennebroek - Op vrijdag 28 
maart van 10.00 tot 11.30 uur gaat 
de gids van Landschap Noord-
Holland op zoek naar stinsen-
planten in De Overplaats en Ben-
nebroekbos in Bennebroek. Be-
langstellenden voor deze excur-
sie zijn van harte welkom. Stin-
senplanten zijn planten die oor-
spronkelijk niet uit Nederland ko-
men. Ze groeien vooral op oude 
landgoederen, buitenplaaten en 

Oproepje
Ford Focus

Heemstede - Mevrouw Stol-
tenborg uit Velserbroek heeft 
deze maand haar Ford Focus 
Wagon 1.8 verkocht aan een 
vrouw uit Heemstede. Ze doet 
via deze krant een oproepje: 
“In verband met het geïnstal-
leerde hondenrek zijn we ver-
geten het afdekmechanisme 
voor de kofferbak er bij te ge-
ven.” De vrouw in kwestie kan 
contact opnemen met: 06-
53614761.

Staatssecretaris Defensie te gast

Trefpuntcafé over 
Uruzgan

Bennebroek - Nu al weer een aantal jaren zijn Nederlandse 
soldaten ingezet in Afghanistan. Hun opdracht is de plaatse-
lijke bevolking beschermen tegen Taliban strijders en helpen 
bij de ontwikkeling van het land. Maar de resultaten van de 
actie lijken niet erg bemoedigend: de Taliban zijn nog altijd ac-
tief, ontwikkeling gebeurt maar mondjesmaat en erger nog, Ne-
derlandse soldaten komen om in een ver land, ver van huis en 
haard. Heeft het zin, die hele operatie? Of is het een verplich-
ting, waar we niet onderuit kunnen vanwege internationale af-
spraken? Wat zijn de gevaren? Tijdens het Trefpuntcafe in Ben-
nebroek op vrijdag 4 april is de nieuwe staatssecretaris van De-
fensie, Jack de Vries te gast en zal over dit thema spreken.
 Het Trefpuntcafé vindt u achter de kerk aan het Akonietenplein 
in Bennebroek. Deuren open om 20.00 uur. Er is gezorgd voor 
een drankje en een hapje. De toegang is vrij en iedereen is wel-
kom. Voor meer informatie: www.trefpuntcafe.nl

Prijzen voor klanten van 
het eerste uur bij JUUL!
Heemstede - Op 1 februari 
opende JUUL haar deuren als 
nieuwe winkel in de Julianalaan 
in Heemstede. Met het assorti-
ment kunstschilderbenodigd-
heden, school- en cadeauarti-
kelen was bewust gekozen voor 
een pand op een goed bereik-
bare lokatie in een van de zij-
straten van de Binnenweg. Gra-
tis parkeren voor de deur, dicht 
bij de bushalte op de Dreef en 
op loopafstand van de grote 
parkeerplaats bij de bibliotheek 
heeft JUUL dan ook het bezoek 
van klanten uit de gehele regio 
en niet alleen uit Heemstede op-
geleverd.  Niet voor niets is de 
voormalige kapsalon Heimann 
omgetoverd in een frisse inspi-
rerende winkel met een verras-
send groot vloeroppervlak.
De opening werd ondersteund 
door een aantal acties die on-
der meer waren opgezet met fa-
brikanten als Royal Talens, Ca-
ran d’Ache, Faber Castell en 
Marabu. Het trekken van klan-
ten en het nog leuker maken 
van het winkelen is daarmee ze-
ker ook gelukt voor één van de 
prijswinnaars. Mevrouw Tijssen 
uit Heemstede kwam op vrij-

dag 21 maart jl de Talens kun-
stenaarstas ophalen die rijke-
lijk was gevuld met acrylverf, 
een schildersdoek, penselen en 
een spatel. Een welkom cadeau 
naast de prachtige bos bloemen 
voor een van de klanten van het 
eerste uur want binnenkort gaat 
mevrouw Tijssen op schilders-
reis en komt de tas dus prima 
van pas!
Op het moment van de prijsuit-
reiking had overigens de hoofd-
prijswinnares zich nog niet ge-
meld bij JUUL. “Wij hebben haar 
antwoordapparaat ingesproken 
maar nog géén reactie mogen 
ontvangen.” Zegt Alexander als 
trotse eigenaar van de beken-
de vulpenspeciaalzaak de Roos 
en nu dus ook van JUUL. “We 
hebben nog wel even geduld 
om haar te bereiken en anders 
moeten we wellicht een andere 
klant van het eerste uur geluk-
kig maken.”
Niet alleen de kunstschilderaf-
deling trekt veel klanten en krijgt 
complimenten maar ook de bij-
zondere cadeauafdeling voor in 
de winkel krijgt vaak de waarde-
ring “LEUK!”. Een niet alledaag-
se combinatie van producten en 

