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Boomfeestdag met basisscholen 
Park Meermond kleurt al groen
Heemstede - Vroeger moest 
je er niet wezen op de vuilstort-
plaats, straks is het Park Meer-
mond. Klein Tirol met zijn “ber-
gen” van wel dertien meter 

hoog. Oog in oog staan met de 
Spotters Hill op de Floriade. Op 
de voormalige vuilstort in het 
gebied Hageveld/Spaarne heeft 
de Meermondcombinatie, een 

samenwerkingsverband tussen 
Afvalzorg en bouwbedrijf Heij-
mans, het gebied gesaneerd en 
heringericht. De vervuilde grond 
is met en laag grond afgedekt, 
waarop weer planten en bomen-
groei mogelijk is. Verdeeld over 
drie dagen hebben in totaal 250 
leerlingen van groep 7 hier bo-
men en heesters gepland. Beu-
ken, eiken, essen, berken, pru-
nus en ruim 6000 struiken en 
heesters als vlierbes en Gelder-
se Roos. Woensdag kregen ze 
hulp van de wethouders die be-
last zijn met het groen, Chris-
ta Kuiper en Sjaak Struijff. Zij 
werkten even hard mee de eer-
ste beuk de grond in te krijgen. 
Daarna konden honderd kin-
deren op hun eigen stek hun 
“eigen” bomen en struiken plan-
ten met de gedachte dat zij heel 
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Heemstede-historicus Hans Krol 
ontvangt Merlet trofee

Heemstede leerde Hans Krol in 
1972 kennen als directeur van 
de bibliotheek, maar ook al snel 
in het Heemsteedse culturele le-
ven. In 1976 duikt zijn naam voor 
het eerst op in de nieuwsbrief 
van de Vereniging Oud Heem-
stede-Bennebroek, VOHB, hij 
organiseerde voor bezoekers uit 
de jumelagegemeente Leaming-

ton Spa een expositie over de 
buitenplaatsen met ook aan-
dacht voor Linnaeus. Er zou-
den er nog velen volgen en nog 
steeds publiceert Krol voor de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek. Aan veel 
uitgaven van de vereniging le-
verde hij bijdragen die op hun 
beurt weer geraadpleegd wor-

Hans Krol bij schilderij bollenvelden op de Glip.

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

den door musea, architecten-
bureaus, historische verenigin-
gen en andere organisaties. In 
1980 werd hij lid van het bestuur 
van de VOHB en bleef dit 25 jaar, 
hoewel de statuten hier nooit in 
hadden voorzien. Eerst als ge-
woon lid, later met de extra taak 
een archief opzetten en beheren. 
Zijn hobby, zijn leven. Hij hield 
vele lezingen, werkte mee aan 
tentoonstellingen, schreef voor 
de Heemsteedse Courant en 
voor de Heemsteder. Nog steeds 
is hij de Heemsteedse/Benne-
broekse encyclopedie, waaraan 
je de meest vreemde vragen kan 
stellen op het gebied van his-
torie van deze dorpen. Een tro-
fee waard. Vandaar de Merlet 
trofee voor Hans Krol. De Mer-
let trofee is een bronzen beeldje 
van de Heemsteedse kunstenaar 
Ellen Wolff, die het beeldje maak-
te naar de zeven merletjes, eend-
jes zonder pootjes en snavel, 
zoals ze staan op het gemeen-
tewapen. Van het beeldje zijn er 
zeven merletjes gegoten, even-
veel als er in het wapen voor- 
komen.
Juryvoorzitter Dick Wilkens van 
De Rotaryclub Heemstede zal op 
21 april om vijf uur in de burger-
zaal van het Raadhuis aan Hans 
Krol de Merlet trofee uitreiken 
en wie dit wil meemaken is wel-
kom.
Ton van den Brink

veel later nog eens tegen hun 
kleinkinderen kunnen zeggen 
dat zij bij het planten precies zo 
oud waren als de bomen die zij 
toen geplant hebben. Althans die 
gedachte kregen ze mee van di-
recteur Afvalzorg, Bert Krom, die 
de kinderen vertelde hoe mooi 
het al is op de oude stortplaats 
in Velsen, waar nu bij Dance 
Valley ieder jaar 50.000 jonge 
mensen uit hun dak gaan. Waar 
nu geskied wordt en  outdoor 
geklommen. 
Op Park Meermond komen ech-
te heuvels in het park, van zeven 

tot wel dertien meter en vandaar 
heb je straks een prachtig uit-
zicht over het Spaarne, de wei-
landen en zicht op Heemstede. 
Als het fietspad met het tunnel-
tje onder de Cruquiusweg bij de 
brug en het trekpontje klaar zijn, 
kan er gefietst worden van het 
Oude Slot naar Hageveld. Zo is er 
van een oude stortplaats straks 
een prachtig park gemaakt en 
een milieuprobleem opgelost. In 
2010 kan Heemstede er komen 
fietsen, wandelen en genieten 
op een oude vuilstort. 
Ton van den Brink

Bel nu voor
een gratis

waardebepaling 
van uw woning

023-5292929
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Havenstraat 51
Tel. 023-5285950
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BIJ KUNST

Zomertijd!
Zondag 29 maart

gaat de klok
om 0.200 uur

een uur vooruit!



Regio - Bles is een grote ke-
rel van een jaar of 2. We hebben 
hem overgenomen van het asiel 
in Amsterdam in de hoop dat 
we snel een baas voor hem vin-
den. We zoeken voor deze ster-
ke jongen een stevige baas die 
met hem op cursus gaat. Bles 
is lief voor iedereen, grote men-
sen, maar ook kinderen vindt hij 
leuk.  Omdat hij zo groot is, zijn 
kruipende kinders misschien 
niet echt handig, want hij zal ze 
zo omver lopen. Of Bles alleen 
kan zijn, weten we niet. Rustig 
opbouwen dus. Bles is redelijk 
sociaal met soortgenoten, met 
teven gaat hij zeker goed over-
weg. Sommige dominante reu-
tjes kan hij wel eens probe-
ren de baas te zijn. Met katten 
kan Bles niet goed opschieten.  
Daar gaat hij achteraan en dat is 
dus niet zo fijn voor de kat. Wie 
geeft deze kanjer een nieuw le-
ven? Kom langs in het asiel in de 
keesomstraat 5  open van maan-
dag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 tel 0235713888 of 
kijk op www.dierentehuiskenne-
merland.nl
(Tekst aangeleverd door Dieren- 
tehuis Kennemerland).
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Bles

Drinkwaterbedrijfsmuseum Waternet 
open in museumweekend
Heemstede – Na het artikel 
over het drinkwaterbedrijfsmu-
seum dat Ton van der Brink 
schreef in de Monumentenru-
briek mocht het museum heel 
wat extra bezoekers ontvangen. 
Duidelijk wordt maar weer dat 
de Heemsteder heel goed ge-
lezen wordt! Wie nog niet eer-
der in het museum is geweest, 
kan dat in het weekend van 4 

en 5 april doen. Dan opent het 
drinkwaterbedrijfsmuseum van 
Waternet haar deuren tijdens 
het jaarlijkse museumweekend. 
Voor kinderen zijn er informatie-
filmpjes en is een proefjeslabo-
ratorium opgesteld. Vijf vrijwilli-
gers staan klaar om uw vragen 
te beantwoorden over de werk-
wijze van het waterleidingbe-
drijf in het verleden. Het muse-

Dier van de week

Heemstede – De oplossing 
van de kruiswoordpuzzel die 
begin maart in de Heemste-
der stond was ‘lieveheers-
beestje’. De redactie heeft 
een groot aantal goede in-
zendingen ontvangen. De 
heer of mevrouw H. Huijser 
woonachtig aan het Merwe-
deplantsoen is als winnaar 
getrokken.
Deze prijspuzzelaar krijgt een 
dinerbon thuisgestuurd ter 
waarde van 50 euro, te beste-
den bij Restaurant De Tulp, 
gelegen in het gezellige cen-
trum van Heemstede op de 
hoek van de Raadhuisstraat 
en de Provinciënlaan.

Een perfecte combinatie van 
gedurfd design en verras-
sende gerechten zorgen voor 
een culinaire ontspannende 
avond in restaurant De Tulp. 
De inrichting is vernieuwend 
en het meubilair comfortabel.
In de Tulp kunt u zeven da-
gen per week genieten van 
heerlijke lunch- en dinerge-
rechten in een professione-
le omgeving met een infor-
mele en gastvrije ambiance. 
Ideaal voor een uitstekend 
verzorgde maaltijd met uw 
(zaken)partner, een borrel 
met uw bedrijf of een bijeen-
komst met vrienden. Bij mooi 
weer wordt er op het terras 
geserveerd. De menukaart is 
gevuld met verrassende en 
spannende gerechten om u 
heerlijk culinair te verwen-
nen! Telefoon: 023-5286970.

Oplossing 
puzzel

Dood rondom Heemsteder in ‘Zesde Zintuig’
Heemstede - Moord, zelfmoord 
of….? Over het antwoord op de 
vraag hoe de uit Heemstede af-
komstige H. Hoogendoorn het 
leven heeft gelaten, komt wel-
licht meer duidelijkheid na 
donderdag 26 maart. Op die dag 

besteedt het RTL-programma 
‘Het Zesde Zintuig’ aandacht 
aan de dood van Hoogendoorn. 
Het programma wordt uitge-
zonden om 21.30 uur en nabe-
staanden hopen dat veel men-
sen gaan kijken in de hoop dat 

er bruikbare tips binnenkomen. 
De familie van de man tast nog 
steeds in het duister over de 
doodsoorzaak. Het lichaam van 
Hoogendoorn werd 5 maart 
2008 aangetroffen op het strand 
van Noordwijk, ter hoogte van 

Zolderbrand
Heemstede - Zaterdagmiddag 
rond 15.45 uur werd de brand-
weer van Heemstede opge-
roepen voor een woningbrand 
aan de Belle van Zuylenlaan. 
Ter plekke bleek er op de zol-
derverdieping brand te zijn. De 
rook kwam bij aankomst van de 
brandweer al uit het pand. Een 
hoogwerker is ingezet om van 
bovenaf te kijken waar de brand 
zich bevond. Van binnenuit is de 
brand geblust. De brandweer 
trad snel op. 

Duindamse Slag. Volgens de 
politie was er geen misdrijf  ge-
pleegd. De 67 jaar oud gewor-
den Heemstedenaar was daar-
voor al enige tijd vermist. Jaap 
Jongbloed besteedde destijds 
aandacht aan de vermissings-
zaak in zijn programma ‘Ver-
mist’.  

um heeft informatie verzameld 
over de technieken van winning, 
zuivering, distributie van water. 
Ook over de arbeidsomstandig-
heden van het verleden, het per-
soneelsbeleid en de bedrijfscul-
tuur kunt u alles te weten ko-
men. Het bedrijfsmuseum is ge-
vestigd in ‘Gebouw 1853’ aan de 
Leidsevaartweg 73 in Heemste-
de, u kunt er zaterdag 4 april en 
zondag 5 april terecht van 10.00 
uur tot 16.00 uur.

Foto: Dhr. E. Wittenberg



Niet alleen de taart viel in goe-
de aarde, maar ook de reden 
was voor de heren een leuke bij-
komstigheid. Laila Driessen ver-
woordde waarom deze heren 
in het zonnetje gezet werden. 
Zij noemde het heel belangrijk 
te vinden dat men veel respect 
heeft voor mensen die persoon-
lijk zijn medemens wil helpen.
Meer weten over de Klussen-
bank: 023-5288510.
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Heemstede - Voor het twee-
de achtereenvolgende jaar 
nam het regionale onderne-
mersplatform MeerBusiness 
Haarlem het initiatief om de 
aangesloten leden en de bur-
gemeesters uit de regio met 
elkaar van gedachten te la-
ten wisselen. Het treffen vond 
plaats op 17 maart.

Inleider Rob Bloemers van de 
Imbema Groep poneerde een 
gewaagde stelling. “Zorg er voor 
als ondernemer dat je met je 
hoofd boven het maaiveld komt. 
Laat zien dat je er bent, stel je 
open voor communicatie en zorg 
dat je in gesprek komt met de 
gemeente. Pas als jij je laat zien, 
kan je meepraten over ontwik-
kelingen”. Gemeenten gaan er 
in zijn ogen van uit dat de be-
drijven toch wel blijven zitten, 
maar dat is niet zo. Laatste tip 
“als je succes hebt geniet daar 
dan van”.

Drie burgemeesters namen 
plaats in een forum. Te we-
ten Bernt Schneiders (Haarlem) 
Theo Weterings (Haarlemmer-
meer) en Peter Cammaert (Vel-
sen). Burgemeesters en een 
aantal wethouders van ande-
re gemeenten bevolkten de zaal, 
samen met een honderdtal on-
dernemers.

Spanning tussen horeca en
bewoners
De Kamer van Koophandel vroeg 
aandacht voor het feit dat vol-
gens deze organisatie de bur-
ger altijd voor gaat ten koste van 
het bedrijfsleven. Volgens bur-
gemeester Schneiders is dit niet 
juist. “Soms wint de een soms 
wint de ander. In Haarlem is de 
Waarderpolder er voor de bedrij-
ven. Momenteel is er spanning 
in de binnenstad tussen de ho-
reca (de bezoekers) en de be-
woners. Wij als bestuurders zijn 
er voor om hier oplossingen voor 
te bedenken. Dat kan in het laat-
ste geval wel eens ten koste van 
de horeca gaan”. Pareerde hij de 
opmerking van de KvK.

De ondernemers vonden de pe-
riode vanaf het moment dat 

  Burgemeesters ontmoeten bedrijfsleven

Paasgroeten-actie voor kerkgangers
Heemstede – Kerk in actie en 
Amnesty International delen op 
zondag 29 maart kaarten uit 
aan bezoekers van Heemsteed-
se kerken met de bedoeling die 
te sturen aan gevangenen en 
aan mensenrechtenorganisaties 
om hen ter gelegenheid van het 
komende Paasfeest moed in te 
spreken.
Heemsteedse kerkbezoekers 
worden in de gelegenheid ge-
steld om kaarten te sturen aan 
gevangenen in Nederland en 
Nederlandse gevangenen in het 

buitenland. Ook worden kaar-
ten gestuurd aan mensenrech-
tenorganisaties om hen te be-
moedigen en aan mensen die 
terecht of om politieke redenen 
gevangen zitten. Medewerkers 
van deze organisaties ondervin-
den tijdens de uitoefening van 
hun werk vaak veel tegenwer-
king en problemen tot doods-
bedreigingen toe. Dit jaar wor-
den paasgroetenkaarten ver-
stuurd met twee thema’s ‘Naar 
een stad van vrede’, en ‘Zien met 
nieuwe ogen’. 

Poppentheater De Zilveren Maan presenteert 
Sjaak en de Bonestaak

‘Sjaak en de bonenstaak’ is 
geschikt voor kinderen vanaf 
vier jaar, maar ook volwassenen 
zullen genieten van deze span-
nende en grappige voorstelling. 

Entree bedraagt 10 euro voor 

volwassenen en 8,50 euro voor 
kinderen. 

Waar en wanneer?
Te zien 4 en 5 april bij Poppen-
theater de Zilveren Maan  in de 
Aardappelkelder op het Land-

goed Elswout te Overveen. In-
fo en reserveren via telefoon 06-
22946290. Kijk ook op:
www.poppentheaterdezilveren-
maan.nl

Regio - Sjaak klimt in de bonenstaak en is de vervelende reus 
te slim af!  Weet u nog hoe het was vroeger? Samen met het 
hele gezin naar de toverlantaarn kijken. Met het schimmen-
spel gaan we al van statische naar beweegbare beelden. Ou-
derwets gezellig! Dit bekende volkssprookje wordt opgevoerd 
met prachtige schaduwpoppen. De sprankelende pianomu-
ziek is gecomponeerd door Renate Jörg en de geestige tekst 
is geschreven door Asker Mulder.

Positieve sfeer een idee wordt gelanceerd en 
het moment van uitvoering (+/- 
10 jaar) veel te lang. De burge-
meesters waren verheugd dat er 
vanuit Den Haag nieuwe richtlij-
nen op komst zijn die de door-
loop aanzienlijk kunnen bekor-
ten. Volgens Schneiders werden 
er 20 rechtszaken gevoerd bij de 
bouw van de nieuwe Schoter-
brug over het Spaarne. “Er lo-
pen er op dit moment zelfs nog 
drie”, liet hij zijn gehoor weten. 
Rick Claus van het gelijknamige 
Hotel en Partycentrum in Hoofd-
dorp verbaasde zich er over dat 
hij zijn gasten 6% toeristenbelas-
ting in rekening moest brengen 
terwijl dat in Haarlem maar 1% 
is. In Rotterdam is het zelfs he-
lemaal gratis. ”Ik kan dit niet uit-
leggen aan mijn gasten”, stelde 
hij. De reactie van burgemeester 
Weterings was nogal lauw. “Wij 
investeren ook veel in de infra-
structuur en maken het voor be-
drijven mogelijk om hun nering 
te doen.”
Op de vraag: “Vanwaar de ver-
schillen?” werd het ijzig stil. 
De burgemeester wees op het 
nieuw te ontwikkelen park tus-
sen Hoofddorp en Nieuw-Ven-
nep waar ook ondernemers hun 
voordeel mee kunnen doen. 
Daarnaast wordt er voor 50 mil-
joen een sportcentrum gebouwd 
waarbij ook de bedrijven betrok-
ken zijn of worden.

Voor herhaling vatbaar
Burgemeester Marianne Heere-
mans van Heemstede was ook 
aanwezig en hield een gloed-
vol betoog over het uitdragen 
van gedachten in de regio. Be-
stuurlijk overleg wordt er op ve-
le fronten gevoerd. Daarin moet 
ook ruimte zijn voor de onder- 
nemers.

De deelnemers hebben deze, 
door Simon Paagman en zijn 
Businessclub uitstekend georga-
niseerde middag als zinvol erva-
ren. De toon was constructief en 
alle deelnemers zijn weer eens 
met de neus op het feit gedrukt 
dat de één niet zonder de an-
der kan. Bestuurders blijken uit 
hun ivoren toren te willen komen 
en de gesprekken met de on-
dernemers aan te gaan. Ook de 
ondernemers zijn van hun kant 
zijn bereid de discussie met de 
regionale en lokale overheid aan 
te gaan. Deze bijeenkomsten zijn 
voor herhaling vatbaar.
Eric van Westerloo

VVD taart voor mannen 
van de klussenbank
Heemstede - De fractie van de 
VVD van Provinciale Staten van 
Noord-Holland organiseert ieder 
jaar een actie met als doel “bij-
zondere mensen of organisaties 
in het zonnetje te zetten vanwe-
ge hun hart voor de gemeen-
schap”. In Heemstede zijn afge-
lopen vrijdag de heren van de 
klussenbank van Stichting Wel-
zijn Ouderen gehuldigd met een 
taart, uit handen van Statenlid 
Laila Driessen.
Ouderen in Heemstede kunnen 
via de Stichting hulp aanvragen 
voor klussen en ook voor proble-
men met de computer. De Stich-
ting verzorgt ook vervoer voor 
ouderen en tevens kunnen in-
woners geholpen worden met 
de belasting aangifte. Daarnaast 
is er een telefooncirkel, waar-
bij vrijwilligers telefonisch een 
(zorg)controle uitvoeren bij ou-
deren die zich hierbij aangeslo-
ten hebben Ook wordt ‘s zomers 
de “Ko-bus” ingezet om leuke 

zomertochtjes verzorgen.
Deze heren helpen de inwoners 
van Heemstede daar waar no-
dig is, bij kleine klussen in en 
rondom het huis. Van het plak-
ken van banden van scootmo-
biels en rollators tot het indraai-
en van een ovenlampje, de man-
nen staan klaar.
Vertegenwoordigers van Pro-
vinciale Staten, Laila Driessen 
en Maria Eldering, kwamen met 
een VVD “logo” versierde taart 
om de heren eens lekker te ver-
wennen.
De VVD wil met deze actie aan-
dacht schenken aan het belang 
van sociale cohesie en klein-
schalige projecten die een po-
sitieve invloed hebben op de 
leefbaarheid in kleine gemeen-
schappen. Vaak zijn het eigen-
zinnige en hardwerkende indi-
viduen die fantastische initiatie-
ven op poten zetten, en de hele 
sfeer in een dorp, buurt of wijk 
ten goede veranderen.



Actie voor schoolplein 
Voorwegschool

Speelplein voor
Terra Encantada
In de favela Terra Encantada 
(“Droomland”) is grote behoef-
te aan een speelplaats voor de 
350 kinderen die deelnemen 
aan Preparar. Het is deze speel-
plaats die de Voorwegschool wil 
helpen realiseren. Op de speel-
plaats zal ook een watertoren 
worden gebouwd die de 800 fa-
milies die in de favela leven van 

schoon (drink) water zal voor-
zien. De watertoren zal tevens 
dienstdoen als klimtoren.

