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Heemstede – Onder deze 
enigszins mysterieuze naam is 
een project van start gegaan 
wat uiteindelijk zal leiden tot 
een twaalftal schilderijen die 
vanaf 23 mei in de vernieuwde 
Burgerzaal van het Raadhuis te 
zien zullen zijn.  
Weinig opzienbarends zo op het 
eerste gezicht zal een voor de 
hand liggende conclusie zijn, 
er hangen zo vaak kunstwerken 
in het onderkomen van het ge-
meentebestuur. Maar dit is wel 
iets bijzonders. In het kader van 
de festiviteiten ter gelegenheid 
van de opening van het ver-
bouwde en vernieuwde Raad-
huis gaan de groepen 4 van de 
tien basisscholen in Heemstede 
kleurige schilderijen maken die 
op zaterdag 24 mei de dag extra 
feestelijk moeten gaan maken. 
Onder leiding van de plaatselijk 
meer dan bekende kunstenaar 
Henk Koelemeijer hebben de 
Icarus – en de Prinses Beatrix-
school het voortouw genomen 
en zijn enthousiast begonnen 
met het creëren van een veel-
kleurig kunstwerk. De schilde-
rijen krijgen een uiteindelijke af-
meting van ongeveer 1,5 bij 1,5 
meter en aan het uiteindelijke 
resultaat hebben alle kinderen 
van de groepen 4, leeftijd 8 jaar, 
meegewerkt. 

Dieren 
Als thema voor de afbeeldingen 
is gekozen voor dieren, maar 
binnen dit thema is er voor de 

kunstzinnige leerlingen de no-
dige vrijheid om hun inspiratie 
de vrije loop te laten. De naam 
‘Woogie-Boogie’ voor het kinder-
kunstproject is afgeleid van een 
van de schilderwerken van Pie-
ter Cornelis Mondriaan, grond-
legger van de abstracte en non-
figuratieve schilderkunst. En bij 
de eerste ronde langs de basis-
scholen blijkt direct al dat het 
project door docenten en leer-
lingen enthousiast is opgepakt. 
Met het schilderslinnen op de 
grond en de minikunstenaars op 
hun knieën rondkruipend wor-
den de 9 beschikbaar gestelde 
kleuren verf op deskundige en 
artistieke wijze op het doek aan-
gebracht. 
Het is verbazend hoe mooi de 
twaalfluiken, want dat worden 
het uiteindelijk, van vorm en 
kleur worden. Gesteund door 
geïnspireerde leraren, lerares-
sen en moeders ontstaan kunst-
werken die, als ze eenmaal klaar 
zijn, de Burgerzaal een kleurrijke 
en waardevolle uitstraling zullen 
geven. 

Medewerking
Dit mooie project, mogelijk ge-
maakt met medewerking van de 
gemeente, laat zien dat er een 
hoop talent op de scholen van 
Heemstede rondloopt. Dankzij 
de medewerking van Koen Si-
grest, medewerker van de ge-
meente, en de tien basisscho-
len zal de Burgerzaal op 24 mei 
een mooie, kleurrijke en artistie-

ke expressie krijgen. Houd die 
datum in de gaten en zet hem 
zonodig in de agenda. Er gaan 
die dag heel leuke evenemen-
ten plaatsvinden. Op die dag 
is het verbouwde en vernieuw-
de Raadhuis toegankelijk voor 
de inwoners van de gemeente. 
Op het plein en op de parkeer-
plaats vinden dan vele activitei-

Opening nieuwe raadhuis 24 mei

Begin gemaakt met Woogie-Boogie

Heemstede – Esther de 
Groot stuurt deze fo-
to van het stel ooie-
vaars dat hun broed-
plaats heeft uitgekozen 
bij de kinderboerderij in 
Heemstede.

Heeft u ook een mooie 
voorjaarsfoto?
Mail die dan naar:
redactie@heemsteder.nl

Voorjaar in 
Heemstede!

ten plaats, maar het mooiste zal 
ongetwijfeld de expositie van de 
schilderijen van de basisscho-
len worden. En ondanks de vaak 
overbezette agenda’s van die 
kleine kunstenaartjes is er tijd 
gevonden om tot die kunstwer-
ken te komen. Neem er de tijd 
voor, het spektakel duurt de ge-
hele dag.

6.95
 

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

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

Kogel-
biefstukken

3 stuks

april

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag geslotenDe achtjarigen van de Icarusschool maken er echt wat moois van.

GEEN kraNt
ONtVaNGEN?
0251-674433

tIPS
REDACtIE?

023-5285858
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten in 
beeld: Koetshuis Dennenheuvel

Het vroegere koetshuis Dennenheuvel ligt aan de Herenweg, 
hoek Prinsenlaan, tegenover De Hartekamp en het voormalige 
landhuis Eikenrode, nu appartementengebouw. In 1902 gebouwd 
als koetshuis met stal en koetsierswoning van landgoed Dennen-
heuvel door bankier Alfred Rhodius, eigenaar van Dennenheuvel 
en later van landgoed Hertenduin. Het koetshuisgedeelte lag aan 
de Herenweg, achter de met luifel overdekte plaats. Aan de kant 
van de Prinsenlaan bevond zich de tuigenkamer en de ruimte 
voor de “ palfrenier”, de helper van de koetsier. Daarachter lag 
de stal. De koetsierwoning bevond zich in het oostelijk deel van 
het koetshuis, een hooizolder, bergruimten en slaapkamers vond 
men op de verdieping. 
Het voormalige koetshuis is in een schilderachtige rustieke trant 
gebouwd, een schilderachtig type dat rond 1880 in de mode 
komt en zich kenmerkt door het toepassen van vakwerk in de 
geveltop en rustiek houtsnijwerk in de windveren. Als voorma-
lig koetshuis van landgoed Dennenheuvel heeft het gebouw cul-
tuurhistorische waarden, het maakt deel uit van de voormalige 
buitenplaats, deel uit een reeks, voor de binnenduinrandzone zo 
kenmerkende, landgoederen en buitenplaatsen langs de Heren-
weg. De ensemblewaarde wordt versterkt door de ligging tegen-
over de Hartekamp, een rijksmonument. Het buitenhuis van Den-
nenheuvel is gesloopt en in 1987 vervangen door een apparte-
mentencomplex. 
Ton van den Brink

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

Koetshuis Dennenheuvel

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

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

Altijd voldoende parkeerruimte.

 Cube - het veelzijdige kastensysteem van 

- show en advies -

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

Heeft u nog bruikbare spullen op zolder?

Rommelmarkt Rotaryclub 
‘Kitsch bij Kunst’

Heemstede - Onder de naam Kitsch bij Kunst organiseert 
Rotaryclub Heemstede voor de 11de achtereenvolgende 
keer een rommelmarkt, die zal worden gehouden in de 
showroom van Suzuki dealer Kunst aan de Havenstraat. 

Deze rommelmarkt is op zondag  6 april van 10.00 tot 16.00 uur.
De netto opbrengst van Kitsch bij Kunst gaat volledig naar het 
Emma Kinderziekenhuis die de bijdrage gaat gebruiken voor de 
bestrijding van auto immuun ziekte bij kinderen.

Heeft u nog bruikbare spullen in berging, schuur of zolder dan 
wordt u uitgenodigd die beschikbaar te stellen voor dit doel. U 
kunt uw spullen bezorgen op zaterdag 22 en 29 maart en 5 april 
van  10.00 uur tot 16.00 uur bij Suzukidealer Kunst aan de Ha-
venstraat 51 Heemstede (bij haventje).

Vanwege de hoge kosten kan de organisatie helaas geen grote 
bedden, grote banken, grote kasten en grote stoelen innemen. 
Bent u niet in staat spulletjes te brengen dan is afhalen door de 
organisatie op zaterdag 22 en 29 maart en 5 april gedurende de 
dag in principe mogelijk. Bel dan met 06 – 235 125 62 (van Dui-
venboden).
  
Mochten er bedrijven zijn in Heemstede en omgeving die op een 
of ander wijze Kitsch bij Kunst willen ondersteunen, bijvoorbeeld 
door het schenken van bepaalde producten voor de verkoop of 
catering, of door het beschikbaar stellen van prijzen voor de lo-
terij dan kan contact opgenomen worden met 06 – 235 125 62.
Uiteraard is een financiële bijdrage ook van harte welkom.

Lilaluna verteltheater: Ridder Uk
Heemstede - Op zaterdag 5 april is er een vertelvoorstelling in Lila-
luna Verteltheater. De voorstelling heet Ridder Uk.
Koning Karel geeft alle ridders uit zijn land de opdracht om naar het 
zwarte bos te gaan om daar een monster te verslaan. Ridder Uk is 
heel bang, maar hij gaat toch. Ineens staat hij oog in oog met het 
monster en dan gebeurt er iets heel vreemds.
Ridder Uk is een grappig en spannend verhaal voor kinderen vanaf 4 
jaar. Ouders en grootouders zijn natuurlijk ook hartelijk welkom.
Kom, laat je lekker meevoeren naar de wereld van Ridder Uk in het 
theater aan de Ir Lelylaan 10 (oude Novacollege) in Heemstede. 
De voorstelling begint om 14.30 uur. De kosten zijn 6,50 euro per 
kind en 7,50 euro per volwassene (inclusief drinken en wat lekkers).
Kaarten reserveren: 023-5475892 of  info@lilaluna.nl
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Gastheren en -dames gezocht 
voor SWOB

Bennebroek - De SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Benne-
broek) organiseert samen met Zorgcentrum Meerleven in Ben-
nebroek de Open Eettafel voor zelfstandig wonende senioren 
die het gezellig vinden om samen met anderen de warme maal-
tijd te gebruiken. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn gas-
ten in de grote zaal van Meerleven vanaf 12.15 uur welkom. De 
Open Eettafel is om ca. 14.15 uur afgelopen. Twee vrijwilligers 
van de SWOB, in de functie van gastheer of gastvrouw dekken 
de tafels, ontvangen de gasten,  serveren de maaltijd, rekenen af 
met de gasten en ruimen na afloop weer op.

De SWOB heeft dringend behoefte aan extra gastheren of gast-
vrouwen. Als het u leuk lijkt om regelmatig als gastheer of gast-
vrouw aan de Open Eettafel deel te nemen, neemt u dan contact 
op met de SWOB. Tel. 5845300. Openingstijden SWOB-kantoor 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.
Adres: Bennebroekerlaan 3a te Bennebroek.

Voorwegschool in beweging
Heemstede - De Voorwegschool doet mee aan de lande-
lijke recordpoging ‘Heel Nederland beweegt 30 minuten’. 
Alle leerlingen van de school zullen op 3 april van 11.30 tot 
12.00 in beweging zijn.

De kinderen doen dat op verschillende locaties. Zo krijgen de 
groepen 6, 7 en 8 een half uur aquarobic in het zwembad Groe-
nendaal. Badmeester Ron zal deze clinic verzorgen. De groepen 
5 gaan op school in de grote gymzaal streetdancen o.l.v.  Anne-
marie van Nieuw Groenendaal. De groepen 3 en 4 gaan een half 
uur linedance in de grote hal o.l.v . Claudy van der Werff en de 
groepen 1 en 2 gaan in de speelzaal bewegen.

Volwassenen zouden elke dag eigenlijk een half uur matig in-
tensief moeten bewegen. Voor kinderen is dit het dubbele. “Een 
half uur bewegen per dag is de sleutel naar gezondheid en het 
is nog leuk ook,” staat te lezen in de folder van Heel Nederland 
beweegt. Het team van de Voorweg is het hiermee eens en is op 
zoek gegaan naar leuke, niet alledaagse en intensieve vormen 
van beweging. De school is blij met de spontane en belangeloze 
medewerking van het zwembad Groenendaal en het sportcen-
trum Nieuw Groenendaal.

Kijk ook op: www.voorwegschool.nl. Meer informatie over de ac-
tie is te vinden op www.heelnederlandbeweegt.nl.

Zwerfvuil opruimen 
voor Derde Wereld
Heemstede - Leerlingen van 
groep zes, zeven en acht van
De Ark aan de v.d. Waalslaan in 
Heemstede hebben op woens-
dagochtend 19 maart zwerfafval 
opgeruimd in de buurt van de 
school. De actie is een idee van 
een leerling van De Ark, Fabian 
Kossen, die daarmee een prijs-
vraag van Ikea, Unicef en Save 
the Children won. Bij deze actie
waren burgemeester Heere-
mans en wethouder Struijf van 
de gemeente Heemstede en di-
recteur De Jong van afvalbedrijf 
De Meerlanden aanwezig.

In 2007 won de tienjarige Fabi-
an een prijsvraag van Ikea, Uni-
cef en Save the Children met 
zijn idee om kinderen in de Der-
de Wereld te helpen. De leerling 
van De Ark opperde het idee 
om met zijn schoolgenoten zelf 
de buurt schoon te maken. “Als 

de kinderen de buurt schoon-
maken, hoeven de gemeente en 
De Meerlanden dat niet te doen. 
Dat spaart geld uit en daarmee 
kunnen we de kinderen in de 
Derde Wereld helpen”, aldus de 
jonge weldoener. Op 4 decem-
ber zijn Fabian en zijn klas al bij 
de burgemeester op bezoek ge-
weest om dit idee te bespreken.
Afgelopen woensdag 19 maart 
is het plan nu dus daadwerkelijk 
uitgevoerd.

Tijdens de prikactie is ruim hon-
derd kilo zwerfafval opgehaald. 
Na afloop van de actie overhan-
digden burgemeester Heere-
mans, wethouder Struijf en di-
recteur De Jong van De Meer-
landen de cheque met daar-
op het bedrag van 1000,- euro, 
dat met het opruimen van het 
zwerfafval is verdiend, aan Fa-
bian Kossen. Met de woorden: 

De kinderen van groep 
6, 7 en 8 van De Ark met 
op de achtergrond o.a. bur-
gemeester Heeremans, wet-
houder Struijf en directeur De 
Jong van De Meerlanden.

“we vinden dat jullie je gewel-
dig hebben ingezet om jullie 
leeftijdsgenootjes in arme lan-
den ook naar school te kun-
nen laten gaan”, overhandigde 
burgemeester Heeremans de 
cheque aan Fabian. Daarnaast 
ontving de school van De Meer-
landen het benodigde materiaal 
om zwerfafval professioneel op 
te blijven ruimen: vuilgrijpertjes, 
veiligheidsvestjes, vuilniszakken 
en handschoenen.

Burgemeester Heeremans 
overhandigt check aan Fabian 
Kossen.

Exposities creatieve 
cursussen Casca

Heemstede - Van maandag 
21 januari tot en met vrijdag 
18 april exposeren creatieve 
cursisten in het Honk, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemste-
de. Iedere twee weken is er 
een wisselende tentoonstel-
ling van twee cursussen. Van 
maandag 7 april tot vrijdag 18 
april is alweer de laatste ex-
positie en exposeren cursis-
ten van Marianne Vrijdaghs 
en Gemma van Schendelen 
met werken uit de cursus 
Schilderen met olieverf.
In de cursus van Gemma 
wordt geschilderd met ver-
schillende technieken en the-
ma’s naar eigen inspiratie en 
idee. De cursisten van Ma-
rianne Vrijdaghs zijn dieper 
ingegaan op hoe de olieverf 
toe te passen, werkmethoden 
en kleurgebruik zijn bekeken 
aan de hand van beeldma-
teriaal. De onderwerpen zijn 
ook gekozen naar eigen inte-
resse of idee.
De tentoonstelling is te be-
zichtigen van maandag 15.00 
uur t/m vrijdag 13.00 uur in 
het Honk aan de Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.

De ‘Stroomboot’ 
vaart weer!

Heemstede - Het pontje ‘Stroomboort’ gaat alweer het 10e vaarsei-
zoen in. Dit Fiets-voetveer onderhoudt een verbinding over de Ring-
vaart Haarlemmermeer, tussen het Theehuis Cruquius te Cruquius 
en de ZuidSchalkwijkerweg in Haarlem. De verbinding past goed 
als recreatief alternatief in de lokale fiets- en wandelroutes.
Dit jaar wordt er gevaren van zaterdag 29 maart t/m zondag 30 
september, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur, elk kwartier. De over-
tocht is gratis! Dit is mede mogelijk door subsidie van de gemeen-
ten Haarlem. Ook sponsors en donateurs zorgen ervoor dat de pont 
drijvende wordt gehouden.
Bezoek ook eens de website: www.xs4all.nl/~hvanzon/index.html 
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In 2005 werden de eerste plan-
nen gesmeed om de school uit 
te breiden met de broodnodige 
extra lokalen. De toeloopt van 
leerlingen, uit de zeer kinderrij-
ke omgeving, laat geen andere 
keus dan het aantal lokalen te 
verhogen. Het eerste ontwerp, 
met grasdak, detoneerde met 
de omgeving en het bestaan-
de schoolgebouw. Ondanks dat 
de toenmalige wethouder Nera 
Otsen het wel zag zitten, kwam 
de buurt en de vereniging Oud 
Heemstede Bennebroek in op-
stand. Toe er eenmaal een 
bouwvergunning lag en de aan-
nemer aan de slag was, stak de 
rechter een stokje voor de ver-
dere voortgang. Op de ochtend 
voor de uitspraak van de be-
stuursrechter, speelde de aan-
nemer het klaar om nog snel de 
fundering te storten. Vervolgens 
lag de bouw maanden stil en 

werden er maar liefst zeven pro-
cedures gevoerd alvorens het 
werk kon worden voltooid. Pas 
in het najaar van 2007 waren al-
le procedures gewonnen en kon 
het werk worden afgemaakt. Nu 
staat er een prachtige aanbouw 
waarin, naast kantoorruimte en 
spreekkamers, een grote aula is 
verrezen. De voormalige aula is 
omgetoverd in de gewenste ex-
tra lokalen. Het leek tijdens de 
opening of er een last van di-
recteur Martin Baas was afge-
vallen. Hij straalde en was trots 
op het uiteindelijke resultaat. De 
aula biedt voldoende ruimte om 
activiteiten te organiseren, zo-
als de jaarlijkse musical of bij-
eenkomsten met leerlingen of 
hun ouders. De ruimte is licht 
en vriendelijk van kleur. Het ho-
ge plafond en de goede akoes-
tiek doen denken aan een klein 
theater. Voorafgaand aan de of-

Heemstede - Tromgeroffel, dans, trompetgeschal en toespraken luidden de opening van de 
nieuwbouw in van de Crayenesterschool. Het heeft even geduurd, maar nu is de nieuwe aula 
van de school verbonden met het oorspronkelijke gebouw.

ficiële ingebruikneming van de 
nieuwe ruimte speelde leerlin-
gen van groep zes op uitheem-
se trommels. De leerlingen uit 
groep acht hadden hier een 
passende dans bij bedacht. Di-
recteur Baas nam het woord en 
dankte allen die hun medewer-
king hadden verleend. Naast 
de aannemer en de gemeente 
gaf hij ook de leerkrachten een 
pluim. Zij hebben een moeilijke 
tijd achter de rug, veel improvi-
seren, geluid en stankoverlast. 
Zelfs een heuse evacuatie heb-
ben zij moeten meemaken toen 
een muur dreigde te bezwijken.