een enthousiaste, frisse aanpak 
maken straks zelfs de begin van 
het schoolseizoen tot een wa-
re happening. De beursbezoe-
ken hebben weer tal van nieu-
we schooltrends opgeleverd en 
ook die sluiten prima aan bij het 
jonge en creatieve publiek van 
JUUL. (www.juul3.nl)

in kloostertuinen waar ze soms al 
in de achttiende eeuw zijn aan-
geplant als bijzondere sierplant. 
De stinsenfl ora is heel divers. 
Het omvat vooral  bol- en knol-
gewasjes waaronder het beken-
de sneeuwklokje dat we allemaal 
kennen maar dat oorspronkelijk 
niet van hier komt. Op De Over-
plaats bloeien nu sneeuwroem, 
gevlekte aronskelk, slangelook 
en voorjaarszonnebloem. Ook 
de wilde en sterhyacint zijn er 
te bewonderen. We verzamelen Sneeuwklokje door Jan Zijp.

bij de ingang van speeltuin Lin-
naeushof aan de Glipperweg op 
de grens van Heemstede/Benne-
broek.  Aanmelden is noodzake-
lijk en kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel. 0251-362 762. De kosten be-
dragen • 3,50, Beschermers beta-
len 2,50 euro en kinderen tot 12 
jaar 1,50 euro. Meer informatie op 
www.landschapnoordholland.nl. 
Alle buitenactiviteiten in Noord-
Holland staan op www.natuur-
wegwijzer.nl

Harmonie
St. Michaël

presenteert het
“Musical Dinner”
Heemstede – Op zondag 6 april 
om 15.00 uur geeft Harmonie St. 
Michael een voorjaarsconcert 
met de titel ‘Musical Dinner’. Dat 
vindt plaats in de Luifel. Deze 
keer gaan de musici op de cu-
linaire toer, gaat u mee? Samen 
met dirigent Gerhart Drijvers 
neemt Harmonie St. Michaël u 
mee door een zalig menu met 
vele gangen: een Musical Din-
ner. Alle bekende musicals zijn 
verwerkt in hét recept voor een 
overheerlijk middagje muzikaal 
genieten. Het Instaporkest en 
het Harmonie-orkest spelen o.a. 
de muziek van Les Miserables, 
Chicago, The Phantom of the 
opera,  Abba,  The Sound of mu-
sic, Belle en het Beest en My fair 
lady… Een smaakvol programma 
met voor elk wat wils! Toegang: 
7,50 euro. Kinderen tot 12 jaar: 
5 euro. Kaarten verkrijgbaar bij: 
Yvonne Schouten 023-56410, op 
www.stmichael-heemstede.nl of 
aan de zaal (kassa open 14.30 
uur). Casca De Luifel – Heren-
weg 96 - Heemstede.
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Heemstede - Het college stuurt 
een voorstel naar de raad, om 
fietsers en auto’s samen de rij-
weg van de Binnenweg te laten 
delen. Het lijkt een weloverwo-
gen besluit te zijn, waarbij voor-
al de veiligheid van alle ver-
keersdeelnemers de doorslag 
heeft gegeven. Ondanks protes-
ten van de fietsersbond, heeft 
studie uitgewezen dat het voor 
de fietsers veiliger is om samen 

met de auto op te trekken. De 
fietsersbond wilde een vrij lig-
gend fietspad maar dit zou ge-
vaar opleveren bij het in en uit-
stappen uit de auto. Ook over-
stekende voetgangers worden 
verrast als zij het fietspad krui-
sen. Eerder was al overeenge-
komen dat er alleen nog au-
toverkeer mogelijk is van Zuid 
naar Noord. Dus de gehele Bin-
nenweg wordt eenrichtingsver-