Kunst & Kids
De komende 10 weken zal de 
school in samenwerking met 
haar leerlingen allerlei acties 
ondernemen. Zo zullen de kin-
deren een groot kunstwerk gaan 
maken onder leiding van de Ne-
derlandse kunstenaars Jeroen 

Heemstede - Op donderdag 26 maart zullen de negen jonge-
ren van de percussieband Batuque & Batucada  afro-Brazi-
liaanse beats, percussie, samba, capoeira, moderne dans en 
funk laten horen op de oudste school van Nederland, de Voor-
wegschool in Heemstede. Dit optreden is de start van een 
actie van de school, waarbij fondsen worden geworven voor 
het nieuwe schoolplein van de school, maar ook voor de in-
richting van een speelplein in de sloppenwijk Terra Encanta-
da (Droomland) in Rio de Janeiro, Brazilie. Het speelplein in 
Rio is een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma 
Preparar (“Voorbereiden”) van de Braziliaanse NGO IBISS. De 
Voorwegschool wil met deze actie, waarbij alle leerlingen be-
trokken zullen worden, inhoud geven aan de visie van de Voor-
wegschool, die niet alleen de kwaliteit van de lesstof en het 
onderwijzend personeel betreft, maar ook de sociaalmaat-
schappelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Koolhaas en Dre Urhahn, be-
kend van het Favela Painting-
project, die de afgelopen jaren 
in de favela’s van Rio de Janei-
ro gigantische muurschilderin-
gen hebben gemaakt (ww.fa-
velapainting.com). Hoogtepunt 
van de actie is een wervelend 
Braziliaans Zomerfeest op za-
terdag 13 juni 2009. Tijdens dit 
feest zullen o.a. aanwezig zijn 
Nanko van Buuren, oprichter en 
directeur van IBISS, en Mayra 
Avellar Neves, een IBISS mede-
werker die op 4 december 2008 
in de Ridderzaal in Den Haag 
de Kindervredesprijs ontving uit 
handen van Bisschop Desmond 
Tutu (winnaar van de Nobelprijs 
voor de Vrede) voor haar werk in 
de favela’s.

Foto: Batuque & Batucada
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De Overplaats door Katinka Krijgsman.

Tulpen komen 
uit Turkije

Heemstede - Achter de 
vertrouwde bol- en knol-
gewasjes zit een heel ver-
haal. Tulpen komen oor-
spronkelijk uit Turkije en 
weet u waar de andere 
gewassen oorspronkelijk 
vandaan komen? Expert op 
dit gebied bij Landschap 
Noord-Holland, Ron Dam, 
neemt u op vrijdagoch-
tend 27 maart van 10.00 
tot 11.30 uur mee langs de 
stinsenplanten die groei-
en en bloeien op de Over-
plaats tussen Bennebroek 
en Heemstede. Stinsen-
planten groeien vooral op 
oude landgoederen, bui-
tenplaaten en in klooster-
tuinen waar ze soms al in 
de achttiende eeuw zijn 
aangeplant. Sneeuwroem, 
gevlekte aronskelk, slan-

gelook, voorjaarszonne-
bloem en de wilde en ster-
hyacint zijn op de Over-
plaats te bewonderen. 
Gaat u gezellig mee?

We verzamelen bij de in-
gang van speeltuin Lin-
naeushof aan de Glip-
perweg op de grens van 
Heemstede/Bennebroek. 
Aanmelden is noodzake-
lijk en kan bij de Informa-
tieWinkel van Landschap 
Noord-Holland, tel. 088-
006 44 55. De kosten be-
dragen 5,50 euro, Bescher-
mers betalen 3,50 euro en 
kinderen tot 12 jaar 2,50 
euro. 

Alle buitenactiviteiten in 
Noord-Holland staan op 
www.natuurwegwijzer.nl

Heemstede en de crisis
Heemstede - Onder auspici-
en van de collegepartijen VVD, 
PvdA en het CDA is een avond 
belegd in het raadhuis waar po-
litici, burgers en bedrijven kon-
den meepraten over maatrege-
len ter verlichting van de huidi-
ge crisis. Zo die al zichtbaar is in 
Heemstede. Wat zijn de effecten 
voor Heemstede en welke bij-
drage kan Heemstede leveren 
aan het verzachten van de pijn.

De avond werd ingeleid door 
Gijs Oskam medewerker bij de 
Vereniging Nederlandse Ge-
meenten. Het viel op dat deze 
belangenclub van gemeenten 
zelf geen voorstellen doet om 
eens in het eigen gemeentelijke 
vlees te snijden..
Aan de negatieve kant voorspel-
de Oskam dat de Rijksuitkering 
wel eens kan verminderen, tenzij 
het Rijk meer gaat uitgeven. Stij-
gen de rijksuitgaven dan stijgen 
de uitkeringen uit het gemeen-
tefonds mee. Niet zo vreemd dat 
zij daarom vragen om een extra 

investeringsimpuls vanuit Den 
Haag. De (bouw)grond zal min-
der waard worden, sponsoren 
voor de sport zullen afhaken en 
er zal minder geld komen voor 
stimuleringsmaatregelen.

Voordelen ziet de VNG door la-
gere bouwkosten, besparingen 
bij aanbestedingen en het ge-
makkelijk opvullen van gemeen-
telijke vacatures.
De VNG vraagt het Rijk om niet 
te bezuinigen op de uitgaven, 
meer ruimte voor investerin-
gen, tekorten toe te staan, min-
der controle op de eigen huis-
houding en tenslotte het mogen 
verhogen van de OZB.
De reactie vanuit de Heem-
steedse politiek waren verschil-
lend. De VVD pleitte om te blij-
ven investeren in de bouw. De 
liberalen willen in tegenstelling 
tot de VNG de OZB juist verla-
gen of bevriezen. Het CDA ver-
wacht structurele bezuinigin-
gen op het gemeentefonds, be-
zuinigen in Heemstede willen zij 

nu nog niet. Ook de al geplan-
de investeringen in 2009 en 2010 
moeten doorgaan,  zoals de re-
constructie van de Binnenweg.
De PvdA wil juist de OZB op-
trekken, maar deden vooral een 
beroep op de andere partijen af 
te stappen van hun eigen stok-
paardjes.

Winkelierster Mariska Kaptein 
had de indruk dat de omzet-
verliezen bij de één groter wa-
ren dan bij de ander. In haar ei-
gen zaak merkte zij in september 
2008 al een lichte teruggang in 
de bestedingen. Zij riep de po-
litici op om de renovatie van de 
Binnenweg zo snel mogelijk af te 
maken.
Zet maar extra ploegen in zo-
dat de winkeliers zo kort moge-
lijk hinder ondervinden. Maas 
(PvdA) was voor marktwerking, 
alleen de sterke zaken blijven 
over. Het CDA steunde het voor-
stel om haast te maken met de 
renovatie. De VVD wilde zich fo-
cussen op het parkeren want 
zonder voldoende parkeerplaat-
sen geen gezond winkelbe-
stand.

Kennedy in Bennebroek
Bennebroek - Nederlanders 
zijn internationaal behoorlijk 
bekend. Nederlandse toeris-
ten vallen meestal niet op door 
hun zwijgzaamheid, maar pro-
fessionele en amateur politici 
(en daarvan zijn er 15 miljoen in 
dit land!) hebben een nog ster-
kere reputatie: ze weten pre-
cies hoe het elders in de wereld 
zou moeten gaan, wie de schuld 
heeft, etc. 

James Kennedy, Amerikaan van 
komaf en thans hoogleraar ge-
schiedenis aan de Universiteit 

van Amsterdam laat zijn licht 
hierover schijnen bij het Tref-
puntcafé in Bennebroek op vrij-
dag 3 april. Daar zal hij eens la-
ten horen wat anderen van ons 
denken. Daarna kan iedereen 
zeggen wat hij verkeerd begre-
pen heeft…

Het Trefpuntcafé (achter de Prot. 
Kerk aan het Akonietenplein) 
opent zijn deuren om acht uur ’s 
avonds. Om ca. half negen komt 
de speciale gast aan het woord. 
Toegang is vrij- alle politici en 
betweters welkom!

Collecteweek fonds gehandicaptensport
Regio - Van 29 maart tot en met 
4 april collecteert Fonds Gehan-
dicaptensport voor de gehan-
dicapte sporters in Nederland. 
Ook dit jaar zetten vele enthou-
siaste vrijwilligers zich weer in 
en gaan als collectant langs de 
deur. Sport maakt je lichamelijk 
en mentaal sterk voor het da-
gelijks leven en is juist daarom 
voor mensen met een handicap 
essentieel. Fonds Gehandicap-

tensport is het enige Fonds dat 
zich inzet om sport voor alle ge-
handicapten mogelijk te maken 
en om sportmogelijkheden kwa-
litatief en kwantitatief te verbe-
teren. Uit de collecteopbrengst 
worden jaarlijks honderden pro-
jecten gefinancierd om sport 
voor mensen met een handicap 
mogelijk te maken. Het Fonds 
stelt subsidies beschikbaar 
aan (sport)organisaties zonder 

winstoogmerk voor de aanschaf 
van speciaal sport- en spelma-
teriaal, de financiering van 
sportevenementen en de reali-
satie van bouwtechnische aan-
passingen aan sportaccommo-
daties. Vindt u ook dat iedereen 
de gelegenheid moet krijgen om 
te kunnen sporten? Draag dan 
uw steentje bij aan de jaarlijkse 
collecte van Fonds Gehandicap-
tensport.
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Heemstede – Eddie Lau 
is de eigenaar van het Chi-
nees Specialiteiten Restau-
rant Asian Delights aan het 
Roemer Visscherplein. In de 
hal staat een imposante ka-
le man met een dikke buik 
en een altijd vrolijke lach. 
Zijn lange oorlellen duiden 
op een aristocratische af-
komst. Het is de Chinese 
Boeddha die zorgeloos en 
gelukkig door China zwierf, 
vaak omringd door kinde-
ren. Hij wordt vereerd als 
volksheld, vruchtbaarheids-
god, en brenger van geluk. 
Hij zwerft nog steeds over de 
wereld als een tastbare beel-
tenis van onbezorgd geluk. 
Eddie Lau spiegelt zich wel 
eens aan deze Boeddha als 
tijden wat tegenzitten. Want 
tijdens de renovatie van de 
Zandvoortselaan was zijn 
restaurant moeilijk te vin-
den en nog hebben klan-
ten er moeite mee om te zien 
hoe ze moeten rijden. Par-
keren is er ook niet makke-
lijker op geworden. Hij had 
gehoopt dat na de opening 
van de vernieuwde Zand-
voortselaan het  weer beter 
zou gaan, maar hij komt er 
met Boeddha niet uit wie nu 
eigenlijk de schuldige is. De 
veranderingen rondom het 
Roemer Visscherplein of de 
kredietcrisis! Boeddha blijft 

lachen en Eddie glimlacht 
mee. Of is het de Chine-
se maaltijd die in sommige 
supermarkten te koop zijn. 
Volgens Eddie Lau moet je 
Chinees eten zo vers moge-
lijk eten en Boeddha is het 
helemaal met hem eens. Chi-
nees eten haal je bij de Chi-
nees! Met flinke porties waar 
je makkelijk met drie man 
meer dan genoeg aan hebt. 
Kijk maar eens naar zijn be-
proefde maandmenu`s. In 
april mini loempia`s, kroe-
poek, babi pangang, kipker-
ry, saté en twee keer rijst. 
Warm, vers en snel voor 18 
euro.
Eten in het restaurant heet 
echt dineren in een stijlvol-
le Chinese ambiance met 
donkere meubelen, spiegel-
wanden met geëtste Chi-
nese bloemen en tafel- 
linnen. Met Eddie Lau als uw 
gastheer en gastvrouw Tin-
Tai Lau laten zij u genieten 
van de eeuwenoude Chine-
se keuken met de meest ver-
fijnde gerechten uit Canton, 
Szechuan en Peking.

Asian Delights is geopend 
maandag t/m vrijdag van 16 
tot 22 uur en op zondag en 
feestdagen van 12 tot 22 uur. 
Voor reserveren kunt u bel-
len: 023 5422379.
Ton van den Brink

Restaurant Asian Delights, 
lachen met Boeddha

Heemsteeds Jeugdorkest naar festival
Heemstede - Het is al weer eni-
ge tijd geleden dat het Heem-
steeds Jeugdorkest werd uitge-
roepen tot ‘meest veelbelovende 
jeugdorkest’. Die kwalificatie be-
haalde het orkest in 2005 op het 
Concours in Maasbracht. Ver-
volgens verlieten door verschil-
lende omstandigheden enkele 
jeugdleden het HJO; een aantal 
van hen stroomde door naar het 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede. Maar in alle instrumen-

tengroepen zitten weer voldoen-
de kinderen (en enkele oude-
re beginnende musici) om een 
boeiend repertoire op te bou-
wen. De tijd is dus rijp voor een 
nieuwe test. 
Op zondag 29 maart zal het 
Heemsteeds Jeugdorkest dan 
ook deelnemen aan het LOF 
2009. Dit LeerlingenOrkesten-
Festival wordt voor de 25e keer 
georganiseerd door het Heilooër 
Harmonie Orkest Caecilia.

Het Heemsteeds Jeugdorkest 
zal zijn uiterste best doen de be-
lofte uit 2005 waar te maken!

Het Heemsteeds Jeugdorkest 
is het leerlingenorkest van het 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede. Repetities op maanda-
gen van 17.30 tot 19.00 uur in de 
Pinksterkerk aan de Camplaan 
in Heemstede.
Voor meer informatie: sbo-
heemstede.nl

Lente bokbierfietstocht 
wordt een groot feest
Heemstede - De lente bokbier-
fietstocht heeft door het mooie 
weer van afgelopen weekend 
een grote voorinschijf-impuls 
gekregen.
Bij de 1ste Aanleg zijn vele voorin-
schrijvingen gedaan. Opvallend 
is dat de fietstocht steeds meer 
het karakter krijgt van een fami-
lie fietstocht en zeker niet van 
een kroegentocht op de fiets. 
De fietstocht die in 2003 door 
een aantal enthousiaste café 
uitbaters werd opgezet om het 
herfst en lente bokbier te pro-
moten heeft een grote bekend-
heid gekregen in de wijde regio. 
Destijds waren het 7 café’s die 
gezamenlijk een overweldigen-
de 550 deelnemers op de fiets 
kregen. Daarna is dit aantal 
gestegen tot vaak ruim boven 
de 2000 fietsers. De organisa-

tie heeft enkele tochten geleden 
maatregelen genomen om de 
groei te beperken om de tocht 
organisatorisch te kunnen blij-
ven bolwerken. De 1ste Aanleg 
kan dankzij de medewerking 
van de gemeente gebruik ma-
ken van het nabij gelegen par-
keerterreintje aan de Kerklaan 
waar de inschrijving, bars, extra 
toiletten en een DJ klaarstaan 
voor de grote groep fietsers. 
Voor de lentetocht van zondag 
29 maart a.s. verwacht de or-
ganisatie maximaal 1500 deel- 
nemers. 
De combinatie van bokbierlief-
hebbers die eens op de fiets 
springen en fietsliefhebbers die 
eens langs de mooie horecalo-
caties fietsen maakt van de tocht 
een groot feest. De oranje fiets-
vlaggetjes, groetende, zwaaien-

de fietsers overal waar je kijkt in 
Kennemerland en de gratis cu-
linaire verrassings versnapering 
bij ieder café hebben de bokbier-
fietstocht gemaakt tot een niet 
weg te denken evenement. Cafe 
de 1ste Aanleg verrast de fietsers 
deze tocht op een tapa schaal-
tje hartige lekkernijen en om de 
stemming erin te houden zorgen 
2 DJ’s voor fiets vitaminen van 
de jaren 60 tot de 90’s. Inschrij-
ven kan bij cafe de 1ste Aanleg 
aan de bar. Voorinschrijven 6,50 
euro en op de dag zelf 7,50 euro. 
U ontvangt de bokbier fietsvlag, 
een stempelkaart en een lekke-
re versnapering op iedere locatie 
Heeft u nog een oude vlag? Dan 
krijgt u 1 euro korting. De deel-
nemende café’s zijn: 1ste Aan-
leg- Heemstede, Flapcan- Haar-
lem, Bartje- Santpoort, Mideloo- 
Driehuis en Koops- Haarlem. Er 
is op zondag 29 maart een open 
start tussen 12 en 14 uur en de 
fietsers worden weer terug ver-
wacht bij de 1ste Aanleg om 
uiterlijk 19.00 uur.

Zandvoortselaan in beweging...

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met Yolanda van 
den Brink of José van Duin, dins-
dag t/m donderdag van 9-12 uur: 
023–5483824. Op onze website 
www.vrijwilligerswerkheemste-
de.nl kunt u nog veel meer leu-
ke vacatures vinden!

DJ of zelf muziek maken
Bent je ook zo gek op muziek! 
De bewoners van de Hartekamp 
zoeken een enthousiaste DJ die 
Nederlandstalige verzoeknum-
mers voor ze wil draaien. De mu-
ziekinstallatie en de cd’s staan al 

klaar. Of vind je het juist leuk om 
voor mensen te spelen als solist 
of duo. Het gaat er niet om hoe 
‘goed’ je speelt, maar om het ple-
zier en de sfeer die je weet over 
te brengen met het instrument.

Telefoonmedewerker
Een telefonische hulplijn zoekt 
vrijwilligers die telefoondiensten 
draaien van vier uur waardoor 
de hulplijn 24 uur per dag open 
is. Kunt u een luisterend oor bie-
den aan mensen die behoefte 
hebben om over hun zorgen en 
problemen te praten, dan bent 
u de juiste persoon. Wat vragen 
we: goede luistervaardigheid, 
belangstelling voor mensen, ver-

draagzaamheid en voldoende le-
venservaring. Er wordt een trai-
ning verzorgd voor vrijwilligers.

Computerfreaks
Is computeren uw hobby en vindt 
u het leuk om uw kennis over te 
dragen? Grijp uw kans!
Voor diverse organisaties zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers die 
graag met de computer bezig te 
zijn en anderen willen leren hoe 
ze spelletjes moeten spelen met 
de Wii spelcomputer. Of wilt u 
juist cursus – en computerbe-
grippen uitleggen zodat senioren 
in het intercafé ook weer hele-
maal bij de tijd zijn. Misschien is 
een website up-to-date houden 
ook wel een leuke uitdaging. Het 
kan allemaal! 



Heemstede - Alkemade en 
Bloemen staan garant voor tra-
gi-komisch theater. 
Hilarische en schrijnende scènes 
volgen elkaar op, waarin zwart-
gallige humor de boventoon 
voert. Over het menselijk onver-
mogen, over gefrustreerde, zieli-
ge, onredelijke, domme en treu-
rige mensen. Over hoe bloed-
mooi diepe ellende kan zijn. 
Ze zijn inmiddels met niemand 
te vergelijken. Hun vorige pro-
gramma was volgens de pers 
‘om in een gouden lijstje te zet-
ten’. 
Met Wij willen ook naar huis 
gaan ze voor platina.
Alkemade en Bloemen zijn meer 
dan alleen cabaretiers. Ze zijn 
ook vaste tekstschrijvers voor 
het radioprogramma Spijkers 
met Koppen, wekelijks te zien in 
het programma van Jack Spij-
kerman als panel, Roel Bloemen 
als John de Mol en Leo Alkema-
de als Robbie in de film en serie. 
Shouf Shouf. Maar bovenal ma-
ken de heren Theater. 
Meer info: www.alkemadeen-
bloemen.nl

Wanneer?
Vrijdag 3 april is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro. CJP/65+ euro 14,50. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.
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Cabaret Alkemade en Bloemen

Wij willen ook naar huis

Uitverkocht
Heemstede - De volgende voorstellingen in Theater De 
Luifel zijn uitverkocht: 

• Wereldband met Proeftijd op 10 april;
• Kees Torn met Einde Verhaal op 18 april;
•   Wivineke van Groningen en Debby Petter met Hexen en  

Mijn Man op 19 april;
• Eric van Sauers met Ridder op 25 april;
• Dolf Jansen met Altijd Verder op 15 mei.

Foto: Joachim Baan

College Hageveld genomineerd 
voor de Radio 538 Schoolawards

Ook dit jaar zijn Radio 538 DJ 
Frank Dane en de Koninklij-
ke Luchtmacht op zoek ge-
gaan naar de leukste middelba-
re school van Nederland. Via de 
site van Radio 538 konden leer-
lingen zich inschrijven en vertel-
len waarom hun school de leuk-
ste is. De scholen met de mees-
te stemmen zijn geselecteerd 

voor de verkiezing. De winnaar 
wordt op vrijdag 3 april bekend-
gemaakt tijdens de Radio 538 
Schoolawards in de Jaarbeurs in 
Utrecht met optredens van Nick 
& Simon, Kate Ryan, Dio, Quin-
tino, Nikki, Fouradi, EliZe én na-
tuurlijk de DJ’s van Radio 538. 
 
