
Heemstede - Tijdens het Paas-
feest op Tweede Paasdag, 
maandag 5 april a.s. van 11.00 
tot 15.00 uur draait alles op kin-
derboerderij ’t Molentje om de 
kip en het ei. 

Vanwege de recente brand in 
de bijenstal start de boerderij 
ook een actie voor de bijen.  Er 
is geld nodig om het materiaal 
dat tijdens de brand verloren is 
gegaan, te vervangen. Maar ook 

voor nieuw speelgoed voor het 
varken Pien en haar verbrande 
stal wordt een actie gehouden. 
Er zijn kleine kuikentjes en heel 
veel spelletjes waarin eieren de 
hoofdrol spelen. Bovendien is 
er het kippencafé met brood-
jes ei en cakejes vermomd als 
bij. Pannenkoekenhuis De Ko-
nijnenberg schenkt haar gehe-
le omzet aan de bijen en imker 
Pim is er ook! Kinderen kunnen 
knutselen en tevens vindt het 
schaapje scheren weer plaats. 
‘De Vrienden’ verkopen biolo-
gische eieren en geitenkaas en 
zoeken altijd nieuwe donateurs.
De toegang is gratis, doch de 
opbrengsten komen ten goede 
aan de kinderboerderij.
Kinderboerderij ´t Molentje be-
vindt zich in het Groenendaal-
se Bos, Van Rappardlaan 1 in 
Heemstede.
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In de voetsporen van
Gerard von Brucken Fock
Heemstede - Ter ere van Ge-
rard von Brucken Fock, de com-
ponist en schilder die 75 jaar ge-
leden in zijn woonplaats Heem-
stede overleed, besloten 12 
Heemsteedse en Haarlem-
se kunstenaars van de kunste-
naarsvereniging KZOD in zijn 
voetsporen een tentoonstelling 
in het Raadhuis van Heemstede 
te wijden aan de thema’s van de-
ze schilder te weten landschap-
pen, zeegezichten, stadsgezich-
ten en muziek. Deze tentoonstel-
ling kan als een vervolg op de 
expositie van de werken van Ge-
rard von Brucken Fock in janu-
ari/februari van dit jaar worden 
beschouwd. De – op de opening 
van deze tentoonstelling – talrij-
ke aanwezige leden van KZOD 
bleken namelijk onder de indruk 
van zijn impressionistische wer-
ken en besloten op zijn inspi-
ratiebronnen, met name land-
schappen en de zee, middels de-
ze expositie voort te borduren. 
Verrassend kan deze tentoon-
stelling in de sfeervolle Raad-
zaal zeker worden genoemd 
want een breed scala van stij-
len komt in het werk van de 
12 kunstenaars aan bod. Inspi-
ratie door de natuur in al haar 
facetten is in de getoonde wer-
ken aanwezig, soms bijna tast-
baar, soms in een meer geab-
straheerde vorm. Doch ook mu-
ziek, de belangrijkste levensbron 

van deze componist heeft tot in-
spirerend werk geleid. Kortom: 
de getoonde werken zijn zonder 
meer een hommage aan het le-
ven en het werk van deze schil-
der/componist.

KZOD
KZOD (”Kunst Zij Ons Doel”) is 
een van de oudste  kunstenaars-
verenigingen in ons land en ge-
vestigd in het historische ge-
bouw de Waag aan het Spaar-
ne te Haarlem. De 12 KZOD 
leden exposeren hun werk van-
af donderdag 1 april  tot en 
met vrijdag 14 mei in het Raad-
huis te Heemstede. De kunste-

naars  zijn Lucia Bezemer, Vera 
Bruggeman, Ronnie Helder, An-
ne Jung, Mapje Keereweer, Ad 
van Luijk, Maria van Raalten, Ja-
cintha Reijnders, Albert Rollich, 
Connie Vlasveld, Jose van Waar-
de en Erika de Wit. 
De feestelijke opening vindt 
plaats op donderdag 1 april om 
16.00 uur. Deze tentoonstelling 
in het Raadhuis te Heemstede is 
alle door-de-weekse dagen dus 
maandag t/m vrijdag gedurende 
kantoortijden (09.00 – 17.00 uur) 
te bezichtigen. Zie ook de web-
site: www.kzod.nl

Schilderij van Ad van Luijk.

De kip en het ei en ook de bijen erbij
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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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Van koetshuis naar garage
Raadhuisplein 7 dateert uit 1921 en grenst aan de westzijde 
aan het eerste raadhuis van Heemstede, het rijksmonument 
Overlaan. Aan de overzijde staat het huidige raadhuis uit 
1906 dat eveneens een rijksmonument is. Raadhuisplein 7 is 
gebouwd met kenmerken van het classicisme met de kroon-
lijst en de rondboog bovenlichten en het kruiskozijn in de 
oud-Hollandse bouwstijl. Het pand is ontworpen als woon-
huis met koetshuis. De entree tot het koetshuis lag links in 
de gevel en bestond uit dubbel openslaande houten koets-
huisdeuren met getoogde bovendorpels en bovenlichten. Op 
het achterterrein stond een forse paardenstal. Het koetshuis 
transformeerde in de loop van de tijd tot garage met de hui-
dige garagepui als resultaat. De paardenkoetsen  zijn ver-
dwenen, de paardenkrachten zijn eigentijds.  Het pand heeft 
een rechthoekige plattegrond, bestaat uit twee bouwlagen 
en is plat afgedekt. De voorgevel heeft een centrale, hoger 
opgaande middenrisaliet, een vooruitstekend deel met daar-
in de voordeur, een decoratief gesneden paneeldeur, een 
éénruits  bovenlicht en ovaalvormig, door een rollaag omge-
ven veld met opschrift: 1921. De villa-achtige verschijnings-
vorm vormt een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van 
het vormgegeven historische bebouwing binnen het complex 
Raadhuisplein-Van Merlenlaan. De onmiddellijke nabijheid 
van het huidige en voormalige raadhuis van Heemstede ver-
sterkt de ensemblewaarde. In het koetshuis is al dertig jaar 
de Garage W. Turenhout gevestigd, een familiebedrijf, waar 
vader Willem de vakkennis heeft en zoon Barry gespeciali-
seerd is in elektronica, ofwel het uitlezen van motormanage-
ment waar collega autobedrijven graag gebruik maken van 
de apparatuur en de specifieke  kennis. Een autobedrijf waar 
de klant nog een naam heeft en geen nummer, als in de tijd 
van die koetsjes.
Ton van den Brink

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

Raadhuisplein 7

Wandelingetje

Imker spreekt dank uit

INGEZONDEN

Heemstede – Zoiets zie je niet dagelijks: twee ooievaars 
aan de wandel. Het mooie dier kan wel dertig jaar oud 
worden. Nog niet eens zo heel lang geleden werden er 
echter al minder ooievaars gespot. Er bleken te weinig 
goede broedplaatsen voorhanden. Gelukkig verrezen meer 
en meer nesten, hoog boven de grond. Ook in Heemstede 
bij de Ringvaart kwam een broedplaats. Het blijft een mooi 
gezicht, om ze te zien. Mevrouw Astrid Geurink Samson uit 
Nieuw-Vennep maakte deze foto op woensdag 17 maart 
nabij Groenendaal. 

Wandelingetje

Heemstede - Op 29 januari 2010 verwoestte een grote brand 
op Kinderboerderij ‘t Molentje in Heemstede de bijenstal en 
kwamen meer dan 70.000 bijen om het leven. Direct na de brand 
wilde de Heemsteedse imker Pim Lemmers stoppen met het im-
keren. Hij besloot toch anders.

Langs deze weg wil ik iedereen enorm bedanken voor alle steun-
betuigingen, brieven, bloemen en donaties/giften. Een speciale 
dank gaat uit naar patisserie Tummers, Yvonne van Het Kaaswin-
keltje, Rob Hinse, de gemeente Heemstede, de familie Dijkman 
uit Bloemendaal, de regionale pers en al die vele anderen die op 
zijn of haar manier steun betuigden. Echt heel hartverwarmend.

Intussen zijn er van de week weer nieuwe bijenkasten aange-
schaft. Nieuwe volken hiervoor komen deze week vanuit West-
zaan en Rijswijk. Voordat de volken op locaties in Heemstede 
zullen worden ondergebracht, gaan de bijen eerst naar het fruit 
in Zwaag. Ondanks alles ga ik toch proberen om dit jaar, tijdens 
de zomermaanden, honing te gaan slingeren. Hierbij mogen de 
kinderen natuurlijk weer helpen. Een nieuw Bijenhuis moet er 
volgend jaar weer komen.
Pim Lemmers

Op maandag 5 april aanstaande start de actie ‘De kip, een Ei en 
een Bij hoort erBIJ’. Vanaf 11.00 tot 15.00 uur vinden er tal van 
activiteiten op de Boerderij plaats. Ook de huisimker zal die dag 
aanwezig zijn met de producten afkomstig van de BIJ. 



Heemstede - Heemsteeds be-
kendste broodjeszaak, ‘Brood-
je Bram’, heeft een ‘make over’ 
ondergaan. Eigenaar Walter van 
der Prijt is 20 jaar eigenaar, hij 
vond het tijd voor verandering. 
De zaak kreeg een Italiaans in-
terieur. “Snel, maar wel gezel-
lig. Bepaalde dingen in de ou-
de zaak waren wat oubollig ge-
worden. Nu geniet ik iedere dag 
van het interieur. De zaak lijkt 
ook groter. We krijgen heel veel 
positieve reacties van klanten”, 
zegt Walter.

Van der Prijt (46) combineerde 
de facelift van zijn bedrijf met 
de renovatie van de Binnenweg. 
“De straat nieuw, dan wij ook 
nieuw. Ik vind het een hele voor-
uitgang. We hadden de laatste 
20 jaar het interieur wel vaker 
aangepakt, maar nu dus in één 
keer helemaal. Rigoureus. De 
reactie van klanten is erg grap-
pig. Vaak kijken ze, als ze de re-
kening krijgen, op van de prijs. 
Die hadden ze in zo’n ambiance 
hoger verwacht.”

Van der Prijt deinst er niet voor 
terug gewoon ‘een frietje te 
verkopen’, zoals hij het noemt. 
“Maar een mooi broodje klaar-
maken geeft veel voldoening. 
Het servies is vernieuwd, we ser-
veren er wat rucola bij, dat ziet 

er gewoon mooi uit. We heb-
ben de indruk dat er naast on-
ze oude cliëntèle nu ook andere 
mensen eens een kijkje komen 
nemen. Dat is natuurlijk wat je 
graag wilt. Ik ben erg tevreden 
over de hele operatie.”
Walter van der Prijt zit al een 
tijdje in het vak. “Ik heb de zaak 
per 1 januari 1990 overgeno-
men van mijn broer, Cock. Die 
had bedrijven in Haarlem, Vee-
nendaal, Zandvoort, Wagenin-
gen, Ede, Harderwijk, Kampen 
en Heemstede dus. Ik heb nog 
een tijd Wageningen erbij ge-
daan, maar je moet er in zo’n 
bedrijf zelf zijn. Nu gaat al mijn 
aandacht naar Broodje Bram. 
Dat is beter.”

Hij heeft de zaak nu 20 jaar en 
zag de Binnenweg veranderen. 
“Ik ben erg content met de reno-
vatie die de straat nu heeft on-
dergaan. Het decor is veel mooi-
er geworden. In mijn zaak heeft 
mijn interieurbouwer samenge-
werkt met een stylist, en daar 
ben ik ook erg tevreden over. 
We zijn iets meer een salon, een 
luxe broodjeszaak geworden.”

In de 20 jaar dat hij Broodje 
Bram drijft, heeft Van der Prijt 
‘honkvast’ personeel gehad. 
“Paul werkt al 16 jaar bij me, 
Jan is kort geleden na 15 jaar 
voor zichzelf begonnen. Ik vind 

de service aan de klanten, maar 
ook de sfeer belangrijk. Mijn 
vrouw Saskia helpt mee en is er 
vooral op drukke uren. Zij zorgt 
ook nog eens voor onze dochter 
Mitcha (14) en onze zoon Devon 
(10). Ik doe zelf meer de winkel, 
we verdelen het.”

Een droom heeft Van der Prijt 
ook nog. “Ik zou graag nog 
eens een grand café willen be-
ginnen, met een capaciteit van 
zo’n 200 mensen. Maar dat is nu 
even helemaal niet aan de orde. 
Ik zou niet eens weten of ik het 

in Heemstede of in mijn woon-
plaats Hoofddorp wil doen. Ik 
ben op en top Heemstedenaar, 
maar woon vanwege de huizen-
prijzen in Hoofddorp. Net als 
mijn klanten in Broodje Bram 
ben ik prijsbewust.” 

Broodje Bram, Binnenweg 52, 
Heemstede. Telefoon: 023 528 
36 10, E-mail: info@broodje-
bram.nl 

pagina 4 de Heemsteder - 31 maart 2010

‘Verjaardagsverbouwing’

Walter van der Prijt drijft 
Broodje Bram 20 jaar

Hoe gaat u dit jaar naar het strand?
Regio - De lente is al begonnen. 
Wilt u straks zorgeloos flaneren 
in rok, korte broek of bikini, be-
gin dan nu met de voorbereidin-
gen. Nouvelle Cosmétique heeft 
hiervoor alles onder één dak om 
tot het gewenste resultaat te ko-
men.

Wat dacht u van het Prodimed 
dieet, waarmee Erica Terpstra 
ruim 40 kilo is afgevallen, zon-
der honger en verlies van spier-
massa  6-10 kilo in één maand 
te verliezen? Of de allernieuw-
ste techniek om verslapte ar-
men, wangen, kaaklijn, of billen 
te verstevigen en te liften met de 
Tripollar. 
Maar ook wanneer cellulitis, 
overbeharing, wratjes, pigment- 
of acne (littekens) uw probleem 
zijn, is een bezoek aan dit speci-

aliteiten instituut zeker de moei-
te waard!