Jeugd houdt het bos jong
Valkenburgschool plant 
bomen in Groenendaal
Heemstede – Boomplantdag 
19 maart staat in iedere agenda 
van de mensen van de groen-
voorziening èn in de agenda van 
de twee groepen zeven van de 
Valkenburgschool.  Ook in de 
agenda van wethouder Chris-
ta Kuiper stond half toen rood-
omkringeld. Half tien naar het 
bruggetje midden op de vrij-
heidsdreef, daar ligt dan de 
boormachine klaar om met de 
eerste schroef van de plaquette 
het pad te openen, dat langs de 
Van Merlevaart loopt naar het 
clubgebouw van de padvinders. 
Een korte wandeling door het 
weiland, zeer geschikt voor dor-
pelingen die niet schrikken van 

grazende Schotse Hooglanders 
en niet bang zijn om in de verse 
hoop te trappen. Stadse mensen 
kunnen doorlopen naar het hek 
achter het Vrijheidsbeeld waar 
een echt bospad loopt. Rob van 
Lijster, secretaris van de Vrien-
den Wandelbos Groenendaal 
hield het hekje open, de wet-
houder, vrienden en leerlin-
gen konden de oversteek naar 
de rand van het  bos gemak-
kelijk maken, zij het dat net de 
regen met horizontale stormvla-
gen over het weiland raasde. De 

wethouder gaf geen krimp, hier 
geen last van auto`s en fietsers, 
die hun weg moeten zoeken! 

Rode beuk
Aan de bosrand tussen het 
clublokaal van de padvinders 
en het rustieke bruggetje stond 
een minstens 150 jarige rode 
beuk die het loodje gelegd had. 
Daarnaast is nu een nieuwe ro-
de beuk geplant door de twee 
groepen zeven van de Valken-
burgschool. Maar eerst hield 
van Rob van Lijster een kor-
te toespraak waarin hij ken-
baar maakte dat de nieuwe rode 
beuk een geschenk was van de 
Vereniging Vrienden Wandelbos 

Groenendaal. Door de school-
kinderen werd de boom snel ge-
pland alsof het dagelijks werk 
was. Ze mochten even verderop 
nog twee eiken planten. Een fel-
le opklaring daagde de jeugd uit 
nog een wandeling door het bos 
te wagen; de milieuparkwach-
ters en mensen van de groen-
voorziening wezen de kinderen 
op het werk dat een bos met 
zich meebrengt en leerden ze 
de schoonheid van het bos ont-
dekken.
Ton van den Brink

Binnenweg: auto’s en fietsers 
samen op één baan

keer. 
Er is gekozen om de weg en 
trottoirs op een niveau uit te 
voeren zonder randen, drem-
pels of andere belemmeren-
de maatregelen. Alle bestrating 
wordt uitgevoerd met klinkers, 
maar de kleur moet nog worden 
vastgesteld. In de rijbaan wordt 
wel een voorziening aangelegd 
waaruit blijkt dat er aan beide 
zijde van de weg een strook van 
60 centimeter is gereserveerd 
voor de fiets.
Dit wordt zichtbaar gemaakt 
met een afwijkende kleur steen 
of door middel van lichtjes of re-
flextoren in de weg.

Het schuin parkeren wordt afge-
schaft en hiervoor in de plaats 
dienen alle voertuigen in de rij-
richting van de weg te worden 
geparkeerd. Binnen de parkeer-
stroken zal de straatverlichting 
worden opgenomen evenals 
bomen en rekken om fietsen te 
plaatsen.
Ondanks alles garandeert het 
college dat het huidige aantal 

parkeerplaatsen (+/- 150) niet 
zal afnemen maar gelijk zal blij-
ven. Het laden en lossen mag 
alleen nog maar tot 11:00 uur 
en deze plaatsen zij, na die tijd, 
beschikbaar voor het parkeren 
voor bezoekers. Afname van het 
aantal parkeerplaatsen zou de 
druk op de omliggende straten 
te veel vergroten.

Ondanks de 1100 reacties die 
de gemeente tijdens de inspraak 
heeft ontvangen houdt zij moe-
dig vast aan het besluit dat het 
meeste recht doet aan alle weg-
gebruikers. De winkeliers zijn 

ingenomen met de keuze en 
ook de bewoners zijn in meer-
derheid voor deze variant.

Op 7 april volgt de behandeling 
in de commissie ruimte. Op dat 
moment kunnen de raadsleden 
een standpunt innemen en kan, 
na goedkeuring, het inrichtings-
plan verder worden uitgewerkt. 

Onder anderen de inrichting van 
het centrale plein (voor de He-
ma) zal nader moeten worden 
ingevuld.

Eric van Westerloo

leveringsprogramma
	 kozijnen, ramen en deuren
	 dakkapellen; nieuw en renovatie
	 gevelbekleding
	 polyester goten
	 dakramen

waarom SAMA
	 levering uit eigen fabriek
	 montage door eigen medewerkers
	 incl. complete binnenafwerking
	 altijd scherpe prijs
	 eigen service dienst

Meer dAn 25 jAAr
ervAring in kunStStof

www.sama.nl
Ruime showrooms,
u kunt voor de deur parkeren.