Dit jaar maken de scholen niet 

Heemstede – Radio 538 DJ Frank Dane heeft in zijn radiopro-
gramma bekendgemaakt dat het Atheneum College Hageveld 
uit Heemstede is genomineerd als één van de vijf allerleuk-
ste scholen van Nederland. Op donderdag 26 maart bezoekt 
hij samen met zangeres EliZe in de grote pauze het Athene-
um College Hageveld om deze te beoordelen op verschillen-
de opdrachten.

alleen kans op de award voor 
leukste school, maar ook voor 
de leukste leraar en lerares. Ook 
nieuw dit jaar zijn de awards voor 
de hunk, babe en leukste con-
ciërge van de school. De leuk-
ste school van Nederland wint 
niet alleen de award, maar ook 
een vet schoolfeest met beken-
de artiesten en natuurlijk de Ra-
dio 538 DJ’s.
 
Frank Dane is elke maandag- tot 
en met donderdagavond te be-
luisteren van 21 uur tot 24 uur.
De Radio 538 Schoolawards zijn 
Airpowered by de Koninklijke 
Luchtmacht. Eén team. Eén taak.

Openingstoernooi bij 
Tennisvereniging Bennebroek
Bennebroek - Het Openings-
toernooi van TV Bennebroek zal 
op zondag 29 maart plaatsvin-
den om 9.30 uur voor de jeugd 
en om 13.00 uur voor de se-
nioren. De vrijwilligers van de 
club hebben op 18 maart her-
nieuwd kennis gemaakt met het 
gravel. Als dank voor hun bij-
drage aan de vereniging wer-
den zij verwend met een uitste-
kende maaltijd en een drankje, 
verzorgd door Jacques en Ja-
cintha.Alle jeugdleden kunnen 
meedoen met het openings-
toernooi op 29 maart. Inschrij-
ven is niet nodig, maar je moet 
wel op tijd om 09.30 uur aanwe-
zig zijn om ingedeeld te worden. 
Voor de senioren is aanmelding 

voor het openingstoernooi wel 
verplicht. Meer informatie op 
www.tvbennebroek.nl . Nieuwe 
(jeugd)leden zijn welkom. Schrijf 
u in en maak kennis met de ver-
eniging en haar leden tijdens het 
openingstoernooi!

Expositie Rob Elsinger
Heemstede - Rob Elsinger is 
geboren in 1943 in het Limburg-
se Weert, maar vanaf zijn zesde 
jaar woonachtig en werkzaam 
in Haarlem. Een Haarlemmer 
dus.  Van jongs af aan is hij be-
zig geweest met het maken, ont-
werpen en uitvoeren van zelf-
verzonnen dingen. Vandaar ook 
zijn keuze om in het onderwijs te 
gaan. Hij heeft gedurende ruim 
veertig jaar de vakken tekenen, 
handvaardigheid en CKV onder-
wezen. Daarbij was hij buiten de 
schooluren actief met de leer-
lingen bezig met o.a. excursies, 
projecten en theaterhappenings. 
Veel energie en creativiteit ging  
daar in zitten en zodoende bleef 
er weinig tijd over om zelf aan de 
slag te gaan. Nu echter het werk 
gedaan is, heeft hij de draad van 
het zelf doen weer opgepakt. 
Daarbij is de keuze van het ma-
teriaal enerzijds bijzonder -gips-
plaat waarop met acryl geschil-
derd is- ,maar anderzijds volle-
dig passend bij de combinatie 
van disciplines (twee- en drie-
dimensionaal werk in één) waar 
hij al een leven lang mee bezig 
is. Het is en blijft een zoektocht. 
De geëxposeerde werkstukken 
zijn de tastbare beelden van een 
nog lang niet voltooid zoekpro-
ces naar de voor hem ultieme 
wijze van vormgeven. Het is ech-
ter een begin. Hij vindt het span-

nend om te ervaren hoe ande-
ren zijn gedachtegoed zullen er-
varen. Want, het realistisch aan-
doende werk, bevat vele verbor-
gen symbolen en verhaal lijnen. 
Achter elke waarheid en wer-
kelijkheid schuilt immers altijd 
wel een verborgen bedoeling of 
boodschap.

Het schilderij op de afbeelding 
heeft als titel “De groene Phoe-
nix”. Dit werk heeft hij gemaakt 
n.a.v. de hype rond het optreden 
van Al Gore. De problemen rond 
de aardse biotoop zijn niet mis te 
verstaan. Er zijn vele ingewikkel-
de zaken aan de orde. Bewust-
wording en daadkracht is wat 
noodzakelijk is. Maar alles wat 
gesproken en geschreven wordt, 
getuigt ook van de menselijke 
zelfoverschatting. Alsof de mens 
de aarde kan maken en/of bre-
ken. Alsof de planeet zelf daarbij 
niets in te brengen heeft. Van-
daar de afbeelding. Uit een hoop 
afval, in dit geval groen van kleur 
en met hier en daar wat verwij-
zingen naar de Amerikaanse 
milieu goeroe,  ontstaat weer 
nieuw, prachtig, leven. Want de 
kosmische cyclus zal doorgaan. 
Met of zonder mensen.
Dit is tevens een voorbeeld van 
de manier waarop hij werkt en 
zijn onderwerpen probeert weer 
te geven.

Mexicaans 
eten maken
Heemstede - Een keer per 
maand op vrijdagavond met el-
kaar koken en eten is heel ge-
zellig! Bij Cook - eat - meet & 
greet kunnen tieners van 11 tot 
14 jaar lekker koken, samen 
eten, opruimen en gratis blij-
ven hangen bij ’t Is weer Vrijdag. 
We gaan op vrijdag 3 april een 
Mexicaanse maaltijd maken. 
Kosten 5,- euro.
Geef je snel op: (023) 548 38 28, 
plexat@casca.nl.
De eerstvolgende Cook - eat - 
meet & greet  is bij Casca op 
vrijdag 8 mei van 18.00 tot 20.00 
uur in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kijk ook eens op 
www.casca.nl voor alle activitei-
ten voor jongeren.

Avondje Chillu
Heemstede – ‘t Is weer Vrijdag: 
dé vrijdagavond voor tieners bij 
Casca!
Na de Mexicaanse maaltijd bij 
de Cook – eat – meet & greet 
gaan we lekker een avond-
je chillu bij Plexat op vrijdag 3 
april!  Gewoon lekker WII-en, 
poolen, airhockey en een beetje 
kletsen, dansen, lachen en wat 
je verder maar wil.
(Als je meedoet met koken mag 
je gratis blijven bij ‘t Is weer Vrij-
dag.)
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, van 20.00 tot 22.00 uur. De 
entree is 2 euro per avond. 
Kom je ook langs met je vrien-
den en vriendinnen voor een 
vette avond lol? 
Je hoeft je niet van tevoren op 
te geven.

Vrouw 
mishandeld
Heemstede – De politie hield 
vrijdag 20 maart, rond 01.00 uur, 
een 53-jarige inwoner van Heem-
stede aan. Hij had zijn vrouw 
mishandeld. De man is overge-
bracht naar een politiebureau en 
daar ingesloten voor verhoor.
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Heemstede – Zon, grillige Maartse buien en 
storm. Het weer op 24 maart vertoonde veel over-
eenkomsten met de AEX. Welke kant deze laatste 
opgaat is onzeker, maar graag volgen we het ad-
vies van politici en economen. We moeten uitbun-
dig gaan kopen en het liefst dichtbij huis. Daar 
heeft de Heemsteedse vrouw niet zoveel moeite 
mee, zou je zeggen. Met de voorjaarsmodeshow 
van Reyngoud werd het goede voorbeeld gege-
ven: spring is in the air en dat zag je aan de nieu-
we modellen. Eigenaar Mea Klay praatte als van-
ouds de show vlotjes aan elkaar. Zij vertegen-
woordigt de derde generatie van modezaak Reyn-
goud, die al tachtig jaar in Heemstede gevestigd 
is. Sinds vijftien jaar staat zij aan het hoofd van 
een hecht verkoopteam. Samen de inkoop doen 
en de combinatie van kledingmerken is hun ge-
heim. Drie modeshowsshows op één dag is top-
sport en kost tijd, inzet en energie van alle mede-
werkers. “Het begint met de keuze van de te sho-
wen modellen. Vervolgens zoeken we de schoe-
nen erbij van het schoenenhuis van Carel van der 
Meer. We besteden veel zorg aan accessoires zo-
als riemen, tassen, shawls etc. Dan gaan de man-
nequins alles doorpassen en wordt de volgorde 
bepaald”, aldus Klay. De moeite was niet vergeefs, 
want de show werd goed bezocht.

Het wordt fleurig deze zomer. Turquoise, groen, 

kobaltblauw en fuchsia beheersen het mode-
beeld. Wit als basis is prominent aanwezig in de 
kleding. Ook de witte lange shawl is een terug-
kerend detail, lang gedragen of eenmaal om de 
hals geslagen. Merken als Basler, Taifun en Ger-
ry Weber zijn vaste toppers, maar ook de Neder-
landse labels Bandolera, Expresso en Stroke zijn 
goed vertegenwoordigd. Sao Paulo heeft de allure 
van een internationaal merk, maar komt eveneens 
uit eigen land. Elegante en uitgesproken vrouwe-
lijke mode. Dat kan ook gezegd worden van het 
Belgische modehuis Marie Méro. Zwierige jurk-
jes en uitbundige lange rokken in combinatie met 
pumps van dierenprint werden geroutineerd ge-
showd door de vaste mannequins Anita, Atie, Ve-
ronique en Paula.
Verder te zien waren wijde broeken, driekwart en 
7/8 broeken. Jeans zijn heel belangrijk dit voorjaar 
en terug te vinden in broeken en jasjes.
Mea Klay: “Het imago van Reyngoud is in de loop 
der jaren veranderd van mode voor de vrouw op 
leeftijd naar tijdloze mode voor moeder en doch-
ter. Wij bieden betaalbare mode voor iedere leef-
tijd vanaf dertig jaar. De combinatie van elegant 
en nonchalant en de verschillende modemerken 
houdt het spannend.”
Reyngoud mode is gevestigd aan Binnenweg 121 
in Heemstede.
Mirjam Goossens

Modeshow van Reyngoud
goed voor de economie



teruit spijkert! Met service geven 
heeft Bob Lahnemann in vijftien 
jaar tijd veel vaste klanten gekre-
gen. Het team van vakmensen is 
goed op elkaar ingespeeld, wer-
ken veilig en zijn VCA gecertifi -
ceerd . Veilig werken is nodig als 
je installeert, repareert, vervangt 
en planmatig onderhoud pleegt. 
Onlangs heeft hij een specia-
list VC verwarming in dienst ge-
nomen die thuis is in alle mer-

mensen willen hun woning aan-
passen. Blijven wonen waar je 
zit is fi nancieel aantrekkelijker, 
want met een verbouwing stop 
je een deel van het vermogen in 
eigen huis. Het vergunningen-
beleid is soepeler geworden en 
de overheid stelt zich steeds ge-
makkelijker op om verbouwin-
gen te stimuleren. Han Bank, al-
tijd in voor rake opmerking, stelt 
dat je bij verbouwen nooit ach-
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Cursus Lachyoga
Deze cursus waarin diverse lachtechnieken en 
oefeningen worden gecombineerd staat onder 
leiding van drs. Alida van Leeuwen. De lach-
spieren worden aan het werk gezet door oefe-
ningen zittend op een stoel. Met beperkingen 
wordt rekening gehouden. Cursusdagen: woens-
dag 15 en 29 april en 13 mei van 10.00-11.30 

uur in het voormalige gemeentehuis. Kosten zijn 
25,- euro incl. koffi e/thee. Aanmelden bij loca-
tie Bennebroek. 

Rode Kruis uitstapje Bollenvelden
Voor senioren die er niet meer zelf op uit kunnen 
wordt dit bustochtje georganiseerd op vrijdag 17 
april. Vertrek rond 12.30 uur en tegen 17.00 uur 
wordt u weer thuisgebracht. Kosten 6,- euro incl. 
koffi e/thee. Eventuele partners kunnen ook mee. 
Aanmelden bij locatie Bennebroek. 

Voorjaarskaarten maken 
Connie Nederstigt laat nieuwe technieken zien 
waarmee u originele kaarten met bijpassende 
envelop kunt maken. De workshop wordt ge-
houden op dinsdag 21 april van 9.30-11.30 uur 
in het voormalige gemeentehuis. Kosten 7,- euro 
incl. materiaal en koffi e/thee. Aanmelden vóór 
15 april bij locatie Bennebroek.  

Workshop bergwandelen/veilig de bergen in
Jan Boomsma (lid Veiligheidscom. Ned. Klim- en 
Bergsport Ver.) verzorgt een tweedelige work-
shop over o.a. wandeltechniek, uitrusting en 

veiligheid. Data: donderdag 23 april van 14.00-
16.00 uur in het voormalige gemeentehuis en op 
zaterdag 25 april van 10.00-12.30 uur in Re-
creatiegebied Spaarnwoude. Kosten: € 7,50 in-
cl. cursusboekje en koffi e/thee tijdens de eer-
ste bijeekomst. Aanmelden bij locatie Benne-
broek. 

Thee Plus-middag Fietstocht Zuidoost-Azië
2625 km fi etsen voor het goede doel! Hans 
en Jacqueline Groen en Jan en Phien Veen-
stra houden op maandag 27 april een presenta-
tie over hun recente fi etstocht door Thailand, 
Laos, Cambodja en Vietnam. I.s.m. met Rotary 
Haarlemmermeer-Schiphol is aan de tocht een 
sponsorproject verbonden t.b.v. een vroedvrou-
wenkliniek in Nepal. 
Locatie: Zorgcentrum Meerleven. Aanvang: 
14.45 uur.  Kosten: 3,- euro incl. koffi e/thee. 
Aanmelden bij locatie Bennebroek.

4, 7, 11, 18, 25 april - Nordic Walking 
Maandag 6 april  - Duinwandelen
Dinsdag 14 april - Fietstocht
Dinsdag 28 april - Voorjaarswandeling

Cursus Lachyoga

uur in het voormalige gemeentehuis. Kosten zijn 
25,- euro incl. koffi e/thee. Aanmelden bij loca-
tie Bennebroek. 

Rode Kruis uitstapje Bollenvelden
Voor senioren die er niet meer zelf op uit kunnen 
wordt dit bustochtje georganiseerd op vrijdag 17 
april. Vertrek rond 12.30 uur en tegen 17.00 uur 
wordt u weer thuisgebracht. Kosten 6,- euro incl. 
koffi e/thee. Eventuele partners kunnen ook mee. 
Aanmelden bij locatie Bennebroek. 

Voorjaarskaarten maken 
Connie Nederstigt laat nieuwe technieken zien 
waarmee u originele kaarten met bijpassende 
envelop kunt maken. De workshop wordt ge-
houden op dinsdag 21 april van 9.30-11.30 uur 
in het voormalige gemeentehuis. Kosten 7,- euro 

Bennebroek - Met deze rubriek wil Welzijn 

Bloemendaal, locatie Bennebroek senioren van 

Bennebroek en Vogelenzang informeren over 

activiteiten en zaken die voor hen van belang 

kunnen  zijn. U vindt ons aan de Bennebroe-

kerlaan 5 te Bennebroek. Tel. 023-5845300. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 11.30 uur. E-mail: bennebroek @wel-

zijnbloemendaal.nl

De naam Stichting Welzijn Ouderen Benne-

broek (SWOB) is verdwenen, maar de activitei-

ten worden door Welzijn Bloemendaal, locatie 

Bennebroek voortgezet. 

Kantoor gesloten

Op Goede Vrijdag 10 april en op 1 mei (na Ko-

ninginnedag) zal ons kantoor gesloten zijn.

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Bedrijven Bank Bouw en 
Lahnemann, een paar apart
Heemstede - Twee zelfstandi-
ge bedrijven met één en dezelf-
de aanpak. Bank Bouw is een 
Heemsteeds Bouwbedrijf aan 
de Patrijzenlaan 21 voor de par-
ticuliere markt en Lahnemann 
Loodgieters-en installatiebedrijf 
werkt vanaf de top van uw huis 
tot diep in de grond.  Persoonlij-
ke benadering van de klant, in-
leven in de wensen en uitvoe-
ren door een team van vakmen-
sen die van hun vak houden en 
nog trots kunnen zijn op wat zij 
afl everen. Voor beide bedrijven 
geldt dat deze vakmensen el-
kaar kennen en makkelijker re-
kening kunnen houden met hun 
werk. Samen hebben ze veel te 
bieden aan vakmanschap en er-
varing in de bouw en installatie-
techniek. Bij Bank Bouw BV is 
het KOMO gecertifi ceerde in-
stallatiebedrijf Bank Technisch 
Advies een belangrijk onderdeel. 
De certifi ceringen zijn de garan-
tie voor kwaliteit van uitvoering, 
geeft vertrouwen en Bank Bouw 
kan meedenken met het plan 
van aanpak en de kosten. Sa-
men een plan maken betekent 
meestal dat mensen tijdens een 
verbouwing gewoon in hun huis 
kunnen blijven wonen. 

Verbouwen of verhuizen
Kiezen voor een groter of kleiner 
huis liep tot voor  kort meest-
al uit op verhuizen. Met een to-
taal andere economische si-
tuatie denken veel mensen nu 
steeds meer aan het aanpassen 
van hun huis aan hun woonwen-
sen. Opgroeiende kinderen vra-
gen steeds meer ruimte, oudere 

ken CV installaties. Een profes-
sional waarmee Lahnemann bij 
u thuis kan komen. Beide be-
drijven, Bank Bouw en Lahne-
mann, de loodgieter en instal-
lateur, leveren beide traditioneel 
vakwerk en leren jonge mensen 
om te werken in een mooi vak, 
op een manier waarop ze het zelf 
geleerd hebben, alleen de steeds 
voortschrijdende techniek houdt 
iedereen scherp en helpt mee 
om effi ciënt uw woonwensen te 
vervullen. Bank Bouw is geves-
tigd aan de Patrijzenlaan 21B , 
tel 023 5297092 en Lahnemann 
Installatiebedrijf aan de Limbur-
glaan 6A, tel: 023 5281370. 
Ton van den Brink 

Voorjaars-
wandeling in 
Bennebroekse 

bos
Bennebroek – Stinsenplan-
ten als lentebode. Kom en ge-
niet van het voorjaarspracht! 
Zondag 5 april organiseert 
het IVN Zuid-Kennemerland 
een stinsenplantenwande-
ling in het Bennebroekbos 
en De Overplaats in Ben-
nebroek. Deze mooie land-
goederen staan nu vol met 
prachtige stinsenplanten die 
de lente aankondigen! 

Stinsenplanten zijn voor-
jaarsplanten. De naam ́ stins` 
komt uit het Fries, wat ´ste-
nen huis` betekent. In vroe-
ger tijden werden zij rond 
huizen van rijke mensen en 
op landgoederen geplant. 
Stinseplanten zijn ooit de re-
latiegeschenken van de ho-
gere stand geweest! Lang-
zamerhand verwilderen deze 
planten en groeiden ze ook 
in de vrije natuur. 

Verzamelen om 11.00 uur op 
de parkeerplaats van de Lin-
naeushof, Binnenweg, Ben-
nebroek. Parkeren 3 euro of 
elders parkeren. Duur: 1,5 
uur. Deelname is gratis! Meer 
informatie bij Hans Kerkhoff, 
023-5288577 of kijk op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Links Bob Lahnemann,
rechts Han Bank.



Wat zijn betaalkabalen?
Heemstede – U kent ze na-
tuurlijk wel, ons succesnum-
mer ‘kabalen’. Dat zijn de klei-
ne particuliere advertenties 
met tweedehands goederen 
te koop, gratis aangeboden of 
gevraagd. Ze worden grif ge-
lezen en staan tevens weke-
lijks op internet (www.heem-
steder.nl). Echter, niet alles 
‘past’ in zo’n gratis kabaal. 

Wat dan niet?
Als u bijvoorbeeld een tuin-
man vraagt of een oppas te-
gen betaling, woonruimte 
vraagt of andere onroeren-
de goederen: Dat mag niet in 
een gratis kabaal. Ook goede-
ren (bijvoorbeeld auto’s of an-
tiek) met een verkooprijs bo-
ven de 500 euro kunnen wij 
niet toestaan in een gratis ka-
baal. Natuurlijk kunt u het wèl 
in de Heemsteder plaatsen.

Hoe dan?
U vult dan de ‘normale’ kaba-

lenbon in die u terugvindt in 
de Heemsteder. Met dat ver-
schil dat u 10 euro bijsluit. Al-
leen bij ontvangst van dit be-
drag gaan wij over tot plaat-
sing. 

Waar stuurt u de bon
naartoe?
U knipt de bon uit en stuurt 
deze naar het hoofdkantoor 
van de Heemsteder: Vissers-
traat 10, 1431 GJ Aalsmeer. 

Vermeld ‘betaalkabaal’ op de 
enveloppe.

Wanneer niet?
Wanneer de tekst onleesbaar 
is, er geen telefoonnummer 
vermeld is of als er geen bij-
gesloten geld is, worden niet 
geplaatst.