Prodimed dieet 
Door het televisie programma 
Kassa van de VARA als bes-
te dieet getest. Ook Erica Terp-
stra is 40 kilo kwijtgeraakt met 
dit doeltreffende en zeer suc-
cesvolle dieet! Bij Nouvelle Cos-
métique staat er een zeer des-
kundig en enthousiast team u 

terzijde bij het bereiken van uw 
streefgewicht. Gemakkelijk, zon-
der honger en geen verlies van 
spiermassa! Maak vandaag nog 
een afspraak voor een gezonder 
lichaam met een zeer snel ge-
wichtsverlies van 10 – 15 kilo in 
twee maanden!

Slappe Huid?
Tripollar is de oplossing!
Stoort u zich aan uw bovenar-

men en zijn mouwloze topjes op-
eens niet zo leuk meer? Bent u 
ook één van die vele vrouwen die 
zich storen aan deze vorm van 
huidveroudering ? Informeer dan 
nu naar de Tripollar, de nieuwste 
methode om de huid te verstrak-
ken zonder operatie.
Van Nouvelle Cosmétique mag 
u resultaat verwachten. Tripollar 
maakt die belofte waar! Tripollar 
gebruikt radiofrequente golven 
om de productie van collageen 
in de huid te stimuleren. De ver-
warming van de dermis heeft als 
gevolg een snelle samentrekking 

van het collageen en een daar-
uit volgende verstrakking van de 
huid. Naast de bovenarmen is de 
Tripollar natuurlijk zeer geschikt 
voor alle soorten van huidver-
slapping, zoals wangen, kaaklijn, 
oogcontour, billen of binnenkant 
dijbeen en met name zeer ge-
schikt voor cellulitis! Zowel voor 
mannen als vrouwen.  Zonder 
pijn, risico of hoge kosten!
Voor meer informatie kijk op 
www.nouvellecosmetique.nl 
of bel 023 – 525 25 04. U vindt 
Nouvelle Cosmétique op de Ver-
spronckweg 297 in Haarlem. 

Peuterspeelzaal ‘de Klimappel’ 
bestaat 28 jaar

Heemstede - Peuterspeel-
zaal ‘de Klimappel’ gevestigd 
in de Frans Schubertlaan 37a 
te Heemstede bestaat 28 jaar. 
Op deze unieke plek ervaren 
de peuters gezellige en leerza-
me ochtenden. Er is veel ruim-
te om te spelen. De leidsters 
zijn er reeds lange tijd werk-
zaam wat de kinderen een 
goed vertrouwd gevoel geeft. 
Ingrid Braam (reeds 23 jaar 
werkzaam), Monique van der 
Pols en Karin Stuyfzand heb-
ben bijzonder veel ervaring 
met peuters. Zij benaderen 
de kinderen op een hele per-
soonlijke manier waardoor de 
kleintjes met veel plezier spe-
len en opgewekt weer thuis 
komen. Dit heeft uiteraard ook 
met de kleinschaligheid te ma-

ken. Naast het spelen bestaan 
de activiteiten uit verven, te-
kenen, plakken waarbij wordt 
ingespeeld op de thema’s van 
het jaar. Er wordt altijd gezon-
gen en vers fruit gegeten. Zo-
dra het mooi weer is,
kunnen de kinderen op de rui-
me speelplaats genieten van 
het klimrek in de vorm van een 
appel (‘de Klimappel’) en de 
velen fietsjes, steps, karretjes 
en de zandbak. Uw kind is hier 
in hele goede handen en krijgt 
een degelijke voorbereiding 
op de basisschool. Inmiddels 
hebben reeds 500 kinderen 
deze ‘warme douche’ mogen 
ervaren. Mocht u meer willen 
weten over deze peuterspeel-
zaal kijk dan op www.klimap-
pel.nl of bel 023-528 65 04.
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Nieuw college gevormd

Eerste verkiezingsbelofte 
al gebroken
Heemstede - Op donderdag 25 
maart werden de nieuwe wet-
houders beëdigd door burge-
meester Marianne Heeremans. 
De onderhandelingen zijn snel 
afgerond en onder leiding van 
de VVD-fractie is men snel tot 
een akkoord op hoofdlijnen 
gekomen. Pieter Van de Stadt 
(VVD) en Christa Kuiper (CDA) 
keren terug als wethouder. 
Wethouder Sjaak Struijf (PvdA) 
moet het veld ruimte voor de 
winnaars van de laatste ver-
kiezingen: D66. In de persoon 
van Jur Botter wordt de der-
de wethouderspost ingevuld. 
D66 bleek volgens insiders geen 
lastige prooi voor de overige 
twee partijen, omdat D66 nog 
onvoldoende bekend bleek met 
de lokale kwesties in Heem- 
stede. 

Drie fulltime wethouders
Zowel GroenLinks als de PvdA 
hekelden het niet nakomen van 
de belofte van de VVD om met 
één fulltime en twee parttime 
wethouders verder te gaan. Met 
drie fulltime wethouders nemen 
de kosten toe, juist nu bezui-
nigen wordt gepredikt. Van de 
Stadt gaf toe dat de VVD op dat 
punt het verlies heeft genomen, 
maar was verder vol lof over het 
bereikte akkoord. 

Van de Stadt prees alle partijen 
voor hun bereidheid bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te willen 
nemen. Op basis van de verkie-
zingsuitslag lag een college met 
D66 voor de hand. Hoewel het 
CDA ook een gevoelig verlies 
had geleden mochten zij, wat de 
VVD betrof, wel aansluiten, want 
de samenwerking met het CDA 
was goed bevallen de afgelopen 
jaren. Ook met de PvdA had de 
VVD prettig gewerkt, maar een 
aantal programmapunten van 
de PvdA ligt de VVD te zwaar op 
de maag en men zal het niet zo 
gemakkelijk eens worden. Van-
daar de keuze voor het CDA als 
derde collegepartij.

Tegen in stand houden groen
Wat op tafel ligt is een heel glo-
baal akkoord op hoofdlijnen. 
In afwachting van de door het 
Rijk op te leggen bezuinigingen 
kiest men er voor om de juiste 
invulling te laten afhangen van 
de hoogte van de Rijksbijdra-
ge. Vast staat wel dat onder lei-
ding van de VVD gesubsidieer-
de instelling moeten vrezen voor 
kortingen op de budgetten. Het 
nieuwe college heeft afgespro-
ken niet te bezuinigen op de 
WMO, het minimabeleid en zal 
de OZB niet verhogen.

De oppositie had weinig begrip 
voor het collegeprogramma. Ida 
Sabelis (GL) verbaasde zich over 
de inhoud. “ Wie kan er nu te-
gen het in stand houden van het 
groen zijn, wie wil de voorzienin-
gen nu niet op peil houden, dat 
willen wij toch allemaal. Is dit nu 
alles”, riep zij uit. Er worden vol-
gens GL geen keuzes gemaakt, 
alles is gebaseerd op onderling 
vertrouwen en iedere richting 
ontbreekt.
Aan D66 vroeg Sabelis: “Hoe 
transparant zijn jullie nu en waar 
in het programma zijn de D66-
punten dan wel te vinden?”
Voormalig wethouder Struijf 
dacht dat er wel een aanhang-
sel bij het collegeprogramma 
zou zitten en  dat dit niet open-
baar werd gemaakt. Van de 
Stadt ontkende dit naderhand 
ten stelligste.
Struijf miste de investering in de 
mens en milieu en zag nergens 
de inbreng van het CDA en D66 
terug.  Struijf verplaatste zich in 
de directeur van de bibliotheek. 
Wat ziet deze man op zich afko-
men: 
10% minder subsidie, 10% be-
sparen op huisvesting en 10% 
terug in personeel alles plus, 
plus ,plus.
Ook op dit punt dacht het nieu-
we college daar anders over. 
Het zal geen optelsom van be-
zuinigingen worden. Johan 
Maas (PvdA) vulde zijn leider 
aan met de opmerking dat een 

grote groep burgers, o.a. op ba-
sis van de stemwijzer, op 30 on-
derdelen hun stem op D66 heb-
ben uitgebracht. Van deze pun-
ten vindt hij nu niets meer terug 
in het programma. Ook hekelde 
hij het feit dat de lijstaanvoerder 
van D66, waarin de kiezers ken-
nelijk vertrouwen hadden, geen 
deel uit maakt van het college 
en zelfs de fractie niet voorzit. 
HBB kon de handen niet op el-
kaar krijgen voor dit program-
ma. Zij spraken het vermoe-
den uit dat het in de achterka-
mertjes was geregeld. Zij von-
den het programma niet con-
creet genoeg. “Wat zegt dit pro-
gramma over het bouwen of het 
verbeteren van het groen, niets 
toch?” Zo zeiden Ates en Van 
der Have.

Beantwoording college
In de beantwoording van het 
college benadrukte Van de 
Stadt dat het een visieakkoord 
is dat niet is dichtgetimmerd. 
Er bestaan geen geheime lijst-
jes met bezuinigingen en dit 
college werkt op basis van ver-
trouwen. Het wachten is op 
de kadernota (in juni). Dan zal 
concreter worden ingegaan op 
alle onderdelen van het colle-
gebeleid. De echte bezuinigin-
gen komen pas aan de orde als 
bekend is hoeveel het Rijk de 
gemeente Heemstede gaat kor-
ten.  
Eric van Westerloo

PvdA Heemstede wint verkiezing
Heemstede - Bij de verkiezing tot Gemeenteraadsverkiezingsprogramma van 2010 is de PvdA afde-
ling Heemstede als winnaar uit de bus gekomen. In het juryrapport wordt de PvdA onder meer ge-
prezen om haar lokale betrokkenheid, de concreetheid van de programmapunten en de realiseer-
baarheid van de plannen. Tweede werd GroenLinks in Beverwijk. Bij de verkiezing is gekeken naar de 
verkiezingsprogramma’s van de gemeentelijke partijen in het werkgebied van Pré Wonen. Van de vier 
grootste partijen in de gemeenten Beverwijk, Heemstede en Haarlem zijn de programma’s beoor-
deeld op het vlak van Wonen, Wijken en Ontwikkeling. Daarbij kon op vijf punten worden gescoord: 
concreetheid, realiseerbaarheid, lokale verankering, realiteitszin en samenwerking met andere par-
tijen. De jury bestond uit de medewerkers van de afdeling Strategie van Pré Wonen.

Jur Botter (D66).

Christa Kuiper (CDA).

Pieter van de Stadt (VVD)

M-ster Veilig Ondernemen 
Binnenweg-Raadhuisstraat
Heemstede – De M-ster zou 
best de Michelinster kun-
nen betekenen, ware  het niet 
dat Mariska Kaptein, voorzit-
ter van WCH, WinkelCentrum 
Heemstede, de winkeliersver-
eniging van de Binnenweg en 
Raadhuisstraat deze onder-
scheiding ontving van Maar-
ten Duijn, adviseur bestrijding 
winkelcriminaliteit van het 
Hoofdbedrijfschap Detailhan-
del. Dinsdagavond hield de 
WCH haar jaarlijkse ledenver-
gadering op Landgoed Groe-
nendaal.

Burgemeester Marianne Hee-
remans opende de vergade-
ring met het benadrukken van 
het belang van gezamenlijk 
optreden op dit gebied. Sa-
men met de politie, met na-
me de wijkagenten Bob van 
der Kolk en Chantal Bunker, 
Dick Nieuweboer, beleidsme-
dewerker openbare orde en 
veiligheid en als eerste aan-
spreekbaar bij de gemeen-
te, de brandweer en het HBD, 
Hoofdbedrijfschap Detailhan-
del. De afgelopen maanden is 
door deze partners goed sa-
mengewerkt om het certifi-
caat, de eerste ster van het 
keurmerk Veilig Ondernemen, 
KVO, te behalen. Op naar de 
tweede ster!

De weg naar de eerste ster 
begon op 20 mei 2009 toen 
de partners de samenwer-
king bekrachtigden door het 
ondertekenen van een inten-
tieverklaring. Zij hebben een 
pakket veiligheidsmaatrege-

len samengesteld om het win-
kelgebied in te richten vol-
gens de presentatie-eisen van 
het KVO-handboek. Er zijn 
overvaltrainingen gehouden 
voor winkelpersoneel, onder-
nemers hebben zich aange-
meld bij een veelplegersite en 
er zijn dag en avondschouwen 
gehouden. Mariska vertelt hoe 
belangrijk zo`n schouw is. Wat 
doet  die put daar. Die lan-
taarn brandt niet. Klopt het te-
lefoonnummer op de parkeer-
automaat nog wel en is die 
leesbaar? Wat doen we aan 
die rommel in de gang naast 
pand… en kan die schutting 
nu eens een kleurtje krijgen? 
Even binnenlopen bij die win-
kel waar  geen huisnummer 
op de voorgevel te vinden is. 
De brandweer of een ambu-
lance moet je wel snel we-
ten te vinden. Als je graffiti 
laat zitten krijg je morgen een 
dubbel portie. 

