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

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

KALKOEN
OESTERS
5.50

met GRATIS saus

4 STUKSHeemstede - Op de Valken-
burgschool in Heemstede is 
men apetrots. Maartje Duzijn, 
leerling van groep 8, heeft af-
gelopen zaterdag in IJmuiden 
de kwartfinale van de nationa-
le voorleeswedstrijd gewon-

nen. Hiermee maakt ze kans op 
de titel “Voorleeskampioen van 
Noord-Holland”. Het begon alle-
maal in oktober tijdens de Kin-
derboekenweek. Op de Valken-
burgschool mochten, volgens 
goede traditie, de leerlingen van 

groep 5 t/m 8 meedoen aan de 
voorleeswedstrijd, een activiteit 
van de nationale Stichting Le-
zen. In Noord-Holland hebben 
265 scholen meegedaan aan 
deze voorleeswedstrijd. De ju-
ry koos Maartje tot kampioen 
van de school. Wie weet gooit 
Maartje daar weer hoge ogen 
en mag ze als provincieverte-
genwoordigster meestrijden om 
de titel van de landelijke voor-
leeskampioen. Enkele maanden 
geleden mocht Maartje deel-
nemen aan een voorronde voor 
scholieren uit Heemstede, Haar-
lem en omgeving.
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Uitzonderlijke onderscheiding voor 
oud-Heemstedenaar Jan Glerum (95)
Heemstede - Omringd door 
kinderen en kleinkinderen werd 
op 15 maart j.l. de heer Jan 
Glerum gedecoreerd met het  
Mobilisatie-Oorlogskruis  door 
de Nederlandse defensie-atta-
ché te Canberra in Australië. Hij 
ontving deze decoratie voor zijn 
trouwe diensten onder gevaarlij-
ke oorlogsomstandigheden voor 
de geallieerden.  
Naast het bevaren van gevaar-
lijke routes werd Jan Glerum 
tweemaal getorpedeerd door 
Duitse U-boten: De eerste maal 
getorpedeerd en schipbreuk ge-
leden 430 km uit de kust van 
Afrika, oog in oog met een bo-
ven water komende onderzeeër 
die na de torpedo  al schieten-
de het schip doorzeefde met ko-
gels totdat zijn eigen kanon ex-
plodeerde. Na 12 dagen in een 
reddingssloep met o.a. 10 zieke 
Chinese bemanningsleden, wist 
men op het nippertje en uitge-
put Frans Guyana te bereiken al-
waar men door de lokale stam 
gevangen werd genomen.
Als bewijs van goede wil werd 

de reddingssloep aan het stam-
hoofd geschonken met als ge-
volg dat de medicijnman, uit-
gedost met  veren en kralen, tij-
dens de rituele inwijdingsdans 
van de boot, zelf in extase en de-
lirium raakte van de alcohol uit 
het grote kompas...

Met behulp van drums seinde 
de stam ‘s nachts het  bijzondere 
nieuws van hun mensenvangst 
door. Vervolgens werd men later 
vervoerd naar een andere plaats 
als ‘ oorlogshandelswaar’. Uitein-
delijk wist Jan Glerum, ondanks 
de opgelopen malaria,  naar 

U bent van harte welkom om Jan z’n bijzondere
schilderijen te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Paas-Expositie 2009
Zaterdag 4 april t/m zondag 19 april 2009

Donderdag 21 mei t/m maandag 1 juni 2009
Hemelvaart/Pinkster Expositie

Zie artikel elders in deze krant

Bel nu voor
een gratis

waardebepaling 
van uw woning

023-5292929
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Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Paas-
kaarten

sIGaren
sPeCIaaLZaak

PaUL Mans
Zandvoortselaan 157

Heemstede
Tel. 023-5242809

Sierra Leone te ontkomen en 
naar Engeland terug te vluchten. 
Wel  in een ‘intorrogation camp’ 
om zeker te stellen dat hij geen 
spion was. Hij hervatte zijn taak 
bij Shell  als officier 2e stuurman 
op een andere tanker om de ge-
allieerden op de meest gevaarlij-
ke plaatsen te voorzien van no-
dige brandstoffen en goederen.
Helaas werd Jan voor de tweede 
maal getorpedeerd onder Zuid-
Afrika! Met moeite kon men deze 
keer de scheve tanker in balans 
houden door het verplaatsen van 
waterballast. Daarna vluchtte hij 
terug naar de haven van Durban 
in Zuid-Afrika voor herstel van 
het schip. Het bleek een drama-
tisch gat van 8 bij 15 meter. Een 
beschermengel?
Het ultieme geluk was een ge-
miste derde torpedering door-
dat Jan zijn overplaatsing naar 
de tanker ‘Oscilla’ niet ambieer-
de. Dit schip werd na een torpe-
dering een zeemansgraf…
Deze ‘oorlogsavonturen’ over de 
wereldzeeën speelden zich af 
zonder medeweten van zijn ou-
ders en familie in Heemstede, die 
tijdens de Duitse bezetting met 
de eerste kruidenierszaak in de 
Jan van Goyenstraat 21 (nu de 
Plusmarkt) het hoofd boven wa-
ter trachtten te houden …

Maartje voorleeskampioen Noord-Holland?

Heemsteedse scholiere wint 
voorronde voorleeswedstrijd

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST



Heemstede – Zij vormden ja-
renlang een bekend gezicht in 
de Jan van Goyenstraat nummer 
7 met hun delicatessenwinkel: 
Bep en Peter van der Weiden. 
Maar liefst 32 jaar! Maar dit jaar 
sluit het tweetal hun zaak. Niet 
vanwege de crisis of het beha-
len van de pensioengerechtig-
de leeftijd. “Nee, we gaan slui-
ten omdat we het beiden wel 
genoeg zo vinden. Al die jaren 
hebben we met veel plezier de 
winkel gehad maar het is nu tijd 
voor andere leuke dingen”, ver-
telt het echtpaar Van der Wei-
den. Voor hen was het jaar in 
jaar uit hard werken, zes dagen 
per week. Ook toen de kinderen 
kwamen (Bep en Peter kregen 
twee dochters) ging het werk 
door. Dan is het een goede keu-
ze om na zo’n lange periode een 
punt achter de winkel te zetten. 
“Onze beslissing is weloverwo-
gen. We blijven in Heemstede 
wonen, maar verhuizen uit de 
straat. We gaan naar een nieu-
we woning in het Watertoren-
project”, aldus het echtpaar en-
thousiast. Het pand aan de Jan 
van Goyenstraat waar ze zoveel 
jaren hun specialiteitenzaak ge-
rund hebben, is verkocht. Wie 
of wat op hun ‘oude stek’ komt, 
is nog niet bekend. Bep en Pe-
ter richten zich liever op hun ei-
gen toekomst. Maar eerst kijken 
zij uit naar hun afscheidsrecep-
tie. Die organiseren ze in hun 
eigen winkel op dinsdagmid-

dag 14 april, van 18.00 tot 20.00 
uur. Iedereen die het vriendelij-
ke paar de hand wil schudden is 
van harte welkom. Speciaal voor 
de receptie zal (naar alle waar-
schijnlijkheid) ook mevrouw Van 
der Weiden aanwezig zijn. De 

moeder van Peter is op hoge 
leeftijd maar voor velen geen on-
bekende. Zij richtte samen met 
haar man in 1946 zuivelzaak Van 
der Weiden op, juist, de voorlo-
per van de huidige winkel waar 
naast zuivel door de jaren heen 
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Veteranencafé 
Heemstede

Heemstede - Elke eer-
ste Dinsdagmiddag van de 
maand verandert het overbe-
kende café De Eerste Aanleg 
op de hoek van de Kerklaan 
en de Raadhuisstraat in het 
Heemsteeds Veteranencafé, 
voor alle oorlogsveteranen in 
Heemstede en natuurlijk ook 
voor de omgeving.
Eigenlijk zijn alle veteranen 
welkom, maar ook iedereen 
die eens met hen kennis wil-
len maken.
Op  dinsdag 7 april staat vanaf 
16.00 uur de deur weer voor u 
open en heet Kees Heger en 
zijn medewerkers u weer wel-
kom. In mei is het veteranen-
café op Bevrijdingsdag 5 mei 
open.  Adviescommissie Ve-
teranen Heemstede doet een 
beroep op alle veteranen om 
ook een bezoek te brengen 
aan het veteranencafé.

Buck is een prachtige verschij-
ning. Iedereen die hem ziet, is 
gelijk verliefd op zijn prachtige 
kop!! Maar het gaat natuurlijk 
niet altijd om het uiterlijk, Buck 
is een Husky met het eigenwijze 
karakter wat daar bij hoort.

Buck is wel ontzettend lief voor 
mensen en heeft energie voor 
tien. Hij moet echt veel ren-
nen spelen en gek doen om zijn 
energie een beetje kwijt te kun-
nen. Hij is met de meeste hon-
den sociaal en speelt dan als-
of zijn leven ervan af hangt. We 
weten niet of Buck alleen kan 
zijn, de meeste Husky’s hebben 
daar wat moeite mee, dus dit 

wordt wel een puntje van aan-
dacht. Omdat Husky’s vaak een 
grote eigen wil hebben en graag 
doen waar ze zelf zin in hebben, 
zoeken we mensen, die ervaring 
hebben, die stevig in hun schoe-
nen staan en die bereid zijn om 
flink veel tijd in Buck te steken. 

Wie geeft deze prachtige ke-
rel het leven wat hij verdient? 
Kom kennismaken in het asiel 
in Zandvoort. Keesomstraat 5. 
Open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00, 
tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dieren- 
tehuis Kennemerland).

Dier van de week

Vrouwen naar Europese Parlement
Heemstede - Vrouwennetwerk 
Heemstede brengt in het kader 
van de a.s. Europese Verkiezin-
gen op 4 juni een werkbezoek 

aan het Europese Parlement in 
Brussel. Meer informatie: nvvh-
vrouwennetwerk.haarlem@pla-
net.nl. of 023-5477486.Buck

Receptie voor klanten op dinsdag 14 april

Van der Weiden stopt er mee
steeds meer de nadruk op deli-
catessen werd gelegd. “Mensen 
gingen op vakantie naar Italie, 
Frankrijk of Spanje en proefden 
daar heerlijke kazen en andere 
specialiteiten. Daar speelden wij 
dan weer op in, met je tijd mee-
gaan”, aldus Peter. 
De laatste dag dat Van der Wei-
den geopend is, is zaterdag 11 
april. Voor die tijd gaan alle pro-
ducten met hoge kortingen over 
de toonbank! 
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Ledenvergadering Historische Vereniging

Lezingen in koepelzaal Hageveld
Heemstede – Waar ledenver-
gaderingen meestal een saaie 
vertoning kunnen zijn met veel 
verplichte figuren, daar heeft 
de HVHB, Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
aan een ruim kwartiertje genoeg 
om verantwoording af te leg-
gen en dan snel doen waar ze 
voor staat. Historie vertalen naar 
nu. 
Deze keer op historische grond. 
Met twee mensen die Hageveld 
ieder met hun specifieke kennis 
en benadering kunnen belich-
ten. Hageveld is Heemstede, be-
kend om zijn imposante koepel 
die de Sint Pieter naar de kroon 
lijkt te steken. Het monumenta-
le complex maakt een verplette-
rende indruk en het is opmerke-
lijk dat het juist de eenvoud van 
vorm en symmetrie is, waardoor 
je dat ervaart.
De Haarlemse bisschop Carlier 
gaf architect Jan Stuyt opdracht 
voor het ontwerp. Stuyt was een 
van de belangrijkste kerkenbou-
wers van de 20ste eeuw. Het werd 
het derde Hageveld. De eer-
ste werd in 1817 in Driehuis ge-
sticht en 30 jaar later verplaatst 
naar Voorhout. In 1920 werd de 
buitenplaats Groot Clooster als 

domicilie gekozen. De zeer ka-
tholieke Stuyt bouwde een op-
leidingsinstituut voor priester-
studenten; in 1923 namen de 
eerste 320 seminaristen er hun 
intrek. 

Hillebrand de Lange
Ruim dertig jaar is Hillebrand als 
geschiedenisleraar verbonden 
aan het College Hageveld. Hij 
kan overal bij en heeft veel werk 
gemaakt van het bestuderen en 
fotograferen van plaatsen waar 
hij nog oude foto`s van heeft op-
gescharreld, gevonden, gekre-
gen of uit archieven gehaald. 
Hij gaat  u confronteren met een 
stuk geschiedenis van 1923 tot 
heden. Er zijn veel Heemste-
denaren die Hageveld van ver-
re kennen, ooit plannen hadden 
om eens een kijkje te nemen en 
nu de kans krijgen om de hele 
geschiedenis inclusief diashow 
en uitleg uit de eerste hand te 
gaan beleven. In het gebouw, 
over het gebouw. 

Frits Hazenberg
In 1995 hebben Ischa van Asse-
ma en Frits Hazenberg een res-
tauratieatelier “De Riemkap” 
gevestigd in de voormalige Ro-

de Kruiskelder op het College 
Hageveld. Ischa woont haar he-
le leven al op Hageveld en had 
daarom bij de huur van de ruim-
te een streepje voor. Frits is mo-
menteel bezig met een boek 
over archeologische vondsten 
op Hageveld en kan met voor-
beelden en impressies een in-
druk geven van vroeger leven 
op Hageveld. 
Na de Voorjaarsbijeenkomst in 
Hageveld is er gelegenheid voor 
een informeel samenzijn. De-
ze bijeenkomst is trouwens een 
prima gelegenheid voor leden 
van de HVHB om eens poten-
tieel nieuwe leden uit hun ken-
nissen- of vriendenkring mee te 
nemen om ze zo in contact de 
brengen met de HVHB. Blokt 
u daarom niet enkel uw eigen 
agenda af, maar ook de agenda 
van een ander!

Op 14 mei 2009 bent u als lid 
van de HVHB, maar ook als 
niet-lid maar gewoon als geïn-
teresseerde in de geschiedenis 
van het fenomeen Hageveld met 
zijn unieke College om 20.00 uur 
van harte welkom op het Colle-
ge Hageveld.
Ton van den Brink 

Autokraker 
aangehouden
Heemstede - Een opletten-
de getuige meldde zaterdag 28 
maart rond 02.00 uur dat een 
man bezig was met een inbraak 
in een auto die stond geparkeerd 
aan de Hortensialaan. Toen de 
agenten arriveerden was de man 
net weggefietst, maar hij kon na 
enig zoeken worden aangehou-
den. De man bleek een 32-jari-

Heemstede – Kinderen van ba-
sisschool Icarus hebben een he-
le week getekend en geknutseld 
in het kader van de verkeers-

veiligheid rond hun school. De 
opbrengst, een kruiwagen vol 
met werkstukjes, werd maan-
dagochtend overhandigd aan 

waarnemend verkeerswethou-
der Pieter van de Stadt. Hier-
mee wil de school aan de Bur-
gemeester van Lennepweg het 
voorstel van B & W voor de in-
voering van eenrichtingverkeer 
voor hun deur van harte onder-
steunen. Schooldirecteur Marie-
Thérèse Meijs: “De verkeerspro-
blematiek van de van Lennep-
weg speelt al twintig jaar. De 
straat is te smal voor twee au-
to’s om te passeren. Veel auto-
mobilisten gebruiken de stoep 
om ruimte te maken. Je moet er 
niet aan denken dat er slacht-
offers gaan vallen. Veiligheid, 
vooral voor de kinderen moet 
voorop staan.” Ook de wethou-
der onderstreept het belang van 
de veiligheid. “Maar”,  zo druk-
te hij de 250 scholieren op het 
hart, “het ligt ook bij jullie zelf en 
bij jullie ouders. Als je voorrang 
hebt wil dat nog niet zeggen dat 
je automatisch voorrang moet 
nemen. Je bent op de fiets altijd 
de pineut als een auto je aan-
rijdt. En ouders moeten ook ver-
antwoordelijk met verkeersvei-
ligheid omgaan. Hoeveel haast 
je ook hebt als je s’ochtends je 
zoon of dochter afzet bij school.” 
De wethouder beloofde een deel 
van de gemaakte tekeningen en 
posters in het raadhuis op te 
hangen. 
Op 11 mei wordt het voorstel 
van eenrichtingsverkeer op de 
Burgemeester van Lennepweg 
besproken tijdens de commis-
sievergadering.
Mirjam Goossens

Wethouder Van de Stadt en links op de foto de directeur van de Icarus 
basisschool mevrouw Marie-Thérèse Meijs.