SAMA Heemskerk:  Lijnbaan 65		|		1969 ND		Heemskerk			|		t 0251 236 846			|		e info@sama.nl
openingstijden showroom ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur | za 10.00 - 15.00 uur

SAMA den Haag: Koperwerf 29		|		2544 EM Den Haag		|		t 070 309 77 44		|		e post@sama.nl
openingstijden showroom		do 19.00 - 21.00 uur		|		vr 09.00 - 17.00 uur		|		za 10.00 - 15.00 uur
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Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Opruimen van 
zwerfvuil levert 
€ 1.000,-- op

•  Eekhoornexcursie 
op Landgoed 
Leyduin

• Bouwplannen

•  Verzoek vrijstelling 
bestemmingsplan

• Straatspeelavonden

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

Viering Nationale 
Boomfeestdag 2008 in Heemstede

Op woensdagochtend 19 maart 2008 vonden 

in Heemstede weer activiteiten plaats in het 

kader van Nationale Boomfeestdag. Dit jaar 

stond het wandelbos Groenendaal centraal.

Om 09.30 uur heeft wethouder Christa 

Kuiper, namens het college van B&W, een 

informeel wandelpad tussen de Vrijheids-

dreef en het wandelbos officieel in gebruik 

genomen. Leerlingen van groep 7 van de 

Valkenburgerschool waren hierbij aanwezig.

Na een korte wandeling via dit pad zijn in het 

bos, bij de locatie Kop en Schotel, een rode 

beuk en twee eiken geplant. De aanplant 

van de rode beuk is mede mogelijk gemaakt 

door de Vereniging Vrienden Wandelbos 

Groenendaal. Na een kort woord van de 

voorzitter assisteerden de leerlingen bij het 

planten van de drie bomen.

Strenger toezicht op naleven 
regels hondenbeleid
De afgelopen tijd zijn bij de gemeente 

meerdere klachten binnengekomen over 

loslopende honden en hondenpoep. Met 

name rondom schoolpleinen maar ook 

bij groenstroken en speelplaatsen storen 

inwoners zich hieraan.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

(GOA’s) gaan daarom met ingang van 

26 maart 2008 strenger toezien op het na-

leven van de regels van het hondenbeleid. 

Er wordt een lik-op-stukbeleid gevoerd. 

Met andere woorden: bij het overtreden 

van deze regels wordt direct bekeurd.

Regels hondenbeleid
Voor de duidelijkheid nog even de regels 

die in Heemstede voor honden gelden:

Honden zijn altijd aangelijnd. Enige uitzon-

dering hierop zijn de losloopgebieden, waar 

de honden vrij kunnen rennen en spelen. De 

twee losloopgebieden in Heemstede zijn:

1. het gebied bij het Spaarne Ziekenhuis 

langs het Spaarne,

2. het wandelbos Groenendaal, in het ge-

bied ten noorden van de Sparrenlaan 

bínnen de klaphekken.

Verder bent u verplicht de hondenpoep op 

te ruimen en hiervoor een voorziening (zo-

als een hondenpoepzakje) bij u te dragen.

Laatste werkzaamheden 
Van Merlenlaan
Afgelopen winterperiode zijn er werk-

zaamheden uitgevoerd in het Raadhuis-

plein en de Van Merlenlaan. Het werk is 

inmiddels zover gevorderd, dat het ver-

keer van het bewuste wegvak er gebruik 

van kan maken. Toch is nog niet het 

gehe le werk voltooid. De zogeheten 

streetprint en de markeringen moeten 

worden aangebracht in de rijbaan en de 

fi etsstroken van het Raadhuisplein en 

Van Merlenlaan tussen de Valkenburger-

laan en Vrijheidsdreef.

Het indrukken van een printmotief van 

klinkers in de nieuw aangebrachte as-

faltverharding kan alleen worden uitge-

voerd bij droog weer met wat hogere 

temperaturen. Als het weer het toelaat, 

wordt in de week van 31 maart 2008 de 

streetprint en de markering aangebracht. 

Bij onwerkbaar weer schuift de uitvoering 

een week door (Voor informatie hierover 

kijk op www.heemstede.nl). Naar ver-

wachting zullen de werkzaamheden 

onge veer vijf dagen in beslag nemen.

Eén en ander heeft gevolgen voor de 

bereik baarheid en verkeersafwikkeling. 