Meer weten?
Bel naar de Heemsteder: 
0297-368671 of mail: redac-
tie@heemsteder.nl

pagina 12 de Heemsteder - 25 maart 2009

Nationale Sportweek

“Toe aan wat extra lichaamsbe-
weging? Maar u weet niet hoe, 
of waar? Het liefst bij u in de 
buurt en onder deskundige be-
geleiding? Doe dan mee met de 
Nationale Sportweek. Een week 
lang ruiken aan een beweeg-
vorm die bij u past. En nog leuk 
ook! TIP: Vraag uw buurvrouw, 
-man, vriend(in) of familie om 
mee te gaan, samen bewegen is 
tenslotte minstens zo leuk. 

Vanaf 18 april kunt u ruiken aan 
(hard)lopen, fietsen, zwemmen, 
dansen, gymnastiek, badmin-
ton, volleybal en diverse andere 
beweegvormen. Een week lang 
kunt u onder professionele en 
deskundige begeleiding starten 
met (meer) bewegen. Nieuws-
gierig naar het aanbod bij u in 
de buurt? Kijk dan op www.na-
tionalesportweek.nl of surf naar 
de website www.sportservice-
heemstedezandvoort.nl. Van-

af  5 april vindt u hier een over-
zicht van alle activiteiten tijdens 
de Nationale sportweek bij u in 
de buurt.
Wilt u meer weten over de sport 
mogelijkheden in Heemstede 
en/of Zandvoort? Aarzel dan 
niet en bel! Sportservice Heem-
stede-Zandvoort, Steffen van 
der Pol, telefoon: (023)-5740116 
of e-mail: svanderpol@sportser-
viceheemstedezandvoort.nl

Sportorganisaties
Verenigingen of sportorganisa-
ties die graag deel willen nemen 
aan de nationale sportweek in 
Heemstede en/of Zandvoort 
kunnen zich hiervoor aanmel-
den op de website van Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort. Hier 
vind u ook een draaiboek met 
daarin nuttige tips voor de spor-
taanbieders om er gezamen-
lijk een succesvolle week van te 
maken.

Heemstede - Van 18-24 april vindt de nationale sportweek 
plaats. Een ideaal moment om kennis te maken met allerlei 
sportmogelijkheden in Heemstede en Zandvoort. Daarom or-
ganiseert Sportservice Heemstede Zandvoort in samenwer-
king met het NOC*NSF, de KVLO, vereniging Sport en Ge-
meenten en vele sportaanbieders ‘de Nationale Sportweek’. 
Een week met allerlei Open dagen bij organisaties die een 
sportaanbod realiseren voor de inwoners van de gemeente 
Heemstede en Zandvoort. Maar niet alleen in Heemstede en 
Zandvoort, in héél Nederland zetten verenigingen hun deuren 
wagen wijd open voor iedereen die graag meer wil bewegen.

BC Bel Air
De beker wordt al 

gegraveerd...
Regio - Voor de vierde keer 
(donderdag 19 maart) heb-
ben Tine Posthuma en Irma 
v.Roosmalen een serie gewon-
nen en gaan met 400 punten 
aan de leiding in de compe-
titie. Hun voorsprong is 90 
punten op Liesbeth Warmer-
dam en Ans Pieters. Theo-
retisch zou het mogelijk zijn 
dat zij gelijk komen. Liesbeth 
en Ans moeten dan de laat-
ste serie winnen en Tine en Ir-
ma moeten laatste worden. De 
beker wordt al gegraveerd. De 
spanning in deze serie zat in 
de staart.  Theresia v.d.Horst 
en Matthieu Lommerse moes-
ten 58% halen om boven de 
47½% uit te komen. Matthieu 
nam zelfs een vrije dag om 
uitgerust aan de bridgetafel te 
komen en met een score van 
65,43% hebben zij het gered. 
Piet v.d.Raad en Jan Pieters 
hadden wat biedmisverstan-
den en kwamen uit op een 
score van 42,36%. Direct wer-
den de rekenmachines tevoor-
schijn gehaald en een zucht 
van verlichting want de elfde 
plek werd net nog gehaald. 
Marien en André Mesman de-
den nog een verwoedde po-
ging om het verblijf te redden 

in de A lijn. Met een score van 
51,04% kwamen zij wel boven 
de 47½% uit, maar bleven ste-
ken op plaats 12. Voor Lucie 
Doeswijk en Siem v.Haaster 
is een eind gekomen aan hun 
verblijf in de A lijn en daar wa-
ren zij niet rauwig om.
Ronald v.d.Holst deed het 
deze avond met Jaap Hart-
man en haalde een score van 
58,33%. De eerste plaats in de 
B lijn werd daarmee bereikt, 
maar het leverde geen promo-
tie op naar de A lijn. Deze se-
rie liet zijn partner Ali Boeder 
hem alleen spelen en dan is 
het reglement onverbiddelijk. 
Nellie en Niek Koopman trok-
ken zich daar niets van aan 
en kwamen uit op de tweede 
plaats zodat zij weer in de A 
lijn mogen acteren. Ook Han-
nie Koek en Yvon Tromp gaan 
weer promoveren. Yvon speel-
de de laatste wedstrijd met 
Anneke v.Vree en zij kwamen 
uit op een score van 51,39%, 
Hierdoor zakten Yvon en Han-
nie wel naar plaats drie. Dat 
scheelt weer een paar mees-
ter-punten. Ria en Ton Bruse-
ker profiteerden van de regle-
menten en gaan als vierde in 
de B lijn ook weer naar de A.

Bus- en Treinbedevaart 
naar Lourdes
Regio - Ongetwijfeld heeft u 
wel eens over Lourdes gehoord 
en misschien de wens uitge-
sproken om daar eens naar toe 
te gaan. 
In samenwerking met de Stich-
ting Organisatie Limburgse Be-
devaarten organiseert de Lour-
desgroep Haarlem en wijde om-
streken weer een bus- een trein 
en een vliegreis naar Lourdes.
In 2009 wordt voor de 10e keer 
de busreis uit Haarlem georga-
niseerd.
Dus een bijzondere gelegen-
heid om met ons naar Lourdes 
te gaan.
Ook omdat dit jaar het thema 
van Lourdes is ‘De Weg van Ber-
nadette’. 
Er zijn nog enkel plaatsen vrij.
De 10-daagse busreis is van 3 
tot 12 juni. (Bij voldoende deel-
name).
Of een 9-daagse reis (zonder 
Parijs). Vertrek vanuit Haarlem.
Er worden mooie plaatsen in 

Frankrijk bezocht, o.a Reims, 
Nevers, waar Bernadette ligt op-
gebaard en Rocamadour.
Op de terugweg brengt u een 
dag door in Parijs. Voor deze reis 
moet u redelijk goed kunnen lo-
pen.
De treinreis is van 24 septem-
ber tot 1 oktober. Vertrek vanuit 
Haarlem. 
De vliegreis van 25 tot 30 sep-
tember. Vertrek vliegveld Eind-
hoven
Aan deze reizen kunnen ook 
mensen deelnemen die niet zo 
goed ter been zijn.
Trein- en vliegtuigpelgrims lo-
geren in hetzelfde hotel in Lour-
des.
Bovenstaande reizen worden 
begeleid door de vrijwilligsters 
van de Lourdesgroep.
Voor het aanvragen van een bro-
chure en inlichtingen kunt U te-
recht bij:  Riet Wempe, tel.  023  - 
5372847 of Henny Kuip, tel.  023  
- 5354618.

Parkeer-
excessen in bos
Heemstede - Veel bewoners, 
weggebruikers en bezoekers 
van Groenendaal hebben de 
afgelopen weken geklaagd 
over parkeerexcessen op en 
rond de Sportparklaan en het 
Groenendaalse bos. Daarom 
heeft de politie zondag op de-
ze plaatsen parkeercontroles 
gehouden. Hierbij zijn in totaal 
40 bekeuringen uitgeschre-
ven voor mensen die hun auto 
niet op de juiste wijze hadden 
geparkeerd. Gezien het gro-
te aantal foutparkeerders zal 
er de komende weken vaker 
worden gecontroleerd en zo-
nodig ook bekeurd.

89 Waar 50 mag
Heemstede -  De politie heeft 
een snelheidscontrole  ge-
houden op de Herenweg op 
woensdag 18 maart tussen 
19.15 en 21.55 uur. Ze contro-
leerde 1.327 voertuigen. 191 
hardrijders zijn bekeurd. De 
hoogste  snelheid werd ge-
klokt op 89 km/uur; op de He-
renweg geldt een maximum-
snelheid van 50 km/uur.

113 Km per uur 
op Rijksstraatweg
Bennebroek - Op de Rijks-
straatweg heeft de politie 
woensdag 18 maart tussen 
19.45 en 21.45 uur het ver-
keer gecontroleerd op snel-
heid. Van de 658 passanten 
reden 146 bestuurders te snel: 
zij krijgen hun bekeuring  toe-
gezonden. De hoogstgeme-
ten snelheid was 113 km/uur, 
waar een maximum snelheid 
geldt van 50 km/uur.

Wandelaars drinken koffie met elkaar
Heemstede - Op dinsdag 14 
april start bij Casca het  nieu-
we seizoen van Lenn Sanders’ 
Wandelclub voor 55-plussers. 
Wandelen is goed voor de ge-
zondheid en met elkaar is het 
ook heel gezellig. Bovendien 
heeft Lenn altijd wel iets leuks 
of onderhoudends te vertellen 
over het gebied waar gewan-
deld wordt. De Wandelclub trekt 
er twee keer per maand op uit. 
Elke keer wordt tussen de 5 en 
15 km in de natuur gewandeld. 
Per keer betaalt u 2,00 euro. Een 
lidmaatschap voor een heel sei-

zoen (van april tot en met no-
vember) kost 16,- euro. Vooraf-
gaand aan het nieuwe wandel-
seizoen is er een gezellige kof-
fieochtend waar u met elkaar en 
Lenn kunt kennis maken en u 
kunt inschrijven. De koffieoch-
tend is op dinsdag 7 april om 
10.30 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. En-
tree en koffie zijn gratis. 
Opgeven kan bij de receptie van 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen van 
9 – 12 uur, tel: 023- 548 38 28 
kies 1.

Kinderdisco
Heemstede - Ja, de kinderdisco 
is er weer! Neem al je vriendjes 
en vriendinnetjes mee! Dansen, 
rennen, springen, snoepjes, limo 
en de leukste liedjes van het mo-
ment! Een echte DJ staat aan de 
draaitafel en disco-verlichting. 
Ouders mogen in het begineven 
mee naar binnen, maar daar-
na: eruit!. Zij kunnen intussen 
in de Luifel aan de bar wat drin-
ken en praten of naar huis. Alle 
bezoekertjes krijgen een kaart-
je. Hiermee kunnen zij twee be-
kertjes limonade halen en 1 zak-
je snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuis-telefoonnummer en 
hun naam te staan, mocht er wat 
zijn dan kunnen wij het thuis-
front altijd bereiken.  Deze disco 
(6-10 jaar) is op zaterdag 4 april 
van 19.00-21.00 uur in de jonge-
ren ruimte Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 2,- euro.



Veel mobieltjes 
voor de 

Hulphond
Regio - De kids for Animals 
bedanken iedereen die een 
oud mobieltje heeft ingele-
verd ten behoeve van stich-
ting de Hulphond. Deze ac-
tie werd gehouden tijdens 
de clubdag van ‘de kids’ op 
7 maart. Tot nu toe zijn er 
151 mobieltjes ingezameld!
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Henk Ames: 60 jaar kunstenaar
Regio - De komende weken ex-
poseert de Bloemendaalse beel-
dend kunstenaar Henk Ames 
in het historische gebouw De 
Waag aan het Spaarne in Haar-
lem. Henk Ames (wonende en 
werkende in Bloemendaal en 
al jaren lid van de kunstenaars-
verenigingen KZOD te Haar-
lem en Sint Lucas te Amster-
dam) kan met recht tot een van 
de meest kleurrijke schilders in 
de regio Kennemerland worden 
gerekend. De werken van Ames 
zijn te zien tot en met zondag 5 
april. Galerie de Waag is te vin-
den aan het Spaarne 30, Haar-
lem. Kijk ook op www.kzod.nl 

De stijl van Henk Ames is niet 
onder een noemer te vangen. 
Zijn grote talent beslaat een 
breed gebied van fijnschilde-
ren, kleurrijk puur expressionis-
tisch of abstracte schilderijen en 
zelfs keramisch werk. Deze veel-
zijdigheid in stijlen kan geheel 
verklaard worden door zijn grote 
belangstelling voor al het nieu-
we in de mens en in de kunst! 

Roemen velen zijn portretten 
en kleurrijke stilllevens, ande-
re kunstminnenden zijn zeer on-
der de indruk van zijn prachtige 
expressionistische werk of zijn 
abstracte schilderijen. Abstrac-
tie of figuratie: voor Henk Ames 
zijn het schijnbare tegenstellin-
gen, al zijn werken vertonen een 
subtiel lijnenspel en daarnaast 
een sterk kleur en vormgebruik. 
Henk Ames heeft vele solo-ex-
posities gehad en aan diverse 
groepstentoonstellingen deel-

genomen: onder meer in de 
Haarlemse Hallen, het Frans 
Hals Museum, het Stedelijk Mu-
seum in Amsterdam, ’t Spant 
te Bussum en het Raadhuis te 
Bloemendaal. Twee jaar geleden 
maakten de werken van Henk 
Ames zeer veel indruk bij de ex-
positie in het vermaarde Am-
bachts-en Baljuwhuis te Voor-
schoten. Henk Ames viert zijn 
60-jarig kunstenaarsschap met 
een brede overzichtstentoon-
stelling van zijn werk.

The Geisha Story
Regio – In de Theaterzaal van 
het Schoter Scholengemeen-
schap aan de Sportweg 9 wordt 
zaterdag 4 april (aanvang: 20.00 
uur) The Geisha Story opgevoerd. 
Ook is er een voorstelling op 
zondagmiddag 5 april, dan aan-
vang 14.30 uur. Kaarten a 18,00 
euro p/p zijn te bestellen op 
telefoonnr. 023-5362068 of 023-
7078048 of e-mail: r.geraards@
orange.nl of info@nogmuziek-
theater.nl

N.O.G. Muziektheater heeft re-
gisseur Pauline van Eijk bereid 
gevonden deze mini-musical/

operette, gecomponeerd door 
Sidney Jones voor onze vereni-
ging te bewerken.
Zij neemt u mee naar een Japan-
se Thee Shop van de Chinese ei-
genaar Wun-Hi, die met strakke 
hand regeert over zijn geisha’s 
(theemeisjes), die hij zijn engel-
tjes noemt. De eerste akte speelt 
zich af in de jaren ’30 van de vo-
rige eeuw.
In de tweede akte maken wij 
een tijdssprong naar de jaren 
’70 (flower power) en bevinden 
we ons in een sushi-bar en ma-
ken kennis met de afstammelin-
gen van de spelers uit de eer-
ste akte.
De muziek: De omvangrijke par-
tituur heeft vele vlotte melodieën 
en songs, die een voorbode zijn 
van de nieuwe tijd, terwijl in de 
meer gevoelige passages Ween-
se invloeden zijn te bespeuren.
Het libretto is in een nieuw Ne-
derlands jasje gestoken door 
onze jonge regisseur Pauline 
van Eijk.
De songs worden in de origine-
le Engelse taal gezongen. So-
listen zijn o.a. Joke Prak (O Mi-
mosa San),  Edwin van Grasstek 
(Reggie Fairfax), Pauline van Eijk 
(Molly Seamore), Arjen Bus-
scher (Wun-Hi), Bert Bergshoeff 
(markies Imari), Token Bartman 
(Lady Petunia) e.a. en het NOG-
koor.

Sensoor Haarlem zoekt 
dringend nieuwe medewerkers
Regio - Op zoek naar boeiend 
werk in een leuke vrijwilligersor-
ganisatie?
Telefonische Hulpdienst Sens-
oor Haarlem zit te springen om  
nieuwe vrijwilligers, die be-
reid zijn om een aantal uren 
per week op wisselende tij-

den als telefonist aan de slag te 
gaan.
De vrijwilligers van Sensoor zijn 
7 dagen per week, 24 uur per 
dag bereikbaar voor mensen 
met vragen en moeilijkheden, of 
voor mensen in crisissituaties.
De voorbereidende training be-

gint op 14 april en duurt drie 
maanden. Mensen, die interesse 
hebben in een leuke vrijwilligers-
baan met volop mogelijkheden 
voor training en scholing, kun-
nen tot en met vrijdag 27 maart 
contact opnemen met het kantoor 
van Sensoor Haarlem via tele-
foonnummer 023 – 529 19 09, op 
werkdagen tussen 9.00 en 14.00 
uur. Meer informatie is ook te vin-
den op de website van de hulp-
dienst www.sensoor.nl/haarlem.

Mosselendrive bij BC Bel Air
Regio - Op zondag 15 maart 
werd alweer voor de zesde keer 
de mosselendrive gehouden in 
restaurant Zomerzorg en geor-
ganiseerd door de bridgeclub 
Bel Air. Er konden maximaal 36 
paren aan deze drive meedoen 
en het werd weer een gezellige 
middag met veel bridgeplezier.
Spel 15 gaf de nodige span-
ning aan de tafels. Menig paar 
bood en haalde klein slem Sans 
en twee keer met een overslag. 
Ria Vast en Ruud Fortgens wa-
ren wat overmoedig en boden 
dit spel in de allerlaatste ronde. 
Zij kwamen uit op 7 sans (groot 
slem). Ans Huisken en/of Cia 
Zwager gaven dat een doublet. 
Ruud had een vast vertrouwen 
in zijn partner en gaf een redou-
blet. Het contract werd gehaald 
voor de absolute zaaltop. Het 
is ook mogelijk dat Ans en Cia 

het niet helemaal goed hebben 
tegengespeeld, want John en 
Irma v. Roosmalen gingen 2 
down in 7 Sans.
Zie voor het spel op: www.nbb-
portal.nl/6007 

De topintegraal wedstrijd werd 
gewonnen met 65,02% door 
Ingrid van Buysen (Leiderdorp) 
en Jacqueline van Swartsenburg 
(Alphen a.d. Rijn) de tweede 
plaats was voor Jet v. Breevoort 
(Naarden) en Mary v. Woensel 
(Heemstede) met 63,45%. Ook 
Atie Groote en Paul de Rooy 
(Reeuwijk) kwamen op het po-
dium met 62,08%.
Moeder en dochter (Miep Drost 
en Mirjam de Greeve (Amstel-
veen) werden vierde met 59,66% 
en het bijzondere daarvan was, 
dat dochter pas heel kort met 
bridge is begonnen.

Eekhoorns: de mooiste dieren 
van Landgoed Leyduin
Regio - Een pluimstaart hoog in 
de bomen en een zachte brui-
ne vacht; dat is de eekhoorn. 
Ze eten graag noten, knabbe-
len aan een dennenappeltje en 
drinken het bijzonder schone 
water uit sloten van Leyduin dat 
vroeger in Amsterdam werd ver-
kocht per emmer. Op zaterdag 
28 maart is er een excursie op 
Landgoed Leyduin. 
Deze excursie duurt van 10.30 
tot 12.00 uur, want eekhoorns 
zijn vooral overdag actief. Er zijn 
ook veel mooie vogels te zien als 

de boomklever en grote bonte 
specht.
Verzamelen bij Natuurinforma-
tiecentrum de Kakelye op het 
parkeerterrein bij de ingang van 
Leyduin aan de Manpadslaan 2, 
in Vogelenzang. Dat ligt 2 km. 
ten zuiden van station Heemste-
de/Aerdenhout, aan de westzij-
de van de Leidsevaart.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel. 088-006 44 55. Kijk ook op: 
www.natuurwegwijzer.nl  



Het Rode Kruis Haarlem en Om-
streken is dringend op zoek naar 
nieuwe collectanten. Ook wijkco-
ordinatoren die de collectanten in 
het eigen postcodegebied bege-
leiden zijn van harte welkom. 
Wilt u het Rode Kruis Haarlem 
e.o. helpen? Aanmelden kan te-
lefonisch van maandag t/m don-
derdag op 023-5411612 of 023-
5411510. Ook kunt u zich via de 
mail aanmelden: info@rodekruis-
haarlem.nl . Met de collectanten 
worden afspraken gemaakt in 
welke straten u wilt collecteren. 
Afhankelijk van de straat kunnen 
circa 100 à 120 huizen in onge-
veer twee uur bezocht worden. 
Wijkhoofden worden uitgenodigd 
voor een oriënterend gesprek.
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Initiatief business studenten
Leuk tasje voor diabetici
Heemstede – Er zijn alleen al in 
Nederland zes duizend kinde-
ren met suikerziekte die dage-
lijks vele malen hun suikerspie-
gel moeten meten en medicijnen 
moeten innemen. Ze meten met 
een zogenaamde glucosemeter 
die ze tot nu toe met hun me-
dicijnen, in een saai en oubollig 
tasje moesten meedragen. Ze-
ven enthousiaste studenten van 
de Hogeschool Utrecht hebben 
elkaar gevonden om dat lelijke 
tasje te vervangen door een tas-
je waar kinderen en eigenlijk al-
le diabetici in Nederland voor de 
kramen langs kunnen. Ze heb-
ben  Disway Productions opge-
richt vanuit de opleiding Small 
Business en Retail Management. 
Stephanie Kuipers uit Heem-
stede is eerstejaars student 
en heeft in haar directe omge-
ving met diabetes te maken. Zij 
heeft dat idee geopperd toen de 
groep een eigen product op de 
markt moest zetten. Kinderen uit 
Heemstede kennen Stephanie 
als de koekenbakster van wafels 
en oliebollen op het Midwinter-
feest in de Kinderboerderij. 