Icarus knutselt voor verkeersveiligheid

Ook asociale parkeerders op 
Van Lennepweg
Heemstede - N.a.v. het inge-
zonden stuk in de Heemste-
der van de heer E. Kroes (oude 
Posthuisstraat) wil ik hier graag 
op reageren.
De heer Kroes stelt hier dat de 
situatie bij de basisscholen “De 
Ark”en “De Evenaar”, beide ge-
legen in de Van der Waalslaan 
minder erg zou zijn dan op de 
van Lennepweg. Laat ik u dan 
uit de droom helpen. Ook hier 
geldt de wet van de a-sociale 
medeweggebruiker (lees weg-
breng-ouders).
Auto’s worden links en rechts 
op het smalle trottoir en voor 
uitritten geparkeerd, soms zelfs 

op het zebrapad! Bureau hand-
having komt af en toe eens kij-
ken en is dan ruim voor aan-
vang van de school aanwe-
zig zodat iedereen zijn of haar 
auto dan netjes kan parkeren. 
De gemeente heeft zeker al 
2 jaar geleden toegezegd om 
de versleten gele trottoirban-
den voor de school (parkeer-
verbod) weer zichtbaar te ma-
ken, maar helaas. Veiligheid bij 
en rond scholen dient voor-
op te staan, maar ouders en 
gemeente laten hier wel een 
steek vallen.
A. Wassenaar, Van der 
Waalslaan 36, Heemstede

INGEZONDEN

Lezing Maya-
beschaving
Heemstede - Vrouwen van Nu 
nodigt op dinsdagmiddag 14 
april leden en genodigden (ook 
heren) uit voor het bijwonen van 
een prachtige dialezing. De heer 
en mevrouw Abspoel vertellen 

over de Maya-beschaving in de 
benedenzaal van de Pinkster-
kerk aan de Camplaan te Heem-
stede. Aanvang 14.00 uur. Be-
langstellenden betalen 2,50 eu-
ro entree.
Op woensdag 22 april brengen 
de dames een bezoek aan het 
Historisch Museum in Haarlem. 
Inl. 5280340.

ge Heemstedenaar, een bekende 
van de politie. Hij had niets ge-
stolen uit de geparkeerde auto 
maar was wel in het bezit van een 
navigatiesysteem dat hij uit een 
andere auto had gestolen. De 
verdachte is meegenomen naar 
het bureau. Daar heeft hij poli-
tiemensen bedreigd en beledigd. 
De man is ingesloten. De politie 
onderzoekt hoeveel inbraken in 
auto’s hij dit keer op zijn kerfstok 
heeft. Tegen de man wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.
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Heemstede en de crisis

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

De avond werd ingeleid door 
Gijs Oskam medewerker bij de 
Vereniging Nederlandse Ge-
meenten. Het viel op dat deze 
belangenclub van gemeenten 
zelf geen voorstellen doet om 
eens in het eigen gemeentelijke 
vlees te snijden..
Aan de negatieve kant voorspel-
de Oskam dat de Rijksuitkering 
wel eens kan verminderen, tenzij 
het Rijk meer gaat uitgeven. Stij-
gen de rijksuitgaven dan stijgen 
de uitkeringen uit het gemeen-
tefonds mee. Niet zo vreemd dat 
zij daarom vragen om een extra 
investeringsimpuls vanuit Den 
Haag. De (bouw)grond zal min-
der waard worden, sponsoren 
voor de sport zullen afhaken en 
er zal minder geld komen voor 
stimuleringsmaatregelen.

Voordelen ziet de VNG door la-
gere bouwkosten, besparin-
gen bij aanbestedingen en het 
gemakkelijk opvullen van ge-
meentelijke vacatures. De VNG 
vraagt het Rijk om niet te be-
zuinigen op de uitgaven, meer 
ruimte voor investeringen, te-
korten toe te staan, minder con-
trole op de eigen huishouding 
en tenslotte het mogen verho-
gen van de OZB. De reactie van-
uit de Heemsteedse politiek wa-
ren verschillend. De VVD pleit-
te om te blijven investeren in de 
bouw. De liberalen willen in te-
genstelling tot de VNG de OZB 
juist verlagen of bevriezen. Het 
CDA verwacht structurele be-
zuinigingen op het gemeente-
fonds, bezuinigen in Heemstede 
willen zij nu nog niet. Ook de al 
geplande investeringen in 2009 
en 2010 moeten doorgaan, zoals 
de reconstructie van de Binnen-
weg. De PvdA wil juist de OZB 
optrekken, maar deden vooral 
een beroep op de andere partij-
en af te stappen van hun eigen 
stokpaardjes.

Winkelierster Mariska Kaptein 
had de indruk dat de omzet-
verliezen bij de één groter wa-
ren dan bij de ander. In haar ei-
gen zaak merkte zij in septem-
ber 2008 al een lichte teruggang 
in de bestedingen. Zij riep de 
politici op om de renovatie van 
de Binnenweg zo snel moge-
lijk af te maken. Zet maar extra 
ploegen in zodat de winkeliers 
zo kort mogelijk hinder onder-
vinden. Maas (PvdA) was voor 
marktwerking, alleen de ster-
ke zaken blijven over. Het CDA 
steunde het voorstel om haast 
te maken met de renovatie. De 
VVD wilde zich focussen op het 
parkeren want zonder voldoen-
de parkeerplaatsen geen ge-
zond winkelbestand.

De heer Limburg, van het gelijk-
namige reisbureau, kwam met 
het idee om de gemeente een 
rol te geven in het herstellen 
van het vertrouwen van de con-
sument. Kom ook met energie-
maatregelen hield hij de aanwe-
zigen voor.
De VVD gaf wederom de garan-
tie dat zij de belastingen niet wil-
len verhogen en wilde meewer-
ken aan een plan om vacatures 
bij Heemsteedse bedrijven op de 
gemeentelijke site te plaatsen. 
Het verhogen van de OZB wilde 
de PvdA uitsmeren over een pe-
riode van vier jaar. De socialis-
ten willen arbeid verder subsidi-
eren. Christa Kuiper (wethouder 
financiën) deed ook een duit in 
het zakje door te zeggen dat de 
gemeentelijke investeringen in 
2009 en 2010 gewoon door zul-
len gaan. Het CDA vond uitein-
delijk ook dat zij nu de belasting 
liever niet wil verhogen.

Casca merkte dat de kinder- 
opvang in aantallen aan het 
teruglopen is en wil uiteraard de 
geboden voorzieningen op peil 
houden. De PvdA wil gemeen-
telijk bezit verkopen en de gel-
den investeren in het Wilhel-
minaplein. Elan wonen bemerk-
te nog geen betalingsachter-
standen bij hun huurders. Een 
schande vonden zij het dat de 
banken bij het verstrekken van 
leningen niet 0,2% maar 1,5% 
opslagrente rekenden. Waar-
op de zaal vermoedde dat de 
banken aan kartelvorming de-
den. Heemstede en de inwoners 
zullen de crisis wel overleven 
al zal het hier een daar pijn 
doen. 
Eric van Westerloo

Helaas is vorige week niet het 
volledige verhaal geplaatst. Met 
excuses van de redactie.

Rob Elsinger exposeert bij 
Peter Grajer Makelaars
Heemstede – Helaas is vorige 
week in het redactionele stuk 
rondom de expositie van Rob 
Elsinger niet gemeld waar zijn 
werk te zien is.

De tentoonstelling met reliëf-
schilderijen is te bekijken bij 

Peter Grajer Makelaars op het 
kantoor aan de Raadhuisstraat 
67 in Heemstede. De werken 
hangen daar tot en met 26 ju-
ni 2009. Tel. 023-5474645. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrij-
dag 8.30 tot 17.30 uur en zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur.

Cultuurhistoricus bij Trefpunt Heemstede
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 7 april zal de cultuurhisto-
ricus drs. Bertus Bakker voor 
het Trefpunt Heemstede een le-
zing houden over het onderwerp 
“Openbaar Kunstbezit; Het ver-
haal van een populaire radio- te-
levisieserie”.
Het indertijd populaire tv.-pro-
gramma Beeldenstorm van 
Henk van Os kent een illuste-
re voorganger in de tv.-loze ja-
ren 50 van de vorige eeuw, na-
melijk de radiocursus Open-
baar Kunstbezit. Elke maandag-
avond luisterden talloze landge-

noten met een kleurenplaat van 
een kunstwerk op schoot naar 
een deskundige toelichting van 
tien minuten door een vooraan-
staand cultuurhistoricus en/of 
museumdirecteur van ons land. 
Begin jaren zestig verscheen de 
cursus op de beeldbuis, maar 
moest de concurrentie aanbin-
den met het veelbekeken pro-
gramma Kunstgrepen van Pierre 
Jansen. Dat leidde over en weer 
tot boeiende confrontaties. Het 
doel van Openbaar Kunstbe-
zit was de kunstzinnige vorming 
van het hele volk dat zelfs werd 

aangemoedigd door het Konink-
lijk Huis. Een gevormd kunstkij-
ker zou vaker naar het museum 
gaan, zou zelfs een gelukkiger 
mens worden. Wat kwam er zo-
al van dit nobel streven terecht? 
In de lezing wordt de boeiende 
historie verteld aan de hand van 
lichtbeelden van kunstwerken 
die in de cursus aan bod zijn ge-
komen.
U bent van harte welkom op de 
Trefpuntmiddag die om 14.00 uur 
begint en plaatsvindt in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan.
Entree 2,50 euro.

Met Waterlands weelde kalfsvlees

Heerlijk recept van
Slagerij Van der Werff 
Heemstede – Heeft u al een 
idee wat u tijdens de Paasdagen 
op tafel tovert? Een smakelijk 
recept is ongetwijfeld ‘Kalfs-
schnitzels met pasta, tomaten-
saus en ei’. U haalt het kalfsvlees 
bij Slagerij van der Werff, het be-
kende adres aan de Glipperdreef 
121, naast de Spar. Het team van 
Van der Werff adviseert u hoe u 
het beste vlees kunt bereiden. 
Zij op hun beurt presenteren al-
leen het beste vlees. Vlees met 
keurmerk. Het Waterlands kalfs-
vlees bijvoorbeeld. Dit is afkom-
stig uit Waterland. Het keurmerk 
Waterland staat garant voor een 
gecontroleerde herkomst, na-
tuur- en diervriendelijkheid.

Het Waterlant’s Weelde vlees is 
vlees dat op natuur- en dier-
vriendelijke wijze gefokt is. Dit 
vlees is afkomstig van de krui-
denrijke veenweiden uit Water-

land dat zorgt voor een unieke 
en ouderwets lekkere smaak.

En dan nu het recept voor over-
heerlijke kalfsschnitzels voor 
vier personen. Wat haalt (of 
heeft u al) u in huis? Allereerst 
vier kalfsschnitzels, daarnaast:
- 1 eetlepel olijfolie, - peper - 
witte tagliatelle (pasta), - 6 po-
modori tomaten ontveld in ko-
kend water, - 1 scheutje olijf-
olie, 2 sjalotten, - 1 dl witte wijn, 
1 theelepel suiker, 4 eetlepels 
tomatenpuree, - 1 theelepel 
balsamico azijn, - zout en peter, 
1 eetlepel kappertjes, 1 hard-
gekookt ei, 4 eetlepels gehakte 
zwarte olijven.

En dan nu aan de slag. Hak de 
sjalotjes fijn en fruit ze licht in 
olijfolie. Voeg de tomatenpuree 
toe. Snijd de tomaten in vier de-
len, haal het zaad weg en snijd 

ze in stukjes. Voeg de helft van 
de stukjes toe aan de saus en 
laat het geheel zachtjes inko-
ken. Kook de pasta in 3 minuten 
en giet die af. Verwarm een grill-
pan en wrijf de schnitzels in met 
olijfolie en peper. Grill het vlees 
in de matig hete grillpan onge-
veer 1 minuutje om en om (met 
ruitjespatroon). Leg het vlees op 
een warm bord. Breng de pas-
ta op smaak met zout en peper 
en verdeel de tagliatelle over de 
borden. Voeg de rest van de to-
matenstukjes aan de saus toe. 
Laat de saus nu niet verder ko-
ken. Schep de tomatensaus om 
de pasta heen. Zout de kalfs-
schnitzels licht, snijd ze in twee-
en en leg ze op elkaar op de 
pasta. Lepel daarna de hardge-
kookte eikruimels over de saus 
en bestrooi het geheel met ge-
hakte zwarte olijven. Klaar is uw 
werk! Smakelijk eten.

Het team van Slagerij van der Werff staat volledig achter het smakelijke vlees van ‘Waterland’.



Heemstede – Het elektrisch aangedreven pontje (op zonne-
panelen) ‘de Stroomboot’ gaat alweer het 11e vaarseizoen 
in. Via de Ringvaart maakt het een verbinding tussen het 
Theehuis Cruquius en de ZuidSchalkwijkerweg in Haarlem. 
Het pontje sluit goed aan op de lokale fiets- en wandelrou-
tes en is toeganglijk voor mindervaliden en rolstoelen. Het 
vaarseizoen loopt van woensdag 1 april t/m woensdag 30 
september, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. Op zondag 5 
april zal de “Spaarnetown Jazzband” een muzikale omlijs-
ting verzorgen. Door subsidie van de gemeente Haarlem, 
sponsors en donateurs is de overtocht gratis! Bezoek ook 
eens de website: www.xs4all.nl/~hvanzon/index.html 

pagina 8 de Heemsteder  - 1 april 2009

Moeders voor Moeders
Minder zwangeren…. minder urine
Heemstede – Nu de economie 
slechter draait, stellen veel vrou-
wen hun kinderwens uit. De or-
ganisatie Moeders voor Moe-
ders voelt de gevolgen van de 
dalende bevolkingsgroei. Er zijn 
minder zwangeren en dus is er 
minder urine. 

Tijdens de eerste vier maanden 
van de zwangerschap maakt 
het lichaam van een zwange-
re vrouw in ruime mate het hor-
moon hCG aan. Het grootste 
deel verlaat als afvalstof het li-
chaam via de urine. Van dit hor-
moon kan echter een genees-
middel worden gemaakt dat in 
te zetten is bij behandelingen 
die de vruchtbaarheid bevorde-
ren.  Tegenwoordig heeft één op 
de zes paren problemen zwan-
ger te worden. Artsen maken bij 
vruchtbaarheids-behandelingen 
onder andere gebruik van medi-
cijnen die het hCG-hormoon be-
vatten. Deze medicijnen spelen 

een rol bij het stimuleren van de 
eisprong (ovulatie). 
Om die medicijnen te kun-
nen maken, is er veel urine no-
dig. Miljoenen liters urine leve-
ren slechts een paar gram van 
het unieke zwangerschapshor-
moon op. En daar stapt Moeders 
voor Moeders in. In bijna het he-
le land zamelt Moeders voor 
Moeders urine in van zwange-
re vrouwen. Voor Heemstede en 
omstreken probeert informatri-
ce Saskia Plaatsman zwange-
re vrouwen te werven die ande-
ren willen helpen ook moeder te 
worden. 

‘’Aanmelden is mogelijk vanaf de 
dag dat je zwangerschap vast-
staat”, aldus Saskia. ‘’Ik breng 
een thuisbezoek en doe een 
testje om te bepalen of je uri-
ne voldoende van het hCG-hor-
moon bevat. Is deze test posi-
tief, dan kan je urine vanaf dat 
moment opgevangen worden. 

Moeders voor Moeders zorgt 
voor een handige opvangkan en 
een tweetal kratten met elk vier 
flessen. Genoeg om elke dag 
een nieuwe fles te gebruiken’’. 
Zwangere vrouwen kunnen zich 
aanmelden tot en met de elf-
de week van de zwangerschap. 
Meedoen kan vanaf de zesde tot 
en met de zestiende week. Vrou-
wen die meedoen aan de inza-
meling van Moeders voor Moe-
ders krijgen een aantal attenties 
van de organisatie. 

Saskia: “Ik hoop veel zwangeren 
te kunnen motiveren in het be-
gin van hun zwangerschap mee 
te doen. Mocht je nog meer in-
formatie willen alvorens je je op-
geeft, dan kan dat uiteraard al-
tijd, zonder verdere verplichtin-
gen.” Zie www.moedersvoor-
moeders.nl voor meer informa-
tie. Direct contact opnemen met 
informatrice Saskia Plaatsman 
kan ook: tel. 023-5374449.

Klassiek kamermuziekconcert 
bij De Geestgronden
Bennebroek - Op donder-
dag 2 april, om 12.30 uur, vindt 
bij De Geestgronden een con-
cert plaats. Het betreft een klas-
siek kamermuziekconcert, dat 
in nauwe samenwerking met 
Stichting Muziek In Huis wordt 
georganiseerd. 
Het ensemble Duo Plus, be-
staande uit Robert Bekkers - gi-
taar, Anne Ku - piano, zal een 
gevarieerd programma bren-
gen met werken van o.a. Vivaldi, 
Bach, Mozart, Hummel en Rodri-
go. Het programma duurt 45 mi-

nuten. De locatie is op Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek.
Piano en gitaar, de twee popu-
lairste instrumenten met een au-
tonoom repertoire. Ook vaak af-
zonderlijk gehoord als begelei-
ding van melodie-instrumen-
ten. Het is dan ook met recht 
dat beide instrumenten hun ei-
gen unieke plek binnen de mu-
ziekwereld hebben. Samenge-
voegd vormen zij een combina-
tie die echter een geheel nieuwe 
en verrassende wereld van klank 
en expressie laat ontstaan.

Lenteconcert Heemsteeds Philharmonisch Orkest
Heemstede - Zondagmid-
dag 5 april om half vier geeft 
het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest een Lenteconcert 
in de Bavokerk in Heemstede. 
Voor de pauze wordt de Ou-
verture Rosamunde van Schu-
bert gebracht en de Rococo-va-
riaties voor cello en orkest van 
Tsjaikovski. Solist hierbij is Ste-
ven Bourne, die diverse 1e en 
2e prijzen won op internationa-
le concoursen en die als Ne-
derlandse finalist deelnam aan 
het Eurovision Young Musicians 
Gala. Na de pauze Symphonie 
nr 4 van Schumann. Het orkest 
staat onder leiding van Dick 
Verhoef. Heemstedenaren kon-
den hem al eerder zien op het 
Slotgrachtconcert waar hij het 
orkest met grote dynamiek leid-
de. Ook het concert in de Bavo, 
zomer 2008, ontlokte veel en-
thousiaste reacties. Inmiddels 
is Dick Verhoef vaste dirigent. 