De samenwerking tussen de 
partners gaat nu veel directer 
en dus sneller. Je weet wie je 
moet hebben bij de politie, de 
brandweer of  de gemeente en 
die reageren ook veel sneller. 
Het is nog meer ieders belang 
geworden. De eerste stap leid-
de naar de eerste ster die me-
de in ontvangst genomen werd 
door vice-voorzitter, WCH, 
Roeland Smit, districtschef po-
litie Peter Holla, postcomman-
dant brandweer Wim de Zwart. 
Die eerste ster zal als tegel op 
een later tijdstip in de Binnen-
weg gelegd worden. 
Ton van den Brink
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Ans en Paul de Bruijn 
50 jaar getrouwd!
Heemstede – Ans: “Ik was 
15 dat ik Paul leerde kennen. 
We gingen met een vrien-
denclub uit, de modernisten-
club. Wij hielden erg van jazz-
muziek. Op zaterdag en zon-
dag gingen we daar regelma-
tig dansen. Van huis uit mocht 
Paul daar niet komen maar 
met 8 kinderen kon je nog wel 
eens de deur uitgaan. Op zon-
dagavond gingen zijn ouders 
kaarten dus dan was het altijd 
feest bij ons thuis.”
Was het liefde op het eerste 
gezicht? Ans: “Paul had eerst 
iemand anders die hij wel heel 
leuk vond. Toch heeft hij voor 
mij gekozen. In het begin heb-
ben we ingewoond bij de oude 
baas van Ans. Daarna kregen 
we een heel huis en toe zijn we 
met de bakfiets verhuisd. On-
ze oudste twee dochters zijn 
daar geboren. Op 18-jarige 
leeftijd had Ans al twee doch-
ters, Paula en Jolanda. Het 
huis was klein. Ze sliepen met 
zijn vieren op een kamer en la-
ter, toen zoon Mark werd ge-
boren met zijn vijven.  Daarna 
zijn ze naar de Gibraltarstraat 
in Haarlem verhuisd waar ze 
9 jaar hebben gewoond. 
Inmiddels wonen ze al weer 
24 jaar in Heemstede aan de 
Spoorzichtlaan. Het huis in 
Heemstede hebben ze van de 
grond af opgebouwd. Het was 
totaal verwaarloosd. Jarenlang 
hebben ze in de verschillende 

huizen in de verbouwing ge-
zeten. Wanneer je huwelijk zo-
veel verbouwingen doorstaat, 
is het een waar fundament. 
Het huwelijk heeft niet veel 
ups en downs gekend. 
Ze hebben een gezamenlijke 
hobby. Wat duidelijk te zien is 
als je het gezellige ingerichte 
huis binnenkomt. Ans en Paul 
zijn dol op antiek. Eens per 
jaar gaan ze naar Engeland 
om daar diverse ‘bootfairs’ te 
bezoeken. Met een auto vol-
geladen komen ze dan weer 
terug. Inmiddels zijn ze gedu-
rende hun huwelijk ruim 250 
keer in Engeland geweest. 
Hun andere grote hobby is 
hun teckel Jans waar ze re-
gelmatig mee buiten te vinden 
zijn. Een hond houd je jong. 
Wanneer de kinderen de deur 
uit zijn is het heerlijk om toch 
dagelijks naar buiten te gaan. 
Ans en Paul hebben inmiddels 
zeven kleinkinderen die alle-
maal dicht in de buurt wonen 
en regelmatig bij opa en oma 
te vinden zijn. 
Wanneer ze op de 50 jaar te-
rugkijken is het leven in een 
oogopslag aan ze voorbijge-
trokken. Paul wil nog kwijt 
dat hij nog even gek is op zijn 
Ans als toen hij haar net leer-
de kennen. Waarop Ans gek-
scherend zegt: “Maar nu is 
het wel een oud meisje ge-
worden”. 
Ingrid de Bruijn

de goede weg bent. Het resul-
taat van het landelijk onderzoek 
met medewerking van 172.000 
patiënten was zeer bevredi-
gend. Alle deelnemende praktij-
ken scoren van ruim voldoende 
tot goed. Ik zie het als een mooi 
resultaat van de sinds de negen-
tiger jaren ingeslagen weg om 
te professionaliseren en om ko-
steneffectiever te werken. ”
Enige tijd geleden werd er van-
wege een publicatie in het Haar-
lems Dagblad verwarring ge-
zaaid. Daarin vermeldde zorg-
verzekeraar Achmea een lijst 
met fysiotherapiepraktijken die 
door hen werden aanbevo-
len op grond vandoor de zorg-
verzekeraar zelf gestelde nor-
men. In goed overleg is daar nu 
vanaf gestapt  en wordt voort-
aan geoordeeld naar het resul-
taat van het KWALIEFY rapport. 
Deze normering  is door alle be-
trokkenen partijen in de gezond-
heidszorg opgesteld  en erkent. 
Maarten Thans: “Daar zijn we blij 
mee, want met onze ‘rapportcij-
fers’ horen we bij de besten van 
de klas.”  

De manueel therapeut wijst op 
de aanwezigheid van een au-
tomatische externe defibrillator 
(AED) in de praktijk. Het is een 
apparaat dat door middel van 
elektrische schokken het hart-
ritme weer op gang kan hel-
pen. “Wij zijn 6 dagen per week 
open en allen gekwalificeerd om 
ermee om te gaan. Goed voor 
omwonenden en winkelend pu-
bliek  van de Jan van Goyen-
straat om te weten dat directe 
hulp nabij. Je moet bij een hart-
stilstand direct 112 bellen, maar 
weet wel dat wij ook in zulke 
gevallen professionele hulp kun-
nen bieden.” 
Mirjam Goossens

Duidelijkheid rond 
manuele therapie

Een jonge filmploeg bestaande 
uit jonge mensen onder leiding 
van de jeugdige maar al onder-
scheiden  regisseur streek neer 
aan de Jan van Goyenstraat. 
Maarten Thans: “Voor het ma-
ken van zo’n film van één mi-
nuut komt nog heel wat bij 
kijken. Met acteurs en specia-
listen voor licht, geluid, visagie 
enz. heb je al gauw zo’n vijftien 
man over de vloer. De sfeer was 
ontspannen, maar de werkwij-
ze zeer professioneel. Zo’n film-
ploeg kijkt niet op een uur meer 
of minder. Alleen het resultaat 
telt. Voordat alles naar tevreden-
heid is opgenomen, ben je een 
lange werkdag verder.
Op onze website www.deprak-
tijk-heemstede.nl wordt ver-
wezen naar het filmpje op You 
Tube.”

Een ander aspect van verbete-
ring van de patiëntenzorg waar 
De Praktijk Heemstede aan 
meewerkt is de vrijwillige deel-
name aan het kwaliteitsonder-
zoek KWALIEFY. Thans: “Zowel 
de overheid, patiëntenverenigin-

gen, zorgverzekeraars als onze 
eigen beroepsgroep is op zoek 
naar het inzichtelijk maken van 
het niveau van de geboden zorg. 
Er zijn 23 indicatoren gevonden 
die kunnen meten of je praktijk 
aan de norm voldoet. Het is han-
dig om af en toe een soort rap-
port te krijgen om te zien of je op 

Heemstede –  Manueel therapeut en eigenaar van De Praktijk 
Heemstede Drs. Maarten Thans speelt een voortrekkersrol in 
de profilering van manuele therapie. Blijkbaar is daar behoef-
te aan. Want wat een fysiotherapeut doet, weet bijna iedereen. 
Dat geld niet voor behandelingen van een manueel therapeut. 
En wat is het verschil met een chiropracter? Om deze informa-
tie naar buiten te brengen is gebruik gemaakt van het internet. 
Vooral jongeren zijn regelmatige bezoekers van sites als You 
Tube, maar ook steeds vaker vinden senioren hun weg via het 
internet. Onlangs werden de opnames bij de Praktijk Heem-
stede voor een informatiefilm afgerond. Het resultaat is via de 
computer te zien.

Maarten Thans.

Paas-expositie Ger Daniëls 
en Fernande Daniëls-Laas
Heemstede – In het atelier 
aan de Voorweg 49a in Heem-
stede vindt op Tweede Paas-
dag, 5 april, een Paas-exposi-
tie plaats. U kunt tussen 10.00 
en 18.00 uur werk van Ger Da-
niëls en Fernande Daniëls-Laas 
bewonderen. Fernande toont 
nieuwe schilderijen, over jazz-
musici. Van Ger zijn, naast olie-
verven nieuwe aquarellen te 
zien, waarin de fantasie terug-
keert. De werken zijn zowel te 

koop als te huur.  Belangstellen-
den zijn van harte welkom. 

Onder andere Louis Armstrong.

Lahnemann gaat weer het dak op
Heemstede - Fluitend werken 
de dakdekkers van Lahnemann 
op de Binnenweg aan de boe-
tiek Yaya op een van de  eer-
ste dagen van de lente. De barre 
winter is snel vergeten, ze kun-
nen eindelijk in T-shirt het dak 
op. Dat deel aan de Binnenweg 
is gerenoveerd, nu de panden, 
zo denken ze bij Installatiebe-
drijf Lahnemann en ze pakken 
het dak tegenover de Bonnet-

terie grondig aan. Het was hard 
nodig want het dak lekte op di-
verse plaatsen en de Oud-Hol-
landse pannen waren echt op. 
Met de nieuwe natuurrode pan-
nen past het weer mooi bij het 
dak van de buurman. Het werkt 
aanstekelijk, men kijkt even naar 
boven, een zwaai, een opwek-
kende kreet, die leukerd vraagt 
of het boven ook lekker weer is, 
zo werkt het bij Lahnemannn. 

Ze doen overigens ook in platte 
daken, dakgoten en dakkapel-
len, liefst met mooi weer, maar 
ze kunnen tegen een buitje. De 
Riolering moet een flink buitje 
kunnen hebben, zijn daar pro-
blemen, dan komt Lahnemann 
om dat op te lossen. Ook bij 
slecht weer. Ontstoppingen of 
vervangen van de riolering, re-
ken op de mannen van Lahne-
mann. Binnen weten ze ook de 
weg met uw CV installatie ver-
nieuwen of onderhouden. De  
radiatoren vervangen of veran-
deren naar vloerverwarming of 
verzonken convectoren. 
Voor onderhoud of storingen 
hebben ze een storingslijn na 17 
uur: 06 53326048 . In badkamers 
en toiletten maken ze niet alleen 
al het sanitairwerk, maar ook de 
installatie en zelfs het tegelwerk 
tot en met het schilderswerk. 

Bel gerust voor een vrijblijven-
de offerte of een technisch ad-
vies: 023 5281370. Of info@lah-
nemann.nl . Lahnemann zit mid-
den in het dorp aan de Limbur-
glaan 6A.  
Ton van den Brink
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Wat vooroordelen met je doen...

Respect Estafette op het 
Sancta Maria van start

Regio - Op maandag 29 maart 
om 14.00 uur is de vierde edi-
tie gestart van de Respect Es-
tafette op het Sancta Maria in 
Haarlem. De Respect Estafet-
te wil vooroordelen wegne-
men en respect bevorderen 
voor mensen die anders zijn.  
Bureau Discriminatiezaken 
(BD) Kennemerland organi-
seert dit project in samenwer-
king met PRIMO nh (Provinci-
aal Instituut voor Maatschap-
pelijke Ontwikkeling in Noord-
Holland).

Bijna 50 gymnasiasten van 
het Sancta Maria gaan elke 
twee weken brieven schrij-
ven met verschillende men-
sen die vanwege hun geloof, 
huidskleur, handicap, sekse, 
afkomst, huidskleur of seksu-
ele gerichtheid eerder te ma-
ken hebben met vooroordelen 
en discriminatie.
De terugschrijvers zijn bijvoor-
beeld moslim, Ghanees, ge-
handicapt, lesbisch, Marok-
kaan of joods, maar boven-
al en vooral mens. Daarnaast 
maken de leerlingen drie film-
pjes over respect onder lei-
ding van een professionele 
filmmaker.

Door het schrijven van de 
brieven ontdekken de leerlin-
gen wat vooroordelen en dis-
criminatie met mensen doen. 
Klassikaal bespreken de leer-
lingen de brieven van de te-
rugschrijvers, waardoor zij met 
elkaar uitwisselen wat ‘anders 
zijn’ in het dagelijks leven 
betekent.
Nagestaard worden omdat je 
als man met een man hand in 
hand op straat loopt of uitge-
lachen worden omdat je als 
veertigjarige in een driewieler 
zit. Het zijn voorbeelden die de 
leerlingen elkaar – door hun 
terugschrijver – vertellen. Ze 
maken duidelijk wat vooroor-
delen kunnen doen. 

Half mei is de slotbijeenkomst 
van deze Respect Estafette 
op het Sancta Maria in Haar-
lem. Daarin zullen de filmpjes 
aan elkaar getoond worden en 
ontvangen alle leerlingen een 
boekje met fragmenten van 
de brieven die zij geschreven 
hebben. 

Zie www.respectestafette.nl  
voor meer info over het pro-
ject, de filmpjes en de brief-
wisselingen.