Nadrukkelijk betrok hij ook de 
omwonenden bij zijn compli-
menten. Zij hebben het ook niet 
gemakkelijk gehad. Een aan-
tal maanden durende bouw en 
het afsluiten van de straat is niet 
echt plezierig om mee te maken. 
De heer Pedersen, directeur van 
de overkoepelende schoolbe-
sturen Zuid Kennemerland, wil-
de alleen maar vooruit kijken. Er 
staat nog iets op stapel, n.l. de 
nieuwbouw van de kleuterafde-
ling. Ook hier liggen beren op de 
weg. Het oorspronkelijke plan is 
afgekeurd. Er zal nu een deel 
van het gebouw ondergronds 
verdwijnen. Ook lopen er nog 
procedures met betrekking tot 
het geluid. Namens de school-
besturen schonk hij een wand-
versiering voor de nieuwe aula. 
De kinderen zijn in hun nop-
jes met de extra ruimte die zij 
nu eindelijk kunnen gaan ge-
bruiken.
Uiteindelijk zal ook het nieu-
we kleuterverblijf een aanwinst 
moeten worden voor deze ka-
raktervolle school. 
Eric van Westerloo

Trompetgeschal voor karaktervolle school

Eerste fase uitbreiding 
Crayenesterschool een feit

Kunstmarkt Jan van Goyenstraat
Heemstede - Op zondag 8 juni dit jaar organiseert de winke-
liersvereniging ‘Jan van Goyen’, samen met ‘Promotie Kunst en 
Kultuur’ in het winkelcentrum ‘Jan van Goyen’ te Heemstede haar 
jaarlijkse kunstmarkt.
Er zullen ongeveer 90 kunstenaars uit het hele land aanwezig 
zijn. Hiervan komt een deel uit Heemstede of de directe omge-
ving. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Voor informatie kunt u zich wenden tot: Anneke van den Berg, Jan 
Miense Molenaerplein 8 te Heemstede, telefoon 023 – 5295991 
of e-mail: info@janvangoyenstraat.nl.

Literair theater ‘Pessoa’ in 
Oude Slot
Heemstede - Acteur Bob 
Schwarze en regisseur Ma-
non Barthels van het literair 
theater Branoul komen met 
hun voorstelling ‘Pessoa’ op 
dinsdag 8 april naar Het Ou-
de Slot. De voorstelling vindt 
plaats om 20.15 uur in Het 
Oude Slot. 

Dat literair theater moeilijk, 
elitair of oubollig zou zijn, is 
volgens de twee volkomen on-
waar. “Daar willen we vanaf. Je 
kunt een klassiek boek nemen 
als uitgangspunt, maar de voor-
stelling is altijd nieuw. We bren-
gen volwassen theater.” Fer-
nando António Nogueira Pes-
soa (1888 –1935) is een van de 
belangrijkste dichters in de 
Portugese literatuur en wellicht 
een van de meest betekenisvolle dichters uit de twintigste eeuw. 

In deze tijd werd poëzie geschreven, ondertekend met Alberto Caei-
ro, Alvaro de Campos, Fernando Pessoa en Ricardo Reis. Deze po-
ezie liep qua stijl sterk uiteen, maar het vreemde was dat het hier 
om slechts één dichter ging, Fernando Pessoa. Hij schreef vanuit 
vier eigennamen voor een andere ik, zogenoemde heteroniemen. 
Elk van de heteroniemen vormen een drama en tezamen vormen 
zij weer een ander drama. Uiteindelijk bleken alle heteroniemen af-

splitsingen van Pessoa zelf. Dat 
was zijn tragiek, de wensdroom 
een ander te zijn, kon niet uit-
komen. 
Bob Schwarze speelt Pessoa, 
de dichter die niet wist wie hij 
werkelijk was en die dus zich-
zelf speelde. In de voorstelling 
zoekt de dichtende en drinken-
de Pessoa naar zijn identiteit vol 
tegenstrijdigheden.

Oude Slot, ingang Ringvaart-
laan, Heemstede. Toegang 16,- 
euro / 13,50 euro. Reserveren 
kaarten 06-13133626 of voor 
het concert aan de zaal.
www.podiumoudeslot.nl 

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podi-
um voor dichttalent. De naam 
dichtstorten betekent eigenlijk 
´storten op dichten´. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heem-
steder publiceren, dan kunt u dit 
emailen naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Wegens de beperkte 
ruimte mag het gedicht echter 
niet te lang zijn.
Bart Jonker publiceerde on-
langs zijn bundel ´Ontgrenzing´. 

Ontgrenzing
Als zon en maan

  samen verschijnen
  Duister en nacht

  onherroepbaar verdwijnen
  Indien liefde versmelt met de tijd

  op grond van geluk gedijt
  Als uiteindelijk

  hemel en aarde zijn ontgrensd
  heb je alles wat je wenst

Hieronder het gedicht dat deze 
titel draagt.
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Nederlands beste voetbalquiz 
weer bij RCH

Heemstede - De beste voetbalquiz van Nederland doet vrij-
dag het RCH-clubgebouw weer aan. In dit totaal vernieuwde on-
derkomen zal Hans-Jurgen Nicolai, bekend van zijn quizboeken 
samen met Hugo Borst, de voetbalkennis van de bezoekers op 
de proef stellen. Nicolai wordt ook door Foppe de Haan’s Jong 
Oranje altijd uitgenodigd een avond te verzorgen. Vrijdag zal er 
een algemene hoofdprijs worden vergeven en zal ook worden 
gespeeld om het RCH-clubkampioenschap. Bezoekers kunnen 
zich vanaf 20.00 uur melden.
Deelname kost vijf euro per persoon en er wordt gespeeld in 
koppels.
Leuk aan de avond vorig jaar was het bezoek van spelers en 
leden van verschillende clubs uit de regio. Vooral een delega-
tie van HBC-veteranen werkte samen met hun RCH-vrienden 
sfeerverhogend.
Nicolai zelf verheugt zich ook op een terugkeer aan de Sport-
parklaan. “Het was vorig jaar een van de leukste avonden. Ik ben 
erg benieuwd naar de verbouwing van het clubhuis die vorig 
jaar in volle gang was en vind het sowieso leuk om de mensen 
van RCH weer even te zien. Ze moeten wel beter studeren trou-
wens, want een paar maakten er vorig jaar een potje van. Maar 
ach, dat werkt ook weer sfeerverhogend.”

Veel voetbal bij VEW in april
Heemstede - Voor de tweede keer organiseert de technische staf 
van VEW onder leiding van Wim van Marsbergen de Stuif eens in 
voetbaltrainingen! Op de woensdagen 2, 9, 16 en 23 april van 15.30 
tot 16.30 uur zijn meisjes en jongens van 6 tot en met 10 jaar en die 
nog niet bij een club voetballen van harte welkom op de VEW-vel-
den aan de Sportparklaan (achter Alliance). De kosten bedragen 5 
euro per vier trainingen- één training kost 2 euro.
Inlichtingen over de  promotietrainingen: Henny van Rooijen, Schar-
reveld 34, 2036 BD Haarlem. Tel. 023-5336239. e-mail: henryedsel@
hetnet.nl.

Programma 5 april
 VEW-2- Kismet’82-2       11.30 uur
 THB-2- VEW-3             14.00 uur
 Swift10- VEW-4             10.30 uur
 VEW-5- Bloemend.-3      14.30 uur
 VEW-b- Sp’woude-b       10.30 uur
 V”zang-c- VEW-c           11.30 uur
 VEW-e3- Terrasv.-e2       10.30 uur
 Olympia-e- VEW-me     10.00 uur
 Bl’daal-f- VEW-f2          09.00 uur

Van de overige elf- en zeventallen is nog geen programma bekend.

HBC G-teams bepalen
onderling het verschil

Heemstede - Voor de G-teams is het gebruikelijk een keer in de 
twee weken te spelen. Als er dan een wedstrijd uitvalt, speel je 
zomaar een maand niet meer. En zoals laatst een vader opmerk-
te: “Je kunt zien dat ze minder goed spelen.” Daar moest dus iets 
aan gedaan worden, zo vond HBC. HBC heeft twee teams, zo-
dat een onderlinge wedstrijd dan gauw geregeld is. Met de in-
middels vaste, en nu ook gediplomeerde, scheidsrechter in het 
veld en aan beide kanten een paar afschrijvingen begonnen de 
G-teams zaterdag aan de wedstrijd. Beetje lastig veld, door het 
intensieve gebruik, maar het G2 team kon toch het initiatief ne-
men. Bij een corner verrastte Rick iedereen door de bal er direct 
in te draaien. Het was 1-0 voor G2. De vreugde was groot. Als je 
tegen G1 speelt, staat er namelijk meer op het spel dan gewoon 
voetballen. Rustig doorspelen en dan komt het wel goed. Het 
pakte iets anders uit. Nog voor de rust was de wedstrijd volledig 
gekanteld. G1 dicteerde nu het spel. Met een 3-1 stand voor het 
eerste werd de eerste helft afgesloten. Nog niets aan de hand 
want dat gebeurde het Nederlands elftal in Oostenrijk ook. Ook 
in een oefenwedstrijd. Alleen zag Oranje nog kans als overwin-
naar van het veld te stappen. Dat lukte G2 niet. Het verschil werd 
bepaald door de afschrijvingen, door de vorm van de dag van 
spelers, door de wedstrijdinstelling en door het teamspel. Maar 
net als de bondscoach stapten ook hier de coaches van het veld 
met voldoende aanknopingspunten voor de echte wedstrijden. 
Leo Holdorp

Prijswinnares bij Nieuwenhuizen
Heemstede – Daags na Pasen 
was het weer ernaar om de ver-
warming maar ’n standje hoger 
te zetten. Juist op deze dag vond 
de feestelijke uitreiking van de 
hoofdprijs van de openingsactie 
van Nieuwenhuizen B.V. plaats, 
een Nefit HR verwarmingsketel. 
Het technisch installatiebureau 
is sinds een jaar gevestigd in het 
voormalige Flora gebouw aan de 
Cruquiusweg 9. In de actieperio-
de die tot en met de laatste dag 
van 2007 duurde, maakten alle 
klanten van het bedrijf die een 
nieuwe Nefit HR ketel bestel-
den kans op een geheel gratis 
exemplaar.
Het was mevrouw Hoogendijk 
uit Bloemendaal die de gelukki-
ge winnares werd van deze Top-
LineCompact HRC30 CW5 ketel. 
De energieke 89-jarige Bloe-

mendaalse kwam de prijs sa-
men met haar dochter hoogst-
persoonlijk in de showroom in 
ontvangst nemen.
Het was toch al een enerverende 
Pasen geweest voor de winnares. 
Op Goede Vrijdag trouwde haar 
kleindochter in het stadhuis van 
Amsterdam. Het wachten was 
op de andere kleindochter, een 
zus van de bruid, die als getui-
ge zou optreden. Maar zij beviel 
juist die ochtend van een mooie 
dochter, Renske. De moeder van 
de bruid moest in aller haast als 
stand-in fungeren.
Reden te meer voor koffie met 
gebak.
Mevrouw Hoogendijk, die nog 
zelf auto rijdt en graag in haar 
tuin werkt, was toe aan een 
nieuwe verwarmingsketel. Haar 
oude ketel, eveneens geleverd 

door de firma Nieuwenhuizen, 
stamde uit 1982. Met de nieu-
we combi-ketel van Nefit zit 
de Bloemendaalse er voorlopig 
weer warmpjes bij.
Directeur Frans Nieuwenhui-
zen bijgestaan door Nefit ver-
tegenwoordiger Herman Rosse-
wij zette haar in de bloemen en 
overhandigde de cheque met de 
waarde van de nieuwe verwar-
mingsketel. Mevrouw Hoogen-
dijk: “Ik was even bezorgd dat ik 
de ketel in mijn auto mee moest 
nemen. Hoewel die apparaten 
tegenwoordig heel wat compac-
ter zijn dan mijn oude ketel, lukt 
me dat echt niet meer.”
Maar Frans Nieuwenhuizen ver-
zekerde haar dat ze de ketel 
keurig netjes thuisbezorgen en 
komen installeren. 
Mirjam Goossens

Afscheid Margot Breeuwer 
(GroenLinks)
Heemstede – “GroenLinks is 
geen duiventil.” Met deze woor-
den begon fractievoorzitter 
Henk Koetsier van de partij 

zijn korte statement. In korte tijd 
stapten, om uiteenlopende re-
denen, verschillende leden uit 
zijn fractie.
Na Trudy van Drie en Ida Sabelis 
verlaat nu ook Margot Breeuwer 

de raad. Trudy van Drie vond het 
na ruim zes jaar in de raad mooi 
geweest en stapte op, maar niet 
nadat zij de nieuwe fractie na 
de verkiezingen nog enige tijd 
had bijgestaan. Ida Sabelis ver-
trekt naar Duitsland om daar 
als gast hoogleraar aan de uni-
versiteit van Lünenburg studen-
ten in te wijden in milieuvraag-
stukken. 
Nu is het de beurt aan Margot 
Breeuwer, die haar werkzaam-
heden bij de gemeente Haar-
lem niet langer kan combineren 
met het raadswerk in Heemste-
de. Net gewend aan de rituelen 
en de cultuur binnen de raad 
stapt zij al weer op. Amper één 
jaar maakte zij deel uit van de 
raad. Zij wordt opgevolgd door 
mevrouw Huub (Huberta) van 
Vliet. Binnen een jaar is de frac-
tie van Groen Links, op Henk 
Koetsier na, vervangen. De frac-
tie bestaat nu uit Henk Koetsier 
(fractievoorzitter), Peter van der 
Velden en Huub van Vliet.
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Baklucht
Knijpers

Mocht u mij de komende dagen in het dorp aantreffen met 
wasknijpers aan mijn kleding dan heeft dit niets, maar dan 
ook helemaal niets te maken met een gigantisch verval van 
mijn geestelijke vermogen. Alhoewel er altijd wel individuen 
zullen zijn die beweren dat ik nooit echt gespoord heb. Maar 
de werkelijke oorzaak moet gezocht worden in de visite van 
mijn twee kleinzoons. Op een zondag kwamen die twee met 
hun ouders onze woonomgeving onveilig maken. In het ver-
leden kenmerkten deze bezoeken zich altijd door een con-
stante dreiging van oorlog tussen die twee kleine pukken. 
Wij hebben in de loop der jaren een verzameling speelgoed-
auto’s opgebouwd waar Intertoys en Bart Smit samen nog 
een puntje aan kunnen zuigen. Die worden bij de komst van 
de twee leukste kleinkinderen ter wereld van zolder naar de 
huiskamer gehaald, waarna wij gedwongen werden de rest 
van de zondag in de schuur door te brengen. In die veelheid 
van bontgekleurde mini autootjes bevindt zich altijd wel een 
exemplaar die door beiden wordt begeerd. Meestal is dit een 
uitvoering waar in de loop van de jaren de wielen zijn verdwe-
nen en andere onderdelen een zelfstandig leven zijn begon-
nen. Daar kunnen de meningsverschillen over ontstaan die 
de fi lm van Geert Wilders doet verbleken tot een tekenfi lm 
voor 4-jarigen. Die kleuteroorlogen kunnen slechts onder-
drukt worden met het dreigen van grof geweld, iets waar de 
ouders weer problemen mee hebben. Zo is er altijd wel wat. 
Maar deze zondag was het miniduo opmerkelijk rustig. We 
zagen en hoorden ze niet. Wij genoten van deze ongebrui-
kelijke rust en bespraken de toestand in de wereld. Tot onze 
hoogst interessante en hoogstaande discussie werd onder-
broken door het tweetal. “Kom eens mee naar boven”, was 
de gezamenlijk gestelde vraag. Wij vreesden het ergste, het 
was te lang rustig geweest. Op het ergste voorbereid be-
klom ik samen met de liefdevolle en tevens bezorgde oma 
de trap. Het viel gelukkig mee. Alleen de naar schatting 6000 
knijpers die mijn geliefde echtgenote bij het ophangen van 
de was nodig heeft waren nu op vele plaatsen aangebracht. 
Tot in de kledingkast werden de knijpers aangetroffen, en wij 
weten niet zeker of wij ze allemaal hebben verwijderd. Het 
hoogtepunt was een slaapkamerstoeltje wat was opgesierd 
met honderden ‘wasophangertjes’. Het ding kon in zijn door 
onze twee kleinzoons gemaakte uitvoering zo mee doen aan 
een expositie van moderne kunst. Wij willen het kunstwerk 
niet afbreken, maar er was nu een ontstellend gebrek aan 
wasknijpers. De mogelijkheid om de was voorlopig maar een 
tijdje niet te doen was, om voor de hand liggende reden, niet 
echt een optie. Daarom heb ik mijn huisgenootje voor onze 
huwelijksverjaardag maar een paar honderd wasknijpers ca-
deau gedaan. Echt blij leek ze er niet mee. En ziet u mij met 
een knijper aan mijn jas, spreek mij gerust aan. Ik zal u er 
dankbaar voorzijn.
Wim Bak.

Winters kleuterspeelplein
Heemstede – Deze foto is genomen van het kleuterspeelplein van 
de Crayenesterschool, in de winter. Je kunt er goed op zien dat dit 
plein het hart vormt van de buurt. En dat het enorme impact heeft 
voor de omwonenden als op deze plaats een gebouw van 4 à 5
meter hoog wordt neergezet, zoals de gemeente van plan was.
Sytske van Gilse, (via e-mail)

INGEZONDEN

Paaspret in de sneeuw
Heemstede – Het is alweer anderhalve week geleden dat het Pasen 
was. En het sneeuwde! Hier een leuk bewijs daarvan met op de foto 
Thijs en Bas die op eerste paasdag met veel plezier hebben gespeeld 
in de sneeuw. Deze keer had de sneeuwman geen winterpeen als 
neus. De jongens vonden het een beter idee om daar een gevonden ei 
van de paashaas voor te gebruiken. (Evelien van Bruggen)

IJsprijs in 
Heemstede!

Heemstede - De Postco-
de Loterij IJsprijs is geval-
len in Heemstede. Alle deel-
nemers aan de loterij, waar-
van het lotnummer begint 
met wijkcode 2101 vallen in 
de prijzen. Dat is dus in één 
keer een hele wijk in de prij-
zen met in totaal 2.682 loten.
Iedere winnaar wint voor elk 
lot waarop hij meespeelt met 
de loterij, in de trekking van 
februari, een beker Ben & 
Jerry’s ijs.

Alle winnaars met wijkcode 
2101 kunnen hun prijs opha-
len van 29 maart tot en met 
13 april bij SPAR Adema aan 
het Te Winkelhof 25 in Heem-
stede.

Culinaire cursus
Amuses & borrelgarnituur

Heemstede - Bijzondere ge-
rechtjes, hapjes voor een ge-
zellige avond of een feest ze 
zijn vaak makkelijk te maken, 
maar hoe? Dinsdagmorgen 22 
april start bij Casca een kook-
cursus, waarin docente en gedi-
plomeerd kok Erna Fremeijer u 
de fi jne kneepjes bij gaat bren-
gen van het maken van amu-

ses en borrelgarnituur. In 2 les-
sen van 9.00-12.00 uur in de les-
keuken van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede gaat u culinair 
aan de slag. Kosten, inclusief in-
grediënten: 50,- euro. Aanmel-
den kan van maandag t/m vrij-
dag van 9.00-12.00 uur: telefoon 
023-548 38 28 kies 1. Meer info: 
www.casca.nl.