Het Haarlems Dagblad schreef 
over het Kerstconcert:  Verhoef 
weet hoe hij een sfeer moet op-
roepen en hoe hij een muzikaal 
verhaal kan opbouwen. Het ge-
zelschap produceert onder zijn 
leiding een mooi gebalanceerd 

geluid. De Zandvoortse Courant 
noemde hem bij het nieuwjaars-
concert een enthousiast inspi-
rator. Kortom, bezoek dit Lente-
concert. Kaarten zijn aan de zaal 
verkrijgbaar à 15 euro (65+ en 
CJP 12,50 euro).

De Stroomboot gaat weer varen!

Snackbar-eigenaar bedreigd
Heemstede - Politieagenten hielden dinsdag 24 maart omstreeks 
21.00 uur een 22-jarige Heemstedenaar aan in een snakbar aan de 
Glipperdreef. Hij bedreigde de snackbarhouder en weigerde de zaak 
te verlaten. De verdachte is voor verhoor overgebracht naar het poli-
tiebureau en vervolgens na verhoor heengezonden. Er wordt proces-
verbaal tegen hem opgemaakt.

De Stille Week en dan...Pasen!
Bennebroek - De Stille Week, 
van 6 tot 12 april,  gaat aan het 
Paasfeest vooraf. 
In het Trefpunt in Bennebroek 
wordt er in de week voor Pasen 
intens toegeleefd naar dit feest.
Alle avonden staan de deuren 
open. Op maandag-, dinsdag- 
en woensdagavond  zijn er kor-
te vespers. 
Op Witte Donderdag zal de 
maaltijd van de Heer gevierd 
worden.
De cantorij zal op Goede Vrijdag 
medewerking verlenen.
Al deze diensten beginnen om 
19.30 uur, behalve maandag-
avond: 19.00 uur!

Op Stille zaterdag zal de viering 
geleid worden door dr. Aad van 
Egmond, ook dan met medewer-
king van de cantorij. Deze dienst 
begint om 21.00 uur en dan zal 
na het donker het licht van Pa-
sen ontstoken worden.
En de volgende dag is het écht 
Pasen. Ds. Jolien Nak leidt de 
dienst die om 10.00 uur begint 
en de trompettist Timo de Vries 
zal de zang begeleiden. 
Iedereen is heel hartelijk wel-
kom. Op Paasmorgen is veel 
ruimte en aandacht voor de kin-
deren. De Protestantse kerk ‘het 
Trefpunt’, ligt aan het Akonieten-
plein in Bennebroek.



Puzzelwinnaars gaan lekker eten
Heemstede – De maart-puzzel van ‘de Heemsteder’ is door ve-
len goed opgelost. De kruiswoordpuzzel gaf na het invullen van de 
juiste vakjes het woord ‘lieveheersbeestje’ prijs. Uit de stapel in-
zenders is de briefkaart van de heer en mevrouw Huijser, woon-
achtig aan het Merwedeplantsoen, getrokken. Afgelopen zaterdag 
kregen zij hun gewonnen prijs thuis bezorgd: een waardecheque 
van 50 euro om te dineren bij restaurant De Tulp. Deze prijs werd 
beschikbaar gesteld door ‘de Heemsteder’. 

Dief heeft 
verzorging nodig
Heemstede - Personeel van een 
supermarkt aan de Blekersvaart-
weg betrapte zaterdagmiddag 
28 maart rond 14.00 uur een 54- 
jarige Amsterdammer op de 
diefstal van een groot aantal ver-
zorgingsartikelen ter waarde van 
bijna 190 euro. De man is aange-
houden en overgedragen aan de 
politie. De verdachte bleek een 
veelpleger die vanwege zijn ve-
le diefstallen nog twee jaar voor-
waardelijke gevangenisstraf had 
staan. Er is ook dit maal pro-
ces-verbaal tegen de man op-
gemaakt en hij kan het uitzit-
ten van zijn voorwaardelijke straf 
tegemoet zien. 

Heemstede - Muziektheater-
maker Anita van Soest brengt op 
de prachtige teksten van haar 
zelf en Boris van den Wijgaard, 
schrijver en theatermaker, Clara 
Wieck tot leven. Clara Wieck de 
vrouw van de beroemde compo-
nist Robert Schumann. Onder-
steund door pianiste Nettie Krull 
geeft Anita van Soest een kijkje 
in het turbulente leven van Cla-
ra en haar huwelijk met Robert. 
Clara Wieck moeder van zes kin-
deren, beroemd en bejubeld pi-
aniste én componiste. Zij was de 
grootste van haar tijd. In de 19e 
eeuw was het niet eenvoudig 
om een omvattende carrière op 
te bouwen en in stand te hou-
den naast een groot gezin en 
een man die ook al in de schijn-
werpers stond. Te midden van 
dit alles was daar haar andere 
grote liefde, Johannes Brahms. 
Een intrigerende vrouw wiens 
leven tot op de dag van vandaag 
tot de verbeelding spreekt. Geen 
wonder dat er (muziek)theater 
over Clara wordt gemaakt! En 

zo is Clara een kleine twee eeu-
wen later nog steeds de inspira-
tiebron en muze die ze bij haar 
leven was. Dinsdag 7 april  om 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 17,50 eu-
ro/ 15,00 euro. Reserveren 
kaarten 06-13133626 of www. 
podiumoudeslot.nl. Indien voor-
radig aan de zaal.

Heemstede - Tangokwartet Tan-
go Rosa Rio gaf tijdens de open 
dag 2008 van het Podium Oude 
Slot een voorproefje van de ge-
zamenlijke passie voor het con-
certrepertoire van Astor Piazzol-
la en andere Argentijnse tang-
omuziek. Op donderdag 9 april 

is dit tangokwartet weer in Het 
Oude Slot te horen en te beleven 
met het concertprogramma ‘Pi-
azzolla:a portrait in music’. In dit 
spetterende programma wordt 
het leven van Astor Piazzolla tot 
klinken gebracht met zowel veel 
van zijn eigen werk als de tan-

gomuziek die zijn leven omlijst. 
Deze muziek vraagt het uiterste 
van musici waarbij een gede-
gen klassieke basis onmisbaar 
is. De prachtige muziek van As-
tor Piazzolla heeft een belangrij-
ke plaats veroverd in de klassie-
ke muziek. Zijn stukken worden 
wereldwijd door de meest uit-
eenlopende ensembles uitge-
voerd. Piazzolla bracht de tang-
omuziek die voorheen alleen in 
salons en op straat te horen was 
naar het concertpodium waar 
deze inmiddels niet meer weg 
te denken is. De muziek wordt 
afgewisseld met een verhalen-
de uitleg waardoor het publiek 
wordt meegevoerd in de wereld 
van de tango…….in een zinde-
rende voorstelling! Met  Marieke 
de Bruijn, viool, Jacqueline Ede-
ling, Bandonéon, Pauline Post, 
piano en Suze Stiphout, contra-
bas. Donderdag 9 april om 20.15 
uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 17,50 euro/ 15,00 
euro. Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. Indien voorradig voor het 
concert aan de zaal.

‘Wereldmuziek’ van Tango Rosa Rio 
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Open dag Woongroep Wel-Licht
Heemstede - De senioren-
woongroep Wel-Licht houdt a.s. 
zaterdag 4 april een open mid-
dag. Van 2 tot 4 uur is iedereen 
welkom om informatie te ont-
vangen over wat het groepswo-
nen inhoudt en de groepsruimte 
te bekijken. Ook flats mogen be-
zichtigd worden. De woongroep 

van 60-plussers woont nu 9 jaar 
tot volle tevredenheid van de be-
woners, die ieder hun eigen flat 
hebben. Wie binnenloopt wordt 
verwelkomt met een kopje kof-
fie of thee. Adres: Duin en Vaart 
3 (tegenover Kennemerduin aan 
de Herenweg, bel op groeps-
ruimte).

Heemstede - De Australische 
Claire Edwardes is een internati-
onaal geroemd slagwerkster en 
percussionist. Claire heeft zich 
toegelegd op de uitvoering van 
hedendaagse muziek. Op zon-
dag 5 april treedt Edwardes, op 
uitnodiging van het PodiumOu-
de Slot, op in Heemstede. Clai-
re staat bekend om haar krach-
tige, persoonlijke en geënga-
geerde pre-sentaties. Haar op-
tredens zijn vitaal, enthousiast, 
energiek en uiterst gevoelig. Het 
slag-werk als ‘instrument’ heeft 
in de afgelopen honderd jaar 
een enorme expansie en eman-
cipatie doorgemaakt. De diversi-
teit van het instrumentarium en 
het grote spectrum van klank en 

ritme vraagt van de beoefenaars 
het uiterste aan behendigheid 
en inlevings-vermogen: met als 
resultaat nieuwe werelden van 
klank en kleur! Deze internati-
onaal georiënteerde en buiten-
gewoon getalenteerde muzikant 
treedt op  in het Oude Slot in 
een programma waar de magie 
van het slagwerk in een variëteit 
van instrumenten en repertoire 
ten volle kan worden beleefd. 
Zondag 5 april om 20.15 uur 
in Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 17,50 euro/ 15,00 
euro.  Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl.  Indien voorradig aan 
de zaal.

Claire Edwardes op Slagwerk en percussie

Clara Wieck presenteert 
solotoneel in Oude Slot

Poppentheater presenteert 
Sjaak en de Bonenstaak
Regio - Sjaak klimt in de bonen-
staak en is de vervelende reus te 
slim af! Weet u nog hoe het was 
vroeger? Samen met het hele 
gezin naar de toverlantaarn kij-
ken! Ouderwets gezellig! Dit be-
kende volkssprookje wordt op-
gevoerd met prachtige scha-
duwpoppen. De sprankelende 
pianomuziek is gecomponeerd 
door Renate Jörg en de gees-
tige tekst is geschreven door 
Asker Mulder.

“Sjaak en de bonenstaak” is 
geschikt voor kinderen vanaf 
4 jaar, maar ook volwassenen 
zullen genieten van deze span-
nende en grappige voorstelling.
Te zien 4 en 5 april bij Poppen-
theater de Zilveren Maan  in de 
Aardappelkelder op het Land-
goed Elswout te Overveen.
Info en reserveren via telefoon:  
06-22946290.
www.poppentheaterdezilveren-
maan.nl
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Cursus Babymassage
Heemstede – Voor ouders/ver-
zorgers met een baby van twee 
tot tien maanden start op don-
derdag 9 april de cursus baby-
massage volgens de Shantala 
methode.

Babymassage is een leuke acti-
viteit om met de baby in contact 
te zijn. De ouder/verzorger leert 
de lichaamstaal van het kind 
aan te voelen en is daardoor be-
ter in staat de lichamelijke ont-
wikkeling te volgen. Bovendien 
kan het toepassen van massa-
ge zeer effectief zijn bij onrusti-

ge (huil)baby’s of baby’s die last 
hebben van buikkrampjes.

De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten van anderhalf uur en 
start steeds om 9.30 uur.
Locatie: wijkgebouw Zorgba-
lans/Thuiszorgwinkel, Lieven de 
Keylaan 7, Heemstede.
Leden van het Servicepaspoort 
krijgen korting. Voor meer in-
formatie/aanmelding kan con-
tact worden opgenomen met 
het Servicepaspoort, 023 – 8 918 
440. Informatie is ook te vinden 
op www.servicepaspoort.nl.

Samen Eten
Het thema voor het jaar 2009 is ‘muziek’.
Samen Eten met een keuze voor een land, 
met een menu en muziek uit het betreffen-
de land. Voor de maand april is de keus ge-
vallen op Griekenland Het menu is als volgt:
Choriatki (gemende Griekse salade), Tzatziki 
(yoghurt met knofl ook), Moussaka (stoofschotel 
met o.a.aubergines), souvlaki (rundvlees spies) 
en het nagerecht is een overheerlijke baklava 
(bladerdeeg met honing en noten). De maaltijd 
wordt besloten met een kopje koffi e of thee.
Op dinsdag 28 april  is men vanaf
12.30 uur van harte welkom. 
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn vanaf 3 maart 
tot en met 21 april verkrijgbaar bij de receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede. 

Extra! Voorjaarstochtjes met de KO-Bus
Om vast in de stemming te komen voor de zo-
mertochtjes organiseert Welzijn Ouderen 
Heemstede twee voorjaartochtjes.
Op woensdag 8 april wordt een bezoek ge-
bracht aan De Keukenhof. 
Dit uitstapje is bedoeld voor 55-plussers die 
goed ter been zijn. 
De kosten zijn, inclusief entree en koffi e met 
gebak, 30 euro per persoon.
Voor ouderen die minder goed ter been zijn is 
de  Bollentocht op woensdag 22 april een prima 
gelegenheid om de bollenpracht te bewonderen.
Vanuit de KO-Bus kan men de kleurrijke ‘ta-

pijten’ van bollenvelden bewonderen. Het kopje 
koffi e met gebak wordt, als het weer het toe-
laat, op een terras genuttigd.   Prijs per per-
soon is 17 euro.
Betaling van beide tochtjes gaat d.m.v. een één-
malige machtiging, verkrijgbaar op kantoor.
De KO-Bus rijdt ‘van deur tot deur’. Vanaf 
12.30 uur gaat de KO-Bus rijden en rond 17.00 
uur is iedereen weer thuis. In de bus is plaats 
voor 7 personen. Bij voldoende deelname wordt 
een tweede bus ingezet.
Voor informatie en/of opgave kan men contact 
opnemen met WOH, telefoon 023-528 85 10.

Zomertochtjes 2009 met de KO-Bus
Onbezorgd even een middag genieten van de 
omgeving, steeds weer een ander stukje van 
Noord- of Zuid-Holland.
De tochtjes zijn elke woensdagmiddag van be-
gin mei tot eind september. 
Tijdens de rit is er altijd een stop voor een kop-
je koffi e of thee met gebak, dit is bij de prijs 
inbegrepen. 

In de maand mei zijn de volgende tochtjes:
06 mei Volendam € 19,00
13 mei   Waterleidingduinen* €  17,00 
20 mei Gooi & Vechtstreek €  19,00
27 mei   De Amstel  € 19,00

*Extra aandacht voor de waterleidingduinen: 
waar anderen alleen mogen wandelen en/of 
fi etsen mag de KO-Bus rijden. WOH heeft een 
speciale vergunning voor tochtjes in het duin-
gebied.

Voor opgave, folders met het programma en in-
schrijfformulier kunt u bij de SWOH terecht.

Kantoorvrijwilligers
Voor de dinsdagmiddag zoeken wij een enthou-
siaste vrijwilliger voor het aannemen van de 
telefoon en licht administratief werk.

Wat biedt WOH de vrijwilligers?
Men gaat samenwerken met leuke collega’s in 
een goede en gezellige werksfeer. Er wordt  
begeleiding geboden door een beroepskracht. 
Voor meer informatie kan contact worden op-
genomen met WOH, Willie Chermin, 
tel: 528 85 10.

Fietsen in mei
Dinsdagmiddag 19 mei kan men vast noteren in 
de agenda. De hele middag staat in het teken 
van de fi ets bij WOH. De politie geeft informa-
tie over de verkeersregels. Een fysiotherapeut 
geeft balansoefeningen naast en op de fi ets en 
vrijwilligers van WOH controleren de fi ets. De 
e-bike is te bewonderen.

Het Overbos
Op zondag 26 april om 15.00 uur is er een 
Kienmiddag in de Tuinzaal van Het Overbos
Dinsdag 28 april van 10.00-12.00 uur kan men 
terecht voor een rollator keuring in de Passa-
ge, Burgemeester van Lennepweg 35, 
telefoon 023-892 89 00.

Informatie op de website:
www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten

pijten’ van bollenvelden bewonderen. Het kopje 
koffi e met gebak wordt, als het weer het toe-
laat, op een terras genuttigd.   Prijs per per-
soon is 17 euro.

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn Ou-

deren Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 24, 

Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Daders hadden het voorzien op hoekwoningen

24 Woninginbraken in 
de regio opgelost 
Bennebroek - Met de aan-
houding van drie mannen 
en een vrouw heeft de poli-
tie Kennemerland 24 inbra-
ken in woningen opgelost. 
De verdachten werkten van-
af de zomer van 2008 met el-
kaar samen. Ze hadden het 
voorzien op hoekwoningen 
en hebben voor tienduizen-
den euro’s buitgemaakt. Ze 
opereerden in verschillende 
plaatsen, veelal in de regio 
Kennemerland. Een fl ink aan-
tal gestolen spullen is terug-
gevonden en terugbezorgd 
bij de gedupeerden.

Op 25 januari meldde een op-
lettende getuige dat er was in-
gebroken in een woning te Ben-
nebroek en dat de verdachten 
waren weggereden in een auto. 
Deze verdachten, een 31-jarige 
man uit Den Haag en zijn 23-ja-
rige vriendin konden even later 
worden aangehouden. Ze wa-
ren in het bezit van diverse ge-
stolen spullen. Gezien de werk-
wijze vermoedde politiemen-

sen dat het duo veel meer inbra-
ken had gepleegd. Uit het on-
derzoek kwam naar voren dat ze 
hadden samengewerkt met een
29-jarige Hoofddorper en een
27-jarige IJmuidenaar. De ver-
dachten waren vanaf de zomer 
van 2008 met elkaar op inbre-
kerspad gegaan. De Hagenaar 
en de IJmuidenaar worden ge-
zien als hoofdverdachten. 