Heemstede – Drie weken lang 
was de Nicolaas Beetsschool 
in de ban van de Middeleeu-
wen. Omgetoverd tot een kas-
teel met de naam Bijenrode, af-
geleid van de plattegrond die de 
vorm heeft van een oervorm, de 
honingraat. Alle groepen gingen 
vijf tot twaalfhonderd jaar terug 
in de tijd, waar kinderen gekleed 
gingen  in dezelfde wambuizen 
als de grote mensen, maar dan 
in het klein. De tijd van ridders, 
jonkvrouwen, zwaardvechters, 
schoenlappers, kruidenvrouw-
tjes, groentenboertjes en chi-
rurgijnen. Van Karel de Grote tot 
Jacoba van Beieren . Zij opent 

nog ieder jaar  de Keukenhof. 
In de onderbouw waren onder-
werpen als kinderen, jonkvrou-
wen en ridders, kinderspelen 
en muziekinstrumenten de be-
langrijke onderwerpen. De gro-
tere kinderen verdiepten zich 
in het Middeleeuws schrijven 
,de spreekwoorden, de kaste-
len en Koning Arthur. Ze maak-
ten werkstukken, poppenkast-
poppen, helmen, schilden, mu-
ziekinstrumenten en bezochten 
kasteel Keukenhof waar Jacoba 
nog haar winterslaap hield. Ook 
het Oude Slot werd bezocht en 
in hun kinderogen weer terug-
gebracht naar zijn oude propor-

Basisschool de Ark 
vaart langs vele landen
Heemstede – Met kapitein 
meester Maarten Bothe aan het 
roer maakte basisschool de Ark 
een ontdekkingsreis langs lan-
den als Afghanistan, Armenië, 
Zwitserland, Italië, Sudan, En-
geland, Frankrijk en Nederland. 
Woensdag liet elke groep aan 
de ouders zien welke dansen ze 
ingestudeerd hadden. Sara Da-
men van Sport Support Haarlem 
had per groep tweemaal drie 
kwartier de tijd om de dans uit 
die landen aan te leren.  Dat kin-
deren gemakkelijk de danspas-
jes opnemen, was goed te zien. 
Uit de bewegingen van de han-
den, armen en voeten en voor-
al het hoofd, konden de ouders, 
opa`s en oma`s soms zelfs op-

maken uit welk land de dans 
kwam. Als toegift gaven alle kin-
deren gezamenlijk nog een Ha-
waiaanse dans, een Russische 
en een Chinese dans. Begeleid 
met applaus van een enthou-

ties. Hoe leefde men vroeger in 
een kasteel hoe zagen de eetka-
mer en de woonkamer en keu-
ken eruit. Gastlessen werden ge-
geven door leden van de vereni-
ging “die landen van Herwaerts:” 
een vereniging waarvan de le-
den als hobby bij evenementen 
de Middeleeuwen weer tot leven 
brengen en op scholen demon-
straties en workshops geven. 
De kinderen van Bijenrode kre-
gen lessen in spinnen en illumi-

neren, dat is het decoreren van 
een middeleeuws handschrift 
of vroege druk met geschilder-
de miniaturen, initialen en rand-
versieringen. Voor de kinderfan-
tasie, eindeloos, maar ook einde-
loos moeilijk om dat zwart weer 
van je handen te wassen. 
Vrijdagmiddag was de speel-
plaats veranderd in een Middel-
eeuwse marktplaats waar rond-
om het open vuur de koop-
lui in kramen hun kleding, krui-

den, groenten aanboden en 
de schoenlapper liet zien hoe 
hij met varkenshaar de schoen 
aan zijn laars lapte. De draai-
lier maakte muziek, de dorps-
gek danste, de chirurgijn zocht 
een slachtoffer en zwaardvech-
ters zorgden voor wapengeklet-
ter. De kinderen hebben drie 
weken in de Middeleeuwen ge-
leefd. Leuk voor even, maar toch 
liever nu!
Ton van den Brink

Nicolaas Beetsschool in Middeleeuwen

siast publiek.  Donderdag kon-
den de ouders de klassen be-
zoeken waar alle projecten ge-
toond werden. Handgesneden 
voorwerpen, grote potten  en 
pullen, gemaakt met behulp van 
ballonnen en papier maché, ma-
de in de Ark. In de hal klonk het 
gerammel van potten, pannen en 
roerlepels. Ouders uit genoem-
de landen maakten gerechten 
klaar die in hun eigen land ge-

geten worden. Bojo uit Suri-
name, mousse au chocolat uit 
Frankrijk, Turkse baklava, Edam-
mer uit het vuistje van een kaas-
meisje uit de Geleerdenwijk, na-
si uit Kanton. Driehonderd men-
sen werden gevoed door tien fa-
milies, afkomstig uit diverse lan-
den. Met vader of moeder achter 
de kookplaat en zoon of  dochter 
in de bediening. Dat kan alleen 
op een ark. De Ark, waar je sa-
men leeft, leert en thuis bent. 
Ton van den Brink
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Licht en lucht Albert 
Röllich bij Life Fit Centre
Heemstede - In de wandelgan-
gen van het Life Fit Centre aan 
de Randweg te Haarlem zijn 
gedurende de maand april de 
schilderijen van de Heemsteed-
se kunstenaar Albert Röllich te 
bezichtigen. 
Een wonderlijke fantasievolle 

wereld waarin alles in elkaar lijkt 
over te gaan, landschappen en 
ruimte worden steden en evolu-
eren vervolgens tot stadsland-
schappen. Een “gemaakte we-
reld” in de ogen van de kunste-
naar hetgeen duidelijk blijkt uit 
zijn vertaling naar  maatschap-

pelijke onderwerpen. Een goed 
voorbeeld is het schilderij met 
de titel “Licht aan ’t IJ”, men ziet 
het vergezicht van het IJ in Am-
sterdam vanuit het terras bij een 
avond waar de schemering valt, 
een stil  moment zonder boten. 
Een ruimte met in de verte de 
wereld  waar mensen naar kij-
ken maar waar verder geen be-
langstelling voor bestaat. Een 
gevoel van eenzaamheid en 
leegte krijgt men bij het bekij-
ken van deze schilderijen waar-
in elementen als lucht, wind en 
wolken overheersen. Albert Röl-
lich noemt zijn  schilderijen dan 
ook abstract realistisch. Speciaal 
voor deze expositie zijn van en-
kele schilderijen inktafdrukken 
gemaakt, zoals van het strand-
gezicht op Terschelling en Licht 
aan ’t IJ. Deze zijn – naast de ori-
ginele werken - elk in een opla-
ge van tien beschikbaar. 
Bij Kasim kunt u Albert Röllich 
telefonisch opdracht geven een 
portret of een landschap of uw 
huis op doek te zetten. Voor por-
tretten hanteert Albert een nieu-
we techniek n.l. schilderen via de 
computer. Telefoonnummer en 
adres van Albert zijn te verkrij-
gen bij de receptie van het Life 
Fit Centre aan de Zeedistelweg 1. 
Naast deze expositie hangen zijn 
schilderijen (o.a. landschappen) 
tot eind juni bij “Kasim Heren 
en Dames Mode” aan de Jan 
van Goijenstraat in Heemstede. 
Bezoek aan beide exposities 
geeft zonder meer een goed 
beeld van het werk van Albert 
Röllich. 
Jan ReijndersGezicht op de wierschuur in vier tijdsdelen.

Vrijdag 2 april in nieuw Strandhuis

Cupido Party Singlesfeest
op strand Wijk aan Zee

Regio - De twee grootste gratis datingsites van 
Nederland, RelatieKlik.nl en Knuz.nl, organise-
ren voor de zesde keer een singlesfeest op het 
strand van Wijk aan Zee. Het Strandhuis dat vo-
rig jaar jammerlijk tot op de grond afbrandde 
staat weer als een huis en wordt de locatie van 
het feest. 

Iniatiefnemers Koen en Sonja Kastermans zien 
er de symbolische waarde wel van in. “Het is een 
persoonlijke ramp als je, zoals de eigenaren van 
het Strandhuis, je bedrijf ziet afbranden, maar 
het geeft ook de kans om iets nieuws op te bou-
wen. Er staat nu een geheel vernieuwd Strand-
huis, mooier dan ooit. Ook voor veel van onze 
leden geldt dat ze na een beëindigde relatie 
zichzelf weer moeten uitvinden en er op uit moe-
ten als ze nieuwe mensen willen ontmoeten. Elk 
einde geeft een nieuw begin. Ons lentefeest is 
een goede aftrap.’’

Internet-ondernemers Koen en Sonja Kaster-
mans en relatiepsycholoog Marcelino Lopez tim-
meren inmiddels al enkele jaren aan de weg met 
hun datingsites Knuz.nl en RelatieKlik.nl en vin-
den de feesten een welkome aanvulling op de 
internetactiviteiten. 
Koen: ”We krijgen steeds meer vragen van on-
ze leden om ook buiten het World Wide Web ac-

tief te worden. Veel mensen kennen elkaar van 
het chatten en het mailen en vinden het leuk el-
kaar eens te ontmoeten. En daar zit verder hele-
maal geen druk op. Dat doen ze vooral voor de 
gezelligheid. En af en toe komt daar wat moois 
uit voort. Best vaak eigenlijk.”
 
Behoefte aan leuk gezelschap
Op de Cupido-feesten is altijd plaats voor zo’n 
400 man. 
Sonja: “De meeste bezoekers zijn tussen de 30 
en 45 jaar oud. Dat is de meest actieve groep al-
leenstaanden, maar we hebben ook altijd jon-
gere en oudere feestgangers.” Lopez voegt hier-
aan toe: “Juist die verscheidenheid aan leeftij-
den is erg leuk, geeft een ongedwongen sfeer 
en zorgt voor leuke gesprekken over het alleen-
staande bestaan in de verscheidene fasen van 
iemands leven. Ik vind het leerzaam. Een ding 
blijft blijkbaar hetzelfde voor jong en oud: de be-
hoefte aan leuk gezelschap.”
 
Wie single is en ook wel eens de sfeer wil proe-
ven op een Cupido-feest is van harte welkom op 
vrijdag 2 april. Het feest duurt van 20.00 tot 02.00 
uur. Meer info: www.cupido-party.nl. Kaarten 
kosten 12,50 euro in de voorverkoop via www.
knuz.nl en 15 euro aan de deur, inclusief 2 gratis 
consumpties, gratis parkeren en een goede dj. 

Al weken heb ik me voorgenomen om nu eindelijk eens die bad-
kamer onder handen te nemen. Schoonmaken is niet mijn hob-
by, toch moet het gebeuren. Soms droom ik van mijn badkamer. 
Dan is er ineens een bacteriefamilie onder het randje van het toilet 
gaan wonen, zoals in de televisiereclame. Gelukkig schrik ik vaak 
op tijd wakker om erachter te komen dat ik in bed lig en de badka-
mer minstens één deur van mij verwijderd is, zodat de rust terug-
keert. Nadat ik de eventuele aanwezigheid van ongewenste bac-
teriefamilies heb gecontroleerd, besluit ik dat het evenement ‘bad-
kamer schrobben’ vandaag - notabene op zondag - gaat plaats-
vinden. Achteloos stop ik eerst een was in de machine. Mijn vrien-
din Miele mocht eens rust krijgen. Haar vriend Bosch ernaast draait 
ook alweer vrolijk. Kijk eens wat een leuk gezicht, allemaal wer-
kende apparaten en ik doe niets. Zo moet het zijn op zondag. “Op-
schieten meid”, supporter ik mezelf. Ik pak een emmer, een spons, 
wat poetserige lapjes en een wonderdoekje. Want wat is een mens 
in deze tijd nog zonder wonderdoekjes? Heerlijk, alles straks weer 
streeploos schoon en droog. Tenminste, als ik er ooit nog aan be-
gin. Want ik rotzooi maar een end aan. 
Ondertussen ik krijg ineens een ernstige aanval van opruimwoede. 
Plotseling vind ik mezelf voor de kledingkast terug, terwijl ik aan 
het uitzoeken ben wat ik met mijn wollen truien uit de kruikentijd 
moet. Verdorie, op deze manier komt mijn badkamer nooit schoon. 
Onderweg van de kast terug naar de badkamer spuit ik nog even 
een lekker luchtje op. Even kijken, dat was ooit gekocht met Ko-
ninginnedag op de markt voor veel goedkoper dan in de winkel. 
Ik mijmer nog even door hoe snel het jaar alweer voorbij is ge-
gaan en welk leed en welke fijne gebeurtenissen er allemaal zijn 
geweest. Verschrikt kijk ik op de klok, alweer een kwartier voorbij 
zonder te poetsen en dus bonjour ik mezelf retour richting badka-
mer. Voorzichtig pluk ik wat flesjes van het glazen planchet. Mooi 
woord, planchet.
Terwijl ik het planchet poets, denk ik aan volgend weekend. Dan 
is het Pasen en feestdagen eisen tenminste een schone badka-
mer. Geen idee waar ik die wijsheid vandaan heb. Pasen en poet-
sen hebben niets met elkaar te maken. Pasen heeft te maken met 
mooi weer, veel chocola, eieren eten, de lente, narcissen die op 
uitbarsten staan en natuurlijk met het feit dat de Christenen vieren 
deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op 
de derde dag na zijn kruisiging. 
En op deze twee paasdagen kan ik natuurlijk niet poetsen. Dan 
moet ik er op mijn paasbest uitzien. Net zoals mijn badkamer.
Terwijl ik dit allemaal opschrijf bedenk ik me dat ik voor geen meter 
vorder met die badkamer. Nou en, zo erg is het niet. Zolang ik me 
nog niet tot SBS6 hoef te wenden voor een schoonmaakbeurt valt 
het heus wel mee. Dit stukje schrijven heeft ook zo zijn therapeu-
tische voordelen. Het is goed om af en toe eens te bedenken waar 
de feestdagen voor staan. 
Misschien ga ik zo wel even het dorp in. Iets nieuws kopen zodat 
ik er met Pasen in ieder geval zelf ook op mijn paasbest uitzie. Die 
badkamer kan nog wel even wachten. Die nieuwe garderobe niet. 
Ik blijf natuurlijk wel een vrouw en vrouwen zijn dol op nieuwe kle-
ren maar niet op poetsen.
Ingrid de Bruijn,
www.ingriddebruijn.nl

Pasen en poetsen

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

Kerkdiensten Spaarne
Regio - Zondag 4 april (Pasen) 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-

cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. D
Voorganger is pastor mw. A. 
Hoekman. De zang wordt on-
dersteund door de cantores L. 
en Th. Braak-Pedroli. (avond-
maalviering)
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Heemstede – Ook zo genoeg van de kou?  
De winter 2009/2010 was streng en duurde 
maar. Een voorteken dat we het ergste gehad 
hebben is altijd weer de voorjaarsmodeshow. 
Reyngoud Mode organiseerde op 30 maart 
wederom drie shows om hun nieuwe collectie 
aan Heemstede te tonen. Daarmee zijn ze een 
baanbreker  in ons winkelcentrum. Ga maar 
na, ruim tachtig jaar bestaat deze mode-
zaak. Met de derde generatie, vertegenwoor-
digd door Mea Klay zijn ze met de tijd mee-
gegroeid. Combineren van de diverse mode-
labels is hun geheim. Want zoals Mea zegt: 
“Wij hebben geen filialen door Nederland; dit 
zijn wij en we vinden het een uitdaging om te 
mixen en te matchen.” 

