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Raad van State maakt korte metten 
met zaak bewoning bollenschuur
heemstede - In de langslepen-
de kwestie van de onrechtma-
tige bewoning van een bollen-
schuur aan de Leidsevaart heeft 
het hoogste rechtsorgaan een 
uitspraak gedaan.

Sinds jaar en dag wordt de 
schuur bewoond, maar dit is 
vanuit het oogpunt van brand-
veiligheid geen gewenste situa-
tie. Ook het wonen op een per-
ceel dat bestemd is als agrarisch 
terrein is niet toegestaan. Toen 
de gemeente Heemstede er in 
2009 achter kwam dat de schuur 
werd bewoond, nam zij maatre-
gelen de bewoners te laten ver-
trekken. De gemeente beweerde 
in eerdere rechtszaken niet op 
de hoogte te zijn geweest van de 
bewoning.

Dit nu was het onderwerp dat 
aan de Raad van State werd 

voorgelegd. De gemeente trok 
met maar liefst twee juristen en 
één ambtenaar ten strijde om de 
zaak te bepleiten. Ook de bewo-
ners en de eigenaar van het per-
ceel lieten zich vertegenwoordi-
gen door juristen.

De bewoners vroegen de ge-
meente het gebruiksovergangs-
recht van toepassing te verkla-
ren en wilden dat de gemeen-
te hen vervangende woonruimte 
zou aanbieden.  In 1976 al maak-
ten de bewoners de gemeen-
te attent op de mensonteren-
de toestand waarin zij moesten 
wonen.
De gemeente stuurde mede-
werkers langs en deze con-
stateerden de feitelijke bewo-
ning. Gedurende 33 jaar wist 
de gemeente er kennelijk al 
vanaf en kon dus moeilijk staan-
de houden niet geweten te 

hebben dat de schuur werd be-
woond.
De gemeente Heemstede is nu 
door de rechters op dit punt op 
de vingers getikt en moet actief 
meewerken aan het vinden van 
woonruimte voor de betrokken 
bewoners. De rechter wilde niet 
zover gaan dat de gemeente ook 
woonruimte moet aanbieden. De 
rechtbank in Haarlem kwam eer-
der al tot deze conclusie, maar 
de gemeente besloot de zaak 
toch door te zetten bij de Raad 
van State.

Er rest de gemeente Heemstede 
niets anders dan de bewoners 
onder de hoede te nemen en sa-
men met hen op zoek te gaan 
naar woonruimte of een ande-
re oplossing. Misschien dat er 
nu een einde komt aan de al drie 
jaar slepende zaak.
eric van westerloo
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BEZORGERs
Info:

Martin van Ooijen

(ook 55+)

Bennebroek – niet alleen mensen trokken er 
dit weekend op uit om van het mooie weer te 
genieten. De eerste zandhagedissen hebben 
zich ook laten zien, zo ontdekte Daan hen-
driks. De fotograaf uit Bennebroek kreeg dit 
exemplaar voor zijn lens in het duingebied 
nabij Vogelenzang.
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brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Nelly Geerlings 40 jaar kleuterjuf
Heemstede - Ze werd gebo-
ren met vuurrood haar. Een half 
jaar later bij de eerste bloei van 
de dahlia`s, werd een vuur- 
rode dahlia met een vrolijke hard- 
gele kern de Nelly Geerlings 
dahlia gedoopt. Vader Geer-
lings is een veredelaar met de 
mooiste exemplaren aan de 
Kadijk in Heemstede. Als kleu-
terjuf begon Nelly Geerlings 
in Haarlem Schalkwijk aan de 
Monica kleuterschool. In 1976 
werd zij hoofdleidster aan de Sint 
Antoniusschool in Heemstede 
aan de van Lennepweg, waar nu 
deIcarus school gevestigd is. In 
1983 kwam zij in de directie van 
de experimentele basisschool 
Antonius, waar lagere school en 
kleuterschool samengevoegd 
werden. De nieuwe school, waar 
nu de Icarus school in zit. In 
1993 fuseerden de Josef en de 
Antoniusschool en gingen op in 
de Ark, nu aan de Van der Waal-
slaan. Zij bleef al die jaren het 
kleuteronderwijs trouw. De kin-