In een garagebox die de IJmui-
dernaar had gehuurd troffen 
politiemensen vier grote tas-
sen met gestolen spullen aan. 
Het ging hierbij onder ande-
re om een antieke klok, siera-
den, horloges en veel bankpas-
jes. Aan de hand van deze goe-
deren konden uiteindelijk 24 in-
braken in woningen in Hoofd-
dorp, Haarlem, Heemstede, Ben-
nebroek, Driehuis, Vogelenzang, 
Abbenes, Aalsmeer, Nieuw Ven-
nep, Naaldwijk, Den Haag, Ter 
Aar, Zwaanshoek, Leiderdorp, 
Zandvoort en Badhoevedorp 
aan de verdachten worden ge-
koppeld en opgelost. 

De verdachten reden als het 
donker werd willekeurig door 
woonwijken. De daders hadden 
het vooral gemunt op hoekwo-
ningen. Ze hadden het voorzien 
op kluizen, sieraden, laptops, 
camera’s en andere waardevol-
le spullen. 
Eén dader bleef op de uitkijk in 
de auto om te waarschuwen als 
er iemand aankwam of de au-
to voor te rijden en de buit af te 
voeren. 

Bij een woninginbraak in Naald-
wijk werd een kluis met daarin 
16.000 euro buitgemaakt. Gesto-
len waardevolle spullen werden 
verkocht op de Zwarte Markt en 
bij pandjeshuizen in Amsterdam 
en Den Haag.
De opbrengst is door de Ha-
genaar en de IJmuidenaar ver-
brast. Beide mannen zijn drugs- 
en gokverslaafd. Zij zitten nog 
vast, de andere verdachten zijn 
heengezonden.
Doch zij zullen zich nog wel voor 
de rechter moeten verantwoor-
den.
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Zangochtenden bij
              Welzijn Ouderen

Heemstede – Al twintig jaar 
zingen ouderen op de dinsdag-
ochtend liedjes uit de jaren 50-
60 en 70. Ongecompliceerd, 
zonder dirigent en niet meer-
stemmig. Alhoewel een enkeling 
soms probeert er een tweede 
stem in te gooien, ook dat mag.  
Er wordt gezongen in het Ne-
derlands, Engels en Duits, zon-
der eindeloos oefenen of repe-
teren, wel met de begeleiding 
op de piano door Loek van der 
Meer. Iedereen heeft mappen 

waarin de teksten staan, maar 
geen bladmuziek. Hoef je ook 
geen noten lezen te leren. Zin-
gen uit het hart!

Ieder lid van de club mag op zijn 
beurt opgeven welk lied of gen-
re er eerst gezongen wordt. Bij-
voorbeeld countrymuziek, zee-
mansliederen, Engelse of Ame-
rikaanse volksmuziek, ever-
greens. Plezier voor de 30 zan-
gers en zangeressen vanaf 55 
plus, die de laatste maanden 

wat leden zijn kwijtgeraakt door 
langdurige zieken.  
Voorzitter Dick van Leeuwen 
zag graag wat nieuwe gezich-
ten komen en dan vooral man-
nen. U kunt elke dinsdagoch-
tend binnenlopen bij WOH, 
Welzijn Ouderen Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24.  Een 
zangcarrière is niet nodig om in 
te stappen. U kunt bellen naar 
nr. 023- 5442260 of Loek van der 
Meer, 023- 5284495.  
Ton van den Brink

Leven in het hier en nu
Informatiebijeenkomst 

over ‘mindfulness’
Regio -  Op 4 april is er een in-
formatiebijeenkomst in Dorps-
huis de Driehoek over Mind-
fulness. We leven in een veel-
eisende tijd waarin voor veel 
mensen energie gaat zitten in 
stress, piekeren, angst of pijn. 
Dit kan leiden tot overmatige 
vermoeidheid, slaapproblemen, 
spierspanningen, hoge bloed-
druk, gevoelens van onrust, ir-
ritatie of niet meer kunnen ge-
nieten. Vaak handelen we op 
de automatische piloot terwijl 
onze geest bezig is met zaken 
uit het verleden of vooruit loopt 
op de toekomst. Het gaan her-
kennen van gewoontepatro-
nen in ons denken, spreken en 
handelen schept ruimte om te 
kunnen kiezen voor meer heil-
zame reacties.

Mindfulness is de kunst van het 
met aandacht aanwezig zijn in 
het hier en nu, zonder daar een 
oordeel over te hebben. In een 
mindfulnesstraining krijgt men 
handvatten aangereikt om ef-
fectief om te gaan met stress 
en gezondheidsklachten. De 
methode combineert oosterse 
meditatie- en yogatechnieken 
met moderne westerse psy-
chologie. 
Deze training werd in 1979 
onder de naam Mindfulness 
Based Stress Reduction ont-

wikkeld door Dr. Jon Kabat-
Zinn, van de universiteit van 
Massachusetts (USA). Hij on-
derzocht de invloed van stress 
op lichaam en geest en ont-
wikkelde deze stressreduc-
tie cursus die sindsdien aan 
veel wetenschappelijk onder-
zoek is onderworpen. Dit on-
derzoek heeft aangetoond dat 
deze cursus effectief is bij tal 
van lichamelijke en geestelijke 
klachten. 

De training is geschikt voor 
iedereen die de kwaliteit van 
zijn leven wil verbeteren. De 
mindfulnesstraining is een 
acht-weekse cursus waarin tal 
van oefeningen worden gedaan 
en informatie wordt gegeven 
over onder andere stress, gren-
zen, aandacht en communica-
tie. Er start een nieuwe training 
op woensdagochtend 13 mei in 
Dorpshuis de Driehoek. 
Voor aanmelding en informa-
tie: www.praktijklotus.nl of 
0255-577414, Titia van Rootse-
laar. Op 4 april geeft  trainster 
Titia van Rootselaar een infor-
matiebijeenkomst van 14.00 tot 
15.30 uur in de Driehoek aan 
de Driehuizerkerweg, achter de 
jan Campertschool in Driehuis.
Deze bijeenkomst is kosteloos. 
Aanmelden voor deze middag 
via 06-41281590.

Paasexpositie in Museum-
boerderij Jan Makkes
Regio – Rondom Pasen is er 
weer een speciale tentoonstel-
ling in de Museumboerderij (Jan 
Makkes). Deze opent op zater-
dag 4 april en is tot en met zon-
dag 19 april dagelijks te bezoe-
ken van 11.00 tot 18.00 uur.
De bekende en gepassioneerde 
kunstenaar Jan Makkes (1935-
1999) liet veel werk na. Hij haal-
de inspiratie uit zijn reizen, maar 
schilderde ook graag in zijn ge-
liefde haven van IJmuiden. Bloei-
ende boomgaarden, kleurrijke 
landschappen en dorpsgezich-
ten: de collectie die tijdens de 
tentoonstelling te zien zal zijn 

is heel divers. Mooi zijn ook de 
befaamde bloemstillevens, door 
Dries van Agt ooit ‘fonteinen 
van kleur’ genoemd. ‘In kleuren 
zal hij bij ons blijven’ is de titel 
van de videopresentatie over het 
werk en leven van Makkes, die 
tijdens de tentoonstelling te zien 
zal zijn. Ook is dan het boek ‘Jan 
Makkes, een gedreven kunste-
naar’ te koop. De museumboer-
derij ademt nog steeds de sfeer 
van de schilder. Aan de muren 
hangen schilderijen en foto’s van 
zijn ontmoetingen met de groten 
der aarde. Zo ging hij op audi-
entie bij de Paus en had hij ont-
moetingen met onder andere 
Gorbatsjov en Kennedy. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om te 
komen genieten van het werk vol 
passie en mystiek van Jan Mak-
kes. Auteur Peter Dicker zond in 
zijn In Memoriam een wens rich-
ting hiernamaals: ,,Laat de kwast 
niet rusten, laat ook het glas niet 
staan. Houd de verbaasde enge-
len niet bij je werk vandaan. Ook 
engelen hebben lusten, heiligen 
moeten eeuwig bestaan, en God 
in zijn dooie eentje heeft vast 
nog wel een ezel staan.’’ Mu-
seumboerderij Jan Makkes ligt 
aan de Hofgeesterweg 22a in 
Velserbroek en is bereikbaar via 
023-5376227.

Bijensterfte in Kennemerland 
minder erg dan vorig jaar
Heemstede - Vanwege het 
mooie weer van de afgelopen 
periode hebben de imkers in de 
regio Haarlem de balans van de 
wintersterfte onder hun bijen-
volken kunnen opmaken. Afge-
lopen jaar was ruim 80% van alle 
bijenvolken dood. Hiermee was 
Haarlem een van de zwaarst ge-
troffen gebieden van Nederland. 
Dit jaar lijkt het percentage do-
de bijenvolken op ongeveer 40% 
uit te komen. Dit blijkt uit een 
eerste vluchtige inspectie door 
de bijenhouders. Als voornaam-
ste oorzaak van de bijensterfte 
wordt de varroa-mijt genoemd. 
Door de aanwezigheid van de-
ze parasiet wordt een bijenvolk 
ziek en is het vatbaar voor aller-
lei ziektes met als gevolg dat het 
bijenvolk uiteindelijk overlijdt. 
“Toch zijn er in de regio imkers 
die dit jaar opnieuw alles kwijt 

zijn”, zegt de Heemsteedse im-
ker Pim Lemmers. 
Vorig jaar was hij zelf ongeveer 
driekwart van al zijn bijen vol-
ken (totaal 40 volken kwijt). Dit 
jaar zag de imker in 13 van de 
32 volken de winter niet doorko-
men. “Het lijkt nu wel of de vol-
ken in Bloemendaal en de rand 
van Bloemendaal met Heemste-
de het niet gered hebben”, ver-
volgt Lemmers. Zo zijn nu al zijn 
bijenvolken dood op Landgoed 
Caprera en op het volkstuinen-
complex Buytentwist, allen in 
Bloemendaal. Lemmers: “Geluk-
kig leven alle volken op Kinder-
boerderij ’t Molentje in Heem-
stede wel.” Hier verzorgt de bij-
enhouder in de maanden juni en 
juli weer een aantal demonstra-
ties van het slingeren van ho-
ning, waarbij de kinderen na-
tuurlijk weer mogen helpen. 

MIX-It Disco
Heemstede - Het is weer tijd 
voor de Mix-it Disco bij Casca in 
de Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede. Kom jij op zaterdag 
18 april ook lekker dansen of wat 

drinken en praten met vrienden 
en vriendinnen? Iedereen is wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur. De 
entree, inclusief twee frisdrank-
jes is 5,- euro. Meer informatie: 
Casca: 023-5483828 of plexat@
casca.nl of: www.casca.nl. 

Voorjaar

Het was zo kaal en koud
alom,

Toch kwam de pracht van 
groen en blom

En geur en zachte wind.
Ach, wat genoot ik,

als een kind
Met heel iets nieuws,

zo leek het.

Maar het is er immers 
steeds geweest,

Die pracht van bloesems, 
zoete geuren,

De hand van God die alles 
kleurde,

Zo harmonieus.

W.J. Heemstede

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 

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

Dichtstorten



Expositie 
Kruiswegstaties
Regio - De expositie ‘kruis-
wegstaties’ bestaande uit 14 
penseeltekeningen (kunste-
naar Hanneke Franken) vertelt 
het verhaal van het lijden en de 
dood van Jezus. Hanneke Fran-
ken zoekt de kracht in een en-
kele lijn, in verschillende grijs-
waarden en diktes. Daarmee 
wordt het verhaal tot de essentie 
teruggebracht.

Te lezen zijn tevens teksten van 
Gregory Brenninkmeijer SJ, die 
het lijden van Jezus vertalen 
naar het menselijk lijden van de-
ze tijd.
De expostie is te bezichtigen 
sinds zondag 29 maart en duurt 
nog t/m 13 april (2e Paasdag). 
In principe kunnen belangstel-
lenden de gehele week terecht. 
Openingstijden: 9.00-19.00 uur 
in ‘de Bron’ in het zorgcentrum 
Schalkweide, aan de Floris van 
Adrichemlaan 15, te Haarlem.
Tel. 023-8922900. 

Indische middag in 
Zorgcentrum Schalkweide

Regio - Op zondag 5 april  van 
14.00-16.30 uur vindt de vijf-
de Rumah Ngobrol (gezel-
lig met elkaar praten, spelletjes 
doen) in Zorgcentrum Schalk-
weide plaats. Deze Indisch ge-
tinte zondagmiddag is bedoeld 
voor iedereen die van gezellig-
heid houdt en is mede georga-

niseerd door een groep enthou-
siaste vrijwilligers. Iedere eer-
ste zondag van de even maand 
is er van 14.00-17.00 uur Rumah 
Ngobrol met een wisselend pro-
gramma. De toegang is gratis. 
Zorgcentrum Schalkweide ligt 
aan de Floris van Adrichemlaan 
15 te Haarlem.
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Dierenambulance nog steeds hard nodig

Dieren in nood begrijpen 
niets van een recessie

Van 10.00 tot 16.00 uur is het groot 
feest op de Generaal Spoorlaan 
omdat de Dierenambulance al 
10 jaar vanaf deze plek opereert. 
Het belooft een gezellige dag te 
worden met voor ieder wat wils. 
Uiteraard kunt u informatie krij-
gen over het werk van de die-
renambulance, een kijkje ne-
men in één van de auto’s en tij-
dens een gesprek met de mede-
werkers horen wat zij zoal mee-
maken langs de weg. De Dieren-
bescherming afdeling Haarlem 
& Omstreken en de jeugdgroep 
van de dierenbescherming de 
Kids For Animals hebben een in-
formatiestand. Kinderen kunnen 
zich uitleven op een springkus-
sen of laten schminken. ’s Mid-
dags is een dierenarts aanwe-
zig die al uw vragen op gebied 
van dierenwelzijn zal beantwoor-

den. Ook is er muziek, een rom-
melmarkt, karaoke en nog veel 
meer. 

Collecte
Dieren in nood begrijpen niets 
van een recessie. Zonder uw 
steun kunnen de dierenambu-
lances niet rijden. De jaarlijk-
se collecte ten behoeve van de 
dierenambulance vindt van 6 t/
m 11 april plaats in de gemeente 
Haarlem, in de gemeente Ben-
nebroek van 27 april t/m 2 mei, 
de gemeenten Heemstede en 
Zandvoort van 18 t/m 23 mei en 
in Bloemendaal van 2 t/m 6 ju-
ni 2009.    
Wilt u ook collectant worden? 
Belt u dan even met de coördi-
nator van de dierenambulance, 
mevrouw Dams, telefoonnum-
mer: 023-5491400.

Regio - Op zaterdag 4 april viert de dierenambulance van 
de Dierenbescherming Haarlem & Omstreken het 10-jarig 
jubileum aan de Haarlemse Generaal Spoorlaan.

Schotel met grotesken.

Museumweekend 4 – 5 april 
Verleidelijke kunst in Archeologisch 
Museum Haarlem
Regio - In Haarlem begint de 
‘Gouden Eeuw’ van de Neder-
landse schilderkunst. Hetzelfde 
kan gezegd worden van de Ne-
derlandse faience-industrie. Dit 
speciale sieraardewerk wordt 
ook wel het ‘Haerlems Porceleyn’ 
genoemd en is later meer be-
kend geworden onder de naam 
Delfts aardewerk. Dit ‘Haerlems 
Porceleyn’ dankt haar naam 
aan het feit dat in 1625 een van 
de meest innovatieve Nederland-
se ondernemers in de faience-
industrie, Willem Jansz. Verstrae-
ten, zich in Haarlem vestigde.
Italiaanse voorbeelden brachten 
deze Haarlemse pottenbakker 
op het idee om borden en scho-
tels te maken in speciale vormen 
en met bijzondere afbeeldingen 

van aan de fantasie ontspro-
ten figuren. Hoewel Verstraeten 
zelf nooit in Italië is geweest, is 
het overduidelijk dat de Italiaan-
se cultuur hem erg moet hebben 
aangesproken. Zo zeer zelfs dat 
hij zich vol overgave heeft laten 
verleiden door aan de Renais-
sance gerelateerde versierings-
vormen. 
Een uitgelezen variatie aan bor-
den en schotels die in verband 
gebracht kan worden met het 
atelier van Willem Jansz. Ver-
straeten is in de museumvitrines 
te bewonderen. Met een aantal 
schitterende bruiklenen uit bin-
nen- en buitenland belicht deze 
kleurrijke expositie een belang-
rijke episode uit de 17e-eeuwse 
keramiekcultuur in Haarlem. 

Voor groot en klein zijn er weer 
tal van verrassende speur-, puz-
zel- en kleuropdrachten te doen. 
Het Archeologisch Museum 
Haarlem vindt u aan de Grote 
Markt 18k te Haarlem.
De toegang is gratis! Openings-
tijden: tijdens het museumwee-
kend: van 11.00 uur – 17.00 uur.