“Drie modeshows op één dag is geen geringe op-
gave 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 acces-
soires zoals riemen, 
tassen, shawls etc. 
Dan gaan de man-
nequins alles door-
passen en wordt de 
volgorde bepaald. 
Maar we vinden het 
ieder jaar de moeite 
waard.”

Ongedwongen 
en betaalbaar
Kleur bepaalt het mo-
debeeld deze zomer. 
Expressieve prints 
die zijn terug te zien 
in rokken, jasjes en 
broeken. Mooie vrou-

welijke kleding van eigen bodem zoals van de la-
bels Bandolera, Expresso en Stroke en het even-
eens Nederlandse merk Sao Paulo, dat beslist in-
ternationale allure uitstraalt. Ook de jurk, een niet 
makkelijk verkoopbaar item volgens de eigenares, 
past in de kledinglijn. En zeg nou zelf: wat is er nou 
zonniger dan een nonchalant vallend jurkje?
Merken als Basler, Taifun, Brax en Gerry Weber 
zijn vaste toppers en volop te koop. Ook is ele-
gantie vertegenwoordigd in het Belgische mode-
huis Marie Méro. In combinatie met een pump of 
– ook in 2010 een hit – zomerlaarzen kun je zelf 
het beeld bepalen, gekleed of stoer. Volop blou-
ses, modern en klassiek werden geroutineerd ge-
showd door de vaste mannequins Anita, Atie, Ve-
ronique en Paula, met het accent op de tuniek en 
de blouson. Dit kledingstuk leent zich ook uitste-
kend om op het strand over de badkleding te dra-
gen. Er is veel te kiezen op het gebied van mode in 
Heemstede. Reyngoud heeft haar eigen plek ver-
worven met als kenmerken ongedwongen -en be-
taalbaarheid. 

Nieuw in 2010 is een 
corner met lingerie 
en badkleding. Gere-
nommeerde merken 
als Chantelle, Marie-
Jo, PrimaDonna, Tri-
umph, sloggi en Mey 
zijn sinds dit voorjaar 
verkrijgbaar in de 
modewinkel. Voor al-
le lingerieklanten ligt 
in april een leuke at-
tentie klaar. Laat die 
zomer maar komen. 

Reyngoud mode is 
gevestigd aan Bin-
nenweg 121 in Heem-
stede.
Mirjam Goossens

Modeshow van Reyngoud als 
medicijn tegen winterdepressie



Heemstede - Het senioren pro-
gramma loopt op z’n eind. Alle 
verenigingen moeten  een ge-
lijk aantal wedstrijden gespeeld 
hebben om de beslissende ron-
de in te gaan. VEW-1 en VEW-2 
waren vrij, VEW-3 speelde tegen 
de KHFC en met de rust stond 
het 2-0. Ook de veteranen speel-
den thuis en die gingen rusten 
met een 1-2 stand.
De VEW-jeugd doet het goed. 
De B-junioren speelden bij Bloe-
mendaal en wonnen met 0-5. De 
ranglijst wordt nog steeds aan-
gevoerd door het elftal wat ge-
traind wordt door Rob Neeskens 
en waarvan Onno Stoltenborg 
de leider is.

De E-1 junioren doen het ook 
goed en voerden de ranglijst 
ook aan. Het zevental dat geleid 
en getraind wordt door Hans van 
der Steeg staat ongeslagen bo-
venaan. Zaterdag 27 maart jl 
stond de zware uitwedstrijd te-
gen Zwanenburg op het pro-
gramma. De gastheren werden 
met 1-5 verslagen. Darius van 
Haastrecht (zie foto) scoorde 
een doelpunt met een gouden 
randje, n.l. het honderste. De C-
1 won met 3-0 van de Brug in 
een wedstrijd die de schoon-
heidsprijs beslist niet verdiende. 
Scheidsrechter Fred Loos hield 
de touwtjes heel kort, maar met 
deze tegenstander is dat zeer 
moeilijk.

Zaterdag 3 april is er tot nu toe 
geen competitie. Het Paasweek-
end wordt gebruikt om toernooi-
en te spelen. Vrijdag 9 april: Kla-
verjassen in het clubhuis. Aan-
vang 20.00 uur.

Het programma voor
zaterdag 10 april:
SCW-1- VEW-1      14.30 uur
SCW-2- VEW-2      12.00 uur
VEW-3- Ymuiden-6    14.30 uur
VEW-4- Buitenv.      14.30 uur
V’zang-vet- VEW-vet   14.30  uur
Z’voort-b- VEW-b    12.00 uur
VEW-c- K’land-c  12.15 uur
O.G-d- VEW-d   14.30 uur
VEW-e1-
Jong Alsmeer-e   09.30 uur
VEW-e2- VVC-e   09.30 uur
Alliance-f- VEW-f     09.30 uur
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Darius.

Honderdste doelpunt gescoord
VEW-jeugd doet goede zaken

Kon. HFC bezig aan een slechte serie
Regio - Bij aanvang van de com-
petitie zag het er zo rooskleurig 
uit voor de Kon. HFC. Met mooi 
en vooral effectief voetbal nes-
telde de ploeg van trainer René 
Anneese zich met gemak rond 
de bovenste plaats. Dit seizoen 
hebben de eerste drie teams op 
de ranglijst recht op promotie 
naar de 1e klasse. Door het toe-
voegen van een nieuw te vor-
men Topklasse ontstaat deze 
mogelijkheid eenmalig aan het 
einde van dit seizoen. 
Na de winterstop laat HFC het 
danig afweten. Verliespartijen 
tegen Rhoda’23 en Zeeburgia 
en nipte overwinningen tegen 
Martinus en Kampong deden de 
ploeg geen goed.

Afgelopen zondag speelde HFC 
wederom tegen Sporting Marti-
nus maar nu in een thuiswed-
strijd. Hoewel HFC de iets ster-
kere ploeg was stapelde de 
manschappen van Anneese fout 
op fout. Ballen werden net te 
kort of te lang gegeven, duels 
werden simpel verloren en de 
vechtlust ontbrak. Voor de neu-
trale toeschouwer was het on-

begrijpelijk dat na 28 minuten 
Roy Verkaik al werd gewisseld. 
De meest solide en balvaste ver-
dediger van HFC moest het veld 
ruimen voor de talentvolle mid-
denvelder Mike van der Ban. 
Veel viel er niet te beleven de 
eerste helft. HFC kreeg wat 
kansjes uit afstandschoten maar 
de ballen zeilde over of naast 
het doel van betrouwbare doel-
man Catsburg van Martinus.
Slechts één opgelegde kans 
kreeg HFC via linksbuiten We-
sley Kamerbeek. Alleen voor 
doelman Catsburg  prikte hij de 
bal recht op de doelman af. Mar-
tinus beperkte zich tot verdedi-
gen en zocht, als dat even kon, 
met snelle counters de aanval. 
Vlak voor rust had deze tactiek 
succes een halve voorzet van 
rechts werd door Van Zeggelen 
direct op de slof genomen en de 
bal belandde snoeihard in de 
kruising 0-1.
Na rust wisselde Anneese Ka-
merbeek voor Ajanoua en Mun-
sterman voor Beverley.
Hierdoor kwam er meer dreiging 
in het spel van HFC zonder dat 
de ploeg zich erg veel kansen 

schiep. Martinus was tot twee-
maal toe dicht bij een treffer, 
maar doelman van Rossum be-
wees zijn kwaliteiten door goe-
de reddingen.
HFC spits Averdijk kreeg binnen 
de 16 meter een slag in de nek, 
maar scheidsrechter van Kam-
pen zag het niet of wilde het niet 
zien. Hier werd HFC een penalty 
onthouden. Een eerder gemaak-
te handbal in de 16 van Marti-
nus werd ook niet bestraft, maar 
vriend en vijand kon hier vrede 
mee hebben want van opzet was 
geen sprake.
Na een diepe bal op Steve Be-
verley troefde hij zijn tegenstan-
der af en schoof de bal hard in 
de verre hoek. HFC kreeg loon 
naar werken, maar moet zich af-
vragen waarom het snelle, di-
recte en verzorgde voetbal van 
voor de winterstop geheel is ver-
dwenen.
HFC ontmoet volgende week 
het tegen degradatie vechtende 
Houten en zal alle zeilen moeten 
bijzetten om de derdeplaats op 
de ranglijst te behouden en zo 
promotie veilig te stellen. 
Eric van Westerloo
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Feyenoord-Ajax bij Only Friends
Zoals te doen gebruikelijk beginnen we de eerste wedstrijd van 
een Nieuwjaar met de beste wensen voor iedereen. Eind maart is 
dat misschien een beetje laat, maar eerder werd er nog niet door 
de G2 gespeeld. Afgelastingen, tegenstander niet gekomen en 
een 2-wekelijks schema zijn daar debet aan. Een verademing als 
het dan toch weer eens een keer lukt.

Op naar onze vrienden in Amsterdam. Met gelukkig Michael weer 
in de gelederen. Toevallig was er deze week voorafgaand aan de-
ze wedstrijd wel gevoetbald. Door de E1 van SV Ouderkerk wer-
den we ingepakt. Reden? Geen wil om te winnen en een gebrek 
aan scorend vermogen. Televisie kijkend Nederland zag daar later 
ook voorbeelden van. Woensdagavond in de 2e helft werd duide-
lijk wat dat voor een verschil maakt. Niet passief (wachten op de 
bal) maar actief voetballen (de bal willen hebben). Donderdag-
avond werd een voorbeeld van scorend vermogen getoond. De 
boodschap vooraf was dan ook daar een mooie combinatie van 
te maken. De Feyenoord en Ajax aanhangers (het merendeel 
van het team) hadden het goed begrepen. De rest ging er moei-
teloos in mee. Fel op de bal. Duels ingaan. Koel in de afronding. 
Het resultaat? 5-0 met de rust, door Rick (2), Michael (1) en 
David (2). Een glimlach breekt door. Het zonnetje trouwens ook. 
Dat maakte de 2e helft nog leuker. Zeker toen de erkende spits 
Davy eindelijk een keer los kwam van zijn vriendin en, na nog 
een treffer van Rick, ook het net wist te vinden. Jammer dat de 
beide Jeroenen hun goede wedstrijd niet met een doelpunt kon-
den bekronen, en dat Jordy een vlammend schot van onderkant 
lat weer het veld in zag stuiteren, en dat Sam 1 keer het hoofd 
moest buigen bij een spaarzame uitval van Only Friends.

Na terugkeer op het HBC terrein bleek de voorspellende gave 
volledig juist. HBC G pakt op deze manier zaterdag 6 punten.
Leo Holdorp

Podium Oude Slot 
Peter Faber speelt Fo
Heemstede - Op woensdag 7 
april speelt Peter Faber in Heem-
stede in het Podium Oude Slot 
zijn voorstelling: ’Faber Speelt 
Fo’. Dario Fo, acteur, schrijver, re-
gisseur en schilder hoort tot de 
meest gespeelde levende thea-
terauteurs ter wereld. Zijn tek-
sten zijn inhoudelijk zeer sterk 
en spreken ieders verbeelding 
aan. Samen met Frans Roth heeft 
Peter Faber een aantal van Fo’s 
verhalen vertaald en bewerkt. In 
deze rebelse verhalen spat één 
ding ervan af: passie voor het le-
ven! De expressieve stijl van Pe-
ter Faber en het werk van Da-
rio Fo lijken wel voor elkaar ge-

maakt. Als een jongleur goochelt 
Faber met Fo’s woorden en ver-
halen, met als doel: iedereen die 
vastzit aan macht, bezit, geloof, 
noem alle handicaps maar op, te 
laten schuddebuiken. Dario Fo’s 
stijl is gebaseerd op de comme-
dia dell’arte, het geïmproviseer-
de theater uit de 16e, 17e en 18e 
eeuw. Peter Faber gaat met het 
publiek na afloop van de voor-
stelling in gesprek. Woensdag 7 
april, aanvang 20.15 uur in Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toegang: 
18,-/15,50 euro. Reserveren: 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. Fo
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Bokbierfietstocht 
nieuwe stijl op 11 april
Heemstede - Heel Kennemerland ge-
vuld met fietsers met oranje vlagge-
tjes. Dat was het beeld van de laatste 
tien bokbier fietstochten. De grote toe-
stroom had als bijwerking dat de orga-
niserende cafés veel moeite hadden de 
aanloop de baas te kunnen of er moes-
ten, zoals bij café de 1ste Aanleg buiten 
bars, toiletten, muziek en meubilair ge-
plaatst worden.  Dit ontnam veel cafés 
het plezier om de tocht te organiseren. 

Record aantal deelnemers
De bokbier fietstocht nieuwe stijl 
brengt het bier weer waar het hoort, in 
het café en in een echt glas. Met een 
record aantal deelnemende cafés (17) 
in en rond Haarlem kan de fietsende 
bokbierliefhebber zelf aan de hand van 

zijn keuze bokbieren en route uitstip-
pelen. Het is zeker niet de bedoeling 
alle cafés te bezoeken. Bij inschrijving 
ontvangt u een stempelkaart met veel 
informatie over de cafés en hun bie-
ren. Indien u zes cafés bezoekt heeft 
u een volle kaart en krijgt u bij terug-
komst in het café van vertrek een leu-
ke attentie. 