Diabetas
De Diabetas is een product uit 
eigen keuken. Het idee achter 
de Diabetas is dat mensen met 
suikerziekte hun glucosemeter 
en medicijnspullen mee kunnen 
nemen in een tasje waarmee 
je voor de dag kan komen. Di-

abetici hebben hun tasje dage-
lijks bij zich en moet het meer-
deren malen per dag, soms tot 
wel 7 á 8 keer per dag,  gebrui-
ken om hun bloedsuikerspiegel 
te meten. De hippe tasjes zijn 
voorzien van een leuke print en 
hebben een universele indeling, 
zodat elke glucosemeter in het 
tasje past. Op dit moment zijn er 
alleen saaie zwarte tasjes, de Di-
abetas biedt dus een oplossing 

hiervoor. We hebben bijvoor-
beeld  leuke bloemetjesprinten 
ontwikkeld, of voor kinderen een 
sportieve print. Daarnaast is de 
Diabetas universeel. Dat is han-
dig, want nu kunnen alle diabe-
tespatiënten over de hele we-
reld gebruik maken van ons pro-

Bewegingslessen voor peuters
Heemstede - Vanaf septem-
ber geeft G.S.V. Heemstede 
weer gymnastieklessen aan 3-
jarigen. Omdat genoeg bewe-
gen gezond is worden deze les-
sen nu aangeboden in de Voor-
wegschool op de zaterdagoch-
tend. Hier staan twee enthousi-
aste leidsters die de peuters sti-
muleren in de motorische ont-
wikkeling. Spelletjes worden af-
gewisseld met muziek, gymnas-

tiek en balvormen. Zo komt ook 
klimmen en klauteren aan bod, 
springen, gooien en werpen, 
maar ook balanceren over een 
balk. Omdat er al een paar 4 ja-
rigen doorgeschoven zijn naar 
het kleuteruur, hebben we weer 
ruimte voor nieuwe peuters. De 
les is van 9.00 tot 9.45 uur. Denkt 
u: dit is wat voor mijn zoon of 
dochter, laat hem of haar dan 
een keer vrijblijvend meedoen.

Heemstede - Op zondag 29 
maart is er een leuke voorstel-
ling in Lilaluna Verteltheater. De 
voorstelling heet ‘De dappere 
zoektocht van Koning Karel’. Lo-
catie: Ir. Lelylaan 10 (oude No-

va-college) in Heemstede. Start: 
14.30 uur. Kaarten: 6,50 euro per 
kind en 7,50 euro per volwasse-
ne (dit is inclusief drinken en iets 
lekkers). Reserveren: info@lilalu-
na.nl of: 023-5475892.

Verteltheater
In het land van Koning Karel

Wie maakt de Rode Kruis 
collecte tot een succes?
Heemstede/Bennebroek – Het 
duurt nog even maar van 14 t/
m 20 juni vindt de jaarlijkse col-
lecteweek van het Nederland-
se Rode Kruis plaats. In die week 
vraagt het Rode Kruis financiële 
steun voor de activiteiten die de 
plaatselijke vereniging in de ge-
meenten Haarlem, Heemstede en 
Bloemendaal (waaronder Benne-
broek) veelal dagelijks verrich-
ten. Om deze activiteiten ook in 
de toekomst mogelijk te maken is 
veel geld nodig. 

Het Rode Kruis Haarlem en
Omstreken 
Het Rode Kruis komt op voor ou-
deren, chronisch zieken en ge-
handicapten en is al jaren actief 
om eenzaamheid te verminderen. 
Ruim 175 vrijwilligers van het Ro-
de Kruis Haarlem en Omstreken 
zijn veelal wekelijks actief om on-
ze deelnemers en gasten te be-
geleiden.  Activiteiten zijn: vriend-
schappelijk huisbezoek, telefoon-
cirkels, recreatiemiddagen in ons 
gebouw, middagtochten door de 
regio, fiets tochten met de speci-
ale rolstoelfietsen, scootmobiel-
tochten en sociaal vervoer. Jaar-
lijks genieten zo´n 110 gasten 
van aangepaste vakanties op het 
vakantieschip J. Henry Dunant, in 
één van de Rode Kruis- vakantie-

hotels of de aangepaste boerde-
rij de Imminkhoeve. Vanaf april 
gaan wij van start met onze nieu-
we project “winkelen op verzoek”. 
In de drie gemeenten gaan zo’n 
250 collectanten, afhankelijk van 
de met hen gemaakte afspra-
ken, een paar uurtjes op pad om 
in de eigen woonomgeving huis 
aan huis geld in te zamelen. Ook 
wordt gecollecteerd in winkel-
centra en bij supermarkten. De 
collectanten bepalen zelf op wel-
ke dag(en) zij collecteren binnen 
de vastgestelde collecteweek.

Cactussen en vetplanten 
onder de loep
Bennebroek - Op vrijdag 27 
maart organiseert Groei & 
Bloei afdeling Bennebroek een 
lezingavond over cactussen en 
vetplanten. Spreker is de heer 
Gerard Koerhuis, voorzitter van 
de vereniging “Succulenta”, af-
deling Haarlem. Aan de hand 
van dia’s zal de heer Koerhuis 
laten zien op welke wijze in 
Nederland cactussen en vet-
planten (succulenten) gehou-
den worden. 
Cactussen komen van oor-
sprong alleen voor in 
Noord-, Midden- en Zuid-

Amerika. De meeste soorten 
van de vetplanten komen oor-
spronkelijk uit (Zuid-) Afrika. 
Ze groeien van nature in die 
gebieden waar het heel wei-
nig of zelfs nauwelijks regent. 
Er zijn zelfs vetplanten in stre-
ken waar het overdag 50° Cel-
sius kan worden en ’s nachts 
-15°. De avond wordt gehou-
den in Het Trefpunt van de 
Protestantse Kerk, Akonieten-
plein in Bennebroek, aanvang 
20.00 uur. De entree is gra-
tis. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Gecertificeerde kwaliteitszorg 
bij drogisterij Zwetsloot
Bennebroek - Drogisterij/
parfumerie Zwetsloot, geves-
tigd aan de Schoollaan 24, mag 
zich voortaan een gecertificeer-
de drogisterij noemen. Kort ge-
leden behaalde zij het officië-
le Drogisten Waarborgcertifi-
caat. Dit certificaat vormt het 
bewijst dat de drogisterij voldoet 
aan een reeks strenge eisen en 
waarborgen voor wat betreft de 
kwaliteitszorg bij de verkoop en 
aflevering van zelfzorggenees-
middelen. Het Drogisten Waar-
borgcertificaat wordt toegekend 
door het Pharmacon Certifice-
rend Orgaan, het officiële certi-
ficatie instituut voor de drogiste-
rijbranche.

Voortdurende controle
De officieel gecertificeerde dro-
gisterijen, zoals ook drogisterij 
Zwetsloot, moeten continu vol-
doen aan strenge kwaliteitsei-
sen en worden bovendien re-
gelmatig op de naleving daarvan 
gecontroleerd. Dit gebeurt door 
onafhankelijke Pharmacon-con-
troleurs. Zo moet men voldoen 

aan een reeks voorschriften wat 
betreft bevoegdheid en de vak-
kennis van de drogist en haar/
zijn personeel, een juiste inrich-
ting van de winkel (o.m. een 
aparte advieshoek voor genees-
middelen), een correcte genees-
middelenvoorlichting en de wij-
ze van aflevering en de aanprij-
zing van geneesmiddelen. Bo-
vendien moet sprake zijn van 
een goede klachtenbehande-
ling, de medewerkers moeten 
beschikken over juiste instruc-
ties, terwijl voortaan ook de ge-
neesmiddelenvoorraden op de 
houdbaarheidsdatum gecontro-
leerd worden.
Verder zijn er strikte regels voor 
de verplichte aanwezigheid van 
de drogist of de assistent-dro-
gist in de winkel. Alle mede-
werkers zijn nu ook verplicht de 
productenkennis voortdurend 
op peil te houden. Met ingang 
van 1999 moeten drogisten en 
assistent-drogisten zich verder 
minstens eens in de vijf jaar la-
ten nascholen op gebied van ge-
neesmiddelen.

duct. Dat gaat waarschijnlijk ook 
gebeuren, want we hebben een 
marktonderzoek gehouden en 
daaruit is gebleken dat er veel 
vraag naar onze tasjes is. Uit de 
representatieve steekproef is ge-
bleken dat 81% van de diabetici 
het huidige tasje saai vindt. Dia-
betes is een serieuze en groeien-
de ziekte . Er zijn op dit moment 
800.000 diabetici, er komen er 
elk jaar 70.000 bij. Er lopen rond 
de 250.000 mensen in Nederland 
die niet weten dat ze diabetes 
hebben. De prints van de tasjes 
zijn uitermate geschikt voor kin-
deren en natuurlijk ook voor vol-

wassenen. Het is een nieuw en 
jong bedrijf die in dit vroege sta-
dium al samenwerking heeft ge-
vonden met de Diabetes Vereni-
ging Nederland.
De diabet-tasjes zijn te zien en 
te bestellen op de website www.
Diabetas.nl 
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Prachtige prestaties tafeltennistop HBC

Junioren Meisjes
Josine Kuijtkwas hier de kers-
verse deelneemster. Josine heeft 
zich onlangs voor het eerst in 
haar tafeltenniscarrière ge-
plaatst bij de beste 30 speelster 
van Nederland. Het zou dus een 
zware klus worden om hier par-
tijen te winnen. Dit lukte haar 
ondanks het hoge niveau toch. 
Josine werd uiteindelijk 21e wat 
gezien haar positie op de rang-
lijst (26) boven verwachting was. 
Er volgt voor haar nog 1 A toer-
nooi alvorens ze senior wordt. 

Kadetten Meisjes
Eigenlijk geldt hier hetzelfde 
voor. Gabriella Boxhoorn wist 
het laatste B toernooi te winnen 
en kwam dus ook voor het eerst 
in aanraking met de A status. 
Gezien haar positie op de rang-
lijst 21 van de 23 waren de ver-
wachtingen niet hoog gespan-

nen. Voor Gabriella niet onbe-
langrijk. Ze kon dus rustig van 
start gaan. Gabriella speelde 
echter alsof ze al jaren op dit ni-
veau aanwezig is. Ze won ruim 
de helft van haar partijen en ein-
digde uiteindelijk 10 plaatsen 
hoger dan haar ranglijst op een 
prachtige 11e plaats.

Pupillen Meisjes
Hier moest Simone Broersen 
het doen. Zij staat 13e van de 
19 meisjes. Maar Simone is het 
laatste jaar alleen maar omhoog 
aan het kijken. Iedereen die voor 
haar staan moeten op zijn minst 
1x verslagen worden. Op het af-
gelopen toernooi lukte dit prima, 
dus de verwachtingen waren ho-
ger dan de 13e plek op de rang-
lijst. Simone liet zien dat ze dit 
ook waar kon maken. Ze speel-
de goed tafeltennis en reikte tot 
de 7e plek. Als 1e jaar pupil liet 

Heemstede - Op zondag werd het 2e A toernooi voor de jeugd 
gehouden in Nederweert. Hier strijdt de absolute top van Ne-
derland tegen elkaar. Voor H.B.C. deden er 4 deelnemers aan 
mee. Helaas kon Josco Maakant niet meedoen vanwege een 
blessure. De overige 4 deden het allen boven verwachting.

ze veel oudere meisjes achter 
zich. Dit beloofd veel goeds voor 
de komende toernooien.

Welpen Jongens
Ashkan Issazadeh was de eni-
ge jongen. Hij speelt al vanaf de 
herfstvakantie op dit niveau en 
het valt niet mee om elke keer 
tegen oudere jongens te spelen, 
want dat is het lot bij de rang-
lijsttoernooien voor de welpen. 
Behalve vandaag. Dit was een 
speciaal A toernooi voor de wel-
pen. Alle toppers waren dan ook 
aanwezig. Ashkan staat 10 op de 
lijst van 12 spelers. Hij deed het 
op de 1e wedstrijd na naar be-
horen. Uiteindelijk kwam hij net 
als Simone op de 7e plek terecht. 
Een mooie positie.
Voor alle deelnemers dus een 
ruim hogere plek dan hun plaats 
op de ranglijst aangeeft. Een dui-
delijk teken dat er veel progres-
sie geboekt is, maar de concur-
rentie staat ook niet stil. Dus zal 
er hard getraind blijven worden 
aan de Cruquiusweg voor de vol-
gende toernooien.
Ron Olijdam.

Kon. HFC buigt 0-2 
achterstand om in winst
Regio - Het zag er slecht uit 
voor HFC de eerste 30 minuten 
van de wedstrijd tegen Quick 
1890 uit Amersfoort. Het tegen 
degradatie vechtende Quick 
was maar voor een ding naar de 
Spanjaardslaan gekomen en dat 
wat koste wat koste punten pak-
ken. HFC begon met Joost Cor-
nelissen op de spit positie, om-
dat de vaste spits, Pascal Aver-
dijk, kampt met een blessure. Al 
na vier minuten was het Quick 
aanvaller Aaike van der Vlugt 
die uit een vrije trap doelman 
van Rossum passeerde.
Kennelijk had van Rossum de 
muur niet goed geposteerd, zo-
dat de bal langs de muur en vlak 
langs de paal het doel trof. HFC 
probeerde combinatievoetbal te 
spelen, maar op de harde droge 
en daardoor hobbelige gasmat 

bleek dat lastig. Quick speelde 
de lange bal naar voren en waar-
bij het middenveld werd overge-
slagen. Met twee snelle vleugel-
spitsen zorgden zij keer op keer 
voor gevaar en moest HFC alert 
blijven. Op een van deze die-
pe ballen liep Khalid Said langs 
zijn verdediger en kwam oog in 
oog met doelman van Rossum. 
Hij werkte de bal vakkundig 
langs de doelman en met een 0-
2 voorsprong zat Quick binnen 
een halfuur op rozen.
Hernan Noorman werd door 
HFC trainer Renee Anneese 
naar de spitspositie gezonden 
en Cornelissen, die amper aan 
de bal was geweest, werd ge-
wisseld. Noorman bracht gevaar 
in de HFC voorhoede en werk-
te zich in het zweet door zich 
te laten zakken en dan weer op 

te duiken in de voorste lijn. De-
ze tactiek had succes. De tot op 
dat moment redelijk onzichtbaar 
spelende Tuncay Yener maakte 
uit een onoverzichtelijke situa-
tie met een boogbal de 1-2 voor 
HFC. Vlak voor rust kwam Noor-
man in balbezit en omspeelde 
met één beweging zijn tegen-
stander en prikte de gelijkmaker 
in de verre hoek. De twee helft 
bracht een feller HFC dat voel-
de dat de er meer in zat dan een 
gelijkspel. De uitvallen van Quick 
bleven gevaarlijk en de achter-
hoede van HFC moest gecon-
centreerd blijven spelen. Zeker 
acht spelers van Quick zochten 
de grasmat op en bleven lang-
durig geblesseerd liggen. Het 
was zeker geen harde wedstrijd 
en de blessures bleken dan ook 
meer ingegeven om tijd te rek-

VEW heeft de jeugd lief
Heemstede - Nu het seizoen 
zijn einde nadert  begint het 
jeugdbestuur met de ‘niet voet-
balactiviteiten’. Het Paasontbijt 
met een onderling toernooi voor 
de E- en de F-junioren gaat, om-
dat er een toernooi wordt ge-
speeld bij Kennemerland, niet 
door op Paaszaterdag.
Wat wel doorgaat: Voor de C-ju-
nioren de wedstrijd Nederland- 
Macedonie op woensdag 1 april. 
Elke thuiswedstrijd van VEW-1 
wordt opgeluisterd door een pu-
pil van de week. Deze jeugdspe-
ler maakt de hele voorbereiding 
mee die onder leiding staat van 
trainer Wim van Marsbergen. Als 
aandenken ontvangt de jeugd-
speler een, oranje, leren voetbal 
met alle handtekeningen van de 
spelers.
Het sluitstuk van de competitie 
valt in het weekend van 22 t/m 
24 mei. Dan wordt het beroem-
de Kampweekend gehouden. Dit 
keer wordt er een extra activi-
teit georganiseerd, mogelijk ge-
maakt door een anonieme spon-
sor. Opgeven moet zo spoedig 
mogelijk want vol is vol.
Meer info over het jeugdvoetbal 
bij VEW: Onno Stoltenborg, 023- 
5637856 en Gerben Jukema, 06- 
18804236. Jongens en meisjes 
vanaf 5 jaar zijn van harte wel-
kom.

Het jeugdprogramma voor
zaterdag 28 maart:
AMVJ-a- VEW-a       12.00 uur
Hoofdd.-c- VEW-c1    12.30 uur
VEW-c2                          vrij 
VEW-me- HBOK-me        11.30 uur
Bl’ daal-e- VEW-e1      09.00 uur

VEW-e2- DSS-e       10.30 uur
Hoofdd.-e- VEW-e3   10.00 uur
VEW-f1- Hoofdd.-f           09.30 uur
VEW-f2- Alliance-f    09.30 uur
Elke wedstrijd voor VEW-1 is een 
finale. De enige prijs die er nog 
behaald kan worden is een pe-
riode kampioenschap maar dan 
moet er wel gewonnen worden. 
Afgelopen zaterdag tegen Vel-
sen werd de eerste stap gezet, 
maar vraag niet hoe! Bijna werd 
dezelfde fout gemaakt als tegen 
Hoofddorp. VEW kwam op een 
2-0 voorsprong door doelpun-
ten van Michiel en Niels Dekker 
maar met nog twintig minuten 
te spelen  kwam Velsen op 2-1. 
Het laatste gedeelte kwam VEW 
zonder kleerscheuren door.
VEW-2 behaalde een mooie 
overwinning in Amsterdam.Kis-
met-2 werd met 1-2 verslagen 
en de drie punten gingen rich-
ting Heemstede.