Bart Brentjens prominente deelnemer 
mountainbikeclinic DFDS Seaways
Regio - Mountainbikers die op 
zoek zijn naar uitdagende trails, 
anders dan de Alpen, én niet ver 
willen rijden, kunnen terecht in 
Noordoost Engeland. Het Kiel-
der Water & Forest Park is met 
138 km aan gevarieerde routes 
en veel investeringen, een pro-
fessioneel mountainbikegebied 
in wording.. Bart Brentjens, tien-
voudig Nederlands en Olympisch 
kampioen mountainbiken, stap-
te onlangs zelf op de pedalen 
en “teste” het gebied. Brentjens 
verzorgde daarnaast in samen-
werking met DFDS Seaways een 

speciale clinic in Kielder. Maar 
liefst 50 sportievelingen namen 
deel aan de mountainbike cli-
nic in Kielder. Het gros maakt 
regelmatig een mountainbike-
tocht in het buitenland waarvoor 
zij circa 14 uur moeten rijden 
en waren naast het gebied ook 
erg enthousiast over de reis er 
naar toe. Noordoost Engeland is 
dankzij de overtocht met DFDS 
Seaways voor hen een absolu-
te nieuwkomer; niet lang rijden, 
ideaal voor een lang weekend. 
Ook Bart Brentjens uitte zijn 
waardering:  “Na een mooie fer-

ry overtocht vanaf IJmuiden ligt 
net buiten Newcastle in Noord-
oost Engeland een prachtig en 
uitdagend mountainbike gebied, 
in een prachtige natuur, waar-
onder alle omstandigheden per-
fect te biken is. Technisch, maar 
goed te nemen single tracks.”
Door het success van de clinic 
organiseert de cruiseferrymaat-
schappij  speciale mountainbike 
arrangementen.
Per 1 april introduceert DFDS 
Seaways een 4-daagse MTB trip 
naar Otterburn (Kielder). Het ar-
rangement is te boeken vanaf 

Paasactiviteiten voor groot en klein 
bij Albert Heijn in Heemstede
Heemstede – Van 30 maart tot 
14 april staat de Albert Heijn op 
de Blekersvaartweg 57 helemaal 
in het teken van Pasen. Onder 
het motto “ voor de feestdagen” 
vinden er diverse activiteiten 
plaats in de winkel. Op woens-
dag 8 april kunnen de klein-
ste klantjes een paashaaskoek 
komen versieren. Op donder-
dag 9 april kunnen klanten ko-
men proeven van het bijzonde-
re paasarrangement. 

“Ook de kleinste klanten kun-
nen bij ons helemaal in de paas-
stemming komen”, aldus su-
permarktmanager Rick Keur. “ 
Woensdagmiddag 8 april vanaf 
14.00 uur zijn alle kinderen van 
harte welkom om bij de Albert 
Heijn hun paashaaskoek te ver-
sieren met heel veel lekkers. Na 
afloop mogen de kinderen na-
tuurlijk de koek meenemen naar 
huis. Het enige wat zij vooraf zelf 
moeten doen is zich aanmelden 
bij de winkel. Ook hebben we 

in de hele periode voor Pasen 
een paaskuikenspeurtocht in de 
winkel voor kinderen tot en met 
10 jaar. Na afloop levert de inge-
vulde speurkaart een kleurplaat 
en een leuk verrassing op.”
Speciaal voor de feestdagen 
heeft Albert Heijn een bijzonder 
arrangement ontwikkeld. Om 
kennis te maken met het bijzon-
der lekkere paasarrangement, 
organiseert de winkel op don-
derdag 9 april van 16.00 uur tot 
19.00 uur een uitgebreide proe-
verij. Er is veel lekkers te proe-
ven van bijgevulde palingsalade 
met zalm tot ambachtelijke ge-
schaakte. “De paasdagen zijn bij 
uitstek het moment om gezellig 
aan tafel met familie en vrienden 
te genieten”, zegt Rick Keur.
Voor een uitgebreide thee-
tijd thuis heeft Albert Heijn ook 
nog een feestelijk paaschocola-
de assortiment. Bezoekers kun-
nen ook zelf aan de slag met het 
assortiment aan bakproducten. 
Met de speciale bakvormen is 

in een handomdraai de lekker-
ste cake en hartige taart te ma-
ken. De tafel kan compleet ge-
maakt worden met vrolijk ge-
kleurd Lente-servies. Er zijn bor-
den, schalen, kommen, eierdop-
jes verkrijgbaar met een vrolijke 
uitstraling om de paastafel com-
pleet te maken.
Ook de Allerhande volop in het 
teken van Pasen. “Verschillende 
suggesties helpen de klant om 
in een handomdraai een ver-
trouwd en lekker menu op ta-
fel te zetten. Uiteraard hebben 
we ook diverse ei-gerechten in 
de hoofdrol die prima passen 
bij zowel het ontbijt, de brunch, 
lunch of het diner. De Paasaller-
hande ligt vanaf 30 maart in de 
winkel en is gratis mee te nemen 
bij de boodschappen. De Albert 
Heijn aan de Blekersvaartweg 
57 is maandag, dinsdag, woens-
dag en zaterdag geopend van 
8.00 uur tot 20.00 uur. Op don-
derdag en vrijdag van 8.00 uur 
tot 21.00 uur.

176,- euro per persoon, inclusief 
overnachtingen aan boord en 
één overnachting in Percy Arms 
(inclusief ontbijt en diner). Van-
af 3 juli maakt DFDS Seaways 
ook koers richting Durham. Het 
nabije 800 hectare dennenbos 
Hamsterley Forest biedt volop 
uitdaging voor zowel de erva-
ren als beginnende mountain-
biker. Zo maak je kennis met de 
‘down-hill track’ en een speciaal 
parcours, ‘Loop’, om je vaardig-
heden te trainen. De eveneens 
4-daagse trip is boekbaar van-
af 134,- euro per persoon. Bo-
vendien is het vervoer van eigen 
bike, op de fietsendrager achter 
op de auto, aan boord kosteloos. 

DFDS Seaways is met de route 
IJmuiden – Newcastle de ideale 
vervoerder voor een mountain-
bike-trip in Noordoost Engeland. 
Op slechts anderhalf uur rijden 
van de terminal in Newcastle ligt 
Kielder en Hamsterely, maar ook 
de andere mtb-regio’s Chopwell, 
Guisborough en Rothburgh lig-
gen op een korte afstand. Boe-
ken van de speciale mountain-
bike arrangement kan via dfds.
nl. Op de website vindt de rei-
ziger tevens alle informatie over 
de hutaccommodatie aan boord, 
restaurants en maaltijden en een 
uitvoerige beschrijving van al-
le faciliteiten aan boord. Boeken 
kan ook via tel. 0255 546666.



de Heemsteder  - 1 april 2009 pagina 17

Huis &
                                                            Tuin special

Buxus is overal toepasbaar want in de winter is het 
een belangrijk groen accent en in de zomer vormt 
het struikje een rustige achtergrond voor kleurrijke 
bloemen. Op balkon en het terras zijn Buxus in pot-
ten altijd decoratief. De verzorging is niet moeilijk 
maar wel belangrijk. Want met de juiste potgrond 
en plantenvoeding blijft Buxus gezond en jaar in 
jaar uit groen. 

Altijd populair
Al in de 17e eeuw werd Buxus gebruikt om tui-
nen vorm te geven. Er werden met haagjes van 
Buxus geometrische figuren gemaakt die ook van-
af de hoger gelegen verdiepingen van landhuizen 
en grachtenpanden goed zichtbaar waren. Nog 
steeds worden er Buxushaagjes in tuinen gebruikt, 
maar vooral in potten en bakken is de wintergroe-
ne struik een topper. 

Beste start
Plant de Buxus in de tuin in speciale Buxusgrond 
van Pokon. Deze grond is speciaal op de behoef-
te van Buxus afgestemd. De bodem wordt hier-
mee verbeterd en daardoor krijgt Buxus een op-
timale groeistart. Buxus in potten? Zorg voor een 
ruime pot en leg op de bodem wat hydrokorrels of 
scherven als drainagelaag. Stort de Buxusgrond in 
de pot, plant de Buxus, druk de aarde goed aan en 

geef water. Het is aan te raden om een Buxusstruik 
die al jarenlang in dezelfde pot staat in het voorjaar 
te voorzien van verse Buxusgrond. De potgrond 
van Pokon is voorzien van het RHP Keurmerk. Dit 
keurmerk geeft garanties op kwaliteit, veiligheid en 
duurzaamheid. 

De verzorging
Om Buxus mooi groen te houden, is voeding tij-
dens het groeiseizoen (van maart tot en met sep-
tember) noodzakelijk. Er zijn korrels die lang wer-
ken en maar één keer per seizoen bij de plant ge-
strooid hoeven te worden. Tijdens het groeiseizoen 
geven de korrels hun voeding geleidelijk en regel-
matig aan de plant af. Je kunt ook kiezen voor Po-
kon snelwerkende korrels die ongeveer om de zes 
weken worden gestrooid of voor vloeibare Buxus-
voeding die je eens per twee weken bij het gietwa-
ter voegt. Al deze meststoffen zijn speciaal op de 
behoefte van de Buxus afgestemd. Stikstof is hier-
bij een belangrijk element dat voor de mooie diep-
groene kleur van het blad zorgt. Is het blad van de 
Buxus onverhoopt toch wat geel? Bespuit het dan 
met Buxus Groen van Pokon. Het blad neemt dit 
middel meteen op en wordt weer mooi groen. 
Kijk voor meer informatie over de verzorging van 
Buxus en andere planten op www.pokon.nl. Je kunt 
er tevens gratis een handige Tuinpeiler aanvragen.

Met juiste potgrond en voeding

Buxus in topvorm
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Nieuw werk van Cramer tijdens 
Open Huis ZieZoStyling
Regio – Ook dit jaar houdt Zie-
ZoStyling weer Open Huis en 
wel op zondag 5 april a.s. van 
16.00-17.00 uur aan de Pijlslaan 
33 in Haarlem.

De jaarlijkse tentoonstelling van 
cursisten schilderen en beeld-
houwen en hun uiteenlopen-
de creaties is zeker de moeite 
waard om te zien, want er is weer 
noest gewerkt. Wie weet krijg je 
zelf ook zin om aan de slag te 
gaan! En dat kan bij ZieZoSty-
ling. Er zijn inmiddels drie cur-
sussen: op de maandagavond, 
dinsdagavond en donderdag-
ochtend; hier en daar is er nog 
plek. Binnenkort start een nieu-
we cursus schilderen/beeldhou-
wen op woensdagochtend. Kom 
dus langs als je denkt dat er een 
kunstenaar in je schuilt, pak de 

telefoon of neem een kijkje op 
de website.
Dit jaar is er tevens nieuw werk 
van Jeannette Cramer. Na een 
periode van wat meer abstract 
werk, is zij zich het afgelopen 
half jaar voornamelijk gaan rich-
ten op figuratieve voorstellingen 
met vrouwen(gezichten) en kat-
ten in de hoofdrol. Een sfeer van 
rust en sereniteit overheerst zo-
wel bij de beelden als de schil-
derijen, maar altijd met en vleug-
je humor.

Natuurlijk zijn er lekkere hapjes, 
drankjes en gezelligheid en… 
iedereen is welkom!
Info: www.ziezostyling.nl of tel. 
06-19664033 (ook voor het ma-
ken van een afspraak of aan-
melding voor één van de cur-
sussen).

Jeannette Cramer met Embrace 
me (2009, acryl op canvas)

‘Simply Sleeping’ (2009, mergel)

Mooi....!
Natuurlijk hout in de badkamer 
De badkamer of toiletruimte een 
eigentijdse metamorfose ge-
ven? Kleine veranderingen ma-
ken een groot verschil. Met een 
aantal accenten in hout krijgt 
de badkamer een warme, na-
tuurlijke sfeer die doet denken 
aan zon, zee en zand. De idea-
le omgeving om te ontspannen 
en nieuwe energie op te doen. 
De Deense fabrikant Pressalit 
biedt een houten toiletbril, toi-
letrolhouder en afvalemmer in 
eerlijk hout. Daarmee is een me-
tamorfose niet alleen een sfeer-
volle verandering, maar ook een 
functionele facelift. 

De houten badkamer- en toi-
letruimteproducten van Pres-
salit zijn gemaakt van in lagen 
verlijmd hout. De vloeiende, 
elegante vormgeving zorgt voor 
een vriendelijke, luchtige touch. 

Slimme details dragen bij aan 
dagelijks comfort. De toilet- 
zitting Pressalit Uni Mistral 
past op alle universele toilet- 
potten. 

Klemfunctie voor
kaarten en tijdschriften 
De toiletrolhouder heeft een in-
gebouwde veer die het papier 
naar beneden houdt, waardoor 
het papier met één hand gemak-
kelijk uit te nemen is. Handig is 
de klemfunctie aan de boven-
kant van de houder. Daarin blij-
ven tijdschriften, ansichtkaar-
ten en dergelijke onder handbe-
reik van diegenen die het nutti-
ge graag met het aangename 
verenigen. 

Zelfsluitend 
De afvalemmer met gladde ron-
de vormen wordt aan de wand 

bevestigd, waardoor de vloer 
vrij blijft voor eenvoudig onder-
houd. Ook het emmertje kan met 
één hand eenvoudig worden be-
diend. Een ingebouwd demping-
mechanisme zorgt ervoor dat het 
emmertje vanzelf, langzaam en 
geruisloos sluit. In de binnenem-
mer passen gewone plastic af-
valzakken. 

Diverse houtsoorten 
De Pressalit Uni Mistral toiletzit-
ting, toiletrolhouder en wandaf-
valemmer zijn verkrijgbaar in di-
verse houtsoorten: teak, wit ge-
beitst eiken, mahonie en ker-
sen. Zo is er voor elke wens een 
eigen sfeer te creëren. De slim-
me details dragen bij aan da-
gelijks genieten van functio-
neel comfort met een natuurlijke 
uitstraling. Kijk eens op: www.
pressalit.nl

Naar de mooiste locatie van Heemstede...

Verhuizing ‘Bij Bomans’ 
Heemstede - Het drukbe-
zochte restaurant ‘Bij Bom-
ans’ aan de Raadhuisstraat 
54 te Heemstede gaat in de 
derde week van april 2009 
verhuizen naar een prachtige 
locatie aan het water.

In het souterrain van de Binnen-
weg 1, onder de ‘ijzeren brug’  
die de verbinding maakt tussen 
de Raadhuisstraat en de Bin-
nenweg wordt momenteel druk 
gewerkt aan 
de inrichting van dit in Heem-
stede zo geliefde restaurant. 
Restaurant Bij Bomans werd in 
april 2007 geopend en is sinds-

dien een populaire ontmoetings-
plaats voor inwoners uit Heem-
stede maar ook Aerdenhout en 
omstreken. 

Het restaurant is smaakvol inge-
richt en is geopend voor lunch 
van maandag tot en met zater-
dag en voor het diner op donder-
dag-, vrijdag- en zaterdagavond. 
De nieuwe locatie aan het water 
beschikt over een prachtig ter-
ras van 100 m2 pal op het zui-
den gelegen waar u gedurende 
de hele zomer lekker kunt ver-
toeven onder het genot van een 
vers kopje koffie, een overheer-
lijke salade, een ijsje of een lek-

ker glaasje wijn.
Aan de steiger kunnen bootjes 
aangelegd worden. Bij Bomans 
schaft een bootje aan voor de 
verhuur en waarmee, met een 
rijkelijke gevulde picknickmand, 
prachtige tochtjes gemaakt
kunnen worden naar de molen-
plas of de gezellige stad Haar-
lem. 

In de huidige locatie wordt mo-
menteel druk gewerkt aan een 
nieuwe restaurantformule. Na-
der informatie hierover treft u 
binnenkort aan op de websi-
te van Bij Bomans www.bijbo-
mans.nl  

Hollandse tijden bij 
Verfhandel Ree

Heemstede - De etalage van 
Verfhandel Ree staat dit voor-
jaar in het teken van dé trend 
op dit moment: Holland. De ve-
le kleurrijke tulpen zorgen voor 
een glimlach op het gezicht van 
voorbijgangers! Aanschouw de 
mooie schilderijen met de tulp 
als thema geschilderd door Jac-
queline Vreeburg. Tussen de 
échte tulpen staan verschillende 
verfblikken in de etalage van het 
oer-Hollandse merk Koopmans 
verf. De beitsen van P.K. Koop-
mans verf staan al bijna 125 jaar 
synoniem voor kwalitatief hoog-
waardig schilderwerk. Een opti-
male bescherming voor woning- 
en tuinhout! Het product Perko-
leum gebruikt u bijvoorbeeld om 
uw schutting of tuinhuis te be-
schermen. Perkoleum heeft een 
zeer hoge duurzaamheid. Door 
de volle glans en weinig oplos-
middelen zal hij veel minder snel 
verkrijten waardoor het maar 
eens per 3 jaar geschilderd hoeft 
te worden. Het product Ecoleum 

is het duurzame en milieuvrien-
delijke alternatief voor Carboli-
neum en is ideaal voor ruw hout, 
zoals uw schutting of schuur. 
In de maand april heeft Verfhan-
del Ree een leuke kennisma-
kingsactie met Koopmans verf. 
Bij aanschaf vanaf 750 ml Koop-
mans verf krijgt u een waar-
debon die u kunt inleveren bij 
Bloemsierkunst ’t Blomke voor 
een bosje verse tulpen! Kom 
langs en laat u adviseren welk 
product het beste bij uw schil-
derswensen past.
Kies Koopmans kwaliteitsverf 
voor buiten en ontvang dé voor-
jaarsbloeier voor binnen!