Einbecker Mai Urbock:
Het omfietsen zeker waard
Heemstede heeft met het café Op de 
Route (Zandvoortselaan) en de 1ste 
Aanleg (Raadhuisstraat) drie troeven 
om de fietsers naar zich toe te trekken. 
Beide cafés schenken het door ken-
ners zeer gewaardeerde Einbecker Mai 
Urbock. Dit Duitse bockbier is moei-
lijk verkrijgbaar en is met zijn mouti-
ge verfijnd bitterzoete smaak het stuk-
je omfietsen uit Haarlem zeker waard. 
Daarnaast is er live muziek van Elvis 
Presley (Op de route) en de Dire Straits 
(1steAanleg). 

Inschrijven kan vanaf nu. Deelname: 
4,- euro bij voorinschrijving en 5,- 
euro op de dag zelf.  U ontvangt een 
gadget, route en bokbier informatie 
en bij de diverse cafés wordt u ont-
haald met lekkere hapjes, live mu-
ziek of ander vermaak. Zondag 11 
april, starten tussen 12 en 14 uur.

PRESENTEREN
“ROCK THE BOCK”

DE BOKBIER FIETSTOCHT
ZONDAG 11 APRIL STARTEN VANAF 12.00 UUR

Een feestelijke fietstocht langs uw eigen selectie van de mooiste cafés van Kennemerland met live muziek, lekkere
hapjes en warme gastvrijheid.

U ontvangt een deelname gadget, bokbier-informatie, café en route-informatie en een stempelkaart.

Voorinschrijving 4.- bij Groot Café Op de Route, Zandvoortselaan 127 of Café de 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103
in Heemstede.

Exclusief in Heemstede het EINBECKER MAI URBOCK van de tap.



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

Ogen:
Omdat de ogen van Ingrid licht-
bruin zijn hebben we gekozen 
voor een antraciet kleur kohlpot-
lood. Het donkergrijs steekt af 
van het lichtbruin waardoor de 
ogen intenser worden. De meest 
ideale vorm van de ogen is een 
amandelvorm. Omdat het boven-
ste ooglid bij Ingrid aan de bin-
nenkant verder uit elkaar ligt van 
het onderste ooglid dan aan de 
buitenkant, hebben we de bui-
tenste oogcontouren met een 
iets dikker lijntje ingevuld. Naar-
mate we het lijntje naar de bin-
nenkant hebben getrokken, zie je 
dat het steeds iets dunner wordt. 
Zo creëren we een amandelvorm 
en worden de ogen groter.
Voor de oogschaduwkleuren 
hebben we een lichtgrijze tint 
aangebracht, over het hele oog-
lid die als basiskleur dient. Daar-
na een goud-kopere kleur aan 
de buitenkant van het ooglid en 
in de arcadeboog. Omdat Ingrid 
haar oogleden precies op haar 
ogen hangen, hebben we diep-
te gecreëerd door de goud-ko-
per tint aan de buitenkant iets 
hoger op te brengen. Onder de 
wenkbrauwen hebben we een 
highlight kleur aangebracht die 
de ogen lift en een frisse uitstra-
ling geeft.

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

Lippen:
De haarkleur en de ogen van In-
grid zijn nu sprekend! Omdat we 
het natuurlijk willen houden ge-
bruikten we voor de lippen een 
zachter sprekende kleur. Met 
een lippotlood hebben we de zij-
kanten van de mond iets bijge-
tekend om de mond aan de zij-
kanten een klein beetje  voller 
te laten lijken. We hebben een 
sprankelende natuurlijke rood-
tint gebruikt met een karamel-
kleur gloss erover om het plaatje 
af te maken. 
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Haar
Kleur: 
Ingrid heeft van nature een behoorlijk donkere haarkleur en een 
licht getinte huid. Die donkere kleur is overheersend. Het kan 
heel pittig staan en heeft iets mysterieus! Aan de andere kant 
kan het het gezicht ook hard maken, zeker in de winter als de 
huid iets minder gebruind is of wanneer je niet zoveel make-
up draagt.
Omdat Ingrid bruine ogen heeft valt de kleur van haar ogen al 
snel weg wanneer je voor een lichterbruine haartint kiest, waar-
door haar ogen minder zullen spreken. Daarom hebben we de 
donkere kleur als basiskleur gehouden en hebben we met de 
mooie kleuren van REDKEN 5Th avenue, fijne highlights met 
een klein beetje warmte verdeeld over de top van het haar. De 
highlights zorgen voor een mooie warme nuance waardoor de 
kleur iets meer tot leven komt, het gezicht zachter wordt en 
daarbij een intense uitstraling houdt.

Model:
De meest ideale vorm van het gezicht is een ovale vorm. Op een 
ovale vorm kun je bijna alle soorten kapsels toepassen. Dat wil-
len we natuurlijk allemaal wel! Maar helaas hebben we dat niet 
allemaal. We kunnen wel het haar aanpassen aan het gezicht om 
die ovale vorm te creëren.
Ingrid heeft een mooi gezicht met een iets ronde vorm en een 
vrij hoog voorhoofd. We hebben haar van achteren en aan de zij-
kanten korter geknipt en aan de bovenkant iets ingeknipt, waar-
door er verschillende lengtes ontstaan. Dit zorgt voor een na-
tuurlijke overloop en volume! Door het haar aan de bovenkant 
iets hoekiger te knippen, trekken we de aandacht van de ron-
de vorm weg en lijkt het gezicht iets langer en smaller, zo creë-
ren we een ovale gezichtsvorm.  Om haar voorhoofd iets minder 
aanwezig te maken, hebben we meer pony van opzij getrokken 
en meer in laagjes geknipt om de pony natuurlijk en speels te 
laten vallen. Omdat we tijdens het knippen heel erg letten op de 
natuurlijke valling van het haar, heeft Ingrid nu een kapsel waar 
ze zelf ook goed mee overweg kan.

Naam: Ingrid kuiper
Leeftijd: 44 jaar 
Woonplaats: Heemstede
Huidskleur: licht getint
Natuurlijke haarkleur: bruin
Haarkleur voor de metamorfose: donkerbruin
Kleur ogen: middenbruin

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

Ingrid persoonlijk:
Ingrid is een vrolijke spontane meid die volop van het leven ge-
niet! Ze was toe aan een verandering en daarom heeft ze zich-
zelf opgegeven voor de metamorfose van de maand. Ze woont 
samen met haar twee katten Simba & Corky in de provinciewijk 
in Heemstede, waar ze het momenteel erg naar haar zin heeft. 
Ze is eigenlijk wel happy met haar leventje zoals het nu is. Ze 
houdt van lekker eten, goede wijntjes en vakantie vieren! Ze eet 
liever buitenlands eten dan de Hollandse pot en als ze op vakan-
tie gaat dan gaat ze graag naar Griekenland. Ingrid vindt Euro-
pa het leukst om te reizen en bezoekt graag iedere keer een an-
dere bestemming. Ze zou nog wel graag eens naar Egypte wil-
len maar kan ook erg genieten van Nederland, tenminste als het 
mooi weer is! Op dit moment doet Ingrid in het dagelijks leven 
even lekker niets, maar ze heeft altijd administratief werk ge-
daan bij het UWV, Arbodienst en de rechtbank. Ze vult haar le-
ven graag met leuke dingen doen! Ze houdt van lezen, uitgaan, 
een filmpje kijken, saunadagjes en lekker shoppen met vrien-
dinnen. Als ze gaat winkelen dan gaat ze vaak naar Amsterdam, 
Haarlem of Rotterdam. Ze is dan vooral te vinden in de boe-
tiekjes. Qua kleding heeft Ingrid een hele wisselende smaak en 
stemt ze haar keuze af op de gelegenheid. We vroegen aan In-
grid wat ze graag nog zou willen bereiken in haar leven; Ze heeft 
zin in een leuke nieuwe baan!

Wil je ook in de metamorfose?
 Neem dan contact op met:

Hair & Beauty Louge Heemstede
Blekersvaartweg 14 A, 2101 CB Heemstede

Tel: 023-5474435.

Door een druktechnische storing is de ‘Metamorfose’ in de Heemsteder van 
vorige week jammerlijk in zwartwit gedrukt. Deze week nog eens de mooie 
voor- en na foto’s maar dan in full colour. Excuses van de redactie.

Ingrid ‘voor’
Ingrid ‘na’
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GSV brengt volleybal naar basisscholen
Heemstede - Hoe krijg je jonge 
kinderen enthousiast voor vol-
leybal? Dat is wat GSV Heem-
stede heeft weten te berei-
ken met het scholenproject. Op 
twee basisscholen in Hillegom 
(Rembrandt en Toermalijn), een 
school in Aerdenhout (Tijo van 
Eeghen) en één in Heemstede 
(Icarus) organiseerden zij een 
clinic CMV. Dat staat voor Cool 
Moves Volley. Vroeger heette het 
Circulatie Mini Volleybal. De cli-
nic werd gegeven door Cecile 
Blansjaar van de Nevobo (Ne-
derlandse Volleybal Bond).  Aan 
het project deden maar liefst 312 
kinderen, 9 leerkrachten en alle 
jeugdtrainers van GSV mee. 

Niet alleen de kinderen werden 
enthousiast, ook de leerkrachten 
kregen gratis een leuke spel-
vorm voorgeschoteld. Op ver-
schillende scholen werd ook na 
de clinic tijdens de gymles nog 
enthousiast gevolleybald. De 
deelnemende kinderen moch-
ten ook na de clinic gratis mee-
trainen op donderdagmiddag 
om zich optimaal voor te berei-
den op het afsluitende scholen-

toernooi. Dat werd op zaterdag 
27 maart gespeeld in sporthal 
Groenendaal. 
De wisselbeker voor niveau 3 
ging naar de basisschool Icarus 
uit Heemstede. Zij mogen deze 
beker volgend seizoen verdedi-
gen als er weer een nieuw scho-
lenproject van start gaat. Dan 
mogen ook andere 
basisscholen mee-
doen, zodat er zoveel 
mogelijk kinderen 
kennis kunnen ma-
ken met deze leuke 
teamsport.
De sectie volleybal 
van GSV Heemstede 
heeft een bloeiende 
jeugdafdeling. GSV 
is een gezellige ver-
eniging met regel-
matig mooie succes-

sen. Afgelopen seizoen werden 
maar liefst 4 teams kampioen, 
waaronder meisjes B die pro-
moveerden naar de sterke regio 
klasse. Meer informatie is te vin-
den op www.gsv-heemstede.nl
Het scholenproject is gespon-
sord door Newasco. 
Sjaak Griffioen

De winnaars...

Bij CMV beginnen de kinde-
ren op het eerste niveau met 
gooien en vangen en telkens 
doordraaien na elke gespeel-
de bal. Op elk volgend niveau 
komt daar een techniek bij. 
Van onderarms spelen en ser-
veren op niveau 2, tot boven-
hands spelen en smashen op 
niveau 6.

De winnaars Joop en Jan War-
merdam.

Lente drive in Bennebroek
Bennebroek – Afgelopen zater-
dag vond de 16e Schone Len-
te Drive plaats in het Jagershuis 
te Bennebroek. Deze jaarlijks te-
rugkerende bridge drive tussen 
de leden van Bel Air en Adri-
aan Pauw, waarvan veel brid-
gers lid zijn van beide verenigin-
gen, is een echte happening. Na 
24 spellen gespeeld te hebben 
werd de balans opgemaakt en 

het bleek dat Jan en Joop War-
merdam (BA) met 65,34% de 
winnaars werden van deze drive. 
Op een fraaie tweede plaats 
kwamen  Wil v.Dijk en An Touw 
(BA) met 63,55%. Willie Groene-
veld en Ida Emmens waren met 
de derde plaats (59,29%) de best 
geklasseerde van Adriaan Pauw. 
Met 50,56 % tegen 49,44 % trok 
Bel Air aan het langste eind.

Voorjaarsmarkt en puzzelruilbeurs 
St. Jacob in de Hout
Regio - Woensdagmiddag 7 
april zal het gonzen van de be-
drijvigheid in en om de Jacob’s 
Plaza van Sint Jacob in de Hout. 
Vanaf 13.30 uur is er in het Pe-
tit Café de inmiddels traditionele 
puzzelruilbeurs. 
Daarnaast is er een voorjaars-
markt met de verkoop van sier-
raden, bloemen, hobby artikelen 
en seizoenslekkernijen. Met de-
monstraties van een imker, een 
dame aan het spinnewiel en last 

but not least een moedergeit 
met haar lammetjes wordt het 
voorjaar in huis gehaald. De ac-
tiviteiten vinden plaats van 13.30 
tot 16.30 uur. Ieder is van harte 
welkom bij Sint Jacob in de Hout 
aan de Zuiderhoutlaan 1, Haar-
lem. Na afloop van deze markt, 
van 17.00 tot 18.30 uur, kunt u 
ook nog dineren in het restau-
rant. Voor aanvullende informa-
tie kunt u terecht bij team Wel-
zijn, telefoon 8927900.