Om het werk veilig uit te kunnen voeren, 

is het noodzakelijk het weggedeelte tus-

sen de Valkenburgerlaan en Vrijheids-

dreef af te sluiten voor het autoverkeer. 

Fietsverkeer blijft wel mogelijk.

Het doorgaande autoverkeer tussen de 

Herenweg en Heemsteedse Dreef wordt 

omgeleid via de Vrijheidsdreef, Molen laan 

en Valkenburgerplein. Het doorgaande 

autover keer tussen de Herenweg en het 

centrum wordt omgeleid via de W.A. de 

Tellolaan, W. de Nijslaan, Provinciënlaan 

en Raadhuisstraat.

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u 

uitgebreide informatie over wonen, 

werken en recreëren in Heemstede. 

Bezoek www.heemstede.nl voor het 

digitale loket (producten en dien-

sten), uitgebreide politieke infor-

matie, de officiële mededelingen 

(bouwvergunningen e.d.) en infor-

matie over projecten in Heemstede.
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Eekhoornexcursie op Landgoed Leyduin
Het is een van de meest geliefde zoogdieren 

en bovendien een beschermde diersoort in 

Nederland: de eekhoorn. Op Leyduin is er 

een aantal nesten en met een beetje geluk 

kunt u een eekhoorn zien tijdens de excursie 

van Landschap Noord-Holland op zaterdag 

29 maart om 10.30 uur, want eekhoorns 

zijn vooral overdag actief.

Verzamelpunt: natuurinformatiecentrum 

Kakelye op het parkeerterrein bij de ingang 

van Leyduin aan de Manpadslaan 1 te 

Heemstede, 2 km ten zuiden van station 

Heemstede/Aerdenhout. Aanmelden is 

noodzakelijk en kan bij de Informatie-

Winkel van Landschap Noord-Holland, tel. 

(0251) 36 27 62. De kosten bedragen 

€ 3,50. Beschermers betalen € 2,50 en 

kinde ren tot 12 jaar € 1,50. Meer informatie 

op www.landschapnoordholland.nl. Alle 

buitenactiviteiten in Noord-Holland staan 

op www.natuurwegwijzer.

Leerlingen van De Ark in actie voor derde wereld

Opruimen van zwerfvuil levert € 1.000,-- op
Leerlingen van groep zes, zeven en acht 

van De Ark aan de Van der Waalslaan in 

Heemstede hebben op woensdagochtend 

19 maart zwerfafval opgeruimd in de buurt 

van de school. De actie is een idee van een 

leerling van De Ark, Fabian Kossen, die 

daarmee een prijsvraag van Ikea, Unicef en 

Save the Children won. Bij deze actie waren 

burgemeester Marianne Heeremans en wet-

houder Sjaak Struijf en directeur De Jong 

van afvalbedrijf De Meerlanden aanwezig.

In 2007 won de tienjarige Fabian de prijs-

vraag met zijn idee om kinderen in de derde 

wereld te helpen. Op 4 december zijn Fabian 

en zijn klas al bij de burgemeester op be-

zoek geweest om dit idee te bespreken. De 

leerling van De Ark opperde het idee om 

met zijn schoolgenoten zelf de buurt schoon 

te maken, zodat de gemeente en De Meer-

landen dat niet hoeven te doen.

Tijdens de prikactie is ruim honderd kilo 

zwerfafval opgehaald. Na afl oop van de actie 

overhandigde burgemeester Heeremans 

een cheque van € 1.000,-- aan Fabian. 

Daarnaast ontving de school van De Meer-

landen het benodigde materiaal om zwerf-

afval professioneel op te blijven ruimen: vuil-

grijpertjes, veiligheidsvestjes, vuilniszakken 

en handschoenen.

De gemeente is groot voorstander van de 

opruimacties in samenwerking met scholen. 

Wij hopen daarom dat andere scholen zich 

ook willen inzetten om het zwerfvuil met 

elkaar tegen te gaan. Hierover zal de 

gemeente de scholen in Heemstede bin-

nenkort nog benaderen.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede op het Raadhuisplein 1.

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langs-

komen. U kunt ons ook bellen om uw vraag 

te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuisplein 1, telefoon (023) 548 30 40.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 12.00 uur.