Culinaire cursus
Oost-Europese 

keuken
Heemstede - Woensdagavond 
9 april start bij Casca een kook-
cursus, waarin u kennis maakt 
met gerechten uit Oost Europa. 
Het “Oostblok” was jarenlang 
een afgesloten gebied en daar-
door ook op culinair gebied on-
bekend. Toch is er een rijke en 
gevarieerde keuken. 
Docente Erna Fremeijer, gedi-
plomeerd kok, leert u enkele ge-
rechten te bereiden in 4 lessen 
van 19.30-22.30 uur in de les-
keuken van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.
Kosten, inclusief ingrediënten: 
100,- euro. Aanmelden kan van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur: telefoon 023-548 38 
28 kies 1. Meer info: www.cas-
ca.nl.
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Culinaire cursus
Balkan keuken
Heemstede - Proeven van an-
dere culturen: we doen het bij-
na elke dag. Goulash, pilav en 
zigeunersaus zijn heel beken-
de recepten uit de Balkan-keu-
ken, maar minder bekend zijn 
sarma, cevapcici of vlees burek. 
Lijkt het u leuk om samen met
docente en gediplomeerd kok 
Erna Fremeijer een aantal van 
deze bijzondere gerechten te 
leren bereiden in de leskeu-
ken van de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, dan start op dins-
dagavond 22 april de cursus 
Wereldse gerechten uit de Bal-
kan Keuken. De cursus bestaat 
uit 2 lessen van 19.30 tot 22.30 
uur.
Kosten, inclusief ingrediënten: 
50,- euro. Aanmelden kan van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur: telefoon 023-548 38 
28 kies 1. Meer info: www.cas-
ca.nl



Heemstede - De afgelopen 
maand kon de bevolking van 
Heemstede inspreken over de 
straatindeling die deze winkel-
straat volgend jaar na de her-
inrichting moet krijgen. Een be-
langrijk onderwerp hierbij is de 
vraag of er een vrijliggend fiets-
pad moet komen over de gehele 
lengte van Binnenweg of niet. De 
meningen in de inspraak lopen 
hierover sterk uiteen. Het college 
van burgemeester en wethou-
ders van Heemstede heeft in-
middels zich uitgesproken tegen 
zo’n vrijliggend fietspad, waar-
bij uiteraard ingegaan wordt te-
gen een deel van de inspraakre-
acties. 
    Al deze onduidelijkheid was 
voor de PvdA-fractie aanlei-
ding dan maar zelf te peilen wat 
de bezoekers van de Binnen-
weg vinden. Afgelopen zaterdag 
vroeg de fractie circa 60 mensen 
hoe zij op de Binnenweg geko-
men waren en welke voorkeu-
ren zij hebben met betrekking tot 
hun winkelstraat. Van deze on-
dervraagde personen kwam on-
geveer een derde per auto naar 
de Binnenweg, een derde met de 
fiets en een derde lopend. Deze 
verdeling onderstreept het dorp-
se karakter van de Binnenweg 
als winkelcentrum.
     De PvdA-fractie vroeg de be-
zoekers naar de groep verkeers-
deelnemers, die de meeste be-
scherming zou moeten genieten. 
In volgorde van voorkeur bleek 
dat de voetganger, de fietser en 
automobilist te zijn. Ook vroeg de 
PvdA-fractie of men een voor-
keur heeft voor de variant met 
een vrijliggend fietspad of met 
een zogenaamd ‘gemengde rij-
loper’, waarbij auto’s en fietsers 
dezelfde rijbaan delen. Hier was 

de verdeling half om half. Men 
zou kunnen vermoeden, dat de 
voorkeur bij dit onderwerp ervan 
afhangt of men met de fiets, de 
auto of te voet gekomen is, maar 
dat bleek niet zo. Bij alle drie de 
groepen waren voor beide vari-
anten voor- en tegenstanders te 
vinden.
    Wel hebben de bezoekers van 
de Binnenweg er in grote meer-
derheid een voorkeur voor, dat 
het brede gedeelte een plein-
functie krijgt. Op zo’n plein kun-
nen terrassen en evenementen 
komen, maar de weg loopt dan 
wel in een bocht. Van de zes be-
zoekers willen er vijf graag een 
dergelijk plein gerealiseerd zien 
bij de nieuwe inrichting; zij vin-
den een minder rechte rijbaan 
geen probleem.
    Een lastig punt is het parkeren. 
Er komen in de omgeving van de 
Binnenweg extra parkeerplaat-
sen, bijvoorbeeld achter het ver-
nieuwde raadhuis. Ook bij de bi-
bliotheek wordt de parkeerge-
legenheid belangrijk uitgebreid. 
Hierdoor neemt de parkeerdruk 
op de Binnenweg zelf af en kan 
het aantal parkeerplaatsen daar 
lager uitvallen. Dat betekent na-
tuurlijk wel iets verder lopen. De 
PvdA-fractie vroeg of de bezoe-
kers hiertegen bezwaar heb-
ben. Vier van de vijf ondervraag-
den heeft er geen moeite mee 
iets verder te lopen. Het maakte 
daarbij niet uit hoe men zelf naar 
het winkelcentrum gekomen 
was: ook onder de automobilis-
ten vond de overgrote meerder-
heid het een goed idee om een 
eindje te lopen om daarmee de 
parkeerdruk op straat zelf te ver-
minderen.
    In de gesprekken met fractie-
leden deden sommige bezoekers 

ook een aantal suggesties. Zo 
pleitten enkelen voor invoering 
van een stelsel van parkeerver-
gunningen voor omwonenden. 
Ook suggereerde iemand de be-
wegwijzering naar de Binnenweg 
meer uitnodigend te maken. 
Samen met de andere reacties 
vormen de uitkomsten van dit 
onderzoek voor de PvdA-fractie 
een belangrijk uitgangspunt om 
te komen tot een veilige en aan-
trekkelijke Binnenweg voor ie-
dereen. In de commissie Ruim-
te op 7 april zal de fractie haar 
mening nader toelichten aan het 
college van B&W.
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PvdA peilt meningen op straat

Vrijliggend fietspad tegenover 
gemengd wegprofiel fifty-fifty

Informatieavond bij De Praktijk

Coach helpt jongeren 
met studiekeuze

Van Eijk: “Het is natuurlijk fijn 
dat er voor iedereen een studie 
is, maar je moet het maar weten 
te vinden Er is enorm veel ver-
anderd in vergelijk met vroeger. 
Op deze avond leg ik even in het 
kort uit hoe het huidige onder-
wijssysteem in elkaar zit, de Ba-
chelor en Master, Majors en Mi-
nors. De mogelijkheid om een 
master bij een andere faculteit 
te gaan doen. Om het daardoor 
wat meer beroepsgericht te ma-
ken. Ik vertel ze hoe het zit met 
het puntenstelsel. Ik ga op de 
voorlichtingsavond in op die he-
dendaagse onderwijsstructuur.
Er zijn wel degelijk veel ver-
schillen tussen de diverse oplei-
dingsinstituten. Het kan zijn dat 
een bepaalde hogeschool tijde-
lijk een slechte naam had, maar 
inmiddels enorm verbeterd is. 
Kinderen worden terneergesla-
gen door de grote hoeveelheid 
keuzes en ouders zijn de wan-
hoop nabij als het keuzemoment 
steeds dichterbij komt en ze er 
nog steeds niet uit zijn. Het is 
mijn taak om het open te gooi-
en en ze uit te leggen hoe het in 
elkaar zit. Als je dat hele keuze-
proces systematiseert, zie je ze 
opeens opbloeien. Ze gaan het 
dan echt leuk vinden.”
Paula van Eijk(1959) heeft na 
een topsportcarrière en een op-
leiding vrijetijdssociologie ge-
werkt voor het NOC, de VPRO 
en de NCRV.  Sinds ruim 10 jaar 
richt zij zich op jongeren die 
voor hun studiekeuze staan en 
is zij studiekeuze coach in Am-
sterdam. Met individuele coa-
ching begeleidt ze de zoektocht 
naar een studie die het beste 
past. Meerdere gesprekken lei-

den naar de keuze die door de 
jongere zelf wordt gemaakt.
De meeste leerlingen van een 
examenklas van de middelba-
re school hebben de mogelijk-
heid zich te oriënteren door het 
bezoeken van de bekende stu-
die beurs in Utrecht. De gigan-
tische omvang van aanbod op 
deze beurs kan de twijfelende 
leerling behoorlijk afschrikken. 
Van Eijk: “Het is het slechtste 
initiatief dat ze hebben kunnen 
nemen, hoewel de gedachte er-
achter niet helemaal verkeerd 
is. Alleen gaan de kinderen er 
met het idee naartoe dat je op 
die beurs wel ontdekt wat je 
echt wilt. Maar zo werkt het niet. 
Wat ik doe is eigenlijk de eerste 
loopbaanbegeleiding geven aan 
jongeren.”
Opgeven voor deze informa-
tieavond kan telefonisch: 023-
5291642 of via de email: info@
depraktijk-heemstede.nl. adres: 
Jan van Goyenstraat 25-27 
Heemstede. Het maximaal aan-
tal personen is 40. Inloop van-
af 19.30 uur voor een kopje kof-
fie of thee. Informatie avond van 
20.00-22.00 uur.
Mirjam Goossens

Heemstede – Als ouder wil je graag dat je kind een goede 
studiekeuze maakt. Je hoopt dat je zoon of dochter een in-
teressante studie kiest die haalbaar is en ook een goed toe-
komstperspectief biedt. Was het vroeger duidelijk - rechten, 
geneeskunde en pedagogiek - tegenwoordig zijn er ontelbaar 
veel studies om te kiezen. De mogelijkheden zijn groter ge-
worden, maar tegelijk heb je er een probleem bij. Want zoek 
maar eens uit wat goed bij je past. Met deze toch zeer belang-
rijke beslissing kan hulp op maat uitkomst bieden. Studiekeu-
ze coach Paula van Eijk houdt op woensdag 9 april een infor-
matieavond in De Praktijk Heemstede. Toekomstige studen-
ten en hun ouders zijn die avond van harte welkom.

‘Motormuizen’ 
gevraagd

Heemstede – Motorrijders 
uit Heemstede en omgeving 
die willen deelnemen aan 
de jaarlijkse motortocht ‘2 
Wheels 4 Wings’ kunnen con-
tact opnemen met de heer 
J.H. Van Duijvenvoorde, tel: 
023-5292618 of 06-22217258. 
De motortocht is een initia-
tief van Stichting 2 Wheels 
4 Wings en wordt gehouden 
op 17 mei. Speciaal georga-
niseerd voor mensen met een 
handicap die achterop of in 
de zijspan van de motor kun-
nen plaatsnemen. Er worden 
verschillende plaatsen aange-
daan en langs de route staan 
elk jaar veel toeschouwers die 
de motormuizen en hun pas-
sagiers toezwaaien. Voor de 
colonne zijn nu nog zo’n 20 
motorrijders nodig. Kijk ook 
op: www.2wheels4wings.nl

Ruim 3000 euro voor Reumafonds
Bennebroek – De collecte ten behoeve van het Reumafonds in 
Bennebroek heeft 3.294,- euro opgebracht. Het fonds dankt alle 
collectanten, comitéleden en gulle gevers in de regio Bennebroek.

Oproepje na valpartij
Heemstede – Een man die zaterdag 29 maart jl met zijn hond 
ten val kwam op straat, wil graag de vrouw bedanken die hem 
daarna heeft thuisgebracht. De valpartij vond plaats op de hoek 
Pieter Aertzlaan en Dreef. De behulpzame vrouw wordt verzocht 
contact op te nemen met telefoon 023-5282747.
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Onverwacht bezoek 
bij Bomans!

Heemstede - Woensdag 20 maart jl. stonden alle horecaonder-
nemingen in Heemstede volledig in rep en roer. Een 4 mans ster-
ke filmploeg van het televisieprogramma ‘De Smaakpolitie’ deed 
er geheel onverwachts een inval en zo ook aan het in juni 2007 
geopende Restaurant Bij Bomans aan de Raadhuisstraat.
De restaurantmanager ontving de cameraploeg met open armen 
en liet de heren volledig hun gang gaan met hun onderzoek naar 
ongedierte en andere onhygiënische plekken in de keuken en 
bar. Alle hoekjes en gaatjes werden tot in de puntjes nauwkeu-
rig gecheckt; wasbakjes waarvan je het water met de knie kunt 
laten stromen, dure schoonmaakartikelen die volgens de waren-
wet in iedere horecaonderneming aanwezig zouden moeten zijn, 
de vloeren de spoelkeuken, de stickers met daarom genoteerd de 
ouderdom van de gekoelde en bevroren etenswaren, de tempe-
ratuur van de saladière. Niets werd over het hoofd gezien. 
“Wij vinden het van groot belang dat onze gast de service krijgt 
die het mag van verwachten:, gaf de manager als commentaar bij 
het interview na afloop. “En dan bedoel ik niet alleen in het res-
taurantgedeelte zelf, maar ook achter de schermen in de keuken, 
want daar doen we het voor.” Restaurant Bij Bomans was het eer-
ste restaurant dat beloond werd met een prachtige sticker die nu 
op de voorgevel pronkt en waaraan de gast kan zien dat het er 
goed en smakelijk vertoeven is.”

Flexwerken in het nieuwe raadhuis
Heemstede - De complimen-
ten waren niet van de lucht. Al-
le raadsleden en belangstellen-
den waren het er unaniem over 
eens, de nieuwe raadszaal ziet 
er tip top uit. De stoelen van de 
raadsleden zijn zelfs voorzien 
van het wapen van Heemstede 
in de rugleuning. Ook de kleu-
ren combineren perfect bij el-
kaar. Na afloop van de verga-
dering kregen de bezoekers en 
raadsleden nog een rondleiding 
door het nieuwe gebouw. Voor-
afgaand aan de rondgang liet 
gemeentesecretaris Willem van 
den Berg aan de hand van twee 
filmpjes zien hoe het flexwerken 
tot stand is gekomen en hoe de 
ambtenaren daarmee om zullen 
gaan. Zoals eerder al bekend 
gemaakt hebben ambtenaren 
geen vaste werkplek meer. Aan 
de hand van de uit te voeren ta-
ken op een dag besluit de me-
dewerker waar hij of zij zal gaan 
werken. Dit kan op een rustige 
plek zijn maar ook aan een blok 
met meerdere ambtenaren sa-
men. Het maakt niet uit bij welk 
onderdeel je werkzaam bent al-
les en iedereen zit door elkaar 
heen. Kasten ontbreken nage-
noeg en alle benodigde infor-
matie is digitaal opgeslagen en 
te raadplegen. Het aantal beno-
digde vierkante meters is aan-
zienlijk afgenomen ten opzichte 
van wat nodig zou zijn geweest 
zonder het flexwerken.

Meer service voor de burger
Naast een compleet nieuw raad-
huis - alleen het monumentale 
oude deel is nog intact - wordt 
een slag gemaakt om de bur-
gers nog beter van dienst te zijn. 
De klant, de burger dus, staat 
centraal en wordt geacht door 
de medewerkers professioneel, 
correct en snel te worden be-
diend. Al bestaan er wettelijke 
termijnen voor beantwoording 
van vragen en het toewijzen van 
vergunningen, Heemstede wil 
ruim binnen de gestelde tijden 

blijven. Ook de openstelling voor 
het publiek zal binnenkort wor-
den verruimd. Publicatie over de 
exacte datum van ingang volgt 
binnenkort. Nieuw is ook dat 
de burger bij binnenkomst één 
ambtenaar krijgt toegewezen. 
Deze ambtenaar wordt verant-
woordelijke voor de afhandeling 
van de vraag of het probleem 
van de burger. Komt u voor zo-
wel een paspoort als voor een 
bouwvergunning, dezelfde amb-
tenaar zal u verder helpen. Het 
zal enige tijd duren voor men is 
gewend aan de nieuwe manier 
van werken, maar de poging om 
de dienstverlening te verbete-
ren verdient alle lof. Intussen is 
ook het aantal directeuren te-
ruggebracht van drie naar twee 
en is er verder in de ambtelijke 
top gesneden, om zo kosten te 
besparen. Dit was een uitdruk-
kelijk opdracht van de gemeen-
teraad. 

Vragenuur 
De vergadering behelsde weinig 
discussiepunten en stond ge-
heel in het teken van het nieu-
we raadhuis. Koetsier (Groen 
Links) vroeg aandacht voor het 
op termijn verdwijnen van het 
postkantoor aan de Binnenweg. 
Hij verzocht het gemeentebe-

stuur om actie te ondernemen, 
om een passende postservice 
te behouden. Wethouder Struijf 
maakt zich ook zorgen, maar 
wist te melden dat Heemstede 
zeker een agentschap zal hou-
den. Misschien in de Bruna win-
kel, Primera de Pijp of elders.
Mevrouw Brummer (VVD) vroeg 
wederom aandacht voor de pro-
blemen rond het inloten voor 
de brugklassen op de middel-
bare scholen. Op College Ha-
geveld blijken totaal 30 leerlin-
gen te zijn uitgeloot waarvan 5 
afkomstig uit Heemstede. Vol-
gens de wethouder is er con-
tact geweest met de school en 
de onderwijswethouder in Haar-
lem. Het lotingproces zal wor-
den geëvalueerd. Een optie is 
om voor het volgende schooljaar 
te gaan loten op basis van post-
code. Hierdoor kunnen kinderen 
naar de school in hun omgeving. 
Het nadeel kan zijn dat kinde-
ren die graag in Haarlem naar 
school willen op basis van hun 
postcode daar niet terecht kun-
nen. Intussen lijken het Coorn-
hert Lyceum en het Sancta Ma-
ria bereid om extra brugklassen 
te formeren, om de elders afge-
wezen leerlingen te kunnen ac-
commoderen.
Eric van Westerloo

Nieuwe expositie bij Peter
Grajer Makelaars

Heemstede – Peter Grajer 
Makelaars aan de Raadhuis-
straat 67 is er weer in ge-
slaagd een goede tentoon-
stelling samen te stellen in de 
permanente expositieruimte in 
het kantoor. Vanaf deze week 
t/m 27 juni zijn er schilderijen 
en etsen te bewonderen die 
zijn gemaakt en geselecteerd 
door Ria Bisseling.  De expositie is gratis toegankelijk en is te 
bekijken van maandag tot en zaterdag.

Film bij Casca
Heemstede - In de filmzaal 
van Theater de Luifel van Cas-
ca draaien regelmatig films. De 
film van donderdag 10 april zal 
worden ingeleid en nabesproken 
door Tjeu van den Berk. Hij geeft 
informatie over de tot standko-

ming van de film, de regisseur, 
de verhaalstructuur en vormge-
vingsaspecten. Voor meer infor-
matie over de inhoud van de film 
kunt u bellen met de receptie 
van de Luifel, tel: 023-5483828 
keuze 1. Datum: 10 april, aan-
vang: 19.30 uur, entree: 6,00 eu-
ro, reserveren is noodzakelijk.

Lezing/workshop
Natuur, gezondheid en 

schoonheid
Heemstede - De mens haalt al 
4 miljoen jaar essentiële stoffen 
uit de natuur voor zijn lichame-
lijke en geestelijke behoeftes. 
We zijn veel bezig met gezond 
eten, gezond leven, jong er uit 
zien en in beweging blijven.
De Iraanse Drs. Fahranaz van 
der Gevel Wenteler-Nezamdiba 
is veel in aanraking met verschil-
lende culturen, talen en tradities 
geweest en heeft zich daardoor 
veelzijdig kunnen ontwikkelen. 
In Italië is zij opgeleid tot apo-
theker. In Nederland is haar op-
leiding aangevuld tot schoon-

heidspecialiste. Zij combineert 
natuur, gezondheid en uiterlij-
ke verzorging. In deze lezing/
workshop, gaan we o.a. verge-
lijken: gezond met ongezond, 
en jong en mooi met veroude-
ringsprocessen. En Fahranaz zal 
het hebben over de invloed van 
het universum op onze energie-
banen. Zij neemt foto’s mee en 
plantaardige oliën en recepten.

Deze lezing is woensdag 9 april 
om 20.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, entree 5,00 euro.

Heemstede - De vereniging 
organiseert voor de tuinlief-
hebbers op zaterdag 19 april 
een zaden- en stekken och-
tend waarvoor zij belangstel-
lenden uitnodigt. De ochtend 
duurt van 10.00 tot 12.00 uur 
en het adres is Manpadslaan 
nr. 6.
Er is genoeg te doen: bezich-
tiging van de tuinen, verkoop 
dahlia’s, aardbeien – en to-
matenplanten en bijzondere 
pioenrozen.