deren zijn op de mooiste leef-
tijd, die willen altijd alles leren, 
geven ook veel. Ze maken veel 
mee. Hun sociale ontwikkeling, 
vriendjes maken, functioneren in 
een grote groep. Ontdekken wat 
communicatie is, gaan werken 
met lettertjes en cijfertjes. Voor 
Nelly was het het mooiste om op 
een creatieve manier je doel te 
bereiken.
Dat bereikte ze ook met haar 
zangkoor In Between dat regel-
matig de diensten in de Bavo-
kerk aan de Herenweg  opluis-
tert. Spontaan ontstaan door de 
ouders van het kinderkoor die zo 
succesvol invielen bij een dienst, 
dat er een ouderkoortje ontstond 
onder haar leiding. Ze nam les-
sen koordirectie en nu zingt In 
Between in het Engels, Frans, 
Duits, Hebreeuws, Nederlands: 
op een creatieve manier je doel 
bereiken.
Donderdagmiddag kreeg Nel-
ly Geerlings een aubade van 
tweehonderdveertig kinderen 

die een pittig en vrolijk lied had-
den ingestudeerd waar de leer-
krachten maar geen genoeg van 
konden krijgen. Na de huldiging 
door leerkracht Maarten Bo-
the en een toespraakje van de 
ouderraad kreeg Nelly zestig ro-
zen. Met het team kreeg ze een 
heerlijke lunch aangeboden en 
na schooltijd… een vergadering 
met champagne. Als je dit alle-
maal meemaakt op een school 
waar je zo lekker werkt met een 
geweldig team en fijne kinde-
ren, dan denk je niet aan stop-
pen. Ze gaat nog minstens drie 
jaar voluit!
Ton van den Brink

Bouw Nieuw Overbos 
gaat gewoon door
Heemstede - Veel tijd besteed-
de de gemeenteraad niet aan 
het collegevoorstel om akkoord 
te gaan met het plan voor de 
nieuwbouw van Het Overbos. 
D66 vond dat het maatschappe-
lijke belang voorrang had boven 
het belang van de omwonenden.
HBB vindt het gebouw veel te 
groot worden en wil dat het col-
lege zich aan het bestemmings-
plan houdt. Ook de GroenLinks 
fractie vindt het gebouw veel 
te massaal en te hoog worden. 
Hoewel ook de PvdA het gebouw 
te robuust en de appartementen 
te duur vond,
stemde zij toch voor het plan. In 
het vorige college, waarvan de 
partij toen nog deel uitmaak-

te, had de partij ingestemd met 
dit plan in ruil voor sociale wo-
ningen op het voormalige No-
va terrein. Wel vond Johan Maas 
(PvdA) dat de wethouder er bij 
de stichting Sint Jacob (eigenaar 
van Overbos) op moest aandrin-
gen meer sociale projecten voor 
mensen met een kleine beurs 
in het bouwprogramma van de 
stichting Sint Jacob in andere 
gemeenten op te nemen.  Zon-
der veel omhaal werd het plan 
geaccepteerd en kunnen de 
voorbereidingen voor een bouw-
vergunning doorgaan. De bewo-
ners kunnen dan alsnog in be-
zwaar gaan tegen de bouwplan-
nen.
Eric van Westerloo

Namen winnaars 
Circuitrun onjuist
Heemstede – In het bericht over 
de Circuitrun in Zandvoort, afge-
lopen week in de Heemsteder, 
zijn niet de juiste winnaars ge-
noemd. De snelste jongen van 
het scholierenkampioenschap 
was Lucas Nieuweboer die 4.2 
km in 12.57 heeft gelopen. Snel-
ste dame in de ‘run’ was Liede 
Lambrix met een tijd van 16.25 
(4.2 cm). Beiden zijn van College 
Hageveld. Het winnende meis-
jesteam was het 1e team van 
College Hageveld.
Excuses voor de gemaakte fout.
Redactie.