Last Minute Lunch,
idee voor de paasdagen?
Heemstede - Restaurant De 
Konijnenberg serveert buiten de 
a la carte kaart komende paas-
dagen een leuk lunchmenu.
Omdat veel mensen niet kun-
nen kiezen of ze zin hebben in 
een zoete of hartige pannen-
koek heeft De Konijnenberg een 
50/50 pannenkoek op het paas-
lunch menu gezet. Je kan 2 hal-
ve pannenkoeken bestellen bij-
voorbeeld een halve spek/kaas 
in combinatie met een halve ap-
pel pannenkoek.
Het menu is als volgt: Paas-
lunch-idee voor 10 euro. Tomaat 
met verse basilicum of romi-
ge lente-ui soep, gevolgd door 
een 1/2 pannenkoek zoet en een 
halve pannenkoek hartig naar 
keuze. Daarna een kopje koffie 
met paaseitjes. Voor de kinderen 
is er een paaslunch met een leuk 

cadeautje. Voor deze kidslunch 
betaalt u 7,50 euro en bestaat uit 
een pannenkoek met vlokken en 
poedersuiker, het cadeautje en 
een drankje plus ijsje toe! 
Genoemde paaslunch is van 
12.00 tot 16.00 uur te bestellen 
op beide paasdagen. A la carte 
is de hele dag ook gewoon mo-
gelijk.
Nog een paas uit-tip: Maak eens 
een wandeling of speurtocht als 
piraat of kabouter in het Groe-
nendaalse bos. 
(Speurtocht boekje 1,50 euro, 
kabouter of piraat muts 0,75 eu-
rocent)

De speurtochten beginnen en 
eindigen in pannenkoekrestau-
rant De Konijnenberg, Heren-
weg 33 Heemstede 023-5848096 
www.dekonijnenberg.nl 

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

Werelden
Een merel scharrelt druk en ferm

Bij Hooglaren in een berm
Mijn auto raast er langs hem heen

Bijtijds op weg naar Hoogeveen
’t Bezorgt hem niet de minste last

Hij snapt een worm, gericht en vast

Mijn dag is ver en eindloos lang
Problemen, mensen, dadendrang
Terug langs wrakken in de mist

Pikt bij Hooglaren stil, beslist
De merel op het late uur

Nog onbezorgd in zijn natuur.

Roulette
Meneer Pasrijke speelt roulette

Met poker-face boven jacket
Vóór hij zijn fiches op gaat strijken
Tikt hij beleefd eerst aan zijn pet

Als het eind een nieuw begin is
Is dat begin... het einde!

Jack Voermans

Dichtstorten

Veer tussen Cruquius en 
Haarlem vaart weer  

Regio – Het elektrisch aange-
dreven pontje (zonnepanelen) 
‘de Stroomboot’gaat alweer het 
12e vaarseizoen in. Via de Ring-
vaart maakt het een verbinding 
tussen het Theehuis Cruquius te 
Cruquius en de ZuidSchalkwij-
kerweg in Haarlem. 
Het pontje is een leuke schakel 
in de lokale fiets- en wandelrou-
tes en is goed toegankelijk voor 
minder validen en (elektrische) 
rolstoelen. Het vaarseizoen loopt 
van donderdag 1 april t/m don-
derdag 30 september, dagelijks 
van 10.00 tot 18.00 uur.
Mede door subsidie van de ge-
meente Haarlem en door spon-
sors en donateurs is de over-
tocht gratis.
Bezoek ook eens de site: www.
xs4all.nl/~hvanzon/index.html
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Heemstede
Maand april
• Expositie buitenfotograaf en 
schrijver Leontine Trijber in Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Info: 
www.sbhaarlem.nl en de web-
site van Leontine Trijber www.
leontinetrijber.nl.

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

Woensdag 7 april 
• Faber speelt Fo in Oude Slot. 
Ringvaartlaan. Aanvang: 20.15 
uur. Reserveren kaarten: 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. 

Zondag 11 april
• Orient concert door Harmo-
nie St. Michael in de Bavokerk 
Heemstede vanaf 15.00 uur. 
Info: www.stmichael-heem-
stede.nl 

Donderdag 15 april
• Lezing St. Petersburg en Bal-
tische staten in de Pinkster-
kerk, Camplaan Heemstede. 
Vanaf 19.30 uur. 

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

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

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

T/m zaterdag 1 mei 
• Expositie Landschappen, 
bloemen en dieren in Zorg-
centrum Het Overbos, Burg. 
V. Lennepweg 35, Heemstede. 
Info: bij Wim Altena, tel 023-
5294239

T/m 14 mei
• 12 KZOD leden exposeren 

Agenda
Cultuur

hun werk in het Raadhuis te 
Heemstede. Titel: In de sporen 
van Gerard von Brucken Fock.
Zie de website: www.kzod.nl
  
Tot eind juni
• Werk van de Heemsteedse 
kunstenaar Albert Rollich bij 
Kasim mode aan de Jan van 
Goyenstraat. 

Regio
Maand april
• In het Life Fit Centre aan 
de Randweg te Haarlem zijn 
schilderijen van de Heem-
steedse kunstenaar Albert 
Röllich te bezichtigen.

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

2 T/m 25 april
• Bloemenpracht in Frans Hals 
Museum, Groot Heiligland 62, 
Haarlem. Info: 023-5115775. 

T/m zaterdag 3 april
• Reizende fototentoonstel-
ling ‘Olijfpluk Palestina’ in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. Info: 
www.sbhaarlem.nl 

Vrijdag 9 april
• Kritische columniste Elma 
Drayer in Trefpuntcafé Benne-
broek, Akonietenplein in Ben-
nebroek. Aanvang: 20.00 uur. 

T/m 17 april 
• Expositie ‘paarden’ van Pau-
la Collewijn. Locatie: De Por-
tretwinkel, Barrevoetestraat 9, 
Haarlem. Info: 023-532 74 12 
of www.portretwinkel.nl

T/m 22 april
• Expositie beelden en schil-
derijen Noor Brandt in Ge-
meentehuis Van Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 2 Benne-
broek

T/m 30 april
• Foto-expositie ‘Alias’ in Ken-
nemer Gasthuis, locatie Zuid. 
Boerhaavelaan 22, Haarlem.

T/m 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, Het 
Witte Goud van Haarlem’ in 
het Historisch Museum Haar-
lem. Groot Heiligland 47, Haar-
lem. Tel: 023 5422427. Site: 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

‘Doe wat je het liefste doet’
Heemstede - Voor meer dan 
100 belangstellenden gaf diva 
Hetty Blok een voordracht op za-
terdag 20 maart j.l. als afsluiting 
op de boekenweek 2010,
Dit was tijdens de Open Dag van 
Verpleeghuis Bosbeek in Heem-
stede. De middag was georga-
niseerd i.s.m. Boekhandel Blok-

ker in Heemstede. Het was een 
groot succes en na afloop sig-
neerde de actrice (vooral be-
kend van Ja zuster, Nee zuster) 
haar luister-cd en -dvd Doe wat 
je het liefste doet.
Deze publicatie is verschenen 
n.a.v. de 90e verjaardag van Het-
ty Blok.

Meerradio grote winnaar 
bij popquiz 1ste Aanleg
Heemstede - In een overvol-
le 1ste Aanleg is afgelopen za-
terdag gestreden om heel veel 
eer, complimenten en mooie 
prijzen. De door een fraai uit-
gedoste ‘surrogaat Fred Oster’ 
(dit keer zonder zijn marmot-
ten) gepresenteerde popquiz 
trok 11 teams. De vragen waren 
zeer pittig en origineel met beeld 
en geluidsfragmenten maar ook 

zuivere kennisvragen. Eén team 
kon de overwinning naar zich 
toetrekken. Het team van Meer-
radio kwam met zwaar kaliber 
aanzetten en kon de grote mond 
waarmaken. In juli/augustus 
staat een nieuwe quiz gepland.
Café de 1ste Aanleg vind je aan 
de Raadhuisstraat 103 in Heem-
stede. Tel. 023-5286035, website: 
www.1steaanleg.nl

Paasdiensten 
PKN

Heemstede – De Protes-
tantse Gemeente houdt op 
Goede Vrijdag, Stille Zater-
dag en Eerste Paasdag dien-
sten. 

Donderdag 1 april
Oude Kerk: 19.30 uur, ds. 
Arie Molendijk, m.m.v. de 
Cantorij o.l.v. Wil Bakker.

Vrijdag 2 april 
Oude Kerk: 19.30 uur, ds. 
Pieter Terpstra, m.m.v. de 
Cantorij o.l.v. Wil Bakker
Pauwehof: 19.30 uur, viering 
voor kinderen vanaf groep 5
Kennemerduin: 10.30 uur, 
mw. Hennie Kooistra

Zaterdag 3 april 
Oude Kerk: 22.00 uur, ds. 
Pieter Terpstra, m.m.v. de 
Cantorij o.l.v. Wil Bakker, 
Paaswake 

Zondag 4 april
Oude Kerk: 10.00 uur, ds. 
Arie Molendijk, met crèche 
en kindernevendienst
Kennemerduin: 10.30 uur, 
mw. Hennie Kooistra
Pinksterkerk: geen dienst

Locaties: Kennemerduin, 
Herenweg 126, Heemstede; 
Oude kerk, Wilhelminaplein, 
Heemstede en Pinksterkerk, 
Camplaan 18, Heemstede.

Benefietconcert Hospices geslaagd: 
ruim 1100 euro
Regio - Op  12 maart vond in 
de waterschapszaal van het Mu-
seum De Cruquius een benefiet-
concert plaats ten behoeve van 
de Hospice Groep Haarlem e.o..
Doel was het bijeenbrengen 
van voldoende financiën voor 
de welkomstboeketten van de 
gasten en de opfleuring van 
de huiskamers bijeen te bren-
gen.  Daarmee is een bedrag 
van 1000 euro gemoeid. De uit-
eindelijke opbrengst bleek ruim 
1100 euro te zijn en dus werd 
het gestelde doel bereikt.
Dit resultaat was natuurlijk gro-

tendeels te danken aan de be-
reidheid van de beide musi-
ci – Heleen Hulst, viool en Ge-
rard Bouwhuis, piano – om on-
bezoldigd een door de aanwe-
zigen zeer gewaardeerd con-
cert te verzorgen. Daarnaast 
werden donaties ontvangen van 
de ABNAMRO, het district II 
Spaarne&Amstel van de KNMG 
en een anonieme bron. 
De organisatie en de Hospice 
Groep Haarlem e.o. zijn zeer 
verheugd met dit resultaat en 
danken alle bezoekers en gul-
le gevers.

Informatie?
Bel de politie
Dode man 
nog raadsel
Heemstede – In een groen-
perceel aan de Burgemees-
ter van Lennepweg is maan-
dagochtend rond 08.00 
uur het lichaam van een 
44-jarige Haarlemmer aange-
troffen. De politie onderzoekt 
de doodsoorzaak. Woens-
dag is sectie verricht op het 
lichaam. Ook hierbij kon de 
doodsoorzaak niet worden 
vastgesteld. De politie laat nu 
toxicologisch onderzoek uit-
voeren. De politie gaat ver-
der met het onderzoek en 
vraagt mensen die zondag-
avond, in de nacht van zon-
dag op maandag of maan-
dagochtend mensen hebben 
gezien in of rond het groen-
perceel aan de Burgemeester 
van Lennepweg, contact op 
te nemen via 0900-8844.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Tentoonstelling In de sporen van Von 
Brucken Fock van 1 april tot 14 mei 2010 

Ter ere van componist en schilder Gerard 

von Brucken Fock wordt er op initiatief 

van 12 Heemsteedse en Haarlemse 

kunstenaars van de Haarlemse kunstenaars-

vereniging KZOD (Kunst Zij ons Doel) een 

tentoonstelling georganiseerd. 

De tentoonstelling is gewijd aan de thema’s 

(o.a. landschappen, zeegezichten, stads-

gezichten en muziek) van de schilder die 

75 jaar geleden in zijn woonplaats 

Heemstede overleed. 

De tentoonstelling is tot 14 mei tijdens 

kantooruren te zien in de Burgerzaal van 

het raadhuis.

Inloopochtend 
burgemeester 
Inwoners van Heemstede worden 

van harte uitgenodigd om tijdens de 

maandelijkse inloopochtend langs te 

komen bij burgemeester Marianne 

Heeremans. De eerstvolgende inloop-

ochtend vindt plaats op vrijdag 2 april 

van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, 

om van gedachten te wisselen met de 

burgemeester over ontwikkelingen in 

Heemstede.

•  De Pinksterkerk aangewezen als 
rijksmonument

•  Paasfeest op kinderboerderij 

• Expositie 'Kop op, vrolijk en blij'

• Nederlandse Identiteitskaart 

• Werk aan de weg 

• Bouwplannen

• Meldpunt overlast

In deze HeemstedeNieuws:

Gemeente doet proef 
met led-verlichting
De gemeente neemt een proef met led-verlichting in het Te Winkelhof. De nieuwe 
armaturen hangen er sinds donderdag 25 maart. Wij horen graag uw mening over de 
verlichting.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Led-verlichting
In het Te Winkelhof zijn de armaturen van 

de openbare verlichting sterk verouderd en 

aan vervanging toe. Al geruime tijd past de 

gemeente bij vervanging van openbare 

verlichting energiezuinige verlichting 

(spaarlampen) toe. Bij wijze van proef zijn 

nu in het Te Winkelhof, tegenover de super-

markt,  2 armaturen met led-verlichting aan 

een kolom bevestigd.

Deze led-verlichting is nog zuiniger dan 

spaarlampen, waardoor kosten van energie 

worden bespaard. Ook gaan de lampen 

veel langer mee, waardoor nog eens extra 

kosten van onderhoud worden bespaard. 

Deze oplossing draagt dus nog meer bij 

aan een duurzame ontwikkeling (o.a. CO2-

reductie).

 

Laat weten wat u van de 
led-verlichting vindt!
Nog niet eerder is in Heemstede gekozen 

voor led-verlichting, omdat de techniek nog 

niet voldoende was voor toepassing in de 

openbare verlichting. De 2 armaturen in 

het Te Winkelhof vindt de gemeente een 

goede keuze. 

Maar voordat wij een defi nitieve keuze 

maken, willen we graag uw mening horen. 

U kunt uw reactie voor 23 april mailen 

naar gemeente@heemstede.nl of 

Gemeente Heemstede, t.a.v. afd. Voor-

bereiding Openbare Ruimte, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede.



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

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

Nederlandse Identiteitskaart 
Sinds 1 januari 2010 is de identiteitskaart 

(ID-kaart) niet meer gratis voor kinderen 

van 14 jaar. 

Vanaf 26 juni 2012 moeten alle kinderen 

over een eigen reisdocument beschikken. 