Inlichtingen: Mik van der Bor, 
telefoon: 023- 5282651.

                                   Zaden en stekken ochtend 

Volkstuinvereniging Groenendaal 



pagina 16 de Heemsteder - 2 april 2008

Gezelligheid kent geen [leef]tijd
Montessorischool, Jacob in de Hout 
vieren samen jubileum Rode Kruis
Heemstede – Opa heeft er kin-
derlijk plezier in dat de kinde-
ren beter sjoelen dan de oudjes. 
Met rummycubben zijn ze ook 
al beter, merken enkele oudere 
dames.  Kinderen van de Mon-
tessorischool Haarlem maken er 
een gezellige dag van in verzor-
gingshuis St. Jacob in de Hout. 
Mens-erger-je-niet spelen met 
oudere mensen, dat is cool-vet. 
Lachen met de oma`s en niet 
om de oma`s. Wel grappig dat 
je geen ruzie kan maken met 
oma`s en je dat wèl doet met el-
kaar als je een spelletje speelt. 
Bij het koffiedrinken hadden de 
kinderen een cakeje meegeno-
men die ze versierd hadden. Een 
leuke binnenkomer! 

Schilderen
Veel ouderen hebben welis-
waar op school getekend, maar 
er in het latere leven niet veel 
meer aan gedaan. Aan schilde-
ren zijn de meeste mensen niet 
toegekomen of hooguit de keu-
ken eens opnieuw gewit. Kinde-
ren zitten net in de fase dat ze 
leuk kunnen tekenen en schil-
deren. Met het voorjaar in de 
lucht is het niet moeilijk om een 
onderwerp te vinden. Voorjaars-
bloemen zijn altijd een dankbaar 
onderwerp en onder leiding van 
de graficus Margriet van Tilborg, 
werd er aan verschillende tafels 
hard gewerkt aan nieuwe tulpen 
en narcissen. In nog nooit in het 
wild geziene kleuren, maar als 
schilderij een object in je kamer 
waar je trots op kan zijn.

Met de tong uit de mond, zwaar 
geconcentreerd en weg van de 
wereld, werden ware kunstwer-
ken gemaakt en men kwam pas 
weer terug in de wereld van St. 
Jacob omdat er aan andere ta-
fels liedjes uit de oude doos 
gezongen werden. De kinde-
ren dekten de tafels in het res-
taurant waar ze een paasbuf-
fet serveerden en gingen na de 
lunch met de bewoners van St. 
Jacob praten over het wonen 
in een verzorgingshuis, over de 
school en de spelletjes vroeger. 
De kinderen hoorden over ge-
woon spelen op straat, er waren 
nauwelijks auto`s, over tollen 
en steppen, over discipline en 
nonnen. 
Leuke gesprekken over en weer 

tussen kinderen tussen de tien 
en twaalf jaar van de Haarlemse 
Montessorischool die mogelijk 
werden gemaakt door het Haar-
lemse Rode Kruis. Mevrouw I. 
Garthoff, directeur Rode Kruis 
Haarlem, vertelde dat in 2008 
een jubileumjaar is. Het Rode 
Kruis Haarlem bestaat 140 jaar 
en onder het motto: Gezellig-
heid kent geen [leef]tijd] kan je 
denken aan jong en oud, gezel-
lig bij elkaar. Inderdaad, dinsdag 
kende gezelligheid geen tijd met 
de kinderen van de Haarlem-
se Montessorischool op bezoek 
bij bewoners van St. Jacob in de 
Hout,  waarmee het jubileum-
jaar van het Rode Kruis Haarlem 
gevierd werd door jong en oud.
Ton van den Brink

Zomertochtjes voor ouderen 
met de KO-bus

Heemstede - Heerlijk even een middagje onbezorgd genieten. 
De tochtjes zijn elke woensdagmiddag van begin mei tot eind 
september. De deelnemende ouderen worden thuis opgehaald 
en gebracht door de KO-Bus.
Er is plaats voor zeven personen. Tijdens de rit is er altijd een 
stop voor een kopje koffie of thee met gebak, dit is bij de prijs 
inbegrepen.

In de maand mei zijn er tochtjes op 7 mei naar de Gooi&Vechtstreek 
(kosten 19 euro), op 14 mei naar Tulipland en de bollenstreek 
(22,50 euro) en 21 mei naar Amsterdam, het Diamond Museum 
(22,50 euro). Tot slot op 28 mei naar Amsterdam en de Amstel 
(19 euro).

Voor opgave, folders met het programma en inschrijfformulier 
kan contact worden opgenomen met Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-528 85 10.
Het kantoor is geopend van maandag t/m donderdag van 09.00-
17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur.

Heemstede - Keyvan Kaviani, 
chiropractor te Heemstede, nam 
eind februari 2008 deel aan het 
16e ICA Symposium over ‘Natu-
ral Fitness’ in Columbus, Ohio, 
USA. Dit jaarlijkse symposium 
wordt georganiseerd door de 
International Chiropractors As-
sociation (ICA) waar dhr. Kavi-
ani lid van is.
Het symposium bestond uit pre-
sentaties, lezingen en demon-
straties over gezonde voeding 
en voedingssupplementen, de 
groeiende rol die chiropractie 
speelt in welzijn en gezondheid, 
en hoe chiropractie kan bijdra-
gen bij sport van kinderen. 
Hoogtepunt van het symposium 

was de toespraak van Arnold 
Schwarzenegger, de gouverneur 
van de staat Californië, filmster 
en meervoudig wereldkampioen 
bodybuilding! Arnold Schwar-
zenegger is een uitgesproken 
voorstander van chiropractie als 
onderdeel van een gezonde le-
vensstijl. Hij en zijn gezin wor-
den regelmatig door een chiro-
practor behandeld om gezond 
te blijven. Ook dit jaar maakte 
Arnold Schwarzenegger wat tijd 
vrij tijdens de ‘Arnold Classics’ 
bodybuilding competities, die 
samenvallen met het ICA sym-
posium, om de ICA leden per-
soonlijk toe te spreken en met 
hen op de foto te gaan.

Hand in hand met
    Arnold Schwarzenegger

Gezellig samen op pad
Scootmobieltocht door 
de Kennemerduinen
Heemstede - Bent u in bezit 
van een scootmobiel en gebruikt 
u die alleen voor de boodschap-
pen en dokters bezoek….. maar, 
zou u ook wel eens de omge-
ving van Haarlem willen verken-
nen en genieten van de natuur? 
En dit vooral samen met ande-
ren willen doen?
Dan is dit uw kans! Op donder-
dag 15 mei organiseert het Ro-
de Kruis Haarlem e.o. een tocht 
voor mensen die in het bezit zijn 
van een scootmobiel.
U kunt kiezen voor een lange 
(25 km) of een korte (15 km) 
tocht die start op de Vergierde-
weg in Haarlem Noord. De start 
is om 10.30 (11.30) uur met kof-
fie. U bent ongeveer 15.30 uur 
terug. Onderweg wordt u een 
lunch aangeboden. 
Van u wordt een eigen bijdra-
ge gevraagd van 5,-- euro. Er is 
begeleiding van vrijwilligers en 
ook zal de rolstoelbus mee gaan 
voor eventuele problemen. 

Reparaties
Om in geval van pech niet te 
stranden, stelt Care2Move de 
hele tocht een volledig uitgerus-
te servicewagen met monteur 
ter beschikking. Bij problemen 
repareert de monteur de scoot-
mobiel kosteloos voor cliënten 
van de WMO.
Voor deelnemers die een scoot-
mobiel in eigendom hebben 
worden reparaties uitgevoerd 
tegen een gereduceerd tarief en 
in overleg met de klant.
De tocht staat vooral in het te-
ken van het gezellig samen op 
pad zijn. Bij voldoende belang-
stelling zal deze toch een aantal 
keren per jaar worden georgani-
seerd. En misschien ontmoet u 
tijdens deze middag wel iemand 
bij u in de buurt die samen met 
u op pad wil!

Aanmelden
Bent u woonachtig in het werk-
gebied van het Rode Kruis Haar-

lem e.o. (waaronder Benne-
broek  en Heemstede) en lijkt u 
het leuk om mee te doen? Vraag 
dan een inschrijfformulier aan 
bij het Rode Kruis Haarlem e.o. 
tel. 023-5411615 (ma- wo- do).
Ook voor verdere informa-
tie kunt u bellen met het Rode 
Kruis Haarlem e.o.

Knutselclub 
gaat tulpen 

maken
Heemstede - Tulpen heb je 
in heel veel kleuren. Op de 
wekelijkse Knutselclub van 
Casca maken kinderen van 
5 - 10 jaar woensdag 9 april 
een bosje mooie tulpen voor 
binnen van een eierdoos en 
ecoline. De kinderen graag 
van tevoren opgeven via tele-
foon 023 - 548 38 28 kies 1. 
De knutselclub is van 13.30-
15.15 uur bij Casca in het 
Honk, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer: 
3,- euro.
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Heemstede – ‘Kwijt’ gaat over 
twee actrices in een bejaarden-
tehuis. Naast hun sleutels en 
portemonnee raken ze steeds 
meer kwijt, hun geheugen, de 
weg. Ze leven in hun herinnerin-
gen. Kwijt gaat over hun illusies 
en desillusies. Over de liefdes 
in hun leven. Dan komt er een 
mooie, jonge Marokkaanse ver-
pleger in hun leven. Hij draagt 
een groot geheim met zich mee. 
Kwijt gaat over het moeten los-
laten van het werk dat je leven 
was. Over de opstand tegen het 
ouder worden, de dood. Over 
frustraties, ruzies en overleden 
huisdieren. Maar ook over de 
humor, de kracht, de levenslan-
ge vriendschap van twee vak-
vrouwen en hun tedere band 
met een jonge Marokkaan. 

Gespeeld door twee vakvrou-
wen: Diana Dobbelman en Mar-
greet Heemskerk. En door Said 
El Khattouti. Geschreven door 
Ineke ter Heege. Regie: Jan-
Jaap Jansen. Kijk ook op: www.
theatergroepdekern.nl

Wanneer
Vrijdag 12 april is de voorstel-
ling te zien  in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 euro, CJP/65+ 16,50 euro.
Voor belangstellenden is er een 
gratis inleiding van 19.15-19.45 
uur door Jan-Jaap Jansen.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.
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Toneel
De Kern met ‘Kwijt’ in de Luifel

Winnaars cabaretfestivals 
samen in Theater de Luifel
Heemstede - Oktober 2006 
won Johan Goossens het Gro-
ninger Studenten Cabaret Fes-
tival. Hij nam zowel de jury-, 
publieks- als persoonlijkheids-
prijs mee naar huis. ‘Eindelijk ie-
mand die zich niet beperkt tot 
navelstaren!’ was het commen-
taar van de jury. En inderdaad: 
het engagement van de 24-ja-
rige Johan Goossens gaat ver-
der dan stand-up grapjes over 
Balkenende. Met superieure 
ironie en een poëtische onder-
toon heeft hij het over het stu-
dentenleven, de liefde en de tijd 
waarin we leven: Met zijn liedjes 
en conferences staat hij boven-
dien stevig in de oude cabaret-
traditie

De ander
Veronique Sodano gaat in haar 
programma Maar hoe?! op zoek 
naar antwoorden! Met ontroe-
rende liedjes, aanstekelijke hu-
mor en bovenal een ontwape-
nende persoonlijkheid zingt, 
speelt en danst zij door het le-
ven. Veronique won in 2006 de 
jury en publieksprijs van het 
kleinkunstfestival Camuz en in 

2007 wederom de jury en pu-
blieksprijs van de Holland Casi-
no Podium Prijs.
  
Wanneer
Vrijdag 11 april zijn de voorstel-
lingen te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro.  CJP/65+ 14,50 eu-
ro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. Zie ook: 
www.theaterdeluifel.nl.

Stinsenplantenwandeling
Bennebroekbos en De Overplaats

Bennebroek - Zondag 6 
april organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een 
Stinsenplantenwandeling op 
De Overplaats en in het Ben-
nebroekbos. Stinsenplanten 
komen te voorschijn in het 
vroege voorjaar en bloeien 
als er nog geen blad aan de 
bomen zitten. De Overplaats 
en het Bennebroekbos staan 
nu vol prachtige stinsenplan-
ten die de lente aankondigen. 
Het voorjaar is begonnen!  

De Overplaats behoorde oor-
spronkelijk tot de overtuinen 
van de buitenplaatsen De 
Hartenkamp en Huis te Man-
pad. Het is een interessant 
loofbos rond een fraaie vij-
ver. In het voorjaar is de bo-
dem bespikkeld met bloeien-
de stinsenplanten.  En in het 
Bennebroekbos is ook veel 
te vinden: restanten van een 
oud landgoed, oude grote 
bomen, rododendrons, pol-
len bamboe, waterpartijen en 
mooie stinsenplanten. De bo-
men op beide terreinen zijn 
mooi, oud en eerbiedwaardig. 
En bodem is nu feestelijk be-
groeid met bloeiende stinsen-
planten, zoals knikkende vo-
gelmelk en wilde hyacinten. 

Fries
De naam ´stins` komt uit het 
Fries, wat ´stenen huis` bete-
kent. In vroeger tijden werden 
stinsenplanten ooit rond hui-
zen van rijke mensen en op 
landgoederen geplant. Ooit 
zijn ze de relatiegeschenken 
van de hogere stand geweest! 
Langzamerhand verwilderen 
deze planten en groeiden ze 
ook in de vrije natuur. 

Vertrek: 15.00 uur. Verzame-
len op de parkeerplaats van 
het Linnaeushof, Binnenweg, 
Bennebroek. Parkeren 3 euro 
of elders parkeren. Duur: 1,5 
uur. Deelname is gratis. Aan-
melden van tevoren is niet 
nodig. Informatie bij Hans 
Kerkhoff, 023-5288577 of op 
www.ivnzk.nl.

Werk Snitker 
in Leiden

Heemstede - Na het Rijksmu-
seum Amsterdam heeft ook de 
Stadsbibliotheek Haarlem voor 
haar collectie bijzondere boe-
ken ‘De Hofreis’ van de Heem-
steedse graficus Willem Snitker 
en de dichter Willem van Toorn 
aangekocht.
De werken zijn nog tot en met 6 
april te zien op de tentoonstel-
ling ‘Dejima en de Hofreis’ in het 
Sieboldhuis (Japaninstituut) te 
Leiden.

Opera bij Vrouwennetwerk

Drs. Simina Ruppert  geeft een lezing over het leven en werken 
van George Bizet (1837-1875). De groep zal luisteren naar de 
Arlësienne-suites. Na de pauze staat de opera Carmen centraal. 
Voorafgaand aan het beluisteren van enkele delen van de opera, 
wordt het verhaal verteld. Introducés zijn welkom en de toegang 
bedraagt 2,50 euro. 
Neem dus gerust een vriendin mee.

Uitstapjes
Ook heeft de vereniging  twee leuke uitstapjes voor leden in pet-
to. Op vrijdag 25 april een werkbezoek aan het Corpus Experien-
ce in Oegstgeest. De reis door de mens loopt vanaf de knieën tot 
aan de hersenen. Een bustocht naar de Betuwe staat dinsdag 29 
april op het programma. Bezocht wordt het gebied tussen de Lek 
en de Waal. Ook gaan de vrouwen varen onder het genot van 
koffie met gebak. Na de warme lunch rijden zij door schitterend 
natuurgebied richting Heemstede, de opstapplaats.
Wilt u meer informatie over deze actieve 55+ vrouwenafdeling, 
bel dan naar 023 – 5477486.

Heemstede - Op donderdag 10 april organiseert de NVVH-
Vrouwennetwerk Haarlem, Heemstede e.o. een muzikale 
ochtend in ‘de Herberg’, Westerhoutpark 46 in Haarlem.

World of Drumix in de  Luifel
Heemstede - Aly N’Diaye Rose en Lucas van Merwijk presen-
teren ‘The World of Drumix’ in De Luifel, vrijdag 4 april, om 20.00 
uur. Aly en Lucas zijn performers van drums en percussie.
Meer info: 023 - 548 38 28 of www.xs4all.nl/~casca/theater

Activiteiten voor ouderen in Bennebroek
Bennebroek - Op maandag 
8 april  geeft de SWOB een 
workshop ‘banden plakken’.
Met de lente in zicht verheugt u 
zich al op een lekker stukje fiet-
sen. Maar al fietsende ontkom je 
soms niet aan een lekke band. 
Heel vervelend natuurlijk, want 
het gebeurt vaak op de meest 
ongelukkige plekken. Handig om 
dan te weten hoe je een band 
moet plakken! Olaf Verhoeven 
komt naar de SWOB om u te le-
ren hoe u het beste te werk kunt 
gaan. U moet tijdens de work-
shop zelf aan de slag en na af-
loop weet u met blote handen 
zelf een band te plakken en weer 
om het wiel te krijgen. U krijgt 
ook tips om veilig te fietsen.
De workshop start om 10.00 uur. 
Duur ca. 1 ½ uur. Locatie lees-
zaal van de bibliotheek aan de 
Bennebroekerlaan 3a. De kos-
ten zijn 5 euro incl. koffie/thee. 
In verband met de benodig-

de materialen moet deelname 
vooraf aangemeld worden bij de 
SWOB, tel. 584 53 00.

Op dinsdag 8 april  gaat de 
SWOB Nordic Walken in de 
duinen.
Het is een voorrecht om dicht-
bij de duinen te wonen. In ieder 
jaargetijde is de natuur er prach-
tig en iedere keer weer is het 
verrassend om herten te kun-
nen zien. Al een paar jaar gaan 
twee SWOB-vrijwilligers iedere 
tweede dinsdag van de maand 
de duinen in om er te Nordic 
Walken. Als u overweg kunt met 
het lopen met “poles’ dan bent u 
van harte welkom om mee te lo-
pen. Gestart wordt om 10.00 uur 
vanaf ’t Panneland. Duur van de 
wandeling is circa 1 ½ uur.
Opgave is gewenst, dan we-
ten de vrijwilligers op hoeveel 
personen ze kunnen rekenen. 
SWOB, tel. 584 53 00.



de Heemsteder - 2 april 2008 pagina 21

H.B.C. tafeltennis
Heren hebben het lastig 

na 6-4 nederlaag

Rijnsoever 1  -  H.B.C./Mascini 1 6 – 4 3e Divisie
Het wil nog niet echt vlotten dit seizoen. Een poule waar iedereen 
enorm aan elkaar gewaagd is en een grote nederlaag meteen be-
tekend dat je voor lijfsbehoud moet knokken. Dat gebeurde enkele 
weken geleden tegen NOAD 1. Hier verloor H.B.C./Mascini in een 
thuiswedstrijd met 9-1 van en meteen waren de problemen groot. 
De 2e helft van het seizoen werd echter keurig met een 6-4 overwin-
ning gestart tegen het gedegradeerde Spirit 1 een goede opsteker. 
De uitwedstrijd bij Rijnsoever zou geen gemakkelijke worden. De 
tegenstanders hebben een 1e divisie waardige speler in de gelede-
ren en dan wordt het al moeilijk om de winst te pakken. De gasten 
strijden dan ook om promotie en knallen er elke week weer in. Toch 
wist H.B.C./Mascini keurig bij te blijven . Fred van Oostenrijk nam 
het voortouw door meteen de 1e wedstrijd te winnen. Hij zou uit-
eindelijk 2 partijen weten te winnen. Robin Hulsebosch en Marcel 
van de Vuurst de Vries wonnen net als in de thuiswedstrijd keurig 
1 partij. Helaas werd het dubbel voor de 7e x op rij verloren. De 6-4 
nederlaag is een goede uitslag tegen een sterke tegenstander. Vol-
gende week thuis tegen Hilversum moet er gewonnen worden om 
nog enige kans te hebben voor lijfsbehoud.