Digitale 
camera 

voor dieren-
liefhebster

Bennebroek – Tuincentrum 
de Oosteinde organiseer-
de tijdens de wintermaan-
den een actie waarbij een di-
gitale camera gewonnen kon 
worden. Het was een actie 
van Whiskas MP pouch. Wie 
de kassabon in een speciale 
box deponeerde maakte kans 
op de camera. Onlangs is een 
bon uit de box getrokken en 
de gelukkige winnaar is Joy-
ce Huibers. Op de foto reikt 
Marisca, medewerkster die-
renafdeling van de Oostein-
de in Hillegom, de prijs uit 
aan Joyce. Joyce heeft thuis 
4 katten waarvan 2 kittens 
waarvoor ze regelmatig de 
whiskas pouch nodig heeft. 
Haar moeder is al jaren vaste 
klant van de Oosteinde en het 
gezin is natuurlijk erg blij met 
het winnen van deze camera.
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Vijftig jaar vrijwilligster bij Casca

Martha van Loij ontvangt 
Merlet trofee

In 1960 vroeg dominee Ba-
vinck haar na afloop van een 
toneelstukje dat kinderen op-
gevoerd hadden in de houten 
schuur achter de Pinksterkerk, 
om als  gastvrouw op te treden 
voor de succesvolle klaverjas-
club. Met haar man Ed begon 
ze samen gastheer en dame te 
zijn. De club groeide onstuimig, 
de schuur werd te klein, bin-
nen een jaar verhuisde men naar 
`t  Honk. Dinsdagavond, woens-
dagmiddag, donderdagmiddag 
en vrijdag de hele dag. Met nog 
twee dames een hele maaltijd 
maken voor 50 – 60 mensen die 

er vijf gulden voor betaalden. De 
boodschappen haalden ze op de 
fiets. De activiteiten werden uit-
gebreid met een zondag in de 
maand handwerken, klaverjas-
sen, sjoelen en de koersbalclub 
kon vanaf het begin altijd reke-
nen op Ed. Bij het klaverjassen 
ging het er soms heet aan toe. 
Spelen tot twaalf uur, nog net 
geen messen op tafel, maar als 
iemand vergeten had een “pit” 
te melden, dat zijn zeer belang-
rijke extra punten, werden ze `s 
nachts doodleuk gebeld! En blij-
ven lachen! Bustochten organi-
seren, dat was leuk. Onder in de 

Heemstede - De Merlet trofee, een bronzen beeldje van beeld-
kunstenares Ellen Wolff, is gemaakt naar de zeven eendjes 
zonder poten zoals die voor komen in het wapen van Heem-
stede. De onderscheiding is een initiatief van de Rotary 
Heemstede, is bedoeld voor natuurlijke personen die in de 
particuliere sfeer of als ondernemer of in dienst van een 
bedrijf of instelling, op een bijzondere wijze een bijdrage 
hebben geleverd ten bate van de bevolking van Heemstede.

bus lagen een butagasfles,  45 
stoelen, water, satés, stokbrood, 
en kratjes bier; stond Martha bij 
mooi weer tussen de bomen sa-
tés te warmen. In Thorn, dat wit-
te dorp in Limburg, met de gas-
ten van de bus een terraseige-
naar gek maken. Iedereen kreeg 
een tientje van zijn eigen bijdra-
ge en kon daarmee de drankjes 
afrekenen, want dat was eerlij-
ker. Eenmaal bij Ed aangekomen 
zei hij: ”tientje zeker” waarop Ed 
een tientje doorscheurde en zei: 
“nee, jij vijf en ik vijf”. Begin ja-
ren 90 vroeg Gerard Rodenburg, 
de toenmalige directeur Sociaal 
Cultureel werk, zo heette de or-
ganisatie toen, of zij wilde koken 
voor de minister van Binnenland-
se Zaken, Ien Dales, die toen in 
Haarlem woonde. Ze had heerlijk 
gegeten en kwam haar leuk be-
danken in de keuken. Vijftig jaar 
leuke dingen  in de sociaal cultu-
rele  wereld in Heemstede. Ver-

Omgeving Haven en 
ontwikkelaar nader tot elkaar

‘Blijf van mijn tuin af’
De architect van het plan, de 
heer Yske Braaksma van het ge-
lijknamige bureau, gaf uitleg 
waarom hij het geheel had ont-
worpen zoals het er nu bij staat. 
Zijn plannen had hij al verschil-
lende malen moeten aanpassen. 
In eerste instantie was een aan-
tal woningen ontworpen met de 
achterzijde (tuin) aan de Zand-
vaart. Hij moest dit aanpassen 
omdat de gemeente een wandel-
pad langs de Zandvaart in ge-
dachten had. De bewoners van 
de Dreef die pal naast de brug 
wonen, wensen hun tuin niet af 
te staan voor dit doel, dus vist de 
gemeente achter het net. Niets 
staat nu meer een draaiing van 
de gebouwen in de weg en de 
bewoners hopen dan ook dat dit 
er van gaat komen. Daarmee zijn 
de bewoners van de Johannes 
Verhulstlaan deels uit de brand 
geholpen.
Mevrouw van ’t Hooft benadruk-
te namens de bewoners dat men 
op zich geen moeite heeft met 
het opnieuw invullen van het 
gebied, maar de massaliteit valt 
de omgeving rauw op het dak. 