Een eigen reisdocument voor kind(eren) 

brengt natuurlijk kosten met zich mee. Om 

deze kosten te beperken, heeft de overheid 

het tarief voor een Nederlandse ID-kaart 

voor kinderen tot en met 13 jaar verlaagd. 

Dit jeugdtarief geldt sinds 1 januari 2010 

en bedraagt € 8,50 (v.a. 14 jaar: 

€ 42,50). Per 1 januari 2010 is de gratis 
ID-kaart voor 14-jarigen afgeschaft om 

dit nieuwe jeugdtarief te kunnen fi nancieren. 

In Nederland geldt de identifi catieplicht. 

Identifi ceren kan met een Nederlandse ID-

kaart of een paspoort. Waar moet u aan 

denken bij (de aanvraag van) een 

Paasfeest op kinderboerderij ’t Molentje 
‘De kip en het ei en er is ook een bij bij’ 

De Pinksterkerk aangewezen
als rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap heeft de Pinksterkerk aan de 

Camplaan in Heemstede op de rijks-

monumentenlijst geplaatst. De kerk is aan-

gewezen tot Rijksmonument omdat het 

behoort tot de top 100 van de belangrijkste 

bouwwerken uit de Wederopbouwperiode 

(1940-1958).

De in gewapend beton en baksteen 

opgetrokken Pinksterkerk dateert uit 1956-

1957 en is een ontwerp van architecten-

bureau Chr. Nielsen (1910-1995) en J.H. Spruit 

(1910-1988). De aannemer was D. Versloot 

uit Nieuwburg en de bouwkosten beliepen 

400.000 gulden (incl. meubilair en glazenier).

De voorgevel van de kerk is wat betreft de 

verdieping ingevuld met zowel fi guratief als 

abstract uitgevoerd glas-in-beton naar het 

ontwerp van Berend Hendriks (1918-1997). 

Het gevarieerde coloriet en de verschillende 

dikten van het glas bezorgen, afhankelijk 

van het tijdstip van de dag en het heersende 

seizoen, het kerkinterieur een boeiende 

atmosfeer met wisselende stemmingen. 

Deze glaswand verbeeldt het pinkster-

verhaal. In de doorrit is een bijzondere 

steen met tekst ingemetseld 'op 3 november 

1956 werd de eerste steen gelegd door: 

Dr. P.J. Richel. V.D.M.'.

De Pinksterkerk is een essentieel toon-

beeld uit de periode van de Wederopbouw. 

De glaswand is in  Nederland een zeer 

vroeg voorbeeld van een techniek die 

bekend staat als glas-in-beton, een techniek 

die in 1929 voor het eerst werd toegepast 

door Louis Mazerière. Met de Pinksterkerk 

heeft  Heemstede nu 40 Rijksmonumenten.

Ter inzage
Ingevolge de Monumentenwet 1988 ligt het 

besluit met de bijbehorende beschrijving 

tot en met 11 mei 2010 - gedurende 

openingstijden - ter inzage in de het raadhuis, 

Raadhuisplein 1. De stukken zijn tevens 

in te zien in de gemeentelijke openbare 

bibliotheek (Julianaplein 1). 

Expositie 'Kop op, vrolijk en blij' 
tot 30 april 2010 
In de hal van het raadhuis van Heemstede 

is nog tot 30 april 2010 de expositie 'Kop 

op, vrolijk en blij' te zien van de vriendinnen 

Frances Sips en Els Korver. In een eerder 

persbericht zijn wij er abusievelijk vanuit 

gegaan dat de fi guren de creatieve 

gedachten zijn van beide vriendinnen. Dit 

is echter niet het geval. De fi guren die met 

geheven kinnetje de wereld in kijken 

zijn namelijk sinds jaren de stijl van de 

kunstenares Gerdine Duijsens. Het werk 

van Gerdine Duijsens is de inspiratiebron 

van beide vriendinnen geweest. 

Werken van Gerdine Duijsens zijn 

overigens te zien op de website 

www.gerdineduijsens.com. 

Nederlandse ID-kaart? Hieronder een 

beknopt overzicht:

- Deze kaart (in creditcardvorm) is 5 jaar 

geldig als legitimatiebewijs en reis-

document voor: Andorra, België, 

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 

Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-

Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, 

Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, 

Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 

San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.

- De medewerker achter de publieksbalie 

vraagt u bij uw aanvraag ook om uw 

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

daarvan is misbruik van reisdocumenten 

zoveel mogelijk tegen te gaan. Het 

opnemen van vingerafdrukken is 

verplicht.

- Incomplete aanvragen (dus zonder 

goedgekeurde foto('s), schriftelijke 

toestemming, etc.) kunnen niet in 

behandeling worden genomen. U moet al 

uw reisdocumenten bij de aanvraag 

tonen. Verlopen documenten moeten 

worden ingeleverd. 

Voor meer informatie kunt u het digitaal 

loket raadplegen via www.heemstede.nl 

Op maandag 5 april (tweede paasdag) 

organiseren de Vrienden van Kinderboerderij 

’t Molentje een speciaal paasfeest. Van 

11.00 tot 15.00 uur draait alles om de kip 

en het ei. Maar door de recente brand in de 

bijenstal, start ook een actie voor de bijen-

stal.  Er is geld nodig om het materiaal wat 

tijdens de brand verloren is gegaan te 

vervangen. Ook wordt actie gevoerd voor 

de verbrande stal van Pien het varken. 

Tijdens dit eerste paasfeest zijn er voor 

kinderen veel spelletjes te doen waarin 

eieren de hoofdrol spelen. Natuurlijk zijn er 

veel kuikentjes te zien. In het kippencafé 

worden broodjes ei en speciale cakejes 

in de vorm van een bij geserveerd. 

De Vrienden verkopen biologische eieren 

en geitenkaas en houden een donateurs-

actie. Pannenkoekenhuis De Konijnenberg 

komt pannenkoeken bakken en schenkt 

haar gehele omzet aan de bijen. Uiteraard 

is imker Pim Lemmers ook weer aanwezig!

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) is de Van den Eijndekade, tussen Heemsteedse Dreef 

en Industrieweg, afgesloten voor alle verkeer.

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

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

vervangen of verplant. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aangegeven.
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De raad van Heemstede, in vergadering bijeen op 25 maart 2010
Bij aanvang zijn aanwezig: 21 van de 21 raadsleden.

Na agendapunt 3, benoeming nieuwe raadsleden, zijn 20 van de 21 raadsleden aanwezig. 

De heer Peeperkorn is afwezig.

Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging wethouders. 
Voorstel tot benoeming van de heer P.H. van de Stadt tot wethouder: unaniem aangenomen.

Voorstel tot benoeming van mevrouw C.D.M. Kuiper tot wethouder: aangenomen met 

18 stemmen voor, 2 tegen en 1 anders.

Voorstel tot benoeming van de heer J. Botter: aangenomen met 16 stemmen voor, 4 tegen 

en 1 anders.

De 3 wethouders  zijn beëdigd.

Benoeming onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden
De geloofsbrieven zijn onderzocht en akkoord bevonden. Besloten wordt de volgende twee 

personen tot de raad toe te laten:

mevrouw J.H.C. van Beuningen-van den Berg en de heer S.M. Nieuwland

Beide raadsleden zijn beëdigd.

Besluitenlijst

Raadsbesluit
Vaststellen regeling over de samenstelling en de werkwijze van de 
agendacommissie 2010
Voorstel unaniem aangenomen

Benoemingen in commissies en besturen
Voorstel tot benoeming in commissies en besturen: unaniem aangenomen. 

Daarmee zijn de volgende raadsleden als voorzitter, lid of plaatsvervangend lid van onder-

genoemde commissies en bestuur benoemd:

Mevrouw E.G.M. van de Weijer als plaatsvervangend raadsvoorzitter

Mevrouw H.M.A. Hooij als tweede plaatsvervanger van de raadsvoorzitter.

De heer R.M.F Ates als voorzitter van de commissie Ruimte

de leden H.M.A. Hooij, M.B.H.J. Radix, E.H. van der Linden, S.M. Nieuwland, 

J.H.C. van Beuningen-van den Berg, J.H. Maas, A.P. van der Have, I.H.J. Sabelis als lid 

van de commissie Ruimte. De leden C.G.T.F.J. Leenders, E. Albers, C.V. van der Hoff, 

W.M.M. Heeremans, J.F. Struijf, R.M.F. Ates en H.H. van Vliet als plaatsvervangend lid van 

de commissie Ruimte.

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

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht.

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

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

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

algemene veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 

30 km/uur. Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

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

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

- Tot 9 april 2010 is de Binnenweg tussen de Julianalaan en de Cloosterlaan afgesloten 

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

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

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

Spaarnzichtlaan en in de Julianalaan. Vanaf 7 april 2010 is de Cloosterlaan ter hoogte van 

de Binnenweg afgesloten.

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

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoog-

te van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens 

openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze 

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

De heer C.G.T.F.J. Leenders als voorzitter van de commissie Samenleving

de leden A. Brummer-van der Drift, J.C. Brouwers-Oosterbaan, S.M. Nieuwland, C.V. van der 

Hoff, E.G.M. van de Weijer-Lambers, J.H. Ruitenberg-Alphenaar, R.M.F. Ates, H.H. van Vliet 

als lid van de commissie Samenleving. De leden M.B.H.J. Radix, C.G.T.F.J. Leenders, 

E.H. van der Linden, J.H.C. van Beuningen-van den Berg, J.H. Maas, A.P. van der Have en 

I.H.J. Sabelis als plaaatsvervangend lid van de commissie Samenleving.

 

De heer H.M. Klaasen als voorzitter van de commissie Middelen

de leden M.B.H.J. Radix, E. Albers, H.M.A. Hooij, C.V. van der Hoff, E.H. van der Linden, 

W.M.M. Heeremans, J.F. Struijf, R.M.F. Ates, H.H. van Vliet als lid van de commissie 

Middelen. De leden J.C. Brouwers-Oosterbaan, C.G.T.F.J. Leenders, S.M. Nieuwland, 

E.G.M. van de Weijer-Lambers, J.H. Ruitenberg-Alphenaar, A.P. van der Have en 

I.H.J. Sabelis als plaatsvervangend lid van de commissie Middelen.  

De leden R.M.F. Ates,  C.G.T.F.J. Leenders, H.M. Klaasen, W.M.M. Heeremans, F.J. Struijf, 

I.H.J. Sabelis als lid van de agendacommissie.

De leden I.H.J. Sabelis, A.P. van der Have, C.V. van der Hoff als lid van de rekenkamer-

commissie.

De leden J.F. Struijf, E.H. van der Linden, H.M.A. Hooij als lid van de auditcommissie.

De leden W.M.M. Heeremans en M.B.H.J. Radix als lid van het Algemeen Bestuur

van Paswerk.

Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
De ‘Motie gemeente Deurne inzake legitimatieplicht en stemmen met potlood bij 

verkiezingen’, d.d. 12 maart 2010, wordt doorverwezen ter bespreking naar de commissie 

Middelen van april. De ‘Motie gemeente Beemster inzake behandeling van de structuur-

visie, de provinciale verordening op de structuurvisie en de nota Cultuurhistorie en 

Landschap’, d.d. 16 maart, wordt doorverwezen ter behandeling naar de commissie Ruimte 

van april. Bij de overige ingekomen stukken wordt conform het voorgestelde besloten.



Informatie over grote projecten?
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 burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangege-
ven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw 
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 
zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

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

Aanvragen bouwvergunning
2009.140 het uitbreiden van een woonhuis  - Zandvoorter Allee 3 

2010.056   het splitsen van het pand  - Van Merlenlaan 19

 in een kantoor- en woongedeelte 

2010.058 het wijzigen van gevels van het hoofd-  - Camplaan 40

 en bijgebouw van het kinderdagverblijf 

  

Intrekking aanvraag bouwvergunning lichtmasten sportparklaan
Onderstaande aanvraag bouwvergunning is ingetrokken:

2010.049               het plaatsen van een lichtinstallatie  - Sportparklaan,

 bij het hockyveld van Mixed Hockyclub     kadastraal C 5325     

 Alliance                                                 

Van de lichtinstallatie wordt niet afgezien. Later zal alsnog een aanvraag worden ingediend. 

Dit zal dan worden gepubliceerd.

Aanvraag sloopvergunning
2010.907 het verwijderen van asbest - Burgemeester van  

      Doornkade 1

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  1 april 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 26 maart 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.210 het plaatsen van een erfafscheiding - Julianaplein 2

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 1 april 2010 op maandag tot en met donderdag van  

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

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

de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk voor 14 mei 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Verleende aanlegvergunningen (verzonden 26 maart 2010)
2010.040 het aanbrengen van verlichting langs - ten oosten van voetbal-

 fi etsroute scholieren     velden HBC en achter  

      college Hageveld

2010.041 het aanleggen van een fi etspad  - ten oosten van

 t.b.v. scholieren     velden HBC en achter  

      college Hageveld

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 26 maart 2010)
2010.034 het plaatsen van een dakkapel  - Julianalaan 1A

 op beide zijgeveldakvlakken             

2010.045 het uitbreiden van een woonhuis - Oude Posthuisstraat 34

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

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 26 maart 2010)
2010.022 het vernieuwen van de voorpui en - Binnenweg 124

  inpandige wijzigingen

Bouwplannen

Verleende sloopvergunningen (verzonden 26 maart 2010)
2010.904 het verwijderen van asbest - Rijnlaan 110

2010.905 het verwijderen van asbest - Rijnlaan 142

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 1 april 2010 op maandag tot en met donder-

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

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

maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)

2010.020 het uitbreiden van een woonhuis  - Rijnlaan 3

 en aanpassen balkon  

Het verzoek ligt vanaf 1 april 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

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

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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