Het programma voor zaterdag:
HBC-1- VEW-1    14.30 uur
Fortius-2- VEW-2            12.30 uur
VEW-3- WVHEDW    14.30 uur
THB-2- VEW-4               14.00 uur
VEW-5- ODIN-8        15.00 uur
Olympia-vet- VEW-vet      14.30 uur

De senioren-agenda: De eerst-
volgende klaverjasavond op 10 
april gaat niet door. De volgen-
de en laatste klaverjasavond is 
op vrijdag 8 mei. Aanvang 20.00 
uur.
Op 15 mei: Sportdag de Eve-
naar. Op 30 mei: 7 tegen 7 toer-
nooi  voor senioren en A-junio-
ren. Opgeven bij Micha Panne-
koek-06-43562842.
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ken. Op één na dan, Maarten 
Paauw bleef na een botsing lig-
gen en moest per brancard het 
veld en per ambulance het com-
plex van HFC verlaten. In het zie-
kenhuis constateerde men een 
gebroken scheenbeen. Het spel 
lag daardoor en alle andere 
blessures ruim een kwartier stil, 
zodat de scheidsrechter genood-
zaakt was 15 minuten tijd bij te 
tellen. HFC kreeg kansen en een 

vrije trap van Yener belandde op 
de lat. Met nog een minuutje te 
gaan was het wederom Yener 
die de winnende goal maakte. 
Uit een vrije trap van Bart Nelis 
dook hij plots op voor doelman 
Terschegget van Quick en kop-
te de bal in het doel. HFC kreeg 
loon na werken en was in dit 
duel dan ook de terechte win-
naar.
Eric van Westerloo

HBC G komt net te kort
Heemstede – Zaterdag 21 
maart speelde HBC G23 tegen 
het team van Rijnvogels. Rijnvo-
gels heeft nog steeds een ploeg 
van formaat. Niet alleen omdat 
vrijwel alle spelers groter zijn, 
maar ook in aantal meer (10 te-
gen 7) dan HBC. Door afwezig-
heid en een blessure waren voor 
HBC G23 de omstandigheden 
niet optimaal. Hoe dat te com-
penseren? Abdes werd als stand 
in ingevlogen en vooraf werden 
afspraken gemaakt. Een flin-
ke dosis werklust en verzorgd 
voetballen, laat de bal het werk 

doen. Die opzet lukte ook aar-
dig. Na een stuk of 3 behoorlij-
ke kansen wist Jeroen v R. de 1e 
goal te maken. Dat gaf de burger 
moed. Rijnvogels is echter niet 
de minste tegenstander en het 
duurde dan ook niet lang voor 
zij de stand weer gelijk trokken, 
en zelfs door een prachtig doel-
punt op voorsprong konden ko-
men. Het antwoord van HBC 
volgde na rust. Onder leiding 
van aanvoerder Jordi en Rick 
bracht Davy HBC weer langszij. 
Helaas volgde vlak daarna de 3-
2 door een uitbraak van Rijnvo-

gels. Toch trok HBC de wedstrijd 
langzaam naar zich toe. Abdes 
hield bij verdere uitbraken zijn 
doel schoon. Nick verzette ber-
gen verdedigend werk. Snel ach-
ter elkaar boog HBC de achter-
stand om in een voorsprong. Op 
een assist van Jordi wist de mil-
joenen aankoop Jeroen W de ge-
lijkmaker op het bord te zetten. 
Toen werd het tijd voor het toetje. 
Vlak voor het einde kreeg Rick 
uit een corner tot tweemaal toe 
de bal van Jeroen W. toegescho-
ven en met een prachtig schot 
verdween de bal in de rechter 
kruising! Een 3-4 overwinning is 
het prachtige resultaat.
Jan Kerver
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Knus in groep 0
Heemstede – De dag dat een 
peuter vier jaar wordt is een 
hele gewichtige in het nog pril-
le leventje. De status van kleu-
ter is bereikt en, nog spannen-
der, je stapt de basisschool in. 
Hoorde je eerst bij de oudste 
peuters, in groep 1 moet je een 
plekje veroveren in een flinke 
groep grotere kinderen. Sinds 
de krokusvakantie is die over-
gang bij basisschool de Eve-
naar een geleidelijke. Groep 0 
is een kleine klas met acht kin-
deren die net hun vierde ver-
jaardag achter de rug heb-
ben. “Wij hebben het idee dat 
je zo een veilige omgeving 
creëert voor de allerkleinsten 
van de basisschool”, aldus 
Domien Geluk, interim-direc-
teur van de Evenaar. “We za-
ten aan een maximum aantal 
kinderen in de combinatieklas-
sen van groep 1/2. Aangezien 
we de ruimte hebben voor een 

extra groep, is nu de stap naar 
groep 0 gezet. Het aantal kin-
deren zal naar verwachting tot 
de zomervakantie groeien naar 
zestien. Ander voordeel is dat 
de wachtlijst  voor de eerste 
groepen in een klap is opgehe-
ven. Dat is goed voor de school 
en uiteraard heel fijn voor de 
kersverse vierjarigen.”

De Evenaar, een school die is 
opgericht en bestuurd wordt 
door ouders, is daarmee de 
eerste basisschool in Heem-
stede met een aparte groep 
0. Met basisschool de Icarus 
heeft de Evenaar een samen-
werkingsverband als eenpitter-
school. Dat wil zeggen dat ze 
niet onder een groter bestuur 
vallen. Het motto van de Eve-
naar: hoofd, hart en handen 
duidt op de aandacht die wordt 
geschonken aan deze aspec-
ten. Evenredig belang gaat uit 

naar de cognitieve (het leren), 
de sociaal-emotionele en de ex-
pressieve ontwikkeling van kin-
deren. Dit jaar viert de school 
aan de van der Waalslaan het 
20-jarig jubileum waarvoor 
een feestweek is gepland later 
in het schooljaar. Voor een fo-

to in de krant willen de kleuters 
van groep 0 graag poseren, tus-
sen hun eigen juf Hanne en de 
juf Domien Geluk, die volgende 
maand officieel wordt aange-
steld als directeur van de Eve-
naar. 
Mirjam Goossens

Welzijn Ouderen 
Cursus ‘Op 
eigen kracht’ 
Heemstede - Deze cursus is be-
doeld voor senioren in Heemste-
de die zich bij het ouder worden 
bewust zijn van hun kwetsbaar-
heid en mogelijke afhankelijk-
heid.  Doel is ouderen stimuleren 
en handvatten te bieden de ei-
gen regie in het leven te behou-
den en wat men daarvoor nodig 
heeft/kan gebruiken. De cursus 
bestaat uit 3 bijeenkomsten. El-
ke bijeenkomst bestaat uit een 
deel theorie en een deel praktijk. 
Het praktische deel richt zich op 
de communicatie en er worden 
oefeningen gedaan. De cursus 
wordt gegeven door Colette Ga-
ly en Dagobert Wolswijk.  Beiden 
zijn maatschappelijk werker bij 
Kontext, Algemeen Maatschap-
pelijk Werk, locatie Heemstede/
Bloemendaal. De cursus wordt 
gegeven op donderdag 2, 9 en 
16 april bij Casca De Luifel, He-
renweg 96. Kosten 15 euro. Meer 
informatie: WOH, Willie Chermin, 
023-528 85 10 of Casca, Katinka 
Verdonk 023-548 38 28. 

Brokstukken in theater
Heemstede - De drie mannen 
van Brokstukken beseffen in Ro-
de Dwerg maar al te goed dat de 
film van hun leven straks aan ze 
voorbij flitst. Maar beseffen zij 
ook dat ze er nú in spelen?
Met nog meer muziek en absur-
distische humor is het nieuwe 
programma van Arjan Smit, 
Chris King Perryman en Korneel 
Evers een aaneenschakeling van 
sketches, liedjes en anekdotes.
Rode Dwerg heeft alle ingredi-
enten in huis voor een onverge-
telijke avond.
Chris vertelt: “de Rode Dwerg-
ster is een ster die weinig licht 
geeft, je kunt ‘m niet zien met 
het blote oog. Dat vonden we 
een mooi uitgangspunt voor het 
programma. We pakken het on-
opvallende op en vergroten dat 
naar iets absurds. Het is maar 
net hoe je naar de dingen kijkt. 
Je kunt naast iemand staan in 
de file en de persoon in de an-
dere auto niet opmerken. 
Maar die bestuurder kan een 
heel interessant levensverhaal 
met zich meedragen.
Gekke sketches en zwarte hu-

mor zitten er zeker weer in. 
Nieuw is het aandeel van de mu-
ziek: meer liedjes en een echte 
bandopstelling.”
Honderden gitaarsnaren zijn ver-
sleten op zoek naar de juiste ak-
koorden, de absurde scènes zijn 
tot in de puntjes gerepeteerd, er 
is voor de spiegel geoefend op 
de juiste mimiek, de stemmen 
zijn opgewarmd, de schoenen 
gepoetst, de haren gekamd en 
de timing getimed.
De neuzen staan dezelfde kant 
op en er wordt helemaal niets 
aan het toeval overgelaten.
Brokstukken speelt Rode 
Dwerg... of bespeelt de voorstel-
ling hen?

Wanneer?
Zaterdag 28 maart is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro. CJP/65+ 14,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Meer informatie: www.biblio-
theekheemstede.nl of bel Biblio-
theek Heemstede: 023-5286996.

Heemstede – Sinds deze week 
exposeert Saskia van Doesburg-
Martens beelden en schilderij-
en in Bibliotheek Heemstede. De 
tentoonstelling duurt tot maan-
dag 27 april. Saskia van Does-
burg-Martens volgde de oplei-
ding Reclametekenen en Etale-
ren te Boxtel. In 1994 begon zij 
aan de Volksuniversiteit in Haar-
lem met een cursus schilderen. 
De eerste schilderijen uit die tijd 
waren ontwerpen in olieverf. La-

ter werkt zij in acryl op papier 
en doek en verandert haar ma-
nier van werken. Zonder te te-
kenen laat zij zich leiden door 
de verf. Zij haalt haar inspiratie 
uit alledaagse onderwerpen, zo-
als schaduwen. Vanaf 2005 be-
werkt zij speksteen. Voor haar 
is elke steen een cadeau van de 
natuur. De tentoonstelling geeft 
een overzicht van de schilderij-
en die zij het afgelopen jaar ge-
maakt heeft en beelden uit 2007. 

Beelden en schilderijen in bibliotheek Heemstede

Actie in het 
zwembad
Heemstede - De komende 
maanden kunnen jong en oud 
bij sportcentrum Groenendaal 
met de actie ‘2000-meter-zwem-
men’ op een leuke en sportieve 
manier werken aan het verbete-
ren van de conditie en het uit-
houdingsvermogen. Een aardige 
bijkomstigheid is dat alle deelne-
mers kans maken op een groot 
aantal prijzen (4 x hoofdprijzen: 
cheque t.w.v. 450,- euro). De ac-
tie, georganiseerd door het Na-
tionaal Platform Zwembaden 
(NPZ I NRZ), loopt van april tot 
en met september.
Deelnemen kan vanaf 1 april. 
Vanaf dat moment zijn deelne-
merskaarten gratis af te halen 
aan de receptie van het zwem-
bad. Elke deelnemer bepaalt zelf 
de periode dat hij/zij meedoet 
en de afstand die hij/zij per keer 
zwemt. Op de deelnemerskaart 
wordt de gezwommen afstand 
afgetekend en vervolgens stuurt 
het zwembad alle volle kaar-
ten op naar het NPZ. Kijk op de 
website www.optisport.nl/groe-
nendaal voor alle informatie.
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Perspektief is 
Geest-ig
Heemstede - Op zaterdag 4 
en zondag 5 april speelt Toneel-
groep Perspektief  het komische 
blijspel Geest-ig, bewerkt en ge-
regisseerd door Okke C. Em-
mens. Geest-ig gaat over de suc-
cesvolle schrijver Chris Clink- 
nagel die, om inspiratie op te 
doen voor een nieuw boek, een 
medium uitnodigt om een sean-
ce te houden. Het gaat hem om 
de trucs van het vak, want er 
echt geloven doet hij niet. Aan-
vankelijk lijkt de zitting weinig op 

te leveren, maar is dat wel zo? Of 
komt er echt bezoek van gene 
zijde? En wat is het effect daar-
van op de overige aanwezigen? 
Tijdens de repetities begonnen 
lampen regelmatig zonder eni-
ge reden te flikkeren. U bent dus 
gewaarschuwd....
Kaarten à 9,00 euro zijn te be-
stellen via telefoon  023 5321992  
of via de website www.perspek-
tief.biz.
De voorstellingen vinden plaats 
in Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvangs-
tijd zaterdag 4 april 20.15 uur en 
zondag 5 april matinee om 14.30 
uur.
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Witte tulp heet
   Dick Beijer tulp

Heemstede – Net zo wit als 
de annabellen, die straks weer 
bloeien op de terrassen van res-
taurant Landgoed Groenendaal, 
stonden de eerste witte tulpen 
in de Kees Verweijzaal te wach-
ten op de doop. Een witte, wat 
hoekige tulp die helemaal past 
in de visie die Dick Beijer al vijf-
entwintig jaar promoot als tuin-
architect. Weglaten wat niet no-
dig is. Kleur leidt af en de vorm 
liefst zo duidelijk mogelijk. De 
tulp die de naam van Dick Be-
ijer kreeg werd donderdagmid-
dag onder grote belangstelling 
van tuinvrienden, vakmensen uit 
de architectuur, uit de bollencul-
tuur en uit het zakenleven ten 
doop gehouden door Cees Dam, 
vriend van Dick en kenner van 
zijn werk en visie. Sober, strak 
en symmetrisch. In zijn woordje 
benadrukte Cees Dam hoe be-

langrijk de ruimte ergens om-
heen is. 
Dick Beijer was in zijn nopjes 
met de locatie Landgoed Groe-
nendaal waar hij onlangs de ter-
rassen aanlegde en zijn kleuren 
Beijer Zwart, een taupekleurige 
donkere verf waar groen en wit 
de accenten mogen zijn. Waar de 
hortensia`s, de witte Annabelle, 
ooit door zijn vroegere docente 
uit Heemstede, Bep Roorda, in 
Nederland geïntroduceerd,   de 
terrassen omzoomen. 

25 Jaar less is more
Het is dus geen toeval dat de 
Dick Beijer tulp wit van kleur is. 
Wit staat voor basis nieuw. Hij 
heeft al een prachtige Roos en 
nu na 25 jaar Studio voor Tuin-
kunst een tulp. Gekweekt en uit-
eindelijk na een lange weg ge-
slaagd als een tulp waarvan er 

vorig jaar 10.000 achter de Stu-
dio in Haarlem geplant zijn. Tul-
pen horen bij Keukenhof, maar 
Dick heeft de Keukenhof op zich 
nooit begrepen, wel de weg er-
naar toe die hij prachtig vindt. 
Net als lavendelvelden en zon-
nebloemenakkers. De tulp is 
een product van Annegreet Ver-
does van het Internationaal Flo-
wer Bulb Centre, Jeroen van 
den Hoek en de firma Berbee 
uit Schagenbrug die hiermee 
geprobeerd hebben met hun 
know-how en visie het wat stof-
fige imago van de bol-en knol-
gewassen een fris en eigentijds 
leven in te blazen. De dag er-
voor opende koningin Beatrix de 
Keukenhof, tuinarchitect Dick 
Beijer had  architect Cees Dam 
die hem hielp “zijn” tulp te do-
pen.
Ton van den Brink

Zaterdag Open Huizen 
dag ERA-makelaars

“De consument maakt of 
breekt de markt. Als zij zich 
niet verroeren, houdt alles op. 
Als er al een indicator is die 
het publieke sentiment aan-
geeft, dan is het wel de lan-
delijke Open Huizen Route”, 
aldus George van den Put-
ten. “Dat is bij uitstek de ge-
legenheid waar mensen naar 
toe komen die met huizen be-
zig zijn. Natuurlijk, er zijn al-
tijd buren die wel eens wil-
len weten hoe het er nu uit-
ziet in het huis waar ze altijd 
met de hond langs lopen. Ver-
reweg de meeste mensen die 
komen kijken zijn echter ge-
woon bezig met verhuizen. 
En ongeacht de economi-
sche toestand in het land of 
in de wereld, de meeste con-
sumenten denken toch voor-
namelijk vanuit hun eigen po-
sitie. Alle zaken des levens 
gaan gewoon door: mensen 
gaan trouwen of scheiden, 
worden geboren of overlijden, 
mensen vinden een baan aan 
de andere kant van het land 
of juist niet. De motieven om 
te willen of te moeten verhui-
zen zijn van alle tijden. In de 
pers verscheen onlangs nog 
de conclusie van een onder-
zoek dat de helft van de con-
sumenten in hun dagelijks le-
ven niets van de economische 
stagnatie merkt!”
De ERA-makelaars organise-
ren op zaterdag 28 maart al-
weer de 25ste landelijke Open 
Huizen Route. Tussen 11.00 
en 15.00 uur kan iedereen 
zonder afspraak naar binnen 
bij huizen die meedoen. ERA-
makelaar John van den Put-
ten: “Sinds vorig jaar is de 
NVM aangehaakt bij ons initi-
atief. Er werd door zoveel con-

sumenten om gevraagd. Wij 
zien al sinds 2000 dat je de 
drempel moet wegnemen bij 
te koop staande huizen. Maak 
het makkelijk voor mensen 
om even binnen te kijken voor 
een eerste indruk. Daar kan 
geen internet tegenop!”
In deze onzekere tijden zoe-
ken mensen sneller zekerheid. 
“Dat hebben wij als ERA-ma-
kelaars ook gezien en daarom 
bieden wij nu ook aan om het 
huis in een soort “powerver-
koop” te doen. Een beperkte 
looptijd van onze verkoopop-
dracht, eventueel gekoppeld 
aan een internetverkoop via 
Bieden en Wonen. Dat heeft 
al tot veel transacties in het 
land geleid met een korte ver-
koopperiode! De kopers ho-
pen op een scherpe prijs en 
de verkoper heeft de zeker-
heid van een minimale ver-
koopprijs, waaronder zijn huis 
niet wordt verkocht. Een uit-
stekend middel om de markt 
weer in beweging te krij-
gen!” U vindt ERA-makelaar 
Van den Putten aan de Bron-
steeweg 45 (t/o de rotonde) 
te Heemstede, waar u tevens 
terecht kunt voor alle vragen 
inzake de deelnemende pan-
den, maar ook voor overi-
ge vragen staan de binnen-
dienstmedewerksters Christa 
Mense en Sonja Schouten de 
klanten graag te woord onder 
het genoegen van een kopje 
koffie of thee.

Alle ERA-makelaars zijn 
ook lid van de Nederland-
se Vereniging van Makelaars 
(NVM). Meer informatie over 
dit artikel vindt u op www.era.
nl en www.era.nl/biedenen-
wonen.

Heemstede - “Alle meters staan weer de goede kant op. 
Deze Open Huizen Route lijkt weer een drukbezocht lan-
delijk evenement te worden, waar duizenden consumen-
ten aan meedoen. Er wordt weer veel meer gebeld over te 
koop staande huizen dan tot voor kort. De bezichtigingen 
komen ook weer op gang en het lijkt erop dat ook de ver-
kopen weer toenemen ”. Dat is de visie van ERA-makelaars 
George en John van den Putten. Het is duidelijk dat het 
vertrouwen in de huizenmarkt een tik heeft gehad. Is de 
woningmarkt weer op de weg terug na de stille maanden 
die het vorig jaar afsloten?

Instellen eenrichtingsverkeer
Burg. Van Lennepweg en Icarusschool
Nu de inspraakperiode is verstre-
ken en iedereen bezwaar heeft 
kunnen maken, wil ik namens de 
Oude Posthuisstraat in Heem-
stede benadrukken dat voor ons 
de veiligheid in onze wijk voorop 
staat. De oorzaak van de ‘onvei-
ligheid’ is niet dat de Van Lennep-
weg smal is. De Van Waalslaan, 
met twee basisscholen (de Ark 
en de Evenaar) is smaller en kent 
deze problemen niet. Oorzaak is 
onverantwoordelijkheid en a-so-
ciaal gedrag van sommige Ica-
rus-ouders die hun auto’s overal 
neerzetten of hun kinderen over-
al laten uitstappen. En de school 
doet niets! Wij hebben niemand 
van de schoolleiding gezien die 
deze ouders daarop aanspreekt. 
Een gesprek met de buurt wordt 
afgewezen, omdat we volgens 

hen diametraal tegenover elkaar 
staan. Waarom is de wijk tegen 
de voorgestelde maatregelen:
1.  Rij- en parkeergedrag van 

ouders veranderen daardoor 
niet, dus verkeersveiligheid 
ook niet,

2.  Er ontstaat een extra gevaar-
lijke situatie bij de kruising van 
Oude Posthuisstraat en He-
renweg (linksaf slaan wordt 
toegestaan), 

3.  Het probleem bestaat al-
leen aan begin en eind van de 
schooldag,

4.  Het probleem verschuift naar 
een ander deel van de wijk.

De wijk stelt voor:
De gemeente maakt samen met 
betrokkenen een gedegen analy-
se van het probleem. Daarna kan 
pas over oplossingen worden na-

gedacht. Op deze manier komt 
een door betrokkenen ‘gedragen’ 
besluit tot stand. De gemeente 
kan dit faciliteren met (techni-
sche) kennis en zonodig (exter-
ne) experts. 
Tegenover eventuele meerkosten 
staan geringe kosten voor be-
sluitvorming en tevreden Heem-
stedenaren. Vooraf kan een re-
eel plafond aan de uitgaven ge-
steld worden.
Bij verschillende bestuursorga-
nen wordt “meedenken, mee-
doen, en meebeslissen” al toe-
gepast met positieve ervaringen 
voor burgers en bestuur. Slepen-
de tegenstellingen en procedures 
worden voorkomen. Deze bena-
dering is in onze regio niet onbe-
kend. Bloemendaal werkt er mee 
en ook Heemstede (Burgerparti-

cipatie, Heemstede Nieuws, Bur-
ger Jaarverslag 2008).
We willen de gemeente Heem-
stede enkele vragen meegegeven 
om de verkeersveiligheidssituatie 
te beoordelen:
•  Zijn er rapportages van ex-

perts? 
•  Zijn er metingen, waarnemin-

gen, bevindingen?
•  Welke verschillende oplossin-

gen zijn er (met voor- en na-
delen)? 

•  Is er draagvlak in de wijk?

•  Zijn ze strijdig met gedane 
toezeggingen?