GTTC Groningen 1 - H.B.C./Mascini 1 8 – 2 Kampioenspoule
Een lastige uitwedstrijd. Ze moesten helaas met 2 man de 7e en de 
laatste wedstrijd spelen, omdat Timon Priem verplichtingen voor zijn 
school had. De winstpartijen werden behaald door Josco Maaskant 
en het dubbel. Het seizoen is teleurstellend geëindigd. H.B.C./Mas-
cini zal gaan strijden om de plaatsen 5 t/m 8 van Nederland.

H.B.C./Mascini 1 - Bit.nl 1 5 – 5  Landelijk B/C meisjes
De tegenstander was een lekkere voor de H.B.C./Mascini meisjes. 
Een gelijkwaardige pot waarbij Mariska de Vries met haar 2 over-
winningen de kopvrouw was. Simone Broersen en Rosalie Ruijgrok 
wonnen ieder 1 partij, maar samen werd ook het dubbel gewonnen. 
Een 5-5 uitslag die geheel volgens de verhouding was. 
Ron Olijdam 

Heemstede - Op meisjes 1 na moesten alle hoogste teams 
uit spelen. Vooral de jongens moesten erg ver. Uit naar Gro-
ningen. Behalve een eind rijden ook nog eens een lastige 
wedstrijd.

Nieuwe bomen 
bij station
Heemstede – Nabij het stati-
on Heemstede Aerdenhout zijn 
vier prachtige nieuwe bomen 
geplant in de toekomstige ro-
tonde. “Een werkelijke aange-
name Verrassing”, zo laat Emilie 
Luikinga weten. Zij stuurde ook 
deze mooie foto.

Tour to Cure in Florida
Viertal fietst voor onderzoek naar MS
Heemstede – De Tour to Cure 
in Florida heeft dit jaar een bij-
zondere ‘Dutch touch’. Aan het 
sportevenement dat gelden bij-
een fietst voor onderzoek naar 
onstaan en bestrijden van de 
ziekte Multiple Sclerose, doen dit 
jaar vier Heemstedenaren mee. 
Het zijn Riet, Hans, Trudy en Lida. 
Het viertal zal in twee dagen tijd 
250 km gaan fietsen! De Tour to 
Cure vindt plaats in het weekend 
van 3 en 4 mei. Al vijf jaar vertrekt 
jaarlijks een groep Nederland-
se vrienden naar The States om 
daar te fietsen voor hun in Ameri-
ka wonende vriendin Yvonne die 
aan de ziekte MS lijdt. Bovendien 
is Yvonne daar teamcaptain van 
het Tour to Cure-team. Het vier-
tal hoopt om twee redenen een 
goede prestatie neer te zetten. 
Ten eerste fietsen Hans en Tru-
dy dit jaar samen met hun moe-

ders Riet en Lida (tevens moeder 
van Yvonne). Dat is een sportie-
ve topprestatie. Daarnaast hopen 
de vier op een financiële top-
prestatie en daar is de hulp van 
sponsors bij nodig. Mensen die 
hen willen ondersteunen, kun-

nen een bijdrage overmaken op 
rekeningnummer 326382011 op 
naam van Bert en Riet Lammers 
ovv Tour to Cure 2008. Per credit-
card: via www.nationalmssociety.
org/goto/rietlammers op naam 
van MS Society in Florida.

Dialezing voor 55+

‘Een moslim in 
Lourdes’

Heemstede - Moslima Drs. 
Fahranaz van der Gevel Wente-
ler-Nezamdiba heeft al eerder 
verteld over haar geloof en rond-
leidingen gegeven in de nieuwe 
Turkse Moskee in Haarlem. Zij 
deed dit op een heel openharti-
ge manier. In deze dialezing ver-
telt zij over haar reizen met haar 
Nederlandse man naar Lourdes. 
Zij doorliep samen met hem al-
le stappen als een katholiek, zij 
volgde de lijdensweg, ze kwam 
bij de grot en in de baden en 
ontdekte dat ieder mens zoekt 
naar een bron voor levenskracht. 
De mensen die zij ontmoette be-
noemden dit als vertrouwen, lief-
de, de mensheid, iets, een God, 
geloven of niet geloven, Islam, 
Boeddhisme, Christendom of een 
ander geloof: tussen de mensen 
zelf is er geen verschil. Het gaat 
om de kern, de bron, de interpre-
tatie van de mens zelf. Vandaag 
zal zij u meenemen op haar bij-
zondere reis.
Deze lezing is donderdag 10 
april om 10.30 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, entree 4,00 euro, 65+ 
3,50 euro, reserveren gewenst 
vòòr dinsdag 8 april. Telefonisch: 
023-5483828 keuze 1 of bij de 
receptie van de Luifel.

Studenten tegen alcohol
in het verkeer

Heemstede – De 21-jarige Bas van Hees uit Heemstede 
heeft in het kader van zijn studie International Business 
Management een bedrijfje opgezet met als doel de ver-
keersveiligheid te bevorderen. Samen met 9 leeftijdgeno-
ten richt de nieuwe onderneming zich op jongens en meis-
jes in het uitgaanscircuit.

Bas: “Een product of dienst verzinnen is lang niet zo eenvou-
dig als het misschien lijkt. De meeste ideeën komen voort uit 
problemen of onhandige situaties, waar nog geen betere op-
lossing voor is gevonden.” Studentenbedrijf Alcontrollic van het  
ROC Mon3aan voor Marketing en communicatie uit Den Haag 
is sinds augustus bezig is met de ontwikkeling en verkoop dat 
van een  alcoholtester. Men is op het idee gekomen omdat veel 
jongeren onverantwoord veel drinken, en er teveel jongeren tóch 
onder invloed van alcohol het verkeer ingaan. 
De alcoholtester geeft een goede indicatie van wat het promil-
lage is van alcohol wanneer de persoon er enkele seconden in 
blaast. De doelgroep jongeren zal zich het meeste aangetrokken 
en aangesproken voelen tot het product. De slogan ‘Blow me, 
for fun or safety’ van Alcontrollic is dan ook vooral humoristisch 
bedoeld, om de jongeren niet meteen af te schrikken. Het is de 
bedoeling dat ze het product ook leuk vinden om te hebben, en 
er toch een beetje stoer mee kunnen doen, terwijl het wel dege-
lijk ook een waarschuwende functie heeft.
Het bedrijf heeft inmiddels het break-even point al bereikt, en 
heeft al een aantal keer een extra lading Alcontrollic’s bij be-
steld, vanuit China. Veel échte concurrentie heeft Alcontrollic 
namelijk niet. Hoewel er één bedrijf is die ook alcoholtesters ver-
koopt, maar die zijn slechts éénmalig te gebruiken, terwijl de Al-
controllic staat voor onbeperkt gebruik, en dat is het grote voor-
deel van het product.

De Heemhaven zoekt vrijwilligers
Heemstede - Bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? De 
Heemhaven zekt vrijwilligers vooor het winkeltje, het restau-
rant, bezoeken van bewoners, avondactiviteiten en begeleiden 
van bustochtjes. De Heemhaven heeft al jaren een hechte vrij-
willigersgroep van zo’n veertig vrijwilligers en een vrijwilligersbe-
leid waarin verzekering, begeleiding en dergelijke goed geregels 
zijn. Zorgcentrum De Heemhaven is gelegen aan de Von Bruc-
ken Focklaan 20 in Heemstede. Interesse, bel dan met mevrouw F. 
Eyssens. Zij is te bereiken van dinsdag tot en met donderdag van 
9 tot 3 uur op tel. 023 - 8916106. U kunt uw telefoonnummer ook 
doorgeven aan de receptie van De Heemhaven 023-8916100. 



Heemstede - Op de, ondanks 
de regenval, uitstekend bespeel-
bare grasmat van de Kon. HFC 
werd de nummer twee op de 
ranglijst, EVC uit Edam ontvan-
gen. De belangen waren groot, 
EVC zou bij een overwinning 
aansluiting houden bij de kop-
loper en bij winst van HFC kon-
den zij hun koppositie verster-
ken. Er werd dan ook een span-
nende en gelijk opgaande strijd 
verwacht. Het strijdplan van EVC 
kwam neer op het voorkomen 
van tegengoals door veel man-
schappen achterin te houden 
en te loeren op uitvallen. HFC 
wenste zich niet aan te passen 
en speelde het spelletje zoals zij 
dat het gehele seizoen al doen. 
Aan het snel laten rondgaan 
van de bal en het steeds weer 
zoeken naar de buitenspelers 
werd geen concessie gedaan. 
Van meet af aan werd EVC on-
der druk gezet en er ontstonden 
al snel kansen voor HFC. Joost 

Cornelissen kreeg in de vierde 
minuut de eerste kans, even la-
ten was het Pascal Averdijk die 
zijn inzet gekeerd zag. EVC ver-
dedigde stug en greep soms 
hard in wat resulteerde in een 
gele kaart voor De Caes.
In minuut 24 kreeg de thuisclub 
loon na werken. Na een breed 
opgezette aanval werd tot twee-
maal toe een inzet gekeerd, de 
derdekeer was het raak. De mee 
opgekomen rechtsachter Elso 
Noya scoorde zijn eerste doel-
punt dit seizoen.
Het vertoonde spel gaf HFC hoop 
op meer, want er was tot dan toe 
maar een ploeg die zichtbaar 
voor de winst ging. Onoplet-
tendheid in de achterhoede van 
HFC gaf de aanval van EVC de 
kans om voor doelman van Ros-
sum te verschijnen. Van Rossum 
keerde met een prima reflex de 
inzet evenals de ingeschoten re-
bound die hij tot een corner kon 
verwerken.
Hans van Laar ontpopte zich als 
de motor van HFC, hij dichtte 
verdedigend de gaten en dook 
regelmatig op in de voorste lijn. 
Hij was het die, kort voor rust, 
aan de basis stond van het twee-
de doelpunt. Een diep gespeel-
de bal leek onhaalbaar maar van 
Laar waagde toch een poging. 
De uit zijn doel gekomen kee-

per Patrick Sombroek van EVC 
was als eerste bij de bal maar 
van Laar liep door. Onder de 
druk trapte hij de bal onbehol-
pen over de achterlijn tot corner. 
De corner belandde bij Averdijk 
die de bal teruglegde op verde-
diger Roy Verkaaik. Zijn schot 
verdween tussen de verdedigers 
door achter de doelman.

Aangeslagen
Na rust bleef EVC niets anders 
dan voor de aanval te kiezen. De 
verdedigende stelling werd ver-
laten en dit bracht hen al snel 
succes. Uit een rommelige si-
tuatie voor het HFC doel was 
het EVC spits Chris De Caes 
die zijn team weer terugbracht 
in de wedstrijd. HFC bleek aan-
geslagen door deze tegenvaller 
en het kwartier dat volgde was 
voor EVC, dat veronderstelde 
dat er nog meer te halen viel. Er 
deden zich nog een aantal kan-
sen voor maar deze werden ver-

prutst en daarnaast bleek van 
Rossum een betrouwbare sluit-
post voor HFC. Halverwege de 
tweedehelft kwam HFC weer in 
hun normale spel en zocht het 
steeds meer de aanval.
De dit seizoen veel scorende 
aanval van HFC werd goed in 
bedwang gehouden deze mid-
dag, waardoor er vanzelf kansen 
ontstonden voor de middenvel-
ders en verdedigers. Toch was 
het aanvaller Wesley Kamerbeek 
die in minuut 80 vanaf links naar 
binnen draaide en van enige af-
stand de bal hard langs de paal 
binnen schoot. Het strijdplan 
van HFC leek geslaagd en EVC 
gaf zich gewonnen. Zesminu-
ten voor tijd kreeg middenvel-
der Lindenhovius de bal aange-
speeld en haalde van 30 meter 
verwoestend uit. Zijn schot ver-
dween onhoudbaar in de krui-
sing van het doel. De uitstekend 
leidende scheidsrechter Brüske 
zag in dat het geen zin had veel 
extra tijd bij te trekken en floot 
na 91 minuten af. HFC deed uit-
stekende zaken deze middag. 
Met twaalf punten voorsprong 
op de nieuwe nummer twee 
Purmerend en nog vier wedstrij-
den te gaan kan het kampioen-
schap de club haast niet meer 
ontgaan.
Eric van Westerloo
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“Met paardrijden ben ik 
er echt even tussenuit”
Heemstede – “Buiten in de vrije 
natuur met een paard onder je 
en dat kan alleen maar bij het 
‘pareltje van Heemstede’. Paar-
den die in de het prachtige land-
schap van manege Rusthof zijn 
geboren en opgegroeid. Ruim 
13 hectare natuur waar je met je 
paard de dagelijkse spanningen 
en beslommeringen even kan 
vergeten”, is de verzuchting van 
de 30-jarige Lara Creveld. Sinds 
een jaar woonachtig in de ge-
meente en de aanstaande bruid 
van wethouder Pieter van de 
Stadt. Opgetogen vertelt zij over 
haar hobby en werkzaamheden 
onderwijl een heerlijke bak es-
presso inschenkend. 
De wethouder terugkomend van 
een bezoek aan de jeugdbrand-
weer legt beslag op een halve 
mokkapunt en luistert met een 
liefdevolle blik in zijn ogen naar 
het verhaal van zijn charmante 
aanstaande levenspartner. Lara 
Creveld, geboren in Naarden en 
opgegroeid in Bussum is sinds 
een jaar woonachtig in de groe-
ne Heerlijkheid en werkzaam 
bij de Koninklijke Effatha Guyot 
Groep. 
Na de opleiding culturele maat-
schappelijke vorming aan de 
Hogeschool van Amsterdam 
geeft zij nu sociale vaardig-
heidstrainingen aan kinderen 
met ernstige spraak/taal moei-
lijkheden en/of autismever-
wante stoornissen. En dat in 
een omgeving, Slotervaart, die 
nu niet bepaald bekend staat 
als één van de rustigste buur-
ten in het land. Een energievre-
tende baan waarbij regelmatig 

Samen paardrijden, Lara Creveld, rechts, en Anouk en eindelijk 
blijven de paarden even stil staan. 

sprake is van huisbezoeken en 
schoolbezoeken bij de cliënten. 
De trainingen gaan samen met 
opvoedingsondersteuning en 
gebeuren in overleg en samen-
werking met de ouders. Voor de 
kinderen die gehinderd worden 
door deze problemen is het vaak 
lastig hun weg te vinden in de 
maatschappij. 

“Het betreft een heel kwetsba-
re groep in onze samenleving en 
speciaal de kinderen die ik les 
geef hebben moeite een plekje 
te vinden. Sommige van die ge-
breken gaan samen met sociale 
problemen in het gezin of om-
geving. Samen met de ouders 
en met de school proberen wij 
de kinderen handvatten te ge-
ven om te leren omgaan met bij-
voorbeeld emoties, om vriend-
schappen te sluiten of hun gren-
zen aan te geven”, verklaart La-
ra ondertussen op weg naar de 
tweede kop espresso. 

Schoolbeveiliging
Drie dagen per week is zij druk 
met dit mooie werk en de ande-
re twee werkdagen van de week 
worden ingevuld met een an-
der mooi idealistisch project. De 
nieuwe inwoonster hierover: “Ik 
geef ook nog trainingen als trai-
ner/acteur in het kader van vei-
ligheid in en om de school.” De 
vraagtekens bij deze opmerking 
moeten zo ongeveer levensgroot 
zichtbaar geweest zijn. “Ik geef 
dan training aan leerlingen en 
docenten om scholen veiliger te 
maken. 
Via een soort rollenspel probe-

ren wij met deze trainingen in-
cidenten, bijvoorbeeld pesten, 
bespreekbaar te maken en leer-
lingen vaardigheden bij te bren-
gen om hier ook zelf wat aan te 
doen” is de overduidelijke toe-
lichting op de gerezen vraagte-
kens. Buiten de hobby die La-
ra heeft voor wethouder Pieter 
van de Stadt is er de interesse 
in muziek. Een aantal jaren con-
servatorium, viool, die door haar 
andere studie en werkzaamhe-
den helaas niet kon worden af-
gemaakt maken het wellicht 
mogelijk om tijdens het ver-
wachtte huwelijk, juni volgend 
jaar, de wethouder een serena-
de te brengen. “Eerst gaan wij in 
mei dit jaar verhuizen en ik wil 
het verloofde lentegevoel nog 
een tijdje behouden”, is de toe-
lichting van Creveld. 

Liefde voor het paard
Het tweetal ontmoette elkaar 
voor het eerst op een receptie 
en er was sprake van liefde en 
of interesse op het eerste ge-
zicht. Hierna komt nog even 
het paardrijden ter sprake. “In 
Frankrijk heb ik mijn liefde voor 
de paarden herontdekt.
Vroeger wilde ik altijd al paard-
rijden, net als mijn zus. Toen ik 
in Heemstede kwam wonen ben 
ik gelijk op zoek gegaan naar 
een mogelijkheid om paard te 
gaan rijden. En manege Rust-
hof blijkt een goede keuze te 
zijn geweest. Respect en liefde 
voor het dier en vrijheid voor de 
cursisten. En je berijdt steeds je 
‘eigen’ paard. Ik heb de merrie 
Lisa ter beschikking. Een paard 
met een eigen karakter maar dat 
maakt het juist leuk” constateert 
de nooit om een woordje verle-
gen zittende Lara Creveld. Ook 
op zaterdagmorgen ben ik op de 
Rusthof. Dan ben ik daar even 
samen met mijn stiefdochter 
Anouk die inmiddels ook hele-
maal bevlogen is van het paard-
rijden. We verheugen ons bei-
den op het rijden in de familie-
carrousel in juni. Over Heemste-
de heeft ze ook wel een mening 
“een charmant dorp, maar soms 
mis ik het hectische en levendi-
ge Amsterdam.”
Wim Bak.

Lara Creveld en Anouk en de 
merrie Lisa lijken het goed sa-
men te kunnen vinden.

Kon. HFC geeft naaste 
concurrent het nakijken

Fotobureau Fons.
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Vrolijke violen
verrassen je in
het voorjaar

Violen zijn de vrolijkste volhouders. Ze bloeien onophou-
delijk, een hele lente lang. Er zijn violen in alle denkba-
re kleuren en combinaties. En met kleine, middelgrote of 
juist superformaat bloemen, met of zonder eigenwijs don-
ker bloemhartje.

Violenverleiding
Voorjaarsviolen zijn vertederende, lieve, spontane maar ook héél 
sterke types. Ze geven gezamenlijk een siezoensstartschot voor 
de lente, iedereen krijgt energie van ze. En, ze verrassen ook 
keer op keer. Zelfs op de nog frisse dagen bieden violen meteen 
een vooruitblik op een heerlijk seizoen. 

Kleuroptimisme
Voorjaarsviolen zijn ideaal om de nog wat saaie plekjes ‘power’ 
te geven. Je krijgt er meteen een kleurkick van.  Je kunt in uni-
kleuren, met combinaties of juist helemaal bont uitpakken. Hun 
intens blije gezichtjes stralen altijd. Variaties met verschillende 
gelen en oranjes, maar er zijn ook talloze lila violen tot aan ro-
de, paarse, blauwe of witte en zelfs roze. Wist je dat er ook ver-
schillende crèmekleurige en spannende bijna zwarte violen be-
staan?

Pluk de dag
Met voorjaarsviolen creëer je snel en simpel je eigen buitenstijl 
voor de komende maanden. Ze doen het goed in bakken, potten 
en schalen of hanging baskets. Je kunt ze het beste zij aan zij 
planten voor een overweldigend effect. Violen houden van een 
humusrijke potgrond, laat ze niet uitdrogen en geef regelmatig 
plantenvoedsel. Neem uitgebloeide bloempjes gewoon met de 
hand weg door ze even met steel en als van het plantje te draai-
en. Er komen snel weer nieuwe!