Lang werd stil gestaan bij de 
locatie van dierenspeciaalzaak 
Heems. Nu nog gevestigd aan 
de Kanaalweg wil de firma on-
der geen voorwaarde weg uit het 
gebied. In overleg is het bedrijf 
nu ingetekend op het binnenter-
rein. 

Twee bouwlagen minder
Belachelijk vinden de bewoners 
de nieuwe te graven vaart. De 
reden van deze vaart is stede-
bouwkundig en deelt het gebied 
in twee delen. Op het schierei-
land wordt het bouwblok met de 
bestaande woningen afgemaakt 
en op het eiland voorziet de ont-
wikkelaar een andere sfeer als 
reactie op het tegenover gele-
gen industrieterrein en plan Wa-
tertoren. Het Waterschap vraagt 
van de gemeente een compen-
satie voor de verharding die in 
Heemstede plaatsvindt. Door al-
le nieuwbouw en het feit dat veel 
Heemstedenaren hun tuinen vol 
leggen met stenen kan het wa-
ter steeds moeilijk weg. Of dit 
een harde eis is van het water-
schap is niet bekend, maar de 
gemeente vindt het wel aardig 

zo en droeg de ontwikkelaar op 
het zo te plannen. De bewoners 
vragen zich af of een bespa-
ring op het niet graven van het 
kanaal er misschien twee bouw-
lagen minder konden komen. 
Cijfers gaf Bakker Bouw niet, 
maar zij vinden het wel een 
gedachte om mee te nemen 
in hun gesprekken met de ge-
meente.
De gerenommeerde architect 
Soeters, ontwerper van het plan 
van het voormalige Marine Hos-
pitaal in Bloemendaal, had zich 
tegenover de bewoners laten 
ontvallen dat het huidige Water-
torengebied al niet voldeed aan 
de menselijke maat en de nieuw-
bouw ook niet.

Bibliotheek wordt
appartementengebouw 
Ook werd duidelijk dat de ge-
meente een voorkeur heeft voor 
het verplaatsen van de biblio-
theek naar het havengebied. In 
het huidige bibliotheekgebouw 
komen dan 9 appartementen. Er 
is hierover nog niets openbaar 
gemaakt maar de wens leeft bij 
de verantwoordelijke wethou-
der. De bibliotheek gaat dan te-
rug van 2000 m2 naar ongeveer 
1000 m2. Het oude gebouw zou 
te duur zijn en het zou een grote 
investering vergen om het op te 
knappen. De omwonenden ver-
wachten problemen voor de be-
zoekers van de bibliotheek om 
de barrière die de Dreef vormt te 
nemen. 

Heemstede - De ontwikkelaar van het Havengebied, de firma 
Huib Bakker Bouw uit Heemstede, belegde een drietal avon-
den om de bewoners te informeren over de stand van zaken 
rondom de geplande woningbouw in het gebied. Bij de bewo-
ners bestaat grote scepsis, vooral ten aanzien van de geplan-
de hoogbouw. Opvallend was de openheid waarmee Bakker 
Bouw de bewoners tegemoet trad. Er bleek nogal wat ruimte 
te zitten tussen het stedenbouwkundig randvoorwaarden en 
de uiteindelijke uitvoering.