We hopen u ervan overtuigd te 
hebben dat de voorgenomen 
maatregelen beter niet uitgevoerd 
kunnen worden.
En we hopen ook dat duidelijk is 
dat we ons als verantwoordelijke 
bewoners willen inzetten om pro-
blemen in onze buurt te helpen 
oplossen. Leven in een wijk doe 
je samen.
Namens de Oude Posthuis-
straat te Heemstede, Ed Kroes

INGEZONDEN
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De Zwart interieuradviseurs binnengewoon goed
Heemstede – Woninginrich-
ter De Zwart aan de Kerklaan 
heeft parket in huis van twee 
fabrikanten die totaal verschil-
lend werken. Meister parket , 
een familiebedrijf dat denkt op 
de lange termijn. Met maakt er 
geen gebruik van massief hou-
ten planken, maar maken lamel-
parket met een bovenlaag van 
2,5 mm. Zohalen ze uit een stam 
van een eik negen keer meer 
vierkante meters. Dat  is zui-
nig omgaan met grondstoffen. 
Hout met een FSC keurmerk, 
dus hout uit ecologisch beheer-
de bossen. Een absoluut vorm-
vaste HDF draagplaat heeft een 
maximale bovenlaag van 3,6 mm 
die het uiterlijk van uw vloer be-
paalt. Om dezelfde beweegre-
denen vindt u bij lamelparket en 
fineervloeren van Meister geen 
enkel oppervalk meer met tro-
pisch hout. Maar met de zorg-
vuldig geselecteerde houtsoor-
ten heeft Meister  een veelzijdi-
ge collectie waardoor geen en-
kele wens onbeantwoord nlijft. 
De HDF vezelplaat, waarbij 
snippers tot een hoge dichtheid 
zijn samengeperst, High Densi-
ty Fibreboard stabiliseert de bo-
venlaag, is snel te leggen door 
een soepel lopend klikprofiel en 
heeft een permanente sluiting 
van de naden door een gepaten-
teerd kliksysteem dat met voor-
spanning werkt. Uniek bij Meis-
ter zijn de extra brede planken 
van meer dan 30  centimeter en 
meer dan 5 meter lengte. Er zijn 
soms mogelijkheden tot 46 cen-
timeter breed om aan de huidi-
ge trend te voldoen, maar daar 
kunnen de parketspecialisten 
van De Zwart u alles over vertel-
len. Zij hebben in de hele regio 
het directe contact met de leve-

rancier over de mogelijkheden 
en aanvoer van dit moment. 

Steirer Parkett
Voor exotische houtsoorten heeft 
De Zwart in Oostenrijk de parket-
specialist Steiner gevonden die 
wèl werkt met exotische hout-
soorten, op een verantwoorde 
manier en een door overheden 
gecontroleerde kap en aanplant 
van exotische houtsoorten als 
wengé, jatoba, merbau, kamba-
la of afzelia. Houtsoorten waarin 
mensen met aparte wensen hun 
specifieke kleur, houtdessin, nu-
ancering in kleur en patroon, of 

exotische uitstraling kunnen vin-
den die past bij hun interieur. In 
collecties waar de namen al iets 
van hun eigenschappen prijsge-
ven: Young, Natural, Dynamic en 
Extravagant. Young met zijn uit-
gesproken lichte houtkleuren, 
de naturellen met levendige te-
keningen in een oorspronkelij-
ke houtkleur , Dynamic waar ge-
speeld wordt met de natuurlijke 
tekening van hout en nerf, Ex-
travagant, warmbloedig door de 
donkere tinten als een glas volle 
bourgogne. 
In een aparte hoek van De 
Zwart Interieuradviseurs aan 

de Kerklaan 113B, is een apar-
te hoek ingericht met panelen 
van alle mogelijke parketsoor-
ten in grootformaat. Een vloer 
is in een woon-, eet- of slaap-
kamer een groot vlak dat direct 
de aandacht vraagt bij het bin-
nenkomen en bepaalt voor een 
groot deel de ambiance van die 
ruimte. Het is daarom nodig om 
u bij het uitzoeken te laten ad-
viseren door interieurspecialis-
ten. Voor het leggen van mooie 
parketvloeren mag u rekenen op 
de vakbekwaamheid van de vak-
mensen van De Zwart.  
Ton van den Brink

Herinrichting Binnenweg van start
Heemstede - De nieuwe inrich-
ting voor het winkelgebied ‘de 
Binnenweg’ gaat van start. De 
gemeenteraad heeft afgelopen 
december het ontwerp goed-
gekeurd, zodat de gemeente in 
mei deze herinrichting kan uit-
voeren. In de weken ervoor zal  
“Joulz”, onderdeel van Eneco, dit 
project aangrijpen om verou-
derde gasleidingen in de weg te 
vervangen. Van 6 april tot en met 
juni voert Joulz werkzaamheden 
uit tussen de Zandvaartkade en 
de Cloosterlaan. Aan beide zij-
den van de weg wordt gewerkt, 
waarbij steeds een deel van de 
weg wordt afgesloten. De herin-
richting van de gemeente wordt 
vervolgens in twee fasen uitge-
voerd. De eerste fase loopt van 
18 mei tot medio oktober 2009 
(Zandvaartkade tot aan de Juli-
analaan) en de tweede fase van 
januari tot en met juli 2010 (Juli-
analaan tot de Koediefslaan) . 

Gedeelte Zandvaartkade – 
Lindenlaan eerder afgesloten
Om de werkzaamheden aan de 
gasleidingen te vergemakke-

lijken, worden in opdracht van 
de gemeente de leibomen in de 
week van 23 t/m 27 maart weg-
gehaald. Gedurende deze da-
gen is het doorgaande verkeer 
tussen de Zandvaartkade en de 
Lindenlaan gestremd. 
Voor deze bomen is een nieu-
we eigenaar gevonden, ze wor-
den dus niet gekapt maar ver-
plant. Op dit stuk komen in de 
nieuwe inrichting enkele plata-
nen terug. 

19 april Voorjaarsmarkt
Op 19 april kan de voorjaars-
markt op de Binnenweg gewoon 
doorgaan. Joulz stopt dan tijde-
lijk met de werkzaamheden en 
zorgt dat voor deze dag de weg 
toegankelijk is en alles is opge-
ruimd.

Gevolgen voor bereikbaarheid
Het doorgaande verkeer op de 
Binnenweg zal gedurende de 
werkzaamheden veelal gestremd 
zijn. Er wordt echter steeds maar 
een gedeelte van de straat on-
der handen genomen, waarbij 
het werkgebied verschuift van 

zuid naar noord. Dit werkgebied 
wordt zo compact mogelijk ge-
houden. Zo wordt voorkomen 
dat de gehele straat gelijktijdig 
openligt. 
De weg blijft zoveel moge-
lijk bereikbaar en er kan toch 
in de buurt van de winkels ge-
parkeerd worden. Alle winkels 
en woningen op de Binnenweg 
blijven tijdens de werkzaamhe-
den gewoon bereikbaar voor 
voetgangers.

Omleidingen
Op de grote wegen zoals de 
Heemsteedse Dreef wordt het 
verkeer via omleidingsborden 
naar de Binnenweg begeleid. 
Het parkeerterrein van de Deka-
markt wordt zoveel mogelijk be-
reikbaar gehouden. Dit kan be-
tekenen dat dit terrein op be-
paalde momenten vanaf de 
noordkant in beide richtingen 
toegankelijk is. Ook dit zal met 
bebording worden aangegeven. 

Herinrichting Binnenweg
Bij de herinrichtingswerkzaam-
heden vanaf mei wordt alle 

oude bestrating van de Bin-
nenweg vervangen door nieu-
we klinkers. Ook worden er twee 
brede natuurstenen banden 
door de gehele Binnenweg ge-
legd, die de weg van het voet-
gangersgebied scheiden. Verder 
komen er onder andere nieuwe 
bomen, fietsenrekken, bankjes, 
afvalbakken en nieuwe verlich-
ting (ook in de Raadhuisstraat). 
Uitgebreide informatie over de 
herinrichting (waaronder ‘ar-
tist impressions’ van de Binnen-
weg) leest u op www.heemste-
de.nl (rubriek: Actueel Plannen 
en projecten). 

Meer informatie
De start van de Binnenweg is de 
afgelopen dagen via een huis-
aan-huis brief aan alle inwoners 
bezorgd. De vorderingen in het 
werk worden in de uitgave Heem-
stedeNieuws (op de achterzij-
de van het huis-aan-huisblad De 
Heemsteder) en op website bij-
gehouden. Winkeliers krijgen de 
informatie via een nieuwsbrief. 
Voordat de gemeente start met 
de herinrichting is meer bekend 
over de werkzaamheden en con-
tactgegevens van de aannemer 
en de gemeente.

Workshop 
Découpage-
techniek
Heemstede - Lekker een 
ochtendje creatief bezig zijn 
en dan naar huis met een de-
coratief bewaardoosje voor 
sjalotten of knoflook? Uit pa-
pieren servetten knippen we 
mooie patronen, die met be-
hulp van speciale lijm op een 
spanen doosje worden ge-
plakt. De doosjes worden 
vooraf met acrylverf gekleurd. 
Brigitte Manig en Tineke 
Zwetsloot verzorgen deze 
ochtend met veel enthousias-
me, zoals ze dat al vele jaren 
doen bij Casca Creatief. 
De workshop découpage-
techniek is op woensdag 
8 april bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Aanvang: 10.00 uur. En-
tree: 6,00 euro (inclusief ma-
teriaal).. 
Graag vooraf reserveren.: bij 
de receptie van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
op werkdagen van 9 – 12 uur 
of  tel: 023- 548 38 28 - 1.

Palmpaasstok 
maken
Heemstede - De zondag 
voor Pasen is het Palmpasen. 
Op deze zondag is het tradi-
tie dat kinderen in optocht lo-
pen met een Palmpaasstok. 
Op deze stok zit een heerlijk 
broodhaantje en hangen slin-
gers van papieren bloemen 
en/of snoepjes.
Op woensdag 1 april gaan de 
kinderen bij de woensdag-
middagclub zelf een palm-
paasstok maken. Ze kunnen 
deze mee naar huis nemen of 
er iemand mee verrassen!
Kinderen die niet zo van 
knutselen houden kunnen 
ook meedoen met een bord-
spel of kringspel of – als het 
lenteweer het toelaat – lekker 
buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is 
van 13.30-15.15 uur bij Cas-
ca in het Honk, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten 
per keer: 3,50 euro, een kaart 
voor 10x kost 30,00 euro. 
Graag de kinderen per keer 
van tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 
1.
Voor meer informatie: www.
casca.nl. 
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Veranderingen rond het laatste afscheid

Spreken tijdens de 
uitvaart

“Wie gaat er iets zeggen 
tijdens de afscheidsbijeen-
komst?” Deze vraag komt 
in iedere familie op. Soms 
wordt hij gesteld door de uit-
vaartleidster.
Tja, wie gaat er iets zeggen? 
Wie kan het, wie durft het?
In het openbaar iets zeggen 
over je overleden vader is wel 
heel iets anders dan op een 
verjaardag een leuke anek-
dote over hem te vertellen.
Je wilt wel, maar ……
Je broers en zussen kijken 
allemaal naar jou als oudste. 
Voor jezelf is het ook logisch.
Je wilt eigenlijk wel graag 
iets over het leven van vader 
vertellen. Persoonlijke herin-
neringen, specifieke details, 
samen met wat je broers en 
zussen inbrengen komt er 
een verhaal. Alleen valt het 
niet mee dit op papier te 
zetten. Je wilt dat het aan-
spreekt, dat men luistert.
Met enkele aanwijzingen en 
houvasten gaat dat zeker 
lukken.
Die wil ik graag aan u geven.

Houvast
Allereerst iets over de tijds-
duur. Een mens is in staat 
slechts een beperkte tijd de 
aandacht erbij te houden.  
Tien minuten is al behoorlijk 
veel en daar kun je veel in 
vertellen.
Gebruik concrete voorbeel-
den, bijvoorbeeld samen be-
leefde situaties, voorwerpen, 
uitspraken, anekdotes, e.d.
Haal uitspraken aan van en 
over de overledene, beschrijf 
kleuren, geuren en andere 
zintuiglijke indrukken.
Over de doden niets dan goed 
is een bekende uitdrukking. 
Maar je kunt op een liefde-
volle en mogelijk humorvolle 
wijze ook de mindere kanten 
van iemand belichten. Ie-
mand was niet alleen vrien-
delijk en een harde werker, 

maar ook eigenwijs en een 
sloddervos bijvoorbeeld. 
Zorg voor een goede struc-
tuur.  Bijvoorbeeld, als je drie 
dingen te zeggen hebt en dit 
aankondigt, helpt dit de aan-
dacht vast te houden.
Controleer je tekst op alge-
meenheden en abstracte zin-
nen. Vervang deze waar mo-
gelijk door voorbeelden. 
Vermijdt zinnen die met ‘na’ 
beginnen, en zinnen met het 
werkwoord ‘worden’ erin.
Beperk je tot de kern, wees 
beknopt.

Voorbereiden
En dan ben je zover dat de 
tekst op papier staat. Je 
hebt hem een aantal keren 
gelezen, nog wat bijgesteld. 
Klaar. En dan …
Dan is het belangrijk als 
voorbereiding de tekst een 
aantal keren hardop te le-
zen. Dat kan voor je broers 
en zussen, voor de spiegel of 
gewoon in je eentje. Belang-
rijk is dat je zelf je tekst hoort. 
Je merkt dan de punten waar 
je ’t moeilijk hebt. En dat 
wordt minder naarmate je 
het vaker hardop leest. Ook 
kan het je een veilig gevoel 
geven te weten dat iemand 
het voordragen van de tekst 
over kan nemen. Dat kan een 
familielid zijn of de uitvaart-
leidster. 
Onze ervaring is dat het met 
deze voorbereiding het zeker 
gaat lukken en je er met een 
goed gevoel op terug kunt 
kijken.

Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Koolmeesjes
 Ik zie jullie gaan

Koolmeesjes
Druk bezig ́ n veilig bestaan

klaar te maken
voor jullie nageslacht

Vliegend af en aan
Monogaam

Eigen verantwoordelijkheid
Geen kinderopvang

Alle energie in nieuw leven 
gestoken

gevoed en opgevoed
Tot de dag komt
om uit te vliegen

wat ´n liefde
 Loes Jonker-van der Meer

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

Dichtstorten

De komende Haarlemse Dicht-
lijn op 31 mei is een jubileum-
editie. Dan komen voor de vijf-
de keer dichters uit de stad en 
wijde omgeving bij elkaar om 
op interessante locaties en 
voor belangstellend publiek 
voor te dragen uit eigen werk.
Wanneer u wilt deelnemen, 
dient u zich vóór 31 maart op 
te geven bij het onderstaand 
adres.
Zoals elk jaar verschijnt er als 
speciale herinnering weer een 
bundel met een gedicht van 
elke deelnemer. Dit jaar wil-
len we daarbij extra aandacht 

besteden aan het vijfjarig be-
staan van de Haarlemse Dicht-
lijn en de maandelijkse dich-
tersbijeenkomst Woorden in de 
Waagschaal.
U kunt daaraan meedoen als u 
vóór 24 april (uiterste datum!) 
uw bijdrage per e-mail stuurt 
naar jacquesdejong@hetnet.nl, 
dan wel schriftelijk naar J. de 
Jong, Houtmarkt 53, 2011 AL 
Haarlem.
Voor de goede orde: een ge-
dicht in de bundel mag niet 
langer zijn dan 25 regels, per 
regel niet meer dan 50 tekens, 
inclusief spaties.

Heemstede - De oudste voet-
balvereniging van Nederland en 
mede oprichter van de KNVB 
viert dit jaar haar 130 jarige ju-
bileum. Het startsein voor dit ju-
bileumjaar werd gegevens door 
burgemeester Bernt Schneiders 
van Haarlem en Marianne Hee-
remans van Heemstede.
Zij waren aanwezig op vrijdag 
20 maart om samen de nieuwe 
fotogalerij op de tribune te ont-
hullen. Dit kon niet eerder dan 
dat de beide burgemeesters een 
voetbal door minuscule gaten in 
een wand moesten schieten. Het 
duurde dan ook even alvorens 

de burgemeesters de juiste af-
stand hadden geschat en het vi-
zier op scherp gezet. De Heem-
steedse burgermoeder bleek 
het meest bedreven en versloeg 
haar collega uit Haarlem.
De uitnodiging was gedaan aan 
de beide burgemeesters omdat 
de Kon.HFC tot 1927 op Heem-
steeds grondgebied speelde en 
zonder te verhuizen door een 
annexatie opeens een Haarlem-
se vereniging werd. Daarbij be-
staat ongeveer 40 % van het le-
denbestand uit inwoners van 
Heemstede. Het jubileum zal 
door HFC groots worden aan-

gepakt met feesten, toernooien 
voor alle 1600 leden. Een hoog-
tepunt wordt de erewedstrijd in 
september tegen de oudste be-
taalde voetbalvereniging van 
Nederland, Sparta uit Rotter-
dam. Traditiegetouw  bij HFC ju-
bilea worden de festiviteiten in 
november afgesloten met een 
spetterende musical in de Haar-
lemse schouwburg. In korte be-
woordingen spraken de beide 
burgemeesters lovende woor-
den over de club en wensten 
HFC een prachtig jubileumjaar 
toe. 
Eric van Westerloo

Burgemeesters schieten jubileum 
Kon. HFC van start

Vijfde Haarlemse Dichtlijn

Professor buigt zich over 
Bach’s Matthäus Passion
Heemstede - Op dinsdag 
31 maart organiseert Podium 
Oude Slot een lezing over 
Bachs’s Matthäus Passion. De-
ze lezing wordt gehouden door 
professor Jan Nuchelmans in 
Het Oude Slot te Heemstede. 

Toen in Leipzig op Goede Vrij-
dag 1727 voor de eerste keer de 
Matthäus Passion klonk in de 
toonzetting van Johann Sebas-
tian Bach heeft waarschijnlijk 
niemand vermoed dat het werk 
in onze tijd nog steeds zou wor-
den uitgevoerd, als opmaat naar 
de Paasviering.  Professor Jan 
Nuchelmans, een van de op-
richters van het Holland Fes-
tival Oude Muziek Utrecht en 
bestuurslid van de Nederland-
se Bachvereniging, zal dit com-
plexe en enerverende werk met 
muziekvoorbeelden en beeld-
materiaal voor u uitlichten. Hij 
besteedt aandacht aan de ge-
schiedenis van de Matthäus 
Passion, de opzet die Bach voor 
zijn versie koos en de manieren 
waarop hij de muzikale taal van 
zijn tijd hanteerde om de tekst 

van het verhaal te verduidelij-
ken. Een zeer waardevolle avond 
voor een ieder die naar de Mat-
thäus Passion, die in deze peri-
ode in vele versies te horen zal 
zijn, gaat luisteren. 

Aanvang van de lezing is 20.15 
uur. Toegang: 12,50 euro/ 10,00 
euro. Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. Indien voorradig aan de 
zaal.



Hoe hoog mogen aanbouwen en 
bijgebouwen worden?
De goothoogte van aanbouwen en bijge-

bouwen mag meestal niet hoger zijn dan 3 

meter. De nokhoogte is meestal 6 meter. 

Dit zijn geen nieuwe hoogtes, dit komt 

overeen met de hoogtes in de huidige 

bestemmingsplannen.

Is 70 m² uitbreidingsmogelijk-
heden niet veel?
In het oude plan mag veelal aan de achter-

zijde van de woning over de hele breedte 

van de woning tot een diepte van 3 meter 

gebouwd worden. Daarnaast mag in de 

achtertuin nog 30 m2 (bij tussenwoningen) 

of 40 m2 (bij hoekwoningen) gebouwd 

worden. Bovendien mag u in uw achtertuin 

vergunningsvrij ook nog het één en ander 

bouwen.

In het nieuwe bestemmingsplan zijn de 

mogelijkheden van het oude bestemmings-

plan samengevoegd -rekening houdend 

met de mogelijkheden van het vergunning-

vrije bouwen- tot een mogelijkheid van 

70 m2. U bent dan fl exibeler in de mogelijk-

heden voor het aanbouwen aan uw woning 

of het plaatsen van een bijgebouw. 

Als u al heeft aangebouwd of er staat al 

een bij-gebouw in de tuin, dan wordt die 

oppervlakte van de 70 m2 afgetrokken.

Bestemmingsplan Woonwijken Noordwest

Ik ben bang dat mijn buren met 
een uitbreiding een muur van 3 
meter hoog op de erfgrens zetten.
Dat zou kunnen gebeuren. Echter dat 

mogen de buren nu ook al. Wanneer we 

deze mogelijkheden zouden wegnemen, 

worden mensen in hun rechten beperkt. 

Dat zou fi nanciële schade kunnen veroor-

zaken.

Kan een woonhuis nu ook de 
functie kantoor of praktijk aan 
huis krijgen?
De mogelijkheden voor het realiseren van 

een aan-huis-verbonden-beroep worden ver-

ruimd van 25% naar 40% van de oppervlakte 

van de woning. Daarbij staat voorop dat de 

woonfunctie van het gebouw altijd de belang-

rijkste functie van het huis blijft. Er kan dus 

nooit een heel huis worden verbouwd tot 

kantoor of bedrijf. Een praktijk aan huis is wel 

een mogelijkheid. De eigenaar van de 

praktijk moet wel in het huis zelf wonen.

Ik wil graag iets wijzigen op mijn 
eigen perceel, kan dat in dit 
nieuwe bestemmingsplan worden 
opgenomen?
In een zienswijze kunt u altijd aangeven dat u 

op uw eigen perceel iets gewijzigd wilt hebben 

bijvoorbeeld de goothoogte of de grootte van 

uw bouwmogelijkheden. Echter bij de ont-

wikkeling van het bestemmingsplan is al ge-

keken naar uw rechten en die van uw buren. 