Uitgebreide expositie in
Verpleeghuis Zuiderhout
Regio - In de hal van het verpleeghuis Zuiderhout in Haarlem is 
de komende maanden maart en april een grote collectie  traditio-
nele iconen te bewonderen. Al het werk is van kunstenaars uit de 
regio die zich elk op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd aan 
deze expositie. De Iconenserie is op traditionele wijze vervaardigd 
door kunstenares Lena Verhaar uit Vogelenzang. Naast deze unie-
ke collectie iconen zijn er schilderijen en diverse fotowerk te zien. 
Lena Verhaar, geboren in Hilversum heeft jarenlang met plezier in 
de verpleging gewerkt. In 1970 heeft zij een zeer ernstig ongeluk 
gehad. Revalidatie verliep traag, maar dankzij vrienden werd het 
proces dragelijk. Later had de geboorte van haar zoon grote in-
vloed op haar vooruitgang. Zij zat in diverse ouder commissies en 
hielp een aantal jaren in de schoolbibliotheek. 
In die tijd kwam zij in contact met pater Ton de Nooy, die in zijn 
klooster boerderij ‘Zeeveld’ in Bakkum woonde. Van Ton kreeg Le-
na de eerste basis in een specialisme, het schilderen van iconen. 
Helaas overleed Ton plotseling eind 1995. Naast Ton heeft Lena 
lessen gevolgd bij Simon Koopman, pater Kees Bartels, en Jan 
Verdonk. De laatste jaren heeft Lena voornamelijk aanwijzingen 
en lessen van Piet v/d Ploeg en Martin Madeliev en gaat zij jaar-
lijks naar diverse landen om de icoonkunst te bezichtigen en les-
sen te volgen.
Het woord icoon is afgeleid van het Griekse woord eikon, dat beeld 
of gelijkenis betekent. Een icoon wordt geschilderd op een houten 
paneel dat van een doek en krijtlagen wordt voorzien vroeger ge-
schilderd met in eigeel opgeloste plantaardige kleurstoffen en te-
genwoordig ook veelal met olieverven. De expositie is dagelijks te 
bezoeken van 21 maart tot en met 20 april in Verpleeghuis Zuider-
hout aan de Beelslaan 9 in Haarlem. De toegang is vrij!

Inloopuur voor glaucoompatiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging van Glaucoompatiënten ver-
zorgt donderdag 3 april een inloopuur in het Spaarne Ziekenhuis 
Hoofddorp. 
Tussen 13.30 en 15.30 uur zijn twee leden van de vereniging aanwe-
zig om iedereen, die meer wil weten over de oogaandoening glau-
coom, persoonlijk te woord te staan. Zij zijn voor u bereikbaar op de 
polikliniek oogheelkunde (route 40 rood) van het Spaarne Zieken-
huis locatie Hoofddorp. Informatie: (023) 890 83 60.
Het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort is een uniek samenwerkings-
verband tussen diverse zorginstellingen in de regio’s Haarlemmer-
meer en Zuid Kennemerland. U kunt er terecht voor gerichte ach-
tergrondinformatie over gezondheid, ziekte en het totale zorgaan-
bod. Meer informatie vindt u  op www.spaarnepoort.info

Bijeenkomst ‘Crohn’ en ‘Colitis’
Regio - Woensdag 16 april organiseert de Crohn en Colitis Ulcero-
sa Vereniging Nederland een informatieavond over de psychosoci-
ale aspecten van de chronische darmaandoeningen de ziekte van 
Crohn en Colitis Ulcerosa. Deze vindt plaats in het Spaarne Zie-
kenhuis Hoofddorp en duurt van 19.30 tot 21.45 uur. De zaal gaat 
open om 19.00 uur. Op deze avond, die de titel let’s talk heeft ge-
kregen, zal een korte videofilm vertoond worden over het omgaan 
met deze darmziekten. Sprekers zijn dhr. W. Bruins Slot, maag- 
darm- leverarts  en mevr. L.Meinsma, maag-darm-leververpleeg-
kundige, beide verbonden aan het Spaarne Ziekenhuis. Er is volop 
gelegenheid uw vragen over de ziekte van Crohn en colitis ulcero-
sa te stellen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De capa-
citeit van de zaal is beperkt. Voor nadere informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Zorg Spaarne-
poort in het Spaarne Ziekenhuis  (023) 890  83 60 of via de websi-
tes www.spaarnepoort.info of www.spaarneziekenhuis.nl.

Stinsenplanten in het Thijsse’s Hof
Regio - Zondag 6 april organi-
seert het IVN Zuid-Kennemer-
land i.s.m. Thijsse’s Hof natuur-
wandelingen onder leiding van 
IVN-natuurgidsen in de oud-
ste heemtuin van Nederland: 
Thijsse’s Hof. Jac.P.Thijsse, een 
van de eerste natuurbescher-
mers van Nederland en oprich-
ter van Natuurmonumenten, is 
de naamgever aan deze heem-
tuin. De natuurwandelingen met 
speciale aandacht voor stinsen-
planten vinden plaats van 13.00 
tot 16.00 uur. 

Wandelen
Om de 10 à 15 minuten vertrekt 
een IVN-gids met een groep-
je van maximaal 10 belangstel-
lenden voor een rondwandeling. 
Tevens bestaat de mogelijkheid 
een dialezing over stinsenplan-
ten bij te wonen. De aanvangs-
tijden van zowel de wandelin-
gen als de dialezingen zullen 
ter plaatse worden aangegeven. 
Men kan natuurlijk ook op eigen 
gelegenheid wandelen in Thijs-
se’s Hof.
   
Wie kennis wil maken met stin-
seplanten en de gevarieerde na-
tuur van de duinen in Thijsse´s 
Hof mag deze excursie niet mis-
sen. Men kan natuurlijk ook op 
eigen gelegenheid wandelen in 
Thijsse`s Hof. Ingang Thijsse’s 
Hof aan de Mollaan (achter het 
pannekoekenhuisje), Bloemen-
daal. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. 
Informatie: Dik Vonk, 023-
5254140 of www.natuurwegwij-
zer.nl. Of kijk eens op de website 
www.ivnzk.nl. 
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Regio - Zondag 6 april organiseert het IVN Zuid-Kennemerland 
i.s.m. Vereniging Behoud de Hekslootpolder en de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland een weidevogelexcursie in de Hekslootpol-
der. Deze polder gelegen tussen Haarlem-Noord, Velserbroek en 
Spaarndam is o.a. beroemd om zijn weidevogels. De Hekslootpolder 
is een  veenweidegebied met een middeleeuws verkavelingspatroon 
en mede daardoor hoge natuurwaarden en van belang om  behou-
den te blijven.   

Vissende lepelaars
De Hekslootpolder stond vooral bekend om zijn talrijk voorkomende 
weidevogels. Deze nemen, net als overal in Nederland, sterk in aan-
tal af. Toch kun je er in de Hekslootpolder nog van genieten net als 
van de vele water- en rietvogels. Er broeden kluten op de eilandjes 
in het plasje en met een beetje geluk tref je vissende lepelaars in een 
van de vele slootjes.Wie tijdens deze weidevogelexcursie kennis wil 
maken met de weidevogels en wil genieten van het indrukwekkende 
baltsgedrag wordt aangeraden mee te gaan! 

Vertrek om 8.00 uur 
bij de infopaneel hoek 
Spaarndamseweg/Von-
delweg, Haarlem. Deze 
excursie duurt ong. 2,5 
uur. Kijker meenemen. 
Denk om warme kle-
ding. Aanmelden voor-
af is niet noodzakelijk. 
Informatie: Eric van Ba-
kel, 023-5393507 of op 
www.ivnzk.nl. 

Extra geld voor bescherming 
van weidevogels

Oorspronkelijk was 2,5 miljoen 
euro beschikbaar voor de wei-
devogelimpuls. In totaal is voor 
4 miljoen euro aan subsidieaan-
vragen ingediend. Omdat zoveel 
aanvragen zijn ingediend stelt 
de provincie nu extra geld be-
schikbaar. Gedeputeerde Staten 
heeft besloten het subsidiepla-
fond voor de weidevogelimpuls 
2008 op te hogen met 0,1 mil-
joen euro van het ministerie van 
LNV (Landbouw, Natuur en Vis-
serij) en 1 miljoen euro provin-

ciaal geld uit het budget Beheer 
en Onderhoud Natuurgebieden. 
De weidevogelstand loopt lan-
delijk terug. Weidevogels zoals 
de grutto, de kievit en de schol-
ekster worden bedreigd door in-
tensieve landbouw. De provin-
cie Noord-Holland en het minis-
terie van LNV willen de terug-
loop van het aantal weidevogels 
stoppen en de vogels behouden 
voor Noord-Hollands landschap. 
Maatregelen die rechtstreeks 
bijdragen aan de verbetering 

Door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is 1 miljoen 
euro extra ter beschikking gesteld voor weidevogels. Daar-
mee komt voor het jaar 2008 in totaal 3,6 miljoen euro be-
schikbaar voor de bescherming van deze vogels.

van het leefklimaat van weide-
vogels kunnen daarom in aan-
merking komen voor subsidie. 
De termijn voor het aanvragen 
van subsidie is gesloten. Agra-
riërs, agrarische natuurvereni-
gingen en beheerders van na-
tuurgebieden en vaarpercelen 
konden subsidie aanvragen om 
Noord-Holland voor weidevo-
gels aantrekkelijker te maken. 
Bijvoorbeeld door te zorgen 
voor een groter voedselaanbod, 
voor een open landschap, het 
opknappen van oevers, boot-
jes en weidevogelmolens, uitge-
steld maaien en door een goede 
waterhuishouding. Voorwaarde 
is dat de percelen waarop deze 
maatregelen worden uitgevoerd 
in een kansrijk weidevogelge-
bied liggen. 

Weidevogelexcursie
in de Hekslootpolder

Ministerie zoekt
duurzame jongeren!

Regio - Simple Questions, 
Sustainable Solutions... Nadat 
in voorgaande jaren de minis-
teries van VROM, Buitenlandse 
Zaken, de provincies Zuid- Hol-
land, Zeeland en de Tweede Ka-
mer gescreend werden door een 
groep jongeren, is dit jaar het 
Ministerie van Landbouw Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) aan de 
beurt. Op 17 april krijg jij de kans 
om ambtenaren alles te vragen 
over hun inzet voor duurzaam-
heid tijdens het werk en thuis. De 
bevindingen worden op dezelfde 
dag gepresenteerd aan Minister 
Verburg van LNV!

Laat de politiek in Den Haag 
weten wat jij over duurzaamheid 
denkt en wat jij belangrijk vindt! 
Na drie maanden gaan we kij-
ken wat er uiteindelijk met het 
advies is gedaan! Ben jij tussen 
de 16 en 25 jaar? En kritisch en 
enthousiast? Meld je dan snel 

aan! Dat kan tot uiterlijk 8 april, 
want er worden in totaal 25 kan-
didaten geselecteerd worden. 
Om mee te doen download het 
aanmeldingsformulier op www.
jeugdraad.nl/sqss. Op donder-
dag 10 april krijg je een voor-
bereidende training (15 tot uur), 
dus houd hier rekening mee. 

De Nationale Jeugdraad wil dat 
jongeren meedoen, meeden-
ken en meebeslissen over al-
les wat zij belangrijk vinden. De 
Jeugdraad wil politici een ex-
tra impuls geven om rekening 
te houden met de belangen van 
jongeren. De jongeren worden 
speciaal voorbereid voor dit pro-
ject; tijdens een trainingsdag 
krijgen zij workshops over duur-
zame ontwikkeling en over in-
terviewtechnieken. Deze SQSS 
versie wordt uitgevoerd in op-
dracht van het Ministerie van 
Landbouw en Voedselkwaliteit.

Museumweekend in Het Dolhuys
Geesten en Tarot - zin of onzin?
Regio - Het Museumweekend 
2008 vindt plaats op zaterdag 
5 en zondag 6 april Tijdens het 
weekend worden er extra activi-
teiten in Het Dolhuys te Haarlem 
georganiseerd en is de toegang 
het hele weekend gratis.
Het Museumweekend van 2008 
heeft als motto de Kunst van de 
waarheid. Musea in heel Neder-
land nodigen het publiek uit te 
komen zien en ervaren hoe ver-
warrend ‘echt’ kan zijn én hoe-
veel verschillende waarheden 
er kunnen zijn. In Het Dolhuys 
twéé waarheden tijdens één 
weekend.
Op zaterdag 5 april de waarheid 
van medium John. Er zijn men-
sen die beweren dat de energie 

van overleden mensen op een 
locatie voelbaar kunnen blij-
ven. Er zijn ook mensen die dit 
kunnen waarnemen. John Trill is 
zo iemand. Op zaterdag 5 april 
neemt hij belangstellenden mee 
door het prachtige pand van 
Het Dolhuys. Om 13.00, 14.00 
en 15.00 uur bent u welkom om 
aan te sluiten bij zijn tocht door 
de energieën van vervlogen tij-
den (verzamelen in De Bonte 
gang). Let op! De rondgang is in 
het Engels.
Na de rondleiding is er ruimte 
om vragen te stellen aan John 
en zijn collega Liselot Been tij-
dens speeddates. Bovendien 
bestaat ook de mogelijkheid - 
met behulp van de tarotkaarten 

-  zelf eens te kijken hoe ieders 
energetische gevoeligheden 
ontwikkeld zijn.

Dan de waarheid van parapsy-
choloog Wim Kramer (Parag-
nosten onder de loep), die sterk 
twijfelt aan het feit dat mensen 
contact leggen met geesten. Op 
zondag 6 april tijdens drie ses-
sies om 13.00, 14.00 en 15.00 
uur (museumcafé), zal Kramer 
uitleggen waarom hij hierover 
zo sceptisch is. Daarnaast ook 
de mogelijkheid om met de heer 
Kramer tijdens speeddates over 
het onderwerp van gedachten te 
wisselen.
Op beide dagen kunnen be-
zoekers bij binnenkomst getest 
worden of ze een ‘believer’ zijn 
of niet.
Tijdens het hele weekend zijn er 
om 13.00 en 15.00 uur óók gratis 
rondleidingen door de Het Dol-
huys en zijn uiteraard de ten-
toonstelling Bang voor Bloem-
kool en Intruder 2.0. – psycho-
sesimulator? geopend. Intruder 
2.0. is wel beperkt toegankelijk, 
net als altijd (inschrijven bij de 
balie).
In het Museumweekend is Het 
Dolhuys gratis te bezoeken. 
Adres: Schotersingel 2 Haarlem.
Openingstijden Museumweek-
end: 12.00 – 17.00 uur
www.hetdolhuys.nl

Foto: Erik Christenhusz.

Informatiestand  voor visueel gehandicapten
Regio - De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden heeft in het Spaarne Zieken-
huis Hoofd-dorp iedere eerste maandag van de maand een informatiestand staan. Op maandag 
7 april is tussen 9.00 en 12.30 uur een lid van de vereniging aanwezig om iedereen die meer 
wil weten over hoe om te gaan met een visuele handicap en informatie wil over praktische hulp- 
middelen zoals de luisterbibliotheek en computergebruik te woord te staan. Ook is er informatie 
te verkrijgen over lotgenotencontact, sport en contactbijeenkomsten. De infostand staat op de 
polikliniek oogheelkunde (volgnr 40) van het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort: 
(023) 890 83 60.
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“We verwachten veel creatieve ideeën”

Scholieren denken mee over 
toekomst Noord-Holland

De provincie gebruikt de in-
breng van de scholieren voor 
een nieuwe visie op de ruimte-
lijke inrichting, de zogenaamde 
structuurvisie. Verantwoordelijk 
gedeputeerde Ton Hooijmaijers: 
“Het gaat om hun toekomst. We 
vinden de mening van de jeugd 
heel belangrijk en verwachten 
veel creatieve ideeën.”

Vip-arrangement
Leerlingen kunnen individueel 
meedoen, maar het is ook mo-
gelijk om een gezamenlijk ‘werk-
stuk’ te maken. De vorm waarin 

scholieren hun ideeën indienen 
staat vrij. Het kan een tekening 
of maquette zijn, maar een film-
pje of opstel is ook prima. De in-
zendingen moeten voor 31 mei 
2008 bij de provincie Noord-
Holland binnen zijn. Een provin-
ciale jury bepaalt welke inzen-
ding wint. De winnaars worden 
half juni 2008 op de hoogte ge-
bracht. De prijswinnaar  krijgt 
een vip-arrangement aangebo-
den tijdens de Tall Ships’ Races 
in Den Helder tussen 20 en 23 
augustus.  De mooiste inzendin-
gen worden tentoongesteld. 

Regio - De provincie Noord-Holland is gestart met een prijs-
vraag voor alle basisscholen en scholen voor voorgezet on-
derwijs. De provincie wil graag weten hoe jongeren denken 
over de toekomstige inrichting van Noord-Holland. Wat moet 
er behouden blijven? Wat zou er voor nieuws tot stand moe-
ten komen in de provincie? Hoe ziet hun woning, wijk, stad en 
provincie van de toekomst eruit?

Structuurvisie
In de structuurvisie komt een 
antwoord op vragen als: hoe 
bereiden we ons als provincie 
voor op klimaatveranderingen, 
op een te verwachten groei van 
de bevolking, op een grotere 
behoefte aan vrijetijds-voorzie-
ningen? Moeten er meer wind-
molenparken voor de kust ko-
men? Of woontorens in de na-
bijheid van stationslocaties? Of 
de aanleg van meer snelwegen 
en treinverbindingen? Moet het 
circuit van Zandvoort  worden 
verplaatst? Naar verwachting 
zal de structuurvisie begin 2009 
door Provinciale Staten (PS) 
worden vastgesteld. 

Voor meer informatie over de 
wedstrijd en de structuurvisie 
kunt u terecht op www.noord-
holland.nl/structuurvisie. 

Je lievelingsbloem, vrolijke voorjaarsbloemen of eens iets anders. 
De mooste bloemen voor jezelf of voor een ander staan klaar bij de 
bloemist. Hier kun je nog veel meer inspiratie opdoen! 

Felle bloemen doen het 
goed in rustig interieur

Of je nu valt voor modern de-
sign, een sfeervolle inrichting of 
van een klassiek tintje in huis, 
‘Colourful Grey’ spreekt tot de 
verbeelding. Maak het snel en 
simpel héél spectaculair met 
kleurige bloemen in een zee 
van rendy grijs. Van heel licht tot 
diepdonker antraciet. De mooi-
ste bloemen vallen juist op in 
deze omgeving.

Bloemenmatch
Bloemen zorgen ervoor dat het 
grijs nooit saai wordt. Dát is ‘Co-
lourfull Grey’. Bijvoorbeeld één 
warmrode, mysterieuze ranon-
kel die schittert in een siervaa. 
Of, bijvoorbeeld, je eigen serie 
gerbera’s in bijpassende vaas-
jes die je een likje verf geeft in 
je lievelingskleur. Maak je eigen 
bloemenmatch.

Kleurenzee
Je kunt ook uitpakken met veel 
‘Colourful Grey’ bloemen... Kies 
dan voor een paar verschillende 
soorten die qua kleur en vorm 
dicht bij elkaar staan. Denk aan 
heldergele gerbera’s samen 
met mini-narcissen. Of voor één 
soort: zoals een roze wolk van 
hyacinten. De bloemcreaties zijn 
dit seizoen dus bijzonder verras-
send en krachtig.

Gerbera’s
Roodtinten, oranjes, paarnuan-
ces of roze variatie, alle kleuren 
komen prachtig uit in je interieur 
met grijstinten. En mogelijk zijn 
er meer dan genoeg. Alle ger-
bera’s passen erbij. Maar ook 
narcissen, asters, anemonen 
en gladiolen in uiteenlopende 
vormen.