drietige dingen, de avonden dat 
ze thuis mensen ontving die wil-
den praten over hun scheiding. 
Bijna altijd in `t  Honk. Honkvast 
dus. Droeve dingen als er weer 
iemand waarmee je zoveel be-
leeft had, wegviel. Haar echtge-
noot Ed nu twee jaar geleden. 
Bijzonder is dat beiden zoveel 
veranderingen in de organisa-
tie hadden doorstaan, ze waren 
elke keer meegegroeid en mee 
veranderd.  Ze is en blijft nog de 
honkvaste vrijwilligster die re-
gelmatig achter en voor de bar 

in `t Honk staat. Vijftig jaar vrij-
williger bij Casca, dat zegt veel 
over het sociaal cultureel klimaat 
van Casca. Daar mag Heemste-
de trots op zijn en daarom geeft 
ze de Merlet trofee aan een vrij-
willigster van Casca, Martha van 
Loij en postuum aan haar man 
Ed. 
De uitreiking zal plaatsvinden op 
dinsdag 19 april om vijf uur in 
de Burgerzaal van het Raadhuis 
door Bert van Apeldoorn van de 
Rotary Heemstede. 
Ton van den Brink

Parkeren
Een heikel punt blijft het parke-
ren. Er wordt gewerkt aan half 
ondergrondse garage waardoor 
de opbouw weer hoger wordt. 
Waarom niet dieper de grond in, 
vroegen de bewoners. Dat wel 
te doen zal voor de bouwer in-
grijpende consequenties heb-
ben en een aanzienlijke kosten-
verhoging met zich mee bren-
gen. Er komt ook een volledig 
ondergrondse garage maar of 
dit voldoende is moet nog blij-
ken. De bewoners van de Dreef 
en de Havenstraat moeten in de 
nieuwe garage parkeren, waar 
zij nu nog gewoon voor hun deur 
staan. Bakker Bouw moet meer 
dan 2 parkeerplaatsen per wo-
ning realiseren.
Dat is geen eenvoudige opgaaf. 
De geplande 80 tot 120 wonin-
gen zijn al snel goed voor meer 
dan 250 parkeerplaatsen. Daar 
komen de huidige bewoners, de 
klanten van Heems en de be-
zoekers van de bibliotheek nog 
bij. De bewoners denken als de 
hoogbouw zou worden gehal-
veerd het parkeerprobleem ook 
weer een stuk makkelijker is 
op te lossen. Bakker Bouw be-
nadrukte nog dat zij voor ver-
schillende doelgroepen wil bou-
wen. Van de gemeente hoeft er 
geen sociale woningbouw te ko-
men, maar wel moet het midden 
en hogere segment worden be-
diend. 

Rol van de gemeente
Gaandeweg werd duidelijk dat 
de gemeente, eigenaar van de 
wegen en de infrastructuur de 
nodige noten op haar zang heeft. 
Nog voordat er iemand heeft 
kunnen beslissen, zeker de po-
litiek niet, werkt men aan plan-

nen om het zo in te richten als 
de ambtenaren en de wethou-
der goed dunken. De politiek 
krijgt nog kansen de plannen bij 
te stellen en de bewoners wach-
ten in spanning welke partij hen 
zal steunen.

Bakker Bouw gaat met de aan-
bevelingen en opmerkingen van 
de bewoners terug naar de ge-
meente om te kijken op welke 
punten het plan aangepast kan 
worden.
De bewoners gaan in klein co-
mité nog in gesprek met Bakker 
Bouw en de gemeente.
Alle kou is nog niet uit de lucht 
maar Bakker bouw heeft laten 
zien de omgeving tenminste se-
rieus te nemen en dat mag als 
positief worden beschouwd.
Eric van Westerloo 

Excel Masterclass
Heemstede - Excel is een re-
kenprogramma, waarmee u een-
voudige, maar ook zeer ingewik-
kelde berekeningen kunt ma-
ken. Als u al aardig wat weet 
van de mogelijkheden van Ex-
cel, dan gaat de Excel Master-
class net even verder door te la-
ten zien wat u nog meer uit dit 
handige programma kunt halen. 
Onder leiding van docent IJf de 
Jong wordt veel geoefend. 
De Excel Masterclass bestaat uit 
4 lessen van 3 uur op donderdag 
avond. De cursus start op don-
derdag 21 april bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
van 19.00 tot 22.00 uur.
Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
te. 023-548 38 28-1 of via de 
website: www.casca.nl.
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Trefpunt-Casca 
Berlijn, een jonge metropool
Berlijn: Een Middeleeuwse handelsplaats werd een vorstelijke ba-
rokresidentie en groeide in romantiek en Biedermeiertijd uit tot 
een cultuur- en bestuurscentrum. Met de industrialisatie werd zij 
hoofdstad van een Keizerrijk. Dan volgen de roerige ontwikkelin-
gen van de Weimarrepubliek, het Nationaalsocialisme en de we-
deropbouw van een gedeelde stad. Sinds in 1989 de muur viel, 
werd Berlijn weer hoofdstad met enorme bouwactiviteiten. De 
Potsdamer Platz werd ingericht tot een centrum van mediacul-
tuur, aan de Friedrichstrasse en rond Checkpoint Charlie ontstond 
een nieuw zakencentrum. Historische wortels zijn te zien in de in-
teressante architectuur van het Joods Museum en de Rijksdag. 
Kortom er is veel te vertellen over deze prachtige stad. Drs. Geert 
van Boxtel zal veel moois laten zien over bekende plaatsen, ge-
schiedenis en cultuur in Berlijn, een jonge metropool. 
Deze dialezing is op dinsdag 12 april om 14.30 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 3,00 euro.