Er zal een afweging gemaakt moeten worden 

of uw voorstel mogelijk is en of er geen rechten 

worden geschaad. Ook moet een wijziging 

ruimtelijk passen.

Zie verder pagina 2

Sinds 2 maart 2009 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Woon-wijken Noordwest’ ter 
inzage. Het is een zogenaamd conserverend bestemmingsplan; dit houdt in dat er 
geen grote wijzigingen zijn ten opzichte van de oude plannen. Maar wel een plan dat 
met zijn tijd meegaat. En dat dus voldoet aan de eisen die de wet anno 2009 aan een 
bestemmingsplan stelt. De gemeente Heemstede heeft al veel vragen over het bestem-
mingsplan gekregen, we zetten daarom hieronder de meestgestelde vragen & 
antwoorden op een rijtje. Overigens worden nieuwe bestemmingsplannen die de 
gemeente opstelt allemaal volgens dezelfde nieuwe opzet  gemaakt. Dat betekent dat 
de vragen en antwoorden in de toekomst ook van toepassing zijn op de meeste 
nieuwe bestemmings-plannen, al blijft een plan natuurlijk ook maatwerk. 

Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

•  Bestemmingsplan Woonwijken 

Noordwest

•  Wijziging bij verkiezing Europees 

Parlement 2009

• Wat gebeurt waar in Heemstede

In deze HeemstedeNieuws:



Op 4 juni 2009 kunt u weer naar de stem-

bus. Dit keer worden de leden voor het 

Europees Parlement gekozen. Omdat 

onder andere de Kieswet op een aantal 

belangrijke punten is aangepast, willen wij 

u nu alvast op de hoogte brengen van voor 

u belangrijke wijzigingen.

Het rode potlood
Het kabinet heeft besloten, dat er niet meer 

met stemmachines gestemd mag worden. 

Dit betekent dat er weer met stembiljetten 

en het klassieke rode potlood gestemd 

moet worden. 

Wat betekent dat voor u? Mogelijk moet u 

wat langer wachten dan u gewend was. 

Want het proces van het uitbrengen van de 

stem duurt langer. Het zal voor velen van u 

wennen zijn en wellicht gaat u voor de 

eerste keer stemmen met het rode potlood. 

Wijzigingen bij verkiezing Europees Parlement 2009
Want de gemeente Heemstede heeft al sinds 

het begin van de jaren 90 gebruikgemaakt 

van de stemmachine. Mocht u vragen hebben 

over de nieuwe manier van stemmen, dan 

kunnen de stembureauleden u straks in het 

stembureau uiteraard uitleg geven.

Willekeurig stembureau 
De gemeente Heemstede doet ook bij deze 

komende verkiezing mee aan het 

'Experiment Stemmen in een willekeurig 

stembureau'. Dit betekent dat u ook deze 

keer in elk stembureau naar keuze in 

Heemstede kunt stemmen. 

Identificatieplicht
Let op, in de Experimentenwet is nu een 

identifi catieplicht opgenomen. Deze houdt 

in dat u samen met uw stempas verplicht 

een geldig legitimatiebewijs moet tonen. 

Houdt u daar rekening mee! Mocht u willen 

stemmen en uw legitimatiebewijs is ver-

lopen, dan moet u minimaal één week vóór 

de verkiezing bij de publieksbalie van de 

gemeente een nieuw document aanvragen 

en deze uiteraard ook voor het stemmen 

ophalen. Zonder geldig legitimatiebewijs 
mag u dus niet stemmen!

U moet zelfstandig kunnen 
stemmen
Met ingang van de komende verkiezing is 

het niet meer toegestaan dat u hulp krijgt 

bij het stemmen. Mogelijk heeft in het 

verleden iemand u geholpen met het druk-

ken op de juiste knoppen, omdat u er 

misschien niet zelf bij kon of het misschien 

te onoverzichtelijk voor u was. Nu moet u 

alleen het stemhokje ingaan om te stemmen. 

Verschillende stemlokalen zijn toegankelijk 

voor rolstoelen. Daarnaast is het ook 

mogelijk om het tafelblad van het stemhokje 

te verlagen, zodat u eventueel zittend in 

een rolstoel uw keuze kunt aangeven.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Publiekszaken, telefoon 

(023) 548 56 47 of (023) 548 56 48.

Dienstauto op aardgas
Afgelopen maandag 23 maart nam de 

gemeente Heemstede haar eerste dienst-

auto op aardgas officieel in gebruik. 

Burgemeester Marianne Heeremans ont-

ving de sleutels van de nieuwe Fiat Doblo 

uit handen van Marc Krijger, directeur van 

autobedrijf Rhee. Milieuwethouder Sjaak 

Struijf vulde vervolgens de aardgastank. 

De nieuwe auto gaat gebruikt worden door 

de bodedienst van de afdeling Facilitaire 

Zaken en rijdt vooral binnen de gemeente-

grenzen van Heemstede.

Met de aanschaf van een voertuig op aard-

gas wil de gemeente een duidelijk milieu-

signaal afgeven. Bij een auto die op aard-

gas rijdt, is de 

uitstoot van 

stikstofdioxide 

meer dan 90% 

lager dan bij 

brandstoffen 

als benzine 

en diesel. De 

uitstoot van 

fi jnstof is bij 

aardgasauto’s 

zelfs nihil. 

De auto draagt daarom met trots de slogan 

’Deze auto rijdt op aardgas’.

Vervolg van pagina 1

Informatie en reacties
Mocht u ook een vraag hebben over het 

bestemmingsplan dan kunt u altijd contact 

opnemen met mevrouw L.C. Wijker, haar 

nummer is (023) 548 57 83. 

U kunt het plan op de gemeentelijke web-

site www.heemstede.nl bekijken, maar ook 

tijdens de openingstijden inzien op het 

raadhuis en in de bibliotheek. U kunt nog 

tot en met 12 april een zienswijze indienen. 

Verhuizing 
doorgeven?
www.heemstede.nl

HeemstedeNieuws
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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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Werk aan de weg Wat gebeurt waar 
in Heemstede?
Vergaderingen, bijeenkomsten & evenementen
• Inloopochtend burgemeester, 3 april, 10.00-12.00, raadhuis

• Commissie Ruimte, 6 april, 20.00 uur, raadhuis

• Commissie Samenleving, 7 april, 20.00 uur, raadhuis

• Commissie Middelen, 8 april, 20.00 uur, raadhuis

• Veteranencafé, dinsdag 7 april 16.00-18.00 uur, café De eerste aanleg 

• Expositie Hester van Wijngaarden, 13 april t/m 8 mei 2009, raadhuis.

• Boekenmarkt Binnenweg, 5 april, 10.00-18.00 uur

• Voorjaarsmarkt Binnenweg/Raadhuisstraat, 19 april, 11.00-17.00 uur 

Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst of evenement in deze rubriek laten opnemen? 

Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kledinginzameling
• ZOA-Vluchtelingenzorg, 23 t/m 28 maart   

• Fonds Gehandicaptensport, 30 t/m 4 april

• Nederlandse Hartstichting, 13 t/m 17 april

• Nationaal Fonds Kinderhulp, 20 t/m 25 april 

Grote projecten
• Herinrichting Binnenweg & bestemmingsplan Centrum: realisatie 2008-2010. Start werk-

zaamheden Binnenweg: mei 2009.

• Bouwplan Watertoren / Privilege Heemstede: realisatie 215 appartementen in vier fases 

in de periode 2005-2010.

• Omgeving station Heemstede-Aerdenhout: realisatie woonwijk Vogelpark periode 

2007-2009.

• Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein: realisatie 139 woningen in parkachtig gebied aan het 

Spaarne in periode 2008-2010.

• Park Meermond: realisatie nieuw natuurgebied op voormalige vuilstort aan de Cruquiusweg 

in periode 2005-2010 (recreatiepad Spaarne/Ringvaart gaat open als Park Meermond 

gereed is).

• Renovatie Provinciënwijk: uitvoering renovatieplan en andere deelplannen tot zomer 2010

• Manpadslaangebied: inrichten als natuurgebied met extensief recreatief gebruik. Start 

bestemmingsplanprocedure 1e kwartaal 2009.

Kijk op de gemeentelijke website voor uitgebreide informatie over deze projecten 

(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen en projecten).

Start werkzaamheden Binnenweg
De nieuwe inrichting voor het winkelgebied ‘de Binnenweg’ gaat van start en moet resul-

teren in een prachtig en gezellig winkelgebied! Over de planning van de herinrichting 

heeft u een brief van de gemeente ontvangen. Hieronder nog even in overzicht de eerst-

volgende werkzaamheden:

Eerste deel vanaf Zandvaartkade
Voordat de gemeente met de herinrichting gaat beginnen, gaat 'Joulz', een onderdeel 

van Eneco aan de slag. Joulz start maandag 6 april met het vervangen van de gasleidin-

gen in de Binnenweg tussen de Zandvaartkade en de Cloosterlaan. Aan beide zijden van 

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

zaamheden duren tot ongeveer half juni. 

Om de werkzaamheden aan de gasleidingen te vergemakkelijken, worden in opdracht 

van de gemeente de leibomen in de week van 23 t/m 27 maart weggehaald. Gedurende 

deze dagen is het doorgaande verkeer tussen de Zandvaartkade en de Lindenlaan 

gestremd. 

Voor deze bomen is een nieuwe eigenaar gevonden, ze worden dus niet gekapt maar 

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

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

steeds maar een gedeelte van de straat onder handen genomen, waarbij het werkge-

bied verschuift van zuid naar noord. Dit werkgebied wordt zo compact mogelijk gehou-

den. Zo wordt voorkomen dat de gehele straat gelijktijdig open ligt. De weg blijft zoveel 

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

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

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

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

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

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

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

hoogte van de werkzaamheden. Hebt u vragen over de herinrichting van de Binnenweg, 

dan kunt u ons mailen via:  binnenweg@heemstede.nl. 

Brug Mozartkade - Nijverheidsweg
Tot half april 2009 is de brug tussen Mozartkade en de Nijverheidsweg niet toegankelijk 

voor voetgangers en fi etsers. De afsluiting wordt via bebording aangegeven.

Van Merlenlaan
Tot half april 2009 wordt de rijbaan en het fi etspad in de Van Merlenlaan op een aantal 

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

ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Franz Leharlaan
Tot half april 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden 

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

Voetgangers en fi etsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, 

waar nodig, ter plekke omgeleid.

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

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

Lanckhorstlaan. De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de 

Crayenesterschool.

Bernard Zweerslaan/ Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
Tot begin mei 2009 is het wegdeelte tussen de kruising Johannes Verhulstlaan / Van 

Breelaan en de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten voor alle verkeer. 

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

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

Mozartkade en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

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

www.heemstede.nl
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Aanvragen bouwvergunning
2009.052 het plaatsen van een schuur met overkapping - Heemsteedse Dreef 237

2009.053 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Reigerlaan 25

2009.055 het plaatsen van reclame  - Jan van Goyenstraat 26

2009.056 het doorbreken van een muur op de begane grond - Heemsteedse Dreef 65

2009.057 het plaatsen van een damwand t.b.v. parkeren - La Travee 5 + 12

2009.059 het splitsen van het winkelpand in een winkel en - Binnenweg 1

 horecaruimte  

2009.060 het plaatsen van een reclamebord  - Camplaan 4

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

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

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 20 maart 2009)
2009.020 het splitsen van de bovenwoning in 2 woningen - Valkenburgerlaan 52

2009.022 het plaatsen van een tuinkist t.b.v. berging fi etsen - Ooievaarlaan 21

2009.023 het vergroten van een dakkapel op het voor -  - Franz Schubertlaan 42

 en achterdakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 20 maart 2009)
2009.050 het plaatsen van een deur tussen nr. 4 en nr. 6 - Haya van Somerenpad  

     4-6

Verleende aanlegvergunning (verzonden 20 maart 2009)
2009.036 het aanleggen van een werkterrein en tijdelijke  - Cruquiusweg  

 bouwweg

Verleende sloopvergunning (verzonden 20 maart 2009)
2009.904 het verwijderen van asbest  - W. Denijslaan 21

2009.905 het verwijderen van asbest  - Javalaan 18A

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 

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

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

Verleende reguliere bouwvergunningen 
(verzonden 20 maart 2009) en ontheffing berstemmingsplan
2008.305 het uitbreiden van een woonhuis  - Brederolaan 11

2008.311 het uitbreiden van een woonhuis  - Beatrixplantsoen 102

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

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

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

Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan 
2008.163 het uitbreiden van het bestaande winkelpand,  - hoek Cloosterlaan 2 en                   

                          nieuwbouw winkel en inpandig verbouwen          Binnenweg 148

                         woonhuis 

2009.028 het uitbreiden van een woonhuis  - Orchideeënlaan 26

2009.034 het uitbreiden van een woonhuis en bouwen garage - Tooropkade 12

De verzoeken liggen vanaf  26 maart 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

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

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

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

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

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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

Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen 2009

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Verwijdering fi etswrakken

Het hoofd Gemeentelijke Belastingen Kennemerland-Zuid heeft op 13 maart 2009 heffings- 

en invorderingsbevoegdheden gemandateerd aan de hoofden van de diverse afdelingen 

binnen de gemeente Heemstede. Deze mandaatregeling treedt met terugwerkende kracht 

in werking op 27 augustus 2008.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen Kennemerland- 

Zuid te Bloemendaal, telefoon (023) 522 57 65.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 2 april 2009 
om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring

 - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de verlening van een vergunning voor het kappen van 57  

 diverse bomen op het perceel Johan Wagenaarlaan 72-74   

 - openbaar -     
21.00 uur bezwaar tegen het verlenen van een tijdelijke vrijstelling van het bestem - 

 mingsplan en een tijdelijke bouwvergunning t.b.v. bouwlocatie Herenweg 5            

 - openbaar -    

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

telefoon (023) 548 56 07.

Op woensdag 15 april 2009 gaat de gemeente in samenwerking met de politie fi etswrakken 

verwijderen die zich in de directe omgeving van het station Heemstede - Aerdenhout 

bevinden. Het is op grond van artikel 5.1.11, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening 

verboden om fi etsen of bromfi etsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud 

en in verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De Meerlanden 

aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak terugkrijgen tegen betaling 

van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag. 

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

telefoon (023) 548 56 30.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

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 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 08.30 tot 13.00 uur.

Agenda’s en 
verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 

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

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

na dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, 

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het 

beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden 

overlegd.
 

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

Handhavingsactie zinkend vaartuig gemeentelijke haven

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van bestuursdwang een 

zinkende speedboot gelegen in de gemeentelijke haven aan de zijde van de Industrieweg te 

verwijderen. 

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren 

is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk 

na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en wethouders of 

bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of 

eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door burgemeester en 

wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is 

verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

Het vaartuig is een speedboot, kleur wit met blauw dekzeil. De eigenaar van het vaartuig is 

onbekend.

De eigenaar van dit vaartuig wordt opgeroepen het vaartuig uiterlijk binnen twee weken na 

publicatiedatum van deze advertentie te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze ter-

mijn niet is verwijderd, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig verwijderen op kosten 

van de eigenaar. Het vaartuig zal voor een periode van 13 weken worden opgeslagen. 

Indien het vaartuig binnen deze termijn niet wordt opgehaald door de rechtmatige eigenaar, 

zal het college overwegen tot vernietiging dan wel verkoop van deze speedboot.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving, telefoon (023) 548 56 30. 

Jeugd-
evenementen
bij jarig HFC
Regio - De Koninklijke HFC 
bestaat 130 jaar. Een jubile-
umjaar met veel voetbal en 
evenementen. Een van de 
evenementen is een toernooi 
voor jeugdselectieteams. Dit 
zijn de teams voor de betere 
jeugdspelers. En geheel in tra-
ditie met het 130-jarig jubile-
um heeft de Koninklijke HFC 
hiervoor de oudste, de meest 
historische verenigingen uit-
genodigd. Het toernooi wordt 
gespeeld tijdens de Paasda-
gen, 11, 12 en 13 april en be-
staat feitelijk uit drie toernooi-
en. Zaterdag 11 april spelen 
de E- en F- teams, de jongste 
talenten. Zondag 12 april spe-
len de ‘CD-Classics’. En maan-
dag 13 april wordt het toer-
nooi gespeeld dat traditioneel 
‘De Acht’ wordt genoemd, het 
toernooi voor de A- en B- ca-
tegorie, de sterkste jeugdspe-
lers. In totaal worden 69 teams 
verwacht en zullen er meer 
dan 1000 deelnemers zijn!

Harpiste Lavinia Meijer in Museum de Cruquius
Regio - Op donderdag 2 april 
20.15 uur speelt de nu al wereld-
beroemde jonge harpiste Livinia 
Meijer een soloconcert in Muse-
um de Cruquius. 
Dat harpiste Lavinia Meijer de 
harp in technisch opzicht volle-
dig de baas is, spreekt eigenlijk 
vanzelf. Belangrijker is dat alles 
wat ze speelt, of het nu een fu-
ga van Bach is, een romantisch 
werkje van Fauré, of het kat-
achtige, plezierig moderne Spi-
ders van Paul Patterson, vol is 
van kleur en leven. Dat bereikt 
ze niet alleen door de individu-
ele lijnen elk hun eigen dynami-
sche curve te geven, maar ook 
door het arsenaal aan timbres 

waarover ze beschikt. Die tin-
tenrijkdom reikt van het getsjirp 
van krekeltjes tot een orkestra-
le majesteit. 
Lavinia Meijer (1983) werd op 
11-jarige leeftijd  toegelaten tot 
de “Jong Talentafdeling” van het 
Utrechts Conservatorium bij Eri-
ka Waardenburg. In 2003 be-
haalde zij haar Bachelor of Mu-
sic (cum laude) aan het Utrechts 
conservatorium en in 2005 haar 
Master of Music (cum laude) 
aan het Amsterdams conserva-
torium, waarbij zij alleen com-
posities van de laatste 30 jaar 
speelde.
Lavinia won eerste prijzen bij 
het Prinses Christina Concours 

(1997), de Stichting Jong Muziek 
Talent Nederland (1996,1998) en 
het Nederlands Harp Concours 
(1997, 2004). In 2005 kreeg zij de 
eerste prijs bij het Vriendenkrans 
concours van Het Concertge-
bouw in Amsterdam. In hetzelf-
de jaar ontving zij uit handen van 
Herman Krebbers de Edese Cul-
tuurprijs 2005 voor haar presta-
ties en toewijding om de harp 
als solo-instrument te promo-
ten. In december 2006 is haar de 
Fellowship van de Borletti Buito-
ni Trust uit Londen toegekend. In 
Juni 2007 kreeg zij samen met 
violist Tjeerd Top de MeesPier-
son Award in de Kleine Zaal van 
het Concertgebouw Amsterdam.  

‘Gewone’ pad parend door Ger 
Tik.

Kikkers: bijzondere dieren
Regio - Vorig jaar is er op land-
goed Oud Woestduin (bij Ley-
duin), een amfibieënpoel aan-
gelegd van 30 meter doorsnede. 
Het diepste punt ligt op 3 me-
ter. Inmiddels zijn er waarschijn-
lijk groene of bruine kikkers, 
padden of zelfs rugstreeppad-
den te vinden. Onder leiding van 
een gids van Landschap Noord-
Holland wordt een excursie ge-
houden naar deze koudbloedige 

dieren op vrijdag 27 maart van 
19.30-21.00 uur. Een aanrader 
voor kinderen (en volwassenen) 
die kikkers ‘eng’ vinden!

Gaat u mee met de gids naar 
de nieuwe poel en kom van al-
les te weten over deze bijzon-
dere dieren. Verzamelen op het 
parkeerterrein bij de ingang van 
Leyduin aan de Manpadslaan 2, 
Vogelenzang. Dat ligt 2 km. ten 

Op 6 januari was Lavinia te gast 
bij Pauw & Witteman. Daar ver-
telde ze over haar reis naar Ko-
rea, waar ze optrad tijdens het 
Nieuwjaarsconcert; haar ervarin-
gen met het land en de ontmoe-
ting met haar biologische vader. 
Ook speelde ze een selectie van 
haar nieuwe CD.
Lavinia bespeelt een harp, haar 
ter beschikking gesteld door het 
Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds. Zij zal o.a. werken spe-
len van Bach, Scarlatti, Flothuis, 
Caplet en Patterson.

De toegangsprijs voor alle con-
certen is 17,50 euro incl. een 
consumptie. Uitgebreide infor-
matie is te vinden op de website 
www.CruquiusConcerten.nl 

zuiden van NS station Heemste-
de/Aerdenhout, aan de westzijde 
van de Leidsevaart.  
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088-006 44 55. De kosten bedra-
gen 5,50 euro, Beschermers be-
talen 3,50 euro en kinderen tot 
12 jaar 2,50 euro. Meer informa-
tie op www.landschapnoordhol-
land.nl. Alle buitenactiviteiten in 
Noord-Holland staan op www.
natuurwegwijzer.nl