De bloementrend voor dit voorjaar is ‘Colourful Grey’... Felge-
kleurde bloemen in een rustig interieur vol eigentijdse grijs-
tinten. Leef je daarin uit met de allerkleurrijkste en meest 
spannende bloemen. Zoals intens oranje gerbera’s, rode ra-
nonkels en lichtblauwe, witte of roze hyacinten. En natuurlijk 
narcissen, adembenemende asters en anemonen.

Leuke, groene ‘sprietenplant’

De halmen en stengels van Cy-
perus spatten uiteen in talloze 
groene sprieten. Soms verschij-
nen er verrassende bloemetjes 
in de vorm van minimalistische 
aren. Cyperus alternifolius heeft 
fraaie, open bladeren als krach-
tige kransen. Zijn broertje ‘Zu-
mula’ kenmerkt zich door een 
bosvorm. Hij is meer een wilde-
bras met stoere, licht gebogen 
en smalle slippenblaadjes. Dan 
is er nog de Cyperus papyrus 
Percamentus met een compac-
tere, kortere vorm. En wist je dat 
er óók nog speciale miniversies 
zijn die niet hoger dan ongeveer 
30 cm worden?

Wonder op water
Cyperus-grassen komen in ve-
le soorten wereldwijd voor op 
vochtige plaatsen. Ze worden 
ook wel parapluplanten, nijl-
gras of papyrusriet genoemd. 
Het ‘watermanagement’ van de-
ze planten is heel belangrijk om 
te kunnen genieten van de Cy-
perus. Laat de wortelkluit per-
manent in het water staan... ge-
bruikt dus waterdichte potten of 
glazen accubakken. De truc is 
om het waterniveau precies ge-
lijk te houden, dan heeft je Cy-
perus het heerlijk. Houd katten 
uit de buurt want die snoepen 
de plant op.

Kamerplanten hebben ieder hun eigen feeling. Puur en on-
gekunsteld. En dat geldt in het bijzonder voor de Cyperus. Zo 
ruig, maar tegelijkertijd juist ook een supersierlijke verschij-
ning. Daarom is Cyperus, de ‘papyrus-plant’, terecht uitgeroe-
pen tot de Woonplant van april.

Bijeenkomst voor mensen 
met een Indisch verleden

Regio - Op zaterdag 5 april wordt door de vereniging Kin-
deren uit Japanse Bezetting en de Bersiap (KJBB) een 
kumpulan gehouden. Deze bijeenkomst duurt van 10.30 
tot 16.00 uur en vindt plaats in Wijkcentrum De Ringvaart, 
Floris van Adrichemlaan 98 in Haarlem/Schalkwijk. 

Willem Punt zal vertellen hoe het hem is vergaan na de torpede-
ring van de Yunio Maru en, indien de tijd dat toelaat zijn beleve-
nissen tijdens de aanleg van de beruchte Pakan Baru spoorlijn 
op Sumatra. In de middagpauze kan een Indische maaltijd wor-
den genuttigd. Kosten 12 euro. Hiervoor is aanmelding nood-
zakelijk.

Ook niet leden zijn van harte welkom. Toegangsprijs leden 
5 euro, niet-leden 8 euro.  Aanmelding: mevrouw T. Korvinus 
(tel.: 023-5120752) of mevrouw H. Smit  (tel.: 023-5473746).

Heemsteder 
rijdt sloot in

Regio - De politie heeft don-
derdag 27 maart rond 20.45 
uur assistentie verleend bij 
een ongeluk op de Spaarne-
weg in Cruquius. Een 23-jari-
ge automobilist uit Heemste-
de was daar in de sloot be-
land. Hij had een bocht over 
het hoofd gezien en raakte 
van de weg af. De jonge be-
tuurder raakte niet gewond.

Foto: Bloemenbureau Holland.

Zangproject ‘Noorderlicht’ 
zoekt bassen en een diepe alt
Regio - Kamerkoor les Mou-
cherons  bereidt zich voor op 
een sfeervol concert rondom 
Scandinavische muziek. De uit-
voering zal voor een klein deel 
te horen zijn tijdens het Koren-
lint op 13 september. Het Noor-
derlicht-programma wordt in 
zijn totaal uitgevoerd in oktober. 
Met het oog op dit concert zijn 
we op zoek naar enkele enthou-
siaste en gepassioneerde bas-
sen. 
In het Noorderlichtconcert wor-
den werken van verschillende 
Scandinavische componisten 
uitgevoerd.  Zo zingen we in het 
Zweeds, Fins en Noors. Een paar 
voorbeelden zijn 
Een mooi ‘Laudate’van Nystedt, 
een aantal werken van Jean Si-
belius, drie liederen van Sten-
hammar en een prachtig mys-
tiek ‘O magnum mysterium’ 

geschreven door Morten Lau-
ridsen. Alle werken worden a 
capella uitgevoerd. Les Mou-
cherons is een vertaling van ‘de 
Muggen’, de bijnaam voor inwo-
ners van Haarlem. Antje de Wit 
geeft muzikale leiding aan het 
koor.
 
Mocht je geïnteresseerd zijn in 
dit zangproject, neem dan snel 
contact op met het secretariaat 
van kamerkoor les Moucherons  
023- 5317274  (Jan Rotger Too-
ren) of mail naar info@lesmou-
cherons.nl  Je mag altijd 1-2 re-
petities op proef komen zingen 
om te kijken of les Moucherons 
je bevalt. Als je mee wilt doen, 
volgt een auditie. 

De repetities vinden plaats in 
basisschool De Kring, Parklaan 
108 in Haarlem.
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Campagne tegen hepatitis A: gereduceerd 
tarief bij vaccinatie kinderen

Hepatitis A is een ontsteking 
van de lever, veroorzaakt door 
het hepatitis A virus. Volwasse-
nen kunnen weken tot maan-
den ziek zijn. Bij kleine kinderen 
verloopt de ziekte mild of zelfs 
zonder klachten. Het hepatitis A 
virus zit in de ontlasting van de 
mens en kan via (met ontlasting) 
besmet (drink)water en voedsel 
en via contact met bevuilde ma-

terialen, zoals de deurkruk of 
toiletknop, worden overgedra-
gen. Hepatitis A is te voorko-
men door goede hygiëne (han-
den wassen) en vaccinatie. Om 
volledig beschermd te zijn moe-
ten kinderen twee maal gevac-
cineerd worden. Op die manier 
is een kind zeker voor 25 jaar, 
maar mogelijk levenslang, be-
schermd.

Regio - Op 1 april is GGD Kennemerland gestart met een vac-
cinatiecampagne tegen hepatitis A. In de maand april kunnen 
kinderen in de leeftijd van 1 tot en met 15 jaar  die op vakantie 
gaan naar landen waar hepatitis A veel voorkomt, zich tegen 
een gereduceerd tarief laten inenten. Op deze manier wil de 
GGD een eventuele uitbraak van deze ziekte (vaak na de zo-
mervakantie) voorkomen.

Bijzonder tarief
In de maand april kunnen de-
ze kinderen tegen een geredu-
ceerd tarief bij de GGD gevac-
cineerd worden. Het tarief be-
draagt dan slechts 40,- euro 
voor twee vaccinaties, in plaats 
van 70,- euro.
Voor kinderen die op vakantie 
gaan naar een land waar hepa-
titis A veel voorkomt, het gaat 
hierbij om landen als Turkije, 
Egypte, Marokko, Kroatië etc. 
kan een afspraak worden ge-
maakt via telefoonnummer 023-
789 1616 (tussen 8.30-11.30 
uur) of via de website www.gg-
dkennemerland.nl. 

Kledingdieven 
aangehouden

Regio - Oplettend perso-
neel van een  winkel aan het 
Cruquiusplein heeft don-
derdag 27 maart rond 12.45 
uur twee kledingdieven be-
trapt. Het tweetal, twee 38- 
jarige inwoners van Lely-
stad, is overgedragen aan de 
politie.

Regio – Op zaterdag 5 april speelt 
La Melodia in het Patronaat. La Me-
lodia bestaat uit female MC Melodee 
en producer & DJ I.N.T. Het duo staat 
voor warme, soulvolle maar tevens 
rauwe hiphopmuziek van Hollandse 
bodem. Wil je kans maken op een vrij-
kaart voor het optreden van La Melo-
dia zaterdag 5 april in het Haarlemse 
Patronaat? Mail dan De Heemsteder 
+ je naam naar info@patronaat.nl. 
Prijswinnaars krijgen thuis per keren-
de mail bericht! Zaal open: 20.00 uur, 
aanvang: 20.30 uur. 8 euro. 

Maak kans op vrijkaart La Melodia in Patronaat

Open Huis Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland

Regio -  Op zaterdag 19 april van 13.00 tot 17.00 uur houdt Mu-
ziekcentrum Zuid-Kennemerland (MZK) samen met andere cul-
turele organisaties een feestelijke open dag in de Egelantier aan 
de Gasthuisvest 47 te Haarlem. De dag is dé gelegenheid voor 
kinderen en volwassenen om kennis te maken met het cursus-
aanbod van het Muziekcentrum op het gebied van muziek, dans 
en (muziek-)theater. Alle leskamers staan open en op diverse 
plaatsen in het gebouw draait een feestelijk programma met op-
tredens van cursisten.

Steunpunt Mantelzorg in Spaarneziekenhuis
Regio - Steunpunt Mantelzorg Amstelring op maandag 7 april 
een inloopspreekuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Tus-
sen 13.30 en 15.30 uur bent u van harte welkom. een medewer-
ker van Steunpunt Mantelzorg aanwezig om mensen met vragen 
rond hun mantelzorgtaken te woord te staan. Steunpunt Mantelzorg 
biedt ondersteuning, advies, informatie, cursussen, gespreksgroe-
pen en vervangende mantelzorg aan mantelzorgers van kinderen 
en volwassenen met een functiebeperking, chronische ziekte of  de-
mentie.  Het spreekuur wordt gehouden in het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie 
Hoofddorp. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het 
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort, tel. (023) 890 83 60.

Regio22 Televisie start met 
De Buurtcompetitie
Regio - Vanaf donderdag 24 
april zendt Regio22 Televisie, de 
regionale omroep van Noord-
Holland de 10-delige serie ‘De 
Buurtcompetitie’ uit. Tien weken 
lang strijden buurtbewoners uit 
Noord-Holland voor het bes-
te idee ter verbetering van hun 
directe leefomgeving. Het win-
nende project wordt uiteinde-
lijk verwezenlijkt met een finan-
ciële bijdrage van de Rabobank 
die kan oplopen tot maximaal 
30.000 euro.

Een opgefrist jeugdhonk, nieu-
we speeltoestellen of een mooi 
kunstwerk. Allerlei ideeën ter 
verbetering van de eigen buurt. 
Vanaf vrijdag 28 maart roept Re-
gio22 de inwoners van Noord-
Holland op een creatief idee in 
te zenden ter verbetering van 
hun directe leefomgeving. 
Acht weken lang worden ver-
schillende buurten bezocht 
waar drie geselecteerde projec-

ten door de initiatiefnemers toe-
gelicht zullen worden. Mensen 
uit de buurt zullen aansluitend 
om spontane reacties gevraagd 
worden op deze korte reporta-
ges. Aan het eind van de avond 
kiest een jury één idee per pro-
ject. Vervolgens bepaalt de kij-
ker door middel van het uitbren-
gen van zijn/haar stem via sms 
welke projecten er door gaan 
naar de finale. Naast het be-
machtigen van een finaleplek 
wint de inzender van het beste 
idee van die week een geldbe-
drag van maar liefst € 1000. 

In de laatste aflevering verde-
digen alle finalisten hun eigen 
project waarna de winnaar door 
een geselecteerde jury bekend 
gemaakt zal worden. De bijdra-
ge van de Rabobank zorgt er 
uiteindelijk voor dat de winnaar 
zijn of haar project in samen-
werking met de betreffende ge-
meente kan verwezenlijken.

Rupsje
Nooit genoeg
Regio - Andre vindt het be-
roemde  prentenboek Rupsje 
Nooitgenoeg van Erik Carle. 
Tijdens het voorlezen komt het 
boek tot leven. Het rupsje eet 
en eet. Hij heeft nooitg enoeg. 
Rupsje Nooit genoeg wordt 
groter en groter, maakt een co-
con en verandert in een won-
derschone vlinder. Een voor-
stelling met liedjes en met een boodschap die niemand zal vergeten: 
Als je groeien wilt, moet je wel goed eten! Dit poppentheater vindt 
plaats op 6 en 13 april, In de aardappelkelder op het Landgoed Els-
wout te Overveen. Entree: 8,50 euro per kind en 10 euro voor vol-
wassenen. Reserveren, tel:023-5362412 of www.poppentheaterde-
zilverenmaan.nl

Vrijwilligers gezocht!

Veld-inventarisatie landschap 
rond Stelling van Amsterdam
Regio - Landschap Noord-Hol-
land zoekt vrijwilligers voor het 
inventariseren van allerlei groe-
ne landschapselementen in de 
zone die de forten van de Stel-
ling van Amsterdam met elkaar 
verbindt. Een groot deel van Na-
tionaal Landschap Stelling van 
Amsterdam wordt dit jaar in 
kaart gebracht. Eerder zijn al alle 
bouwwerken in kaart gebracht, 
nu gaat het om groene land-
schapselementen. Op dinsdag-
avond 15 april vindt de instruc-
tiebijeenkomst plaats in Castri-
cum. Geïnteresseerden kunnen 
bellen met Arthur Schaafsma, 
0251-66 22 52.
 
Het landschap in de groene zone 
rond de Stelling van Amsterdam 
kent vele waardevolle elemen-
ten: houtsingels, dijken, poelen, 
liniewallen, boomgaarden, bos-
jes en solitaire bomen, knotbo-
men, rietkragen etc. Ze kleden 
het landschap aan en geven de 
streek een unieke, herkenbare 
uitstraling. Behalve de cultuur-
historische en landschappelijke 
waarden hebben deze elemen-
ten ook natuurwaarde. Ze bie-
den voor veel vogels en kleine 
zoogdieren de noodzakelijke 
schuil- en broedplaatsen. 

 Momenteel is te weinig bekend 
hoeveel waardevolle landschap-
selementen er rond de Stelling 
van Amsterdam zijn en in wel-
ke staat deze verkeren. Door 
gegevens te verzamelen kunnen 
de elementen beter worden be-
houden. Eerdere inventarisaties 
in andere gebieden hebben een 
fraai overzicht opgeleverd. 
 Landschap Noord-Holland wil 
dit voorjaar en deze zomer het 
gebied rond de plaatsen Haar-
lem en Hoofddorp en zo verder 

Groen landschapselement
Foto Landschap Noord-Holland.

tot Muiden in kaart brengen. De 
uitvoering start in april en ge-
beurt net als voorgaande jaren 
door vrijwilligers. Zij gaan al-
leen of met z’n tweeën op stap 
met veldgids en verrekijker in de 
hand. De vrijwilligers registre-
ren binnen een gebied per land-
schapselement de soort, hoogte, 
standplaats en soortenrijkdom 
enzovoorts.
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Schilderijen naar aanleiding 
van album Boudewijn de Groot
Heemstede - Op 27 april vindt 
de openingsexpositie van schil-
derijen plaats van Marie-Rose 
Claes. Boudewijn de Groot zal 
die dag deze expositie openen. 
Haar schilderijen naar het al-
bum Picknick zullen die dag voor 
het eerst te zien zijn in Het Oude 
Slot te Heemstede. Natuurlijk is 
een ieder welkom bij deze ope-
ning van de expositie. De exposi-
tie reist daarna door naar diverse 
plaatsen in Nederland en België.
De teksten en muziek van Len-
naert Nijgh en Boudewijn de 

Groot hebben Marie-Rose Claes 
altijd al gefascieneerd. Marie-
Rose werd in 1955 geboren in 
Aalst (B) en woont sinds 1978 in 
Oegstgeest(NL). Zij hield vanaf 
haar jeugd van schrijven en te-
kenen/schilderen. In 1990, ging 
ze hiermee serieuzer aan de slag. 
Na gedurende 10 jaar onder-
wijs te hebben gehad bij diverse 
scholen/academies en ruim 17 
jaar schilderservaring, vertaalt ze 
bij deze tentoonstelling teksten 
en muziek van Picknick in een 
twintigtal schilderijen. 

Onthulling kunstwerk in jarig Overbos
Heemstede – Op dinsdag 8 april wordt in Het Overbos (onderdeel 
van Stichting Sint Jacob) het jubileumkunstwerk onthuld. Daarvoor 
is niemand minder dan burgemeester Marianne Heeremans ge-
vraagd. Het gaat om een kunstwerk van 150 schilderdoekjes die zijn 
gemaakt door personeel, vrijwilligers en cliënten van Het Overbos. 
Twee kunstenaars hebben hen daarin begeleid. Wethouder Sjaak 
Struijf zal op genoemde dag eveneens een bijdrage leveren aan de 
officiële onthulling, die om 10.00 uur precies plaatsheeft.

Heemstede- Maart roert zijn 
staart Diegenen die op 25 maart 
2008 afreisden naar het Oude 
Slot moesten bar weer trotse-
ren. Nederland werd geteisterd 
door guur winterweer en in het 
gehele land leidde dit tot onge-
lukken en files van recordlengte. 
Het was dus de vraag wat de ge-
volgen zouden zijn voor de op-
komst van het die dag geplande 
optreden in het Oude Slot: Her-
mine Deurloo begeleidt door het 
in het Oude Slot vaker bivakke-
rende Trio Johan Clement. 

Trio Johan Clement een oude 
bekende
Om met de laatste te beginnen, 
het Trio Johan Clement behoeft 
nauwelijks introductie. Menig-
een kent het trio, met Johan 
Clement op piano, Eric Timmer-
mans op contrabas en Frits Lan-
desbergen op drums, van hun 
optredens in theater De Krocht 
in Zandvoort of eerdere concer-
ten in het Oude Slot. Ook bij die 
gelegenheden fungeren zij vaak 
als begeleidingsband van wis-
selende artiesten van topniveau. 
Was Gé Titulaer vorige keer in 
het Oude Slot de gast, nu kwam 
Hermine Deurloo met haar chro-
matische mondharmonica naar 
Heemstede.

Hermine Deurloo zonder 
saxofoon
Haar naam is wellicht nog niet 
een begrip, maar we spreken 
over iemand die diverse keren 
op tournee is geweest met het 
Willem Breuker Kollectief en op-
tredens met het Metropole Or-
kest, Al Jarreau, Denise Jannah, 
Candy Dulfer, het Koninklijk 
Concertgebouworkest, Cor Bak-
ker en Toots Thielemans op haar 
CV heeft staan. En houdt u de 
laatste naam vast: ondanks dat 
ze op de foto van het program-
maboekje de saxofoon han-
teert heeft ze vooral bekend-
heid verkregen als bespeler van 
de chromatische mondharmo-
nica. Het trio opende het con-
cert, waarna Johan Clement in 

Ogen dicht en uiterste concentratie, Hermine Deurlo in het Oude Slot.