Informatie-avond

Uw woning verkopen om 
comfortabeler te wonen? 
Onderzoek heeft aangetoond dat veel mensen van middelbare 
leeftijd binnen vijf jaar hun huidige woning willen verkopen om 
daarna comfortabeler te gaan wonen. De weg daar naar toe is 
niet eenvoudig. Woningmarkt en wetgeving zijn de laatste jaren 
enorm veranderd. Welke aanpak is nu het verstandigst? Tom He-
ijmeijer (makelaar), Norbert van Hamburg (hypotheken) en Edzo 
Huisman (notaris) geven bij Casca uitleg over de mogelijkheden 
om uw woonwensen te realiseren en over alles wat er komt kij-
ken bij een geslaagde verkoop van de huidige woning en de juis-
te aankoop van een comfortabele nieuwe woning.
Deze informatieavond is op donderdag 14 april om 20.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree gratis.

55+-Excursie 

‘Vlaggenschip De Rotterdam’
Het voormalig vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, De Rot-
terdam, is terug van weggeweest. Na jaren over de wereldzeeën 
te hebben gevaren, ligt de Grande Dame nu aan de kade in haar 
thuishaven. Zodra u de eerste stappen op de loopplank zet, er-
vaart u direct een andere en volkomen eigen wereld. U komt al-
les te weten over meer dan 50 jaar illustere scheepsgeschiedenis! 
Flaneren over de dekken, een kijkje in de kapiteinshut, een be-
zoek aan de zalen en de machinekamer, de torenhoge brug, geen 
enkel plekje van de 228 meter lange levende legende wordt over-
geslagen. In het Experience Center maakt u in enkele minuten de 
reis van Rotterdam naar New York. Wel belangrijk om te weten is 
dat er aan boord veel trappetjes en opstapjes zijn, zodat de rond-
leiding niet geschikt is voor rolstoelen. Veel van de rondleiding is 
buiten, neemt u daarom zo nodig een paraplu mee en warme kle-
ding. Op dinsdag 19 april wordt verzameld om 9.15 uur in de hal 
van station Heemstede en reizen we met Openbaar Vervoer naar 
Rotterdam. Gastvrouwen van Casca begeleiden de trip. Kosten: 
18,50 euro (incl. entree, audiotour en Cascakosten, excl. reiskos-
ten en consumpties). Geef u snel op! Opgeven en betalen uiter-
lijk donderdag 14 april in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Peperkamp Tegels en Sanitair; 
een zee aan kwaliteitsproducten

Regio - Peperkamp Tegels en 
Sanitair heeft zich gespeciali-
seerd in een groot aanbod tegels 
én sanitair. Uitgangspunt is het 
bieden van een goede kwaliteit, 
maar dat wil niet zeggen dat ook 
alles heel prijzig is. Peperkamp 
heeft regelmatig aantrekkelijke 
aanbiedingen die te vinden zijn 
op de website van het bedrijf: 
www.peperkamptegels.nl. 
Wie de showroom bezoekt wordt 
allereerst verrast door de enorme 
sortering prachtige tegels en sa-
nitair. Vervolgens valt op hoe cre-
atief de producten worden gepre-
senteerd. Op de begane grond 