Verfhandel Ree
Binnenweg 89, Heemstede
www.verfhandelree.nl



“De meeste mensen besef-
fen niet hoeveel geld ze geïn-
vesteerd hebben in een tame-
lijk verwaarloosde ruimte,’’ stelt 
Michel Kalis commercieel di-
recteur van dakvensterspecia-
list Velux, dat met USP Marke-
ting Consultancy het onderzoek 
heeft uitgevoerd. De financië-
le malaise maakt dat veel men-
sen voorzichtiger zijn met ver-
huisplannen. Men kiest nu eer-
der voor een verbouwing of ver-
fraaiing van zijn huidige wo-
ning. Bij die ingreep zou meer 
gedacht moeten worden aan de 
zolder. De gemiddelde opper-
vlakte van een Nederlandse zol-
der is 31 m2 en prima in te rich-
ten als extra woonruimte. Door 
de verdieping om te toveren tot 

een werk-, speel- of, slaapka-
mer, is minder behoefte om te 
verhuizen en wint de woning 
aan waarde. “Een ongebruikte 
zolder wordt normaal door ma-
kelaars bij woningtaxaties voor 
slechts een derde van de vier-
kante meterprijs meegerekend. 
Met een volwaardige woonruim-
te kan de zolder dus twee derde 
meer waard worden.”
Velux bezit productievestigin-
gen in tien landen, verkoop-
maatschappijen in bijna veertig 
landen en is één van de sterk-
ste merken in de wereldwijde 
sector bouwmaterialen. Produc-
ten van Velux zijn in vrijwel de 
gehele wereld verkrijgbaar. Kijk 
voor meer informatie op www.
velux.nl.
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Henk Koelemeijer
maakt kinderbehang

Heemstede – Voordat hij ooit 
aan de Cobra kunst begon, 
heeft Henk Koelemeijer leren 
tekenen. Tekenen zoals Rem-
brandt tekende. Hij was al op 
weg om zijn grote voorbeeld te 
evenaren, in zijn atelier getuigen 
schetsen van zijn talent, tot hij 
ontdekte dat kinderen een on-
eindige bron van inspiratie zijn. 
De Cobra kunstenaars schilde-
ren vrijwel altijd direct en spon-
taan. Net als kinderen willen 
zij zonder vooropgezet plan en 
met veel fantasie werken. Co-
bra kunstenaars maken kleurrij-
ke werken. Zij brengen hun verf 
vaak onvermengd op het doek 
aan. Het dier zoals een vogel, 
kat, hond, slang is een favoriet 
onderwerp bij de Cobra kunste-
naars. Het zijn net kinderen! Bij 
de opening van het gerenoveer-
de raadhuis in mei 2008 heeft hij 
schilderijen van schoolkinderen 
van alle basisscholen uit Heem-
stede in de burgerzaal van het 
raadhuis geëxposeerd, dat was 
een groot succes. De raadzaal 
is een van de mooiste expositie-

ruimtes van Nederland vanwe-
ge de hoogte van vijf meter en 
het invallende licht, alsof de na-
tuur zelf binnenkomt.  Die expo-
sitie werd bezocht door een di-
recteur van een behangfabriek 
Voca uit Huizen, Aad Schinkel-
hoek. Die zag het enorme tien-
luik van Koelemeijer en dacht 
gelijk aan de mogelijkheden 
voor kinderkamers. Met elkaar 
besloten ze dat een eventue-
le opbrengst naar gehandicap-
te kinderen zou gaan. Tien van 
de tekeningen zijn nu als vinyl-
behang te koop via www.vo-
ca.nl   De enige concessie die 
Henk deed was de intense pri-
maire kleuren ietsje terugbren-
gen. Kinderen moeten wel in 
slaap kunnen vallen. Bij het be-
stellen van vinylbehang uit deze 
kinderkunstcollectie, minstens 
2 vierkante meter, kan gekozen 
worden uit  32 figuren. Voor een 
hele wand, een hele kamer of als 
accent op ooghoogte een band 
van 30 50 80 centimeter. U kunt 
zelf op de website spelen met de 
mogelijkheden.  

Mytylschool 
In een gewone speeltuin kun-
nen kinderen in een rolstoel 
niet in de meeste draai-, wip-, 
en schommeltoestellen. Ze kun-
nen eigenlijk nergens behoor-
lijk in.
Henk heeft geprobeerd zich 
in te leven in de belevingswe-
reld van gehandicapte kinde-
ren. Op de Hartekamp heeft hij 
tijdens exposities goed rond- 
gekeken. Voor gehandicapten 
heb je speciale speeltoestellen 
nodig. Vandaar dat hij in samen-
spraak met de directie van Vo-
ca de opbrengst van het de kin-
derbehangcollectie wil bestem-
men voor speeltoestellen van de 
Mytylschool in Huizen waar de 
behangfabriek staat.

Als Heemstede nu kinderbe-
hang gaat bestellen op www.
voca.nl,  kan Henk Koelemeijer 
straks het eerste gehandicap-
te kind in Huizen zo de schom-
mel oprijden. Wat zou dat mooi 
zijn. 
Ton van den Brink

Onderzoek van TNO wijst uit:

Groen werkt bij vermoeidheid
Regio - Nieuwe onderzoeksresultaten van TNO Kwaliteit van 
Leven geven meer inzicht in de gunstige effecten van plan-
ten op de werkplek. Dat iedereen die langer dan vier uur per 
dag met een beeldscherm werkt productiever is en zich aan-
toonbaar prettiger voelt dankzij planten op de werkplek was al 
langer bekend. TNO-onderzoeksleider John Klein Hesselink: 
“Eén grote plant per twee werknemers of één grote plant per 
12 m2 kantoorruimte geeft al een positief effect!”.

Vooral vermoeide medewer-
kers en medewerkers met ge-
zondheidsklachten hebben baat 
bij planten op de werkplek. De 
gunstige werking van plan-
ten op de gezondheid en het 
welzijn van werknemers moet 
vooral gezocht worden in het 

herstellende vermogen dat 
planten bieden. Planten in de 
werkomgeving brengen de be-
leving van de natuurlijke omge-
ving terug waar de menselijke 
soort zich genetisch gezien heeft 
ontwikkeld. Daarom voelen 
mensen zich in een groene om-

geving het best thuis. Planten 
hebben een gunstig effect op 
het psychisch welbevinden 
waardoor men sneller herstelt 
van vermoeidheid en overbelas-
ting. 

Productiviteit
Juist bij fulltimers is een vermin-
dering van griepklachten vastge-
steld en voelde men zich beter in 
staat om te werken. De duur van 
uitzicht op de planten lijkt dus 
van belang. Medewerkers met 
een hoge herstelbehoefte zijn bij 
permanent zicht op levend groen 
productiever. 

Advies
Op basis van het onderzoek ad-
viseert TNO om één grote plant 
per twee medewerkers of één 
grote plant per 12 m2 kantoor-
ruimte te plaatsen. Daarbij is het 
van belang dat de planten ge-
lijkmatig over de hele organisa-
tie verdeeld worden, zodat al-
le medewerkers er baat bij heb-

ben. Zo worden gezondheids- en 
vermoeidheidsklachten bij met 
name vermoeide en gestresste 
werknemers verminderd. Het on-
derzoek is door TNO uitgevoerd 
in opdracht van het Product-
schap Tuinbouw in samenwer-
king met de VHG vakgroep Inte-
rieurbeplanting. Meer informatie 
op www.healthygreenatwork.org.

Regio - Driekwart van alle Nederlandse zolders fungeert voor-
namelijk als bergruimte. Met een gemiddelde hypotheek-
waarde van 65.000 euro is dat een wel erg kostbaar ‘rom-
melhok’, zo blijkt uit een onderzoek van dakvensterspecialist 
Velux in samenwerking met USP Marketing Consultancy 
onder huiseigenaren naar het gebruik en de beleving van de 
bovenste verdieping. Dit terwijl de zolder door daglicht toe 
te voegen eenvoudig kan worden omgetoverd tot een extra 
kamer om thuis te werken en files te vermijden. Daarom orga-
niseren Velux en het Dakvenstergilde op 27 en 28 maart 2009 
de Nationale Zolderdagen.

Zolder als woonruimte? Doen!



Bloemenparadijs
                   in uw ‘buitenkamer’!

Als we de meeste klimatologen 
moeten geloven krijgen we in 
de toekomst steeds vaker lan-
ge droge periodes. Dat is voor 
de beplanting in de tuin geen 
goed nieuws. Gelukkig kun je nu 
bij droog weer de tuin sproei-
en zonder dat je zelf aan de slag 
hoeft. Een professioneel Garde-
na besproeiingssysteem zorgt er 
namelijk voor dat het waterge-
ven automatisch op de gewens-
te tijd start en stopt. Het voorjaar 
is een ideale periode om een au-
tomatisch besproeiingssysteem 
in de tuin aan te laten leggen.

Onzichtbaar
In grotere tuinen met fl inke bor-
ders en grote gazons is het een 
hele opgave om in droge peri-
odes op het juiste moment de 
goede hoeveelheid water te ge-
ven. Met een ondergronds bui-
zensysteem (met op strategi-
sche plekken verzonken sproei-
ers) is het probleem onzichtbaar 
opgelost. Onder de waterdruk 
komen de sproeiers omhoog, 
besproeien het gazon – en ver-
dwijnen na het werk weer onder 
de grond. Met een speciale ‘wa-
tercomputer’ start (en stopt) het 
watergeven automatisch. Water-

geven kost zo geen tijd meer en 
het levert tevens een fl inke wa-
terbesparing op!

Vak apart
Een professionele besproeiings-
installatie ontwerpen en aanleg-
gen is een vak apart, het vraagt 
kennis en ervaring. Gardena 
heeft een aantal zelfstandige 
hoveniers geselecteerd en spe-
ciaal opgeleid. Deze gekwalifi -
ceerde hoveniers hebben de be-
nodigde kennis en ervaring om 
de diverse Gardena besproei-
ingssystemen op maat te ont-
werpen en aan te leggen, uiter-
aard met garantie.
Kijk voor meer informatie op 
www.gardena-partner.nl
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Hoe houdt u het zo mooi?
Zomerse sferen op terras of balkon

Kuipplanten
Mediterrane planten zoals olijf-
boompjes, oleanders, palmen en 
citrusboompjes zijn ideale sfeer-
makers op balkon of terras. Van-
af april zijn ze volop te koop bij 
het tuincentrum. Ze zijn hun prijs 
zeker waard want ze sieren het 
balkon of terras de hele zomer, 
tot ver in het najaar! In novem-
ber kunnen de kuipplanten bin-
nen worden gezet, waar ze dan 
vorstvrij overwinteren om vervol-
gens volgend voorjaar weer naar 
buiten te gaan voor een tweede 
leven.

Juiste grond
Kuipplanten hebben de juiste 
potgrond nodig die voldoet aan 

de (groei)eisen van de specifi e-
ke planten. ASEF introduceert 
daarom speciale potgrond voor 
mediterrane planten. Door de 
unieke mix van o.a. turf, com-
post, klei en lava-achtige steen-
tjes kunnen kuipplanten zich op-
timaal wortelen. Zo wordt groei 
bevorderd en zal de bloei nog rij-
ker worden. Zet na aanschaf de 

In het voorjaar loopt de temperatuur weer langzaam op en is 
het in de avonden langer licht. Wanneer in april/mei de kans 
op nachtvorst defi nitief geweken is, wordt het de hoogste tijd 
om je balkon of terras met kuipplanten als olijfboompjes, Bou-
gainvillea of citrusboompjes ‘zomerklaar’ te maken. Met me-
diterrane planten creëer je een eigen vakantieparadijs, ge-
woon lekker thuis.

kuipplanten in een grote pot zo-
dat het wortelgestel alle ruimte 
krijgt om zich te ontwikkelen. De 
nieuwe potgrond van ASEF voor 
mediterrane planten is voorzien 
van het RHP kwaliteitskeurmerk 
voor potgrond. Goed, milieube-
wust en veilig dus.

Voeden moet
De groei en bloei van kuipplan-
ten vraagt veel energie van de 
planten, zeker in het Holland-
se klimaat. Net als mens en dier 
hebben planten ook vocht en 
voeding nodig. Pokon heeft spe-
ciaal voor citrusboompjes en an-
dere mediterrane planten een 
voeding op maat gemaakt. Geef 
regelmatig water en voeg eens 
per week wat plantenvoeding 
toe aan het gietwater. Het re-
sultaat is een indrukwekkend en 
rijkbloeiend mediterraans terras 
waar het prettig toeven is!

Kijk voor meer informatie op www.
asef.nl en op www.pokon.nl.

Nu tijd voor aanleg

Water in de tuin

HANBANK Installatietechniek 
nu ook STEK erkend
Heemstede - Na de overna-
me van loodgieters- en instal-
latiebedrijf Vernooy per 1 janu-
ari 2009 is er alweer nieuws van 
HANBANK Installatietechniek.
Sedert kort is namelijk het be-
drijf STEK erkend. Het installe-
ren, repareren en onderhouden 
van koel-, vries en airconditio-
ninginstallaties mag in het kader 
van de milieubescherming uit-
sluitend plaatsvinden door STEK 
erkende bedrijven. Met deze er-
kenning heeft HANBANK In-
stallatietechniek een belang-
rijke uitbreiding van zijn activi-
teiten voor ogen en is het voor 
bestaande relaties een welko-
me aanvulling op de toch al uit-
gebreide dienstverlening die 
HANBANK Installatietechniek 
kan bieden. De doelstelling van 

HANBANK Installatietechniek is 
om voor alle relaties een totaal-
installateur te zijn. Zo kan men 
naast de installatie en onder-
houd van airconditioning ook te-
recht voor verwarmings, elektro-
technische- alarm-, en brand-
meldinstallaties. 
Service en onderhoud is een 
eveneens een belangrijke pij-
ler van een bedrijf. Dit betekent 
dat klanten 24 uur per dag en 7 
dagen in de week de storings-
dienst kunnen oproepen. 
De medewerkers krijgen voort-
durend scholing en blijven op 
deze wijze op de hoogte van de 
nieuwste technieken en voor-
schriften. 
Wilt u meer informatie neem dan 
contact op met HANBANK In-
stallatietechniek 023-5286163. 

Lezing Groei en Bloei Haarlem
Regio – Op woensdag 8 april 
verzorgt tuinontwerper Harry 
Pierik voor Groei & Bloei Haar-
lem en omstreken een lezing 
over zijn verborgen stadstuin 
in Zwolle. Hij toont ook uiteen-

lopende voorbeelden van door 
hem ontworpen tuinen. Toegang 
is gratis. Ook niet-leden van 
Groei & Bloei zijn welkom. Tijd 
en locatie: 20.00 uur, De Blinkert, 
Rockaertshof 66 te Haarlem.

Vanaf nu kan de buitenka-
mer rijkelijk in bloei staan. 
Hoe groot (of klein) je tuin, 
balkon of terras ook is met 
een paar simpele ingrepen 
creëer je een zomers bloe-
menparadijs. Eén van de 
beste zomerbloeiers is de 
Campanula Addenda Blue 
Star. Wie in mei deze ster 
in ‘huis’ haalt, geniet tot in 
het najaar van de vrolijke 
blauwe bloemetjes.
Tip: Plant je Campanu-
la’s in hanging baskets? 
Er is speciale potgrond 
verkrijgbaar voor hanging 
baskets. Let wel op het 
RHP-keurmerk, zo weet je 
zeker dat de potgrond vol-
doet aan de kwaliteitsei-
sen! Kijk voor meer infor-
matie en verzorgingstips 
op www.groenrijk.nl
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Heemstede – Leerlingen van 
groep 8 van basisschool De Ark 
in Heemstede hebben zich ver-
leden week dinsdag gedanst 
naar de halve finale van de 
Heart Dance Award in Bussum. 
Dit dansfestijn wordt landelijk 
georganiseerd door JUMP, het 
jeugdfonds van de Nederlandse 
Hartstichting.
Drievoudig streetdancekampi-
oen Chris Wurdinger sprak te-
gen twaalven ’s middags het 
verlossende woord voor de ze-
nuwachtige leerlingen. Zij mo-
gen, samen met andere win-
naars in het land, de halve fina-
le in Bussum dansen. De finale 
zal zijn op 21 april in het Efte-
lingtheater en zal worden uitge-
zonden op tv.
JUMP, het jeugdfonds van de 
Nederlandse Hartstichting, wil 
met de Heart Dance Award het 
belang benadrukken van een 
gezonde leefstijl. Juist voor kin-
deren uit de groepen 7 en 8, 
die op de drempel staan van de 
overgang naar het voortgezet 
onderwijs, is dit van belang. Na 

de overstap naar het voortgezet 
onderwijs gaat het met het ge-
zonde gedrag namelijk bergaf-
waarts. Al dan niet onder druk 
van leeftijdgenootjes worden 
kinderen blootgesteld aan tal 
van verleidingen. Kinderen ex-
perimenteren met roken, eten 
minder groente en fruit en meer 
producten met verzadigde vet-
ten. Ook het niveau van licha-
melijke activiteit neemt met de 
leeftijd af.
Kinderen, die gezond eten en 
genoeg bewegen, zijn minder 
vaak ziek, kunnen zich beter 
concentreren en zitten lekkerder 
in hun vel. 