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams

De gemeente Heemstede beschikt over 

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

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

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail
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Aanvragen bouwvergunning
2008.022  het veranderen van een kantoor naar  - Binnenweg 57

een winkel en wijzigen van de gevels

2008.061   het vernieuwen/veranderen van een  - Rembrandtlaan 34

dakkapel in het zijgeveldakvlak

2008.063  het wijzigen van de voorgevelpui  - Zandvoortselaan 69

2008.064  het uitbreiden van een woonhuis  - Brederolaan 4

2008.066 het plaatsen van lichtreclame  - Binnenweg 159A

2008.068  het plaatsen van 7 containers  - Nijverheidsweg achter nr. 3

t.b.v. werklieden 

2008.069  het wijzigen van de voorgevelpui  - Zandvoortselaan 163

2008.070  het plaatsen van een erfafscheiding  - Huizingalaan 76

2008.071  het uitbreiden van een woonhuis  - Rijnlaan 54

2008.072  het uitbreiden van een woonhuis  - Borneostraat 62

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1)

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 14 maart 2008)
2007.174  het uitbreiden van een woonhuis  - Ooievaarlaan 27

2007.336 het uitbreiden van een woonhuis  - Meindert Hobbemastraat 17

2008.024  het plaatsen van een dakkapel  - Schollevaarlaan 3

op het voordakvlak 

2008.028   het plaatsen van een dakkapel op  - Hunzelaan 3

het achterdakvlak 

2008.030   het vergroten van een dakkapel  - Frans Lisztlaan 36

op het achterdakvlak 

2008.031  het uitbreiden van een woonhuis  - Jeroen Boschlaan 16

2008.034   het plaatsen van een dakkapel  - Fazantenlaan 49

op het voordakvlak 

2008.042  het uitbreiden van een woonhuis  - Prof. Asserlaan 6

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 18 maart 2008)
2008.061  het vernieuwen/veranderen van een  - Rembrandtlaan 34

dakkapel in het zijgeveldakvlak

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 19 maart 2008)
2008.037  het plaatsen van een dakkapel op  - Dr. J.R. Thorbeckelaan 127

het achterdakvlak en een dakvenster 

op het voordakvlak

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 14 maart 2008)
2006.261   het uitbreiden van een woonhuis en  - Leidsevaartweg 69

plaatsen kozijnen in de berging

2007.333  het uitbreiden van een woonhuis,  - Brederolaan 23

wijzigen gevels en vergroten dakkapel op 

het zijgeveldakvlak

2007.355   het plaatsen van een tijdelijk  - Cruquiusweg 49

aankondigingsbord 

2008.004   het wijzigen van de achtergevel en een  - Heemsteedse Dreef 176

inpandige wijziging 

2008.040  het plaatsen van een dak op de garage  - Glipper Dreef 58

2008.041  het plaatsen van een dak op de garage  - Glipper Dreef 60

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 17 maart 2008)
2008.054  het doorbreken van een tussenmuur  - César Francklaan 23

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 14 maart 2008)
2007.102   het uitbreiden van de rijwielzaak en  - Zandvoortselaan 34 + 36

veranderen van de bovenwoning

Verleende sloopvergunningen (verzonden 14 maart  2008)
2007.930   het slopen van een woonhuis (fl at E),  - Overijssellaan 197

bergingen en garagedeuren (fl at E)

2008.906 het verwijderen van asbest  - Rijnlaan 65

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken. 

Bouwplannen

2008.029   uitbreiden woonhuis op de begane grond  - Johannes Verhulstlaan 18

en op de 1e verdieping

2008.005  het uitbreiden van een woonhuis  - Lanckhorstlaan 20

2008.060  het plaatsen van een erfafscheiding  - Van der Horstlaan 1

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 27-03-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 

13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis aan het 

Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor 

nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de 

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

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 3 april 2008 
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1

20.00 uur  bezwaar tegen de terugvordering van langdurigheidstoeslag en een WWB-

uitkering - niet openbaar -
20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving m.b.t. geurhinder 

van een kaaswinkel - openbaar -
21.00 uur  bezwaren tegen een verleende vergunning voor het kappen van 3 bomen in de 

Kastanjelaan - openbaar -
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 

(023) 548 56 07.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 62 diverse bomen op het 

perceel van Meermond, eigendom gemeente 

Heemstede.

De bomen zijn van een slechte vitaliteit en 

moeten wijken in verband met de profi le-

ring van het terrein.

Aan deze vergunning zijn geen bijzondere 

vergunningsvoorschriften verbonden.

Collegebesluit 18 maart 2008. Verzonden 

26 maart 2008

Het besluit en de bijbehorende stukken lig-

gen vanaf 26 maart 2008 zes weken ter 

inzage in de hal van het raadhuis aan de 

Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit 

bezwaar maken.