Hermine Deurloo en Trio Johan 
Clement verwarmen het Oude Slot

lovende bewoordingen Hermine 
Deurloo introduceerde, die met 
‘our love is here to stay’ voor het 
eerst van zich liet horen. Terwijl 
zij de daarna de nummers aan 
elkaar praatte passeerde een 
gevarieerd repertoire de revue, 
waarbij Braziliaanse bossano-
vamuziek nadrukkelijk aanwe-
zig was (retrato en blanco y ne-
gro, voce linda, samba triste) en 
alle muzikanten de ruimte kre-
gen om hun niet geringe kun-
nen te tonen. De ballade ‘me-
mories of you’, begonnen en ge-
eindigd alleen met Johan Cle-
ment was sfeervol en liet ook 
horen hoe flexibel en dienbaar 
het trio opereert. Nadat Hermi-
ne Deurloo in de pauze nog na-
drukkelijk met het instellen van 
de geluidsinstallatie in de weer 
was, leken de muzikanten na de 
pauze meer los te komen. We-
derom een Brazilaanse compo-
sitie (‘comencar de nuevo’ van 
Ivan Lins) opende de tweede 

set, daarna klonk haar bekende 
tune in driekwartsmaat voor de 
reclame van een niet nader  te 
noemen merk van knakworsten. 
Zo swingden de muzikanten 
met bebop, driekwartsmaat en 
bossa naar het einde. Binnen-
kort verschijnt haar CD Sound-
bite, waarop ze speelt met een 
bigband.  De liefhebbers wijs ik 
op haar website www.hermine-
deurloo.nl.

En welke optredens komen er 
zoal aan in het Oude Slot:
Dinsdag 15 april –  Fernando La-
meirinhas zingt en speelt fado-
muziek
Dinsdag 29 april – Gustavo To-
ker speelt op bandoneon tango 
en milonga’s
Maandag 12 mei (2e Pinkster-
dag) is van 11.30 tot 14.30 de 
open dag van Podium Oude Slot, 
met optredens en een speciale 
attractie voor kinderen.
Tom Bak.

RecensieRecensie

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

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Kinderen en de dood (4)
Het betrekken van
kinderen bij een
uitvaart. 

Voor het rouwproces werkt 
het positief wanneer je als 
nabestaande een bijdrage 
levert aan de uitvaart. Dat 
geldt ook voor kinderen. In 
dit artikel beschrijven we 
welke mogelijkheden er be-
staan kinderen van verschil-
lende leeftijden bij de uitvaart 
te betrekken. 

Voorbereidingen voor de 
uitvaart. 
Al snel na een overlijden 
komt de uitvaartverzorger 
om samen met de familie de 
uitvaart te bespreken. Vaak 
wordt kinderen gevraagd an-
dere dingen te doen. Ze kun-
nen echter ook bij de bespre-
king aanwezig blijven. Het is 
voor hen belangrijk om te 
weten of het een begrafenis 
dan wel crematie wordt. Het 
mooiste zou zijn hen hierin 
een stem te geven.
Ze  zijn ook in staat een 
waardevolle bijdrage te le-
veren aan de uitvaart door 
het uitzoeken van kleding 
bijvoorbeeld of het helpen 
met aankleden en in de kist 
leggen van de overledene. Of 
het alleen al daarbij aanwe-
zig zijn. Op die manier maken 
kinderen alles mee en krijgen 
ze bovendien de gelegenheid 
vragen te stellen over wat 
hen bezighoudt. 
Veel kinderen willen precies 
weten wat er gebeurt bij de 
begrafenis of crematie. Het 
stelt gerust wanneer een kind 
stap voor stap hoort hoe de 
uitvaart verloopt. Het is be-
langrijk om eerlijk te zijn. De 
uitvaartverzorger kan hierbij 
een helpende hand bieden.

Sommige kinderen vinden 
het fijn om samen boekjes te 
lezen die ingaan op gevoe-
lens die ze ervaren. 

De uitvaart
Op de dag van de uitvaart 
horen en zien kinderen veel 
nieuwe dingen. De ervaring 
leert dat kinderen vooral be-
hoefte hebben om te kijken 
en ervaren wat er allemaal 
gaande is op zo’n dag. Elke 
keer opnieuw is het indruk-
wekkend om te ervaren hoe 
lang kinderen (ook kleine) stil 
zijn tijdens een bijeenkomst. 
Voor het eerst zien ze vol-
wassen mensen huilen. Soms 
zijn ze daarvan zo onder de 
indruk dat ze zelf ‘vergeten’ 
een traan te laten. Hierdoor 
kan later een schuldgevoel 
ontstaan.

Ook kinderen leveren hun 
bijdrage aan een afscheids-
dienst. Voor oudere kinderen 
bestaat de mogelijkheid dat 
zelf te doen door teksten of 
gedichten te maken of pas-
sende teksten van anderen te 
zoeken en deze voor te lezen. 
Jongere kinderen kunnen er-
bij zitten als er voorgelezen 
wordt. Sommige kinderen 
maken zelf muziek. Voor alle 
leeftijden geldt dat ze hun 
eigen voorkeur voor muziek 
hebben en die graag willen 
laten horen. 

Marie-Rose schildert hier op 
doek en maakt gebruik van ge-
mengde technieken; met na-
druk op acrylverf en pastelkrijt. 
Haar stijl wordt vaak als surre-
alistisch omschreven, soms als 
dromerig en suggestief, dan 
weer als energiek. Ze houdt van 
frisse en heldere kleuren. Bij ie-
der schilderij zullen de zinnen, 
waarop het werk is gebaseerd, 
worden vermeld. Ook de muziek 
(album Picknick) zal te horen 
zijn, wat de schilderijen een die-
pere dimensie geeft en het ge-
heel compleet maakt. Naast de 
schilderijen zullen ook posters 
en een catalogus aangeboden 
worden.

Postkantoor blijft nog even
Heemstede – Naar aanleiding van de sluiting van postkantoren 
in het land, rees bij diverse inwoners van Heemstede de vraag of 
het Heemsteedse postkantoor wel kan openblijven of ook ver-
dwijnt. Navraag bij de landelijke klantenservice van TNT leverde 
op dat pas in de komende vijf jaar wordt besloten om het kan-
toor te sluiten. Er is nu nog niets over te zeggen. De klantenser-
vice laat wel weten dat het sluiten van postkantoren niet iets is 
wat je tegen kunt houden. Mocht het kantoor de deuren binnen 
nu en vijf jaar sluiten, zullen diensten en services door TNT el-
ders worden ondergebracht. Bijvoorbeeld bij de supermarkt ‘op 
de hoek’ of andere winkels.
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Adresgegevens & openingstijden
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
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Samenwerken 
aan Veiligheid en 
Leefbaarheid

•  Wat gebeurt waar 
in Heemstede

•  Wandeling 
Bennebroekbos en 
De Overplaats

•  Rectificatie 
Auto delen

Restauratie 
rondvaartboot 
in haven
De rondvaartboten van Post Verkade Cruises 

(voorheen Woltheus Cruises) gaan ook af-

meren in de haven van Heemstede aan de 

Heemsteedse Dreef. Een schip van de vloot, 

dat de naam ‘Adriaen Pauw’ gaat krijgen, 

ligt op dit moment aan de Haven om com-

pleet gerestaureerd te worden. De rondvaart-

boot kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld 

(huwelijks)feesten, vergaderingen en presen-

taties.

Half april zijn alle boten gereed. De vaste 

ligplaats wordt aan het Spaarne tegenover 

het Teyler Museum.

Oproep fotowedstrijd ‘Vertel uw lievelingsplekje in Heemstede’
Opening raadhuis 24 mei 

Op zaterdag 24 mei wordt ter gelegenheid 

van het vernieuwde raadhuis een openings-

evenement gehouden. Deze dag vinden tal 

van activiteiten plaats waaronder de uitslag 

van een bijzondere fotowedstrijd waarbij 

het gaat om het mooiste verhaal over 

Heemstede. Het creatieve bureau ‘Inspire 

Me’ en fotograaf Tertius Oosthuyzen orga-

niseren voor de inwoners uit Heemstede, 

van jong tot oud, deze fotowedstrijd. Ieder-

een is uitgenodigd om een verhaal in te 

zenden over zijn of haar lievelingsplekje in 

Heemstede. Leg de jury in een verhaal uit 

waarom dat speciale plekje in Heemstede 

uw lievelingsplekje is. Er wordt per categorie 

(doelgroep) een beste verhaal geko-

zen. Fotograaf Tertius Oosthuyzen 

gaat vervolgens met de winnaars 

op pad om de plek te fotograferen. 

De winnende verhalen, dus de 

foto’s worden na de uitslag op 

24 mei getoond voor het raadhuis. 

De prijzen (waaronder een iPod, 

theater- en dinerbonnen) worden 

dan ook uitgereikt. De ingezonden 

verhalen worden in de volgende catego-

rieën ingedeeld.

Groep 1: kinderen tot 10 jaar

Groep 2: jongeren tot 18 jaar

Groep 3: jongeren tot 30 jaar

Groep 4: volwassenen tot 60

Groep 6: senioren tot 75

Groep 7: ouderen vanaf 75

Groep 5: nieuwe inwoners in Heemstede

Groep 8: ambtenaren van de gemeente 

Heemstede

Klim in de pen en vertel je/uw verhaal!

Alle verhalen, met de hand of met de com-

puter geschreven, moeten binnen zijn voor 

20 april 2008.

Adres: Inspire-me, t.a.v. K. Moerkerk, 

Cruquiusweg 152, 2103 LV Heemstede. 

Of via e-mail: kmoerkerk@hageveld.nl.

Inloopochtend: kom langs bij de burgemeester
Als burgemeester van Heemstede hoor ik 

graag uw mening. Ik wil bijvoorbeeld weten 

hoe u over uw woonwijk denkt of wat u van 

de plannen van de gemeente vindt. En 

misschien loopt u al lang rond met een 

idee waar wij in Heemstede ons voordeel 

mee kunnen doen.

Het gemeentebestuur wil graag dat u mee-

denkt over zaken die zich in Heemstede 

afspelen.

Wij organiseren informatiebijeenkomsten en 

we leggen wijk- en werkbezoeken af. En u 

kunt natuurlijk onze openbare raads- en 

commissievergaderingen bezoeken. Maar 

ik kan me voorstellen dat u ook graag in 

een persoonlijk onderhoud uw mening over 

ontwikkelingen in Heemstede wilt geven.

Daarom nodig ik u van harte uit om bij mij 

langs te komen en uw verhaal te doen.

Iedere eerste vrijdag van de maand kunt u 

van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus zon-

der afspraak, om met mij van gedachten te 

wisselen.

Als dat met u tijdens het gesprek is afge-

sproken, krijgt u altijd binnen twee weken 

een schriftelijke reactie op uw vraag of op-

merking. En mocht blijken dat een vervolg-

gesprek gewenst is, dan wordt daarvoor 

een nieuwe afspraak met u gemaakt. Zaken 

waarvoor bezwaar- en beroepsprocedures 

lopen kunnen niet aan de orde gesteld 

worden omdat die volgens de daarvoor 

vastgestelde route verlopen.

De eerste drie inloopochtenden voor de 

zomer vakantie zijn op vrijdag 4 april, 9 mei 

en 6 juni 2008.

U kunt zich melden bij de informatiebalie in 

het vernieuwde raadhuis aan het Raadhuis-

plein 1.

Van harte welkom, de koffie staat klaar!

vrijdag 4 april van 10.00 tot 12.00 uur:
inloopochtend bij de burgemeester

Met vriendelijke groet,

Marianne Heeremans

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



Wat gebeurt waar in Heemstede?
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‘Samenwerken aan Veiligheid en Leefbaar-
heid’ in het noordelijk deel van het Centrum

Woensdagavond 19 maart vond er een druk 

bezochte bewonersbijeenkomst plaats in 

het kader van het project ‘Samenwerken 

aan Veiligheid en Leefbaarheid’. Zo’n 80 

bewoners uit het noordelijk deel van het 

centrum discussieerden tijdens deze bij-

eenkomst over verschillende 

thema’s die verband houden met 

veiligheid en leefbaarheid in hun 

woonomgeving. Het noordelijk 

deel van het centrum is het ge-

bied ten noorden van de Kerk-

laan, tussen aan de ene kant de 

Heemsteedse Dreef en aan de 

andere kant de Herenweg. De 

discussie vond plaats in ver-

schillende themagroepen onder 

leiding van medewerkers van 

de gemeente. Er waren op deze 

avond ook vertegenwoordigers 

van politie, Casca en woning-

bouwverenigingen aanwezig.

De knelpunten en suggesties voor moge-

lijke oplossingen die de bewoners genoemd 

hebben zullen gebruikt worden om een 

actieplan voor de wijk op te stellen dat later 

in het voorjaar gepresenteerd zal worden.

Wandeling 
Bennebroekbos 
en De Overplaats 
zondag 6 april
Zondag 6 april organiseert het IVN Zuid-

Kennemerland een Stinsenplantenwande-

ling op De Overplaats en in het Bennebroek-

bos. Stinsenplanten komen te voorschijn in 

het vroege voorjaar en bloeien als er nog 

geen blad aan de bomen zit. De Overplaats 

en het Bennebroekbos staan nu vol prach-

tige stinsenplanten die de lente aankon-

digen. Het voorjaar is begonnen!

De Overplaats behoorde oorspronkelijk tot 

de overtuinen van de buitenplaatsen De 

Hartekamp en Huis te Manpad. Het is een 

interessant loofbos rond een fraaie vijver. 

In het voorjaar is de bodem bespikkeld met 

bloeiende stinsenplanten.

De naam ‘stins’ komt uit het Fries en bete-

kent ‘stenen huis’. In vroeger tijden werden 

stinsenplanten ooit rond huizen van rijke 

mensen en op landgoederen geplant. 

Langzamerhand verwilderden deze plan-

ten en groeiden ze ook in de vrije natuur.

Vertrek: 15.00 uur. Verzamelen op de par-

keerplaats van de Linnaeushof, Binnenweg, 

Bennebroek. Parkeren € 3,-- of elders par-

keren. Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. 

Aanmelden van tevoren is niet nodig. Infor-

matie bij Hans Kerkhoff, tel. (023) 528 85 77 

of op www.ivnzk.nl.

Rectificatie 
Auto delen
In het Burgerjaarverslag 2007 dat wij op 

12 maart jl. publiceerden in De Heemsteder 

staat ten onrechte dat de organisatie 

Wheels4all in Heemstede diensten aan-

biedt op het gebied van ‘auto delen’.

Auto delen is een systeem waarbij een groep 

mensen gezamenlijk een auto ‘huurt’ van 

een commerciële verhuurorganisatie. Dit is 

een milieuvriendelijk en goedkoop alterna-

tief voor  mensen die af en toe een auto 

nodig hebben en niet zelf een auto willen 

onderhouden. Aanbieders van auto delen 

in Heemstede zijn Greenwheels Nederland 

en Connect Car. Deze organisaties bepalen 

onafhankelijk van de gemeente de voor-

waarden en het serviceniveau van hun 

dienstverlening. 

Voor informatie hierover kunt u contact op-

nemen met de genoemde aanbieders.

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over 

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

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

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

Vergaderingen, 
bijeenkomsten & 
evenementen

 Commissie Ruimte, 7 april, 20.00 uur, 

raadhuis

 Commissie Samenleving, 8 april, 

20.00 uur, raadhuis

 Gemeenteraad, 24 april, 20.00 uur, raad-

huis

 Excursies in park bij Huis te Manpad o.l.v. 

gids, van 1 februari tot 31 mei op dinsdag 

om 14.00 en zaterdag om 10.00 uur. 

Start bij poort, deelname gratis, aanmel-

den niet nodig.

 Zaden- en stekkenochtend, 19 april, 

10.00 - 12.00 uur, Volkstuinvereniging 

Groenendaal

 Boekenmarkt, zondag 20 april van 10.00 

tot 18.00 uur, Binnenweg 

 Veteranencafé, dinsdag 6 mei, 16.00 uur, 

café de 1e Aanleg

Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst of 

evenement in deze rubriek laten opnemen? 

Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/
kledinginzamelings-
acties

 30 maart t/m 5 april - ZOA-Vluchtelingen-

zorg

 06 april t/m 12 april - Fonds Gehandi-

captensport

 13 april t/m 19 april - Nederlandse 

Hartstichting

 20 april t/m 26 april - Stichting Nationaal 

Fonds Kinderhulp

 27 april t/m 3 mei - Dierenambulance 

dierenbescherming Haarlem en 

Omstreken

Werk aan de weg

 Aanleg bergbezinkbassin Wasserij Anna-

laan: medio augustus 2007-april 2008

 Van Merlenlaan/Raadhuisplein (tussen 

Valkenburgerlaan en Vrijheidsdreef): ver-

vangen riolering en herinrichting. Start 

medio augustus 2007, uitvoering tot april 

2008.

 Riolering Dr. Schaepmanlaan e.o. incl. 

aanleg bergbezinkbassin. Zomer 2007- 

juni 2008

 Herinrichting Zandvoortselaan tussen de 

Vondelkade en de Leidsevaart. In april is 

het weggedeelte ’s nachts afgesloten 

voor verkeer. Uitvoering: februari tot 

medio juni 2008.

Grote projecten

 Herinrichting Binnenweg & bestemmings-

plan Centrum: realisatie 2008-2010

 Bouwplan Watertoren/Privilege 

Heemstede: realisatie 215 appartemen-

ten in vier fases in de periode 2005-2010

 Omgeving station Heemstede-Aerdenhout: 

realisatie woonwijk Vogelpark in periode 

2007-2009 (voorlopige planning)

 Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein: re-

alisatie 139 woningen in parkachtig ge-

bied aan het Spaarne in periode 2008-2010

 Park Meermond: realisatie nieuw natuur-

gebied op voormalige vuilstort aan de 

Cruquiusweg in periode 2005-2009 (aan-

leg recreatiepad Spaarne/Ringvaart: 

realisa tie 2006-2007)

 Renovatie Provinciënwijk: uitvoering 

reno va tieplan en andere deelplannen 

begin 2008

 Manpadslaangebied: inrichten als natuur-

gebied met extensief recreatief gebruik. 

Planning volgt.

Kijk op de gemeentelijke website voor uit-

gebreide informatie over deze projecten 

(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen 

en projecten).
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester en 
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

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

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

Aanvragen bouwvergunning
2008.073  het plaatsen van een dakkapel op het  - Judith Leysterlaan 13

voor- en achterdakvlak

2008.074  het vergroten van een dakkapel op het  - Anna Blamanlaan 30

voordakvlak 

2008.076  het uitbreiden van een woonhuis en  - Frans Lisztlaan 10

vergroten garage/berging

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1) 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 31 maart 2008)
2008.057  het uitbreiden van een woonhuis met  - Kerklaan 127

een dakopbouw en aanbouw 

2008.058  het uitbreiden van een woonhuis met  - Kerklaan 129

een dakopbouw 

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

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

Bouwplannen
Verzoek vrijstelling
2007.352  uitbreiden woonhuis op de  - Herenweg 199

eerste verdieping

2008.025  verhogen van het dak van de  - Overboslaan 2

stallingsruimte/garage

2008.032  verzoek vrijstelling voor verstrekken  - Binnenweg 160

van consumpties

2008.036  plaatsen berging op speelplaats  - Lanckhorstlaan 9

R.K. Basisschool Jacoba

2008.059  het uitbreiden van een woonhuis - Irislaan 17

De verzoeken en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 03-04-2008 gedurende 6  weken van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op 

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

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

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

Bestemmingsplan

Commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 7 april a.s. om 
20.00 uur in het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Herinrichting Binnenweg (B-stuk)

- Huisvesting 40 extra cliënten SEIN op terrein Meer en Bosch (B-stuk)

- Beleidsplan handhaving bouwregelgeving (B-stuk)

- Overzicht bouwplannen (overige punten)

Commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 8 april a.s. 
om 20.00 uur in het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Presentatie eindrapport Grontmij/Marktplan bv over de gemeentelijke sportaccommodaties 

en het gemeentelijke subsidie- en tarievenbeleid sport

- Verkennende bespreking eindrapport Grontmij/Marktplan bv

- Vaststelling Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Heemstede 2008

- Vaststellen Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heemstede 2008

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over 

het spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

De vergadering van commissie Middelen is afgelast!

Agenda’s

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

            Als je diabetes hebt, 
   mag je geen suiker. 

Waar Niet waar
Elke oplossing begint met onderzoek.