De leerlingen van De Ark heb-
ben de dans ingestudeerd on-
der leiding van Mascha Bou-
ma, leerkracht van groep 3 en 8. 
Zij geeft ook les aan een dans-
school en haar inbreng is duide-
lijk zichtbaar in de choreografie. 
Wie met eigen ogen de presta-
tie van de Arkleerlingen wil be-
wonderen, kan kijken op www.
arkheemstede.nl.

Heemsteedse leerlingen naar 
halve finale Heart Dance Award

G voetbal
HBC kiest 
voor gladiolen
Heemstede - Op de competitie 
afgelopen zaterdag 28 maart was 
er een toernooi georganiseerd 
door DVSU. Op naar Utrecht 
dus. Met slechts 7 spelers moest 
HBC de strijd aanbinden tegen 
andere G23 teams. Dat betekent 
helaas bekende tegenstanders, 
want de spoeling is wat dun in 
die categorie. De gastheren tra-
den als eerste aan. Waar vorige 
week nipt gewonnen werd trok 
HBC nu aan het kortste eind. 4-
0 winst voor DVSU werd de eer-
ste uitslag op het schema. Alle 
spelers werden naar de kleed-
kamer gedirigeerd. In alle rust 
werden de spelers het er daar 
over eens dat een gebrek aan in-
zet debet was aan dit verlies. En 
dat terwijl dat volgens de  interim 
coach juist het sterke punt van 
het team was. Naar een bekend 
Utrechtse uitspraak werd het al-
gemene credo “de dood of de 
gladiolen”. Het werden de gladi-
olen. Tegen een licht gehavend 
Rijnvogels kwam HBC als over-
winnaar uit de strijd. Davy, Rick 
en een eigen speler zorgde voor 
een 4-1 overwinning. Het slot-
akkoord was echter voor Koe-
dijk. Met 4-0 waren de Heem-
stedenaren toch wel de minde-
re. Desondanks ontving een trot-
se Jeroen even later een mooie 
beker voor de derde plaats in dit 
toernooi. De les van zaterdag? 
Je bent niet zo maar dood! En op 
het eigen Paastoernooi gaan de 
jongens echt voor de gladiolen.
Leo Holdorp.

Wisselbeker bridge naar Bel Air
Bennebroek - Op zaterdag 28 
maart werd voor de 15e keer de 
bridgedrive gehouden tussen de 
leden van Adriaan Pauw (Ben-
nebroek) en Bel Air (Hillegom). 
Vijftien jaar geleden werd het 
initiatief genomen tussen de in 
die tijd enige rookvrije bridge-
clubs in de regio. Verschillen-
de bridgers waren lid van beide 
verenigingen.
Van elke verenigingen deden er 
twintig paren mee en er werd 
gestreden om de wisselbeker. 
De stand vooraf gaan de aan 
deze drive was 9 - 5 in het voor-
deel van Bel Air.
De parenwedstrijd werd gewon-
nen door de kampioenen van 
Bel Air,  Irma v. Roosmalen en Ti-
ne Posthuma met 66,34%. Kees 
Doorn en Gert v.d. Beld (Bel Air) 
werden tweede met 66.13%. Riet 
v.d. Aar en Willie Groeneveld 

(Adriaan Pauw) werden derde 
met 62,36%. Omdat het niet zo 
goed met hun ging in de com-
petitie bij Adriaan Pauw waren 
zij bezig om ieder een andere 
partner te gaan zoeken, maar dit 
resultaat gaf weer hoop voor de 
toekomst.
Toen alle procenten van de pa-
ren bij elkaar waren opgeteld, 
geteld en nog eens geteld bleek 
dat de vereniging eindstand 
50% tegen 50% was. Een gelijk 
spel dus. 
De beker zal als zodanig worden 
gegraveerd en de stand is nu 9 
tegen 5.
Omdat Bel Air als gastheer op-
trad mocht de voorzitter van 
Adriaan Pauw de beker mee 
naar huis nemen.
Na het bridge werd de avond 
afgesloten met een heerlijk buf-
fet.

‘Leren organiseren’ 
Miniconsults in bibliotheek
Heemstede - Herkent u dit: Ie-
dere ochtend weer die strijd om 
op tijd op school of op kantoor 
te zijn! “Mam, waar zijn mijn 
schoenen, waar is mijn rug-
zak?” “Pap, waar ligt mijn huis-
werk, waar zijn mijn gymspul-
len?” “Waar heb ik mijn sleutels 
of mobieltje gelaten”? Zakt de 
moed u wel eens in de schoe-
nen omdat uw huis steeds voller 
lijkt? Wordt uw ‘to do lijst’ alleen 
maar langer?
Kom dan op zaterdag 4 april tus-
sen 10 – 13 uur naar de NOD 
in de bibliotheek in Heemste-

de. Annelie Brummer van Goed 
Geregeld Professional Organi-
zers geeft daar gratis minicon-
sults “leren organiseren” en re-
kent af met bovenstaande pro-
blemen! Aanmelden kan via: in-
fo@goedgeregeld.net of 06 – 14 
239 739. Professional Organi-
zers zijn specialisten in het or-
ganiseren van huis en werkplek, 
van ruimte en tijd. Zij zijn bij uit-
stek geschikt om te coachen bij 
(het starten met) opruimen, het 
maken van keuzes en het aanle-
ren van een meer gestructureer-
de denk- en werkwijze.

Speeltuin Linnaeushof
1 april weer open!
Heemstede - De grootste 
speeltuin van Europa, de Lin-
naeushof opent vanaf 1 april 
weer haar deuren.
In de speeltuin zijn een aantal 
nieuwe dingen te bewonderen. 
Zo is er een heel mooi nieuw 
speeltoestel bijgekomen dat 15 
april geopend gaat worden. Bij 
de waterspeeltuin is er een groot 
recreatiestuk bijgemaakt en een 
extra waterspeelbad voor de al-
lerkleinsten bijgebouwd. Ook de 
treintunnel is aan de binnen-
kant nog mooier gemaakt. Het 
restaurant met terras is erg op-
gevrolijkt met beeltenissen van 
Bennie Broek. De tafels en stoe-
len zijn vernieuwd zodat alles 
veel kleuriger oogt.
Bij de waterspeeltuin wordt een 
extra verkoopkiosk geopend, 
waar je bij mooi weer ijs, fris, 
koffie en wat lekkers kunt ko-
pen. Restaurant Linnaeushof 
heeft besloten om binnen het 
assortiment een “gezondere” 
keuze aan te bieden. Zo wordt 
er vanaf nu in vloeibaar vet ge-
frituurd. Verkocht worden meer-
dere ijsjes en frisdranken, fruit-
smoothies, allemaal met het Ik 
Kies Bewust logo. En er is een 

grotere keuze uit zelf afgebak-
ken en vers belegde waldkorn-
broodjes. 

Karel Konijn en Bennie Broek
Net zoals vorig jaar is er een sa-
menwerking tussen Pannen-
koekenrestaurant De Konijnen-
berg in Heemstede en Restau-
rant Linnaeushof. Alle kinderen 
kunnen vragen naar een wed-
strijdformulier van de Karel en 
Bennie wedstrijd. De 2 vriend-
jes zijn ‘Samen een dagje uit’: 
kinderen mogen zelf verzinnen 
wat Karel en Bennie gaan doen, 
ze kunnen iets kleuren, knutse-
len of schrijven en dat bij een 
van de twee restaurants inle-
veren. Bij inlevering van hun in-
zending krijgen ze sowieso een 
kleine verrassing. Aan het ein-
de van de zomervakantie volgt 
een prijsuitreiking voor de bes-
te werkjes! 

Restaurant Linnaeushof, Rijks-
straatweg 4, Bennebroek 023-
5845873, www.linnaeushof.nl
Pannenkoekenhuis De Konij-
nenberg, Herenweg 33, Heem-
stede 023-5848096, www.deko-
nijnenberg.nl

Cozy restaurant bestaat vier jaar
Speciaal feestmenu tijdens 
de gehele maand april
Heemstede - Cozy restaurant 
bestaat op 1 april alweer vier 
jaar. Daarvoor zal men in de 
maand april een speciaal me-
nu gaan serveren, waarbij wordt 
geprobeerd het zeven gangen te 
overtreffen. Tevens is in de ge-
hele maand april de vroegboek-
korting geldig. Als u nu drie we-
ken van te voren boekt is de kor-
ting vijftien procent op het eten. 
Twee weken van te voren be-
draagt de korting tien procent 
en een week van te voren reser-
veren levert vijf procent korting 
op. U moet dit echter wel even 
melden bij het reserveren. An-
ders is de korting niet van toe-
passing. Deze actie is geldig in 
de maand april.
Het feestmenu in de maand april 
bestaat uit de volgende gerech-

ten: Kreeft op een salade van 
aardappel en truffelmayonai-
se, tortilla gevuld met rauwe to-
nijn en wasabi mayonaise, ge-
serveerd met een gamba in tem-
pura gebakken. Dan een cappu-
cino van kreeft met een coquille 
en een spoom met bloedsinaas-
appel sorbetijs. Als hoofdgerecht 
krijgt u een gebakken ossehaas 
met een ragout van kreeft en 
krokantjes van lamszwerik ge-
serveerd. Het nagerecht bestaat 
uit een kaasplateau en een in 
gewurztraminer en vanille gepo-
cheerde peer met vanille ijs. Het 
hele menu kost 36,50 euro.
Cozy restaurant is gevestigd op 
het Wipperplein 3 in Heemstede. 
Voor reserveringen kunt u bellen 
naar 023-5293186. Op maandag 
en dinsdag is men gesloten.

Werken van Ger en 
Fernando Daniels

Paas-Expo 2009 
in Heemstede
Heemstede - Op 13 april 
tonen Ger en Fernando Da-
niels hun werken op de 
Paas-Expo 2009. De Paas-
Expo wordt gehouden in een 
atelier, op de Voorweg 49a in 
Heemstede.

Ger zal zijn olieverven, aqua-
rellen en tekeningen la-
ten zien. Van Fernando zijn 
acrylschilderijen en plastie-
ken te zien. Het werk is zo-
wel te koop als te huur. U 
kunt al een werk huren vanaf 
50 euro per jaar. U betaalt 10 
procent van de verkoopsprijs 
per jaar, met volledig koop-
tegoed; alle betaalde bedra-
gen worden van de prijs af-
getrokken.

Wilt u op een ander tijdstip 
het atelier bezoeken belt u 
dan 023-5286336 voor een 
afspraak. Het postadres is: 
Dr Schaepmanlaan 27 2104 
VA in Heemstede.
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Kon. HFC geeft Voorland voetballes 1-8
Regio - Eigenlijk was het triest 
om te zien hoe het Amsterdam-
se Voorland worstelde tegen 
HFC maar vooral tegen zichzelf. 
Het gaat niet goed met Voor-
land, het heeft amper nog aan-
was van jeugd, krap 300 le-
den en een eerste elftal dat nu, 
vier wedstrijden voor het ein-
de van de competitie, al is ge-
degradeerd. Er zat weinig voet-
ballend vermogen in het team 
maar veel ernstiger was het dat 
het de ploeg ontbrak aan werk-
lust. Het elftal leek op voorhand 
al te berusten in een nederlaag 
en daarmee de degradatie.
HFC was vanaf de aftrap opper-
machtig en binnen een kwartier 
moest Voorland al twee treffers 
incasseren. De van een blessu-
re herstelde Pascal Averdijk nam 
de openingstreffer voor zijn re-
kening en middenvelder Hans 
van Laar de tweede. Voorland 
hield open huis in de verdedi-

ging waardoor de score mini-
maal had moeten verdubbelen. 
Opgelegde kansen voor Noor-
man, Kamerbeek en Nelis ble-
ven onbenut.
HFC ging wat slordiger spe-
len en de concentratie viel wat 
weg. Uit een van de schaarse 
uitvallen van Voorland  ontstond 
een corner en uit deze corner 
was het Vierdek die de bal via 
de onderkant van de lat over 
de doellijn kopte. Protesten van 
HFC ten spijt, omdat zij meen-
den dat de bal niet over de lijn 
was geweest, kende scheids-
rechter IJzendoorn  het doel-
punt toe. Voorland kreeg zowaar 
nog wat mogelijkheden vooral 
omdat HFC gas terug nam. Vlak 
voor rust kwam HFC na ver-
meend buitenspel door Kamer-
beek aan de verdiende 1-3. Na 
de rust was er maar één ploeg 
die voetbalde en dat was HFC. 
Met goed en snel veldspel bleek 

er voor Voorland geen houden 
meer aan. Snel liep de score op 
richting een monster overwin-
ning voor de gasten. 
Averdijk werd vervangen om 
hem zo wat rust te geven voor 
de belangrijke wedstrijd vol-
gende week tegen het sterke 
VVIJ.  Noorman verhuisde naar 
de spitspositie en Munsterman 
kwam achterin te spelen. Ye-
ner begint steeds meer het spel 
van HFC te leiden en met knap-
pe persoonlijk acties toonde hij 
zich de gevaarlijkste aanvaller. 
Met een machtig schot van 20 
meter, dat linearecta in de krui-
sing verdween, bekroonde Ye-
ner zijn goede spel.
Het toch al geplaagde Voorland 
zag ook nog eens een speler 
vertrekken na een tweede ge-
le kaart en zo eindigden zij de 
wedstrijd met 10 man. HFC was 
oppermachtig en het vertoon-
de spel was een lust om naar 

Onderlinge wedstrijden GSV 
Heemstede groot succes
Heemstede - Als je lid bent van 
een voetbalvereniging speel je 
elke week tegen een andere ver-
eniging. Bij gymnastiek ligt dat 
anders. Ten eerste duurt het lan-
ger voordat je een oefening kunt 
turnen en ten tweede is het on-
doenlijk om elke week een wed-
strijd te turnen. Bedenk alleen 
al de organisatie om een wed-
strijd heen. Er moeten medail-
les besteld worden, tellijsten en 
jurybriefjes gemaakt worden en 
last but not least de oefeningen 
moeten geleerd worden.  
Na een maandenlange voorbe-
reiding startte op maandag 23 
maart de  leden in de Haem-

stede Barger. Om 16.00 uur lie-
pen de kinderen op muziek door 
de zaal op weg naar het eerste 
toestel.  Er werd gewerkt op de 
brug ongelijk, balk, lange mat 
en kast. De jongste is pas 5 jaar 
en krijgt prompt buikpijn van al-
le spanning. De rest laat aan de 
vele toeschouwers hun geleer-
de oefeningen zien, want deze 
dag wordt dan ook gebruikt om 
te laten zien wat zij kunnen. In 
de tweede groep zijn de kinde-
ren wat ouder en kun je direct 
zien dat zij ook wat meer in hun 
mars hebben met als uitschie-
ters Charlotte en Christa. Zij be-
haalde maar liefst 36 punten wat 

Heemstede - Zaterdag 28 
maart jl stond er een echte derby 
op het programma. HBC ontving 
VEW dat nog wat goed te ma-
ken had van de thuisnederlaag 
(0-1). Trainer Wim van Marsber-
gen moest weer even puzzelen 
om de selectie op sterkte te krij-
gen. Gerben Jukema en Richard 
Kloos stonden bij één in de ba-
sis. Paul van Marsbergen en Mi-
cha Pannekoek waren gebles-
seerd. VEW begon sterk en liet 
direct weten wat de bedoelingen 
waren. Na een paar kleine kans-
jes was het in de 12de minuut 
Martijn Roozen die perfect 
een voorzet losliet die Mi-
chiel Dekker koppend afrond-
de, 0-1. Twee minuten later 
redde de HBC keeper schitte-
rend op een inzet van Bas van’t 
Sant. Na de thee geen wissels. 
VEW kwam doed weg toen Jo-
seph Obeng uitgleed en de aan-
valler alleen voor Michael van 
Gennip kwam te staan. Voor 

VEW ging de bal aan de goede 
kant langs de paal.In de 65ste 
minuut lag de wedstrijd even 
stil omdat twee HBC-ers met el-
kaar in botsing kwamen en het 
veld moesten verlaten. Tien mi-
nuten later kwam een vrije trap 
van van’t Sant nog op de lat, 
buiten het bereik van de kee-
per. Wouter Hamann verving in 
85ste minuut nog Martijn Roo-
zen en Maarten Veenhof, op de 
weg terug na een lange blessu-
re, nam de plaats in van van ’t 
Sant. VEW-2 moest de punten 
achter laten bij Fortius uit Am-
sterdam. Er werd met 2-1 ver- 
loren.