Kapvergunning

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het Service-

loket Begraafplaats. De dienstverlening aan 

nabestaanden is verbeterd doordat de infor-

matie te verkrijgen is via één loket. Als extra 

service is een overzichtelijke brochure uit-

gebracht over de algemene begraafplaats. 

De brochure is gratis te ver krijgen bij het 

Serviceloket op de begraafplaats, bij het 

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te 

downloaden vanaf www.heemstede.nl.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023) 

528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-

mail:begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zons-

opkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Op 14 maart 2007 heeft de burgemeester 

besloten, op grond van artikel 2.2.2. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een 

vergunning te verlenen aan de Stichting 

Casca voor het houden van diverse activi-

teiten op straat zoals hieronder benoemd.

Straatspeelavonden zullen plaatsvinden 

van 18.30 tot 20.30 uur op:

- maandag 9 juni 2008 in de Rivierenwijk 

(pleintje aan de Linge)

- woensdag 11 juni 2008 op het Rhodo-

dendronplein

- vrijdag 13 juni 2008 bij het speeltuintje 

aan de Floradreef

- maandag 16 juni 2008 op het Jozef Israel-

plein

- woensdag 18 juni 2008 op het plein achter 

BS de Evenaar

- vrijdag 20 juni 2008 bij de voetbalkooi 

aan de Roosje Voslaan

- maandag 23 juni 2008 in de Laan van 

Insulinde

- woensdag 25 juni 2008 in de Zeelandlaan

- donderdag 26 juni 2008 bij de speel-

plaats op het Res Novaplein

Op donderdag 29 mei 2008 van 18.00 tot 

20.30 uur vindt er een skateboardwedstrijd 
met barbecue plaats op het skatepleintje 

aan de C. Huygenslaan en op zaterdag 

14 juni 2008 van 12.00 tot 20.30 uur een 

spektakel op het speelveld aan de Vrijheids-

dreef.

In verband met het bovenstaande is, over-

eenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeers-

wet juncto artikel 34 van het Besluit admini-

stratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 

toestemming gegeven de onderstaande 

weggedeeltes op genoemde tijden voor 

alle verkeer af te sluiten:

- 11 juni 2008 van 17.30 tot 21.30 uur de 

parkeerplaatsen aan de noordzijde van 

het Rhododendronplein

- 13 juni 2008 van 17.30 tot 21.30 uur de 

Floradreef tussen de J. Dixlaan en de 

Joh. Rosenkrantzlaan

- 14 juni 2008 van 15.30 tot 21.30 uur de 

Vrijheidsdreef tussen de Van Merlenlaan 

en de Burg. Van Rappardlaan

- 16 juni 2008 van 17.30 tot 21.30 uur het 

Jozef Israelplein tussen Alb. Neuhuijs straat 

en de H.W. Mesdaglaan

- 20 juni 2008 van 17.30 tot 21.30 uur de 

parkeerplaatsen aan de noordkant van 

de Roosje Voslaan (bij de voetbalkooi)

- 23 juni 2008 van 17.30 tot 21.30 uur de 

Laan van Insulinde tussen de Timorstraat 

en de Borneostraat, aan beide zijden van 

het plantsoentje

- 25 juni 2008 van 17.30 tot 21.30 uur de 

Zeelandlaan tussen de Overijssellaan en 

de Brabantlaan

- 26 juni 2008 van 17.30 tot 21.30 uur de 

parkeerplaatsen die direct gelegen zijn 

aan de speelplaats op het Res Novaplein

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene 

& Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 

de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester en 

wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de 

gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 

termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-

houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meer weten? 

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke bibliotheek (Julianaplein 1).

Straatspeelavonden

Marmer & Chocola
Cabaret van Karin Bruers
Heemstede - Karin Bruers houdt 
niet van pappen en nathouden. 
Als pa, hoogbejaard, er einde-
lijk aan toe is om naar een sterf-
huis te gaan, is het natuurlijk niet 
de bedoeling dat hij met wat fris-
se lucht en een gezond appel-
tje weer blosjes op zijn wangen 
krijgt. Uitvaart NV moet wel zijn 
diensten volgens de folder leve-
ren, want pa’s huis is al verkocht 
en de inboedel verdeeld. Karin 
Bruers, op de vleugel begeleid 
door pianist John van Buren, pleit 
voor zelfwerkzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid van de bur-
ger. Maar dan wel op de Bruers-
manier: kritisch, scherpzinnig en 
met ongekende humor.  Na haar 
studie personeelsbeleid vertrok 
Karin naar het buitenland om pas 
na tien jaar weer terug te keren 
naar Nederland. Ze spreekt daar-
door verschillende talen vloeiend. 
Dat komt haar goed van pas bij 
haar werk als dagvoorzitter, pre-
sentator of entertainer bij inter-
nationale congressen. Ze  werk-
te mee aan o.a. de Comedytrain, 
Ook Dat Nog, Leed Night Come-
dy, en Koppensnellers. 
Zaterdag 5 april is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 14,50  euro, CJP/65+ 13,50

Wat is je lievelingsplekje in Heemstede?

Fotowedstrijd in kader van openingsfeest raadhuis
Heemstede – ‘Inspire Me’ en fotograaf Ter-
tius Oosthuyzen organiseren, in het kader van 
de opening van het nieuwe raadhuis op 23 en 
24 mei aanstaande in Heemstede, een fotowed-
strijd. Alle inwoners uit Heemstede, van jong tot 
oud, worden uitgenodigd om mee te doen.
Leg de jury in een verhaal uit waarom dat speci-
ale plekje in Heemstede jouw lievelingsplekje is.
De acht beste verhalen in elke categorie worden 
uitgekozen. Daarna gaan de winnaars met de 
fotograaf op pad om de prachtige plek te foto-
graferen. Alle foto’s worden getoond tijdens het 
grote openingsfeest, op zaterdag 24 mei. De prij-
zen worden dan ook uitgereikt.
Er zijn hele mooie prijzen te winnen, bijvoorbeeld 
een i-pod en een theater-,dinerbon. De verhalen 
worden in leeftijdscategorieën ingedeeld. Ieder-

een heeft dus een kans om mee te dingen naar 
die prachtige prijzen!

Groep 1: kinderen tot 10 jaar
Groep 2: jongeren tot 18 jaar
Groep 3: jongeren tot 30 jaar
Groep 4: volwassenen tot 60
Groep 6: senioren  tot 75
Groep 7: ouderen  vanaf 75
Groep 5: nieuwe inwoners in Heemstede
Groep 8: ambtenaren van de gemeente Heemstede

Alle verhalen, met de hand of met de compu-
ter geschreven, moeten binnen zijn voor 20 
april 2008. Adres: Inspire-me, t.a.v. K. Moerkerk, 
Cruquiusweg 152, 2103 LV Heemstede.
kmoerkerk@hageveld.nl

Videoclips én live muziek in de 1ste Aanleg
Heemstede - In Café de 1ste 
Aanleg is het deze zaterdag 29 
maart mogelijk om muziekvi-
deoclips uit alle jaren te zien op 
grootscherm. Al sinds jaren is de 
laatste zaterdag van de maand 
in de 1ste Aanleg ingericht voor 
speciale activiteiten die zeer va-
riëren.
Een van de vaste gasten van het 
café, Roland van Ieperen, kwam 
met het idee om een avond te or-

ganiseren met muziek en beeld 
van DVD. Na enig speurwerk 
werd een speciale videoclip DJ 
gevonden die muziek en beeld 
kan brengen en mixen uit alle
jaren. De afgelopen weken heb-
ben de gasten hun persoonlijke 
video top 5 opgegeven en met 
deze gegevens zal de avond ge-
vuld worden. De opening is met 
een clip van Sammy Davis jr. uit 
jaren 50, uiteraard zwart/wit, 

waarna de avond zich zal ontwik-
kelen van mooie ballads uit de 
jaren 60 en 70 en disco en rock 
uit de jaren 80 en 90. De beelden 
worden voorzien van teksten met 
informatie over het jaartal van de 
eerste verschijning de positie in 
de hitparade, etc. Een bijzonder 
concept wat op voorhand al veel 
muziekharten sneller doet klop-
pen. 
Op zondag 30 maart is de Ame-

rikaanse zanger/songwriter Ja-
cob Singer te gast in het bor-
reluur. Deze liedjesschrijver be-
geleidt zichzelf op de gitaar en 
brengt goed gecomponeerd ei-
gen werk maar speelt ook num-
mers op verzoek. Rustige muziek 
om op de zondag middag bij een 
goed glas lekker van te genieten. 
De videoclip avond start zater-
dag om 22:00 uur. Jacob Singer 
is te beluisteren op zondag van-
af 17:00 uur, de toegang is gratis. 
Café de 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103, telefoon 5286035.

euro. Kaartverkoop van ma t/m 
vrij van 9.00 tot 12.00 uur (vanaf 
9 januari van 9.00-16.00 uur) en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 5483838.

Fotograaf Jaap Reedijk.