Het programma voor
zaterdag 4 april:
VEW-1- KHFC-1        14.30 uur
VEW-2 Jong Holland-3 12.00 uur
HSV-2- VEW-3      14.00 uur
VEW-4- Ymuiden-5   13.00 uur
VEW-5- THB-2           15.00 uur
EDO-vet- VEW-vet    15.00 uur

Sterk VEW wint verdiend 
van HBC

Heemstede - Bij sportcentrum 
T-Line in Cruquius start binnen-
kort weer een nieuwe afslank-
cursus. Ook nu zijn een sport-
lerares én een gewichtsconsu-
lente elke dinsdagavond aan-
wezig. “Onze eerste cursus was 
een groot succes. De 14 deel-
nemers zijn in 10 avonden heel 
wat kilootjes kwijt geraakt. En, 
het was gezellig,” aldus Tineke 
Bouwmeester, de ervaren sport-
lerares bij T-Line die het uurtje 
bewegen begeleidt. Het weke-
lijkse sportprogramma, gepland 
op de dinsdagavond, is gevari-
eerd. “We hebben hier een eigen 
ruimte en alles bij de hand wat 
T-Line te bieden heeft.’’
Haar collega voor 10 weken, 
Marieke is gewichtsconsulen-
te. Zij is elke dinsdagavond aan-
wezig om de cursisten met des-
kundige voedingsadviezen bij te 
staan. “Het leuke van afvallen 

in groepsverband is dat je toch 
niet voor elkaar onder wil doen. 
Bovendien kun je onderling er-
varingen uitwisselen.” Marieke 
heeft er alle vertrouwen in dat 
de nieuwe cursus hetzelfde re-
sultaat gaat opleveren. “Na die 
vorige cursus pasten de meeste 
deelnemers toch echt een ma-
tje minder!”
 Het lidmaatschap van T-Line 
is voor deze afslankcursus niet 
vereist. “Maar wel aan te ra-
den’’, adviseert Tineke. “Het is 
zaak het gewichtsresultaat vast 
te houden.’’ 
Inschrijven kan vanaf nu per e-
mail: info@t-line.nl of bij het 
sportcentrum, Spaarneweg 52, 
Cruquius. Vanaf 14 april elke 
dinsdagavond: 18.30-19.30 uur 
bewegen en 19.30-20.30 uur 
voedingsbegeleiding. Kosten (10 
avonden) voor niet-leden 140 
euro, voor leden 60 euro.  

Afslanken bij T-Line Cruquius

Kilootjes minder in 10 weken

neerkomt op gemiddeld een 9 op 
elk toestel. 
Op dinsdag zijn de jongens aan 
de beurt. Zij turnen op de rek, 
brug, mat, kast en ringen. Een 
heerlijk gezicht om te zien hoe 
de 6-jarigen hun best doen om 
Yuri van Gelder na te doen in 
de ringen.  Er waren zelfs 4 jon-
gens bij die pas 2 weken op gym 
zaten, maar toch een oefening 
konden laten zien.
Op donderdag weer naar de 
Haemstede Barger. Onder lei-
ding van Danielle, lieten 3 groe-
pen hun kunsten zien. Dit alles 
ging in sneltreinvaart, zodat er 
nog tijd was voor een tikspelle-
tje. Aan het einde van de wed-
strijden kregen alle kinderen een 
medaille, dit in tegenstelling tot 
voorgaande jaren waar alleen de 
eerste drie het kleinood kregen. 

De VEW- jeugd heeft het za-
terdag ook weer goed gedaan. 
VEW-f1, en –f2 wonnen beide 
hun wedstrijd, VEW-e2 won van 
DSS en de meisjes wonnen ver-
diend van HBOK. VEW-e1 won 
met 4-8 bij Bloemendaal en 
VEW-e3 verloor, met een doel-
punt in de laatste minuut, met 0-
1 van Hoofddorp.

Het programma:
VEW-a1- K’land-a1   10.00 uur
VEW-c1- Olympia-c1   10.15 uur
Alsmeer-c2- VEW-c2   12.00 uur
VEW-me- Roda-me   11.45 uur
DSOV-e1- VEW-e1    10.30 uur
Onze Gez-e- VEW-e2  11.30 uur
UNO-e- VEW-e3        10.00 uur
VEW-f1- DSOV-f     09.15 uur
VEW-f2- Overbos-f     09.15 uur

Een overvol programma met 
negen thuiswedstrijden! Wilt 
u meer weten over VEW is dit 
een uitgelezen dag.De agenda: 
1 april- VEW-c junioren bezoe-
ken Nederland- Macedonië. De 
8ste ronde van het VEW-Klaver-
jas toernooi op 10 april gaat niet 
door. De eerstvolgende avond is 
8 mei.

te kijken. Aanval na aanval golf-
de richting het doel van Voor-
land dat zelf nauwelijks over de 
middenlijn kon komen. Noor-
man, Cornelissen en Yener pik-
ten nog een doelpunt mee zodat 
de teller bleef steken op 8. Af-
gemeten aan de kansen had er 
in deze wedstrijd nog veel meer 

gescoord moeten worden. Voor-
land speelt volgend seizoen in de 
3e klasse en HFC wacht nog een 
spannend slot waarbij een plaats 
in de nacompetitie dicht bij is. 
Aanstaande zondag ontvangt 
HFC VVIJ dat op de ranglijst ge-
lijk staat met HFC.
Eric van Westerloo
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

•  Stinsenplantenwandeling

• Handhavingsacties

• Inloopochtend burgemeester

In deze HeemstedeNieuws:

In mei 2009 start de gemeente met de herin-

richting van de Binnenweg. De nieuwe inrich-

ting moet resulteren in een prachtig en gezellig 

winkelgebied. Voordat het zover is, verricht het 

onderdeel 'Joulz' van Eneco Energie vanaf 

maandag 6 april enkele werkzaamheden in het 

winkelgebied. Alle Heemstedenaren hebben 

van ons een brief ontvangen met de exacte 

planning van alle werkzaamheden. Hieronder 

zetten we de activiteiten in grote lijnen uiteen.

Vervanging gasleidingen door 
Joulz (6 april tot half juni)
Voordat we met de herinrichting beginnen, 

vervangt ‘Joulz’ de verouderde gasleidingen. 

Hierbij wordt steeds een deel van de 

Binnenweg opengebroken en als het werk 

klaar is uiteraard weer dichtgemaakt. 

19 april voorjaarsmarkt
Op 19 april kan de voorjaarsmarkt op de 

Binnenweg gewoon doorgaan. Joulz stopt 

dan tijdelijk met de werkzaamheden en zorgt 

dat voor deze dag de weg toegankelijk is en 

alles is opgeruimd.

Herinrichting Binnenweg 
(18 mei - juli 2010)
De herinrichting van de gemeente zal in 

twee fasen worden uitgevoerd: 

1.   18 mei tot medio oktober 2009 

(Zandvaartkade tot aan de Julianalaan);

2. januari t/m juli 2010 (Julianalaan tot de  

 Koediefslaan).

Bij de herinrichtingswerkzaamheden wordt 

alle oude bestrating van de Binnenweg 

vervangen door nieuwe klinkers. Ook wor-

den er twee brede natuurstenen banden 

door de gehele Binnenweg gelegd, die de 

weg van het voetgangersgebied scheiden. 

Verder komen er onder andere nieuwe 

bomen, fi etsenrekken, bankjes, afvalbakken 

en nieuwe verlichting. Uitgebreide informatie 

over de herinrichting (waaronder ‘artist 

impressions’ met sfeerbeelden van de 

Binnenweg) leest u op www.heemstede.nl 

(rubriek: Actueel Plannen en projecten). 

Gevolgen voor bereikbaarheid
Het doorgaande verkeer op de Binnenweg 

HERINRICHTING BINNENWEG 
Start werkzaamheden Binnenweg vanaf 6 april

zal gedurende beide werkzaamheden 

veelal gestremd zijn. Er wordt echter steeds 

maar een gedeelte van de straat onder 

handen genomen, waarbij het werkgebied 

verschuift van zuid naar noord. Dit 

werkgebied wordt zo compact mogelijk ge-

houden. Zo wordt voorkomen dat de gehe-

le straat gelijktijdig open ligt. De weg blijft 

zoveel mogelijk bereikbaar en er kan 

toch in de buurt van de winkels geparkeerd 

worden. Alle winkels en woningen op de 
Binnenweg blijven tijdens de werk-
zaamheden gewoon bereikbaar voor 
voetgangers.

Omleidingen
Op de grote wegen zoals de Heemsteedse 

Dreef wordt het verkeer via omleidings-

borden naar de Binnenweg begeleid. Het 

parkeerterrein van de Dekamarkt wordt 

zoveel mogelijk bereikbaar gehouden. Dit 

kan betekenen dat dit terrein op bepaalde 

momenten vanaf de noordkant in beide 

richtingen toegankelijk is. Ook dit zal met 

bebording worden aangegeven. 

Wist u dat de gemeente Heemstede de 

openingstijden voor de publieksbalie (voor-

heen Burgerzaken) heeft verruimd? Sinds sep-

tember 2008 is de publieksbalie in plaats van 

27 voortaan 41 uur per week geopend.

U kunt bij de publieksbalie onder andere te-

recht voor het aanvragen van reisdocumenten 

(paspoorten e.d.), rijbewijzen, uittreksels, 

maar bijvoorbeeld ook voor een huwelijks-

aangifte, geboorteaangifte of het doorgeven 

van verhuizingen. 

De openingstijden voor de publieksbalie 
zijn:
- Maandag t/m woensdag van 08.30 - 17.00 uur 

- Donderdag van 08.30 - 19.30 uur 

(tussen 17.00 - 19.30 uur alléén voor reis-

documenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/

Burgerlijke stand) 

- Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Op afspraak: voor ondertrouw/partnerschaps-

registratie, erkenning van (ongeboren) kinde-

ren en naturalisatie moet u vooraf een afspraak 

maken. 

Openingstijden 
publieksbalie 
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Zondag 5 april organiseert het IVN Zuid-

Kennemerland een stinsenplantenwandeling 

in het Bennebroekbos en De Overplaats in 

Bennebroek. Deze mooie landgoederen 

staan nu vol met prachtige stinsenplanten die 

de lente aankondigen! 

Stinsenplantenwandeling
Bennebroekbos en de Overplaats 

Stinsenplanten zijn voorjaarsplanten. De 

naam ´stins` komt uit het Fries, wat ´stenen 

huis` betekent. In vroeger tijden werden zij 

rond huizen van rijke mensen en op land-

goederen geplant. Stinseplanten zijn ooit de 

relatiegeschenken van de hogere stand 

geweest! Langzamerhand verwilderen deze 

planten en groeiden ze ook in de vrije natuur. 

Verzamelen om 11.00 uur op de parkeer-

plaats van de Linnaeushof, Binnenweg, 

Bennebroek. Parkeren € 3,- of elders parkeren. 

Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis! Meer infor-

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

of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland. 

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

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

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

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

verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

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

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

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

Zinkende vaartuigen
Het college van B&W is voornemens om met toepassing van bestuursdwang de volgende 

zinkende vaartuigen te verwijderen:

- witte boot met stootband voorop, gelegen in het water t.h.v. Kadijk 5,

- blauwe metalen boot, gelegen in het water t.h.v. Kadijk 1,

- rood bootje met buitenboordmotor, gelegen in het water ter hoogte van Kadijk 4,

- oude bruine zeilboot, gelegen in de gemeentelijke haven aan de zijde Nijverheidsweg 

t.h.v. Garagebedrijf Schilder (Nijverheidsweg 15).

 De eigenaar van deze oude bruine zeilboot, wordt bovendien verzocht zich direct te 

melden bij bureau Handhaving, tel. (023) 548 56 30.

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

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

na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan het college van B&W of bij zijn 

afwezigheid aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of eigenaar dient 

ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door het college te stellen termijn uit 

de wateren is verwijderd, de lading is verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaren van bovengenoemde boten worden opgeroepen hun boot uiterlijk binnen 
twee weken na deze publicatie te verwijderen en weer in volledige en permanente 
drijvende staat te brengen. De boten die niet binnen deze termijn zijn verwijderd weer in 

volledige en permanente drijvende staat zijn gebracht, zullen door het college van B&W 

worden gelicht en voor een periode van 13 weken worden opgeslagen op kosten van de 

eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn boot ophalen onder 

betaling van de gemaakte kosten. De boten die niet worden opgehaald, zullen door het 

college worden verkocht dan wel vernietigd.

Voor informatie over deze handhavingsacties kan contact worden opgenomen met de 

gemeentelijk opsporingsambtenaren (GOA’s) van bureau Handhaving, tel. (023) 548 56 30.

Winkelgebied Binnenweg
Van 6 april tot half juni: vervangen van gasleidingen door Joulz, onderdeel van Eneco 

Energie. 'Joulz' gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie; 18 mei tot medio oktober 

2009 reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).

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

voor voetgangers en fi etsers. 

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

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

heden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

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

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

steld. Voetgangers en fi etsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en 

worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Asterkade
Van 6 april tot eind april wordt op de Asterkade de bestrating van de westelijke rijbaan 

hersteld. Het werkgebied wordt met bebording afgezet. Auto’s en fi etsers kunnen hinder 

van deze werkzaamheden ondervinden. 

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

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

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

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

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

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

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

Mozartkade en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden. 

Werk aan de weg 

Inwoners van Heemstede worden van harte 

uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloop-

ochtend langs te komen bij burgemeester 

Marianne Heeremans in het raadhuis. Vrijdag 

3 april kunt u van 10.00 - 12.00 uur vrij 

inlopen, dus zonder afspraak, om van 

gedachten te wisselen met de burgemeester 

over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend 
burgemeester 

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Handhavingsacties



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  1  A P R I L  2 0 0 9

Agenda's

Bouwplannen

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 6 april a.s. om 

20:00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Benoeming en herbenoeming leden commissie welstand - A-stuk

- Beschikbaar stellen budget 2009 voor uitvoering Verordening tegemoetkoming verhuis- 

en herinrichtingskosten voor ouderen 2007 - A-stuk

- Uitbreiding locaties ondergrondse inzameling huishoudelijk restafval en gft - A-stuk

- Milieujaarverslag 2008 - A-stuk

- Vrijstelling bestemmingsplan voor de bouw van twee villa's - B-stuk

- Voorgenomen vaststelling conceptuitgangspuntennotitie reconstructie Herenweg - B-stuk

- Achtervang lening Elan Wonen - B-stuk

- Brug Van den Eijndekade - C-stuk

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 7 april a.s. 
om 20:00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Nota ‘Subsidie- en tarievenbeleid sport’ - A-stuk

- Toetreden Gemeenschappelijke regeling Samenwerking Leerplicht/RMC - A-stuk

- Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 - A-stuk

- Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs - A-stuk

- Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin - B-stuk

- Maatschappelijke stage - B-stuk

- Voortzetting breedtesportproject per 2009 - C-stuk

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 8 april a.s. 
om 20:00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Invoering Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) - A-stuk

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, tel. (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Aanvragen bouwvergunning
2009.031 het plaatsen van een dakkapel op het - Koediefslaan 41  

 voor- en zijgeveldakvlak

2009.062 het wijzigen van de achtergevel - Valkenburgerplein 1-1

 en doorbreken muur

2009.064 het plaatsen van een zwembad - Jeroen Boschlaan 1

2009.065 het vernieuwen van de parkeerplaats - La Travee 7

2009.066 het wijzigen van de achtergevel - Borneostraat 42

Aanvraag sloopvergunning
2009.907 het verwijderen van asbest - Dr. J.R. Thorbeckelaan 89

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

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

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 27 maart 2009)
2008.345 het plaatsen van een dakkapel op het - Schollevaarlaan 59

 het achtergeveldakvlak

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

www.heemstede.nl

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden van gevaar en schade op 

straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

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

Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, kapot straat-

meubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. Meldingen worden 

in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast). 

Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van 

de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openings-

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

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

2009.049 het plaatsen van een dakkapel op het - Rijnlaan 94

 het achtergeveldakvlak

2009.052 het plaatsen van een schuur met - Heemsteedse Dreef 237

 overkapping

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

 begane grond

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

 parkeren

2009.060 het plaatsen van een reclamebord - Camplaan 4

Verleende reguliere bouwvergunningen 
(verzonden 27 maart 2009)
2009.002 het splitsen van het pand in een winkel en - Jan van Goyenstraat 7

 appartement

2009.037 het bouwen van een brug - Van den Eijndekade

2009.038 het plaatsen van lichtreclame - Industrieweg 6-10

2009.059 het splitsen van het winkelpand in een - Binnenweg 1

 winkel en horecaruimte

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

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

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

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen en verplanten van 19 diverse bomen op de Binnenweg, eigendom gemeente 

Heemstede. 

De bomen moeten worden gekapt in verband met de herinrichting van de Binnenweg.

Aan de kapvergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere 

vergunningsvoorschriften verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de herinrichting dienen minimaal 18 bomen te worden 

herplant met een stamomtrek van 35/40 centimeter. Indien één of meer van de geplante 

bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het jaar na aanplant vervangen te 

worden door eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.

- De vergunning is pas van kracht na de dag waarop de bezwaartermijn afl oopt. Indien 

gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt 

de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. (Collegebesluit 24 maart 

2009, verzonden 30 maart 2009.)

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen na vandaag zes weken ter inzage in de hal 

van raadhuis, Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

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

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

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

Drank- en horecavergunningen

Verordening Winkeltijden Heemstede

- Op 23 maart 2009 heeft het college van B&W, i.v.m. wijziging van leidinggevenden, besloten 

een nieuwe drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te 

verlenen aan Landgoed Groenendaal BV, Groenendaal 3.  

- Op 23 maart 2009 heeft het college van B&W besloten een drank- en horecavergunning 

voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan VOF Beunder-van Campen, 

Raadhuisstraat 12.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07. 

Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten de hierna volgende zon- en feestdagen aan 

te wijzen als dagen waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 'Winkelcentrum 

Wilhelminaplein' open mogen zijn:

13 april 2009  (2e paasdag)             

26 april 2009        

3 mei 2009

10 mei 2009         

17 mei 2009                   

21 mei 2009 (Hemelvaartsdag)  

1 juni 2009 (2e pinksterdag)                   

6 december 2009

13 december 2009

20 december 2009 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 

tel. (023) 548 56 07.