van de showroom vindt men 1600 
m” met wand- en vloertegels; van 
klassiek tot design en van moza-
iek tot natuursteen. In een apar-
te ruimte zijn de projecttegels te 
vinden. De eerste verdieping is 
net zo groot en hier is het sanitair 
op overzichtelijke en aantrekke-
lijke wijze opgesteld. Ook hier is 
klassieke vormgeving te vinden, 
net zoals modern en design. Wie 
nog lang niet toe is aan een nieu-
we badkamer, krijgt vazelf zin om 
de boel toch maar alvast te ver-
bouwen. 
Er is modern en stijlvol sanitair, 
ontworpen door bekende desig-
ners als Philippe Starck, Antonio 
Citterio en Arne Jacobsen. Futu-
ristische vormgeving waarbij het 
gebruiksgemak niet is vergeten. 
Dit wordt afgewisseld door klas-
siek en landelijk; werkelijk el-
ke smaak komt hier volledig aan 
zijn trekken.
 Achter de naam Peperkamp, 
staan Jan, Piet en Carol die allen 
een ruime ervaring hebben op-
gedaan in deze branche. Dennis 
Terluin en Ron Zuurbier zijn de 
vakkundige adviseurs in de win-
kel. “Om een zo compleet mo-
gelijke service te bieden, wer-
ken wij samen met uiteenlo-

pende bedrijven”, vertelt Dennis. 
“Dit varieert van tegelzetters en 
loodgieters tot stukadoors. Deze 
mensen zijn absolute specialis-
ten in hun vakgebied.” 
De eerste stap voor de klant is 
natuurlijk het uitzoeken van 
de tegels of het sanitair. Dat 
kan zelfstandig gedaan wor-
den of met hulp van Dennis of 
Ron. Daarna kan men een offer-
te aanvragen of de uitgezoch-
te materialen meteen bestellen. 
Ron: “Voor het sanitair is er de 
mogelijkheid om een 3d-teke-
ning van de badkamer of toilet te 
laten maken. Zo krijgt men een 
realistisch beeld van hoe het er 
straks uit gaat zien.”  
De vloertegels zijn in diverse stij-
len te krijgen, van natuursteen-
look en landelijke sfeer tot de 
strakke minimalistische tegels. 
Er zijn diverse stijlen wandte-
gels, van rustieke keukentegels 
tot strakke tegels voor de badka-
mer of het toilet en van eenvou-
dige projecttegels tot schitteren-
de designerdecors. Een aanrader 
dus! De showroom is gevestigd 
aan de randweg ten zuiden van 
Alkmaar in een opvallend geel 
pand. Het adres is Koelmalaan 
330 Alkmaar, tel.: 072-5150641. 

Fijn schilderingen van oud 
Heemstede in Raadhuis
Heemstede - Gabe de Vries ex-
poseert vanaf begin april in de 
Burgerzaal van het Raadhuis met 
zijn fijn geschilderde juwelen uit 
vervlogen tijden. Buitenplaatsen, 
statige villa`s, vervallen huisjes, 
bruggen en molens.  Veel schil-
derde hij uit boeken van Cees 
Peper als: “een wandeling langs 
de buitenplaatsen van Heemste-
de in de voorzomer van 1847”en 
de verzameluitgaven met  “Ou-
de  ansichten”. Ook de uitgave 
van de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek uit 1975 
met de buitenplaatsen in Heem-
stede  was een inspiratiebron. Hij 
schilderde Landgoed Bosch en 
Hoven op de grens Heemstede 

Haarlem- Zuid met een heer met 
hoge hoed en kruier met trek-
hond. Huis te Bennebroek, nu 
gesloopt en vervangen door een 
seniorenflat, stond tegenover de 
Hervormde kerk op de Binnen-
weg in Bennebroek. Gabe heeft 
er in zijn jeugd met school een 
aubade gebracht aan de freu-
le Willink, met plezierige herin-
neringen, te zien aan de zonni-
ge blauwe lucht boven het land-
goed. Het pand is onlangs nog 
besproken in “Heerlijkheden”, 
een uitgave van de Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek. Sombere luchten boven 
de in 1960 afgebroken huisjes 
aan de Prinsenlaan die hij nog  

goed gekend heeft. Een situatie 
achter de Raadhuisstraat waar 
een slootje liep, waar nu de Pro-
vinciënlaan is. Het Zandvaartpad 
uit 1947 met schaatsers in plus-
four, ook wel drollenvanger ge-
noemd en Friese doorlopers. De 
Centenbrug in zomertijd en ijstijd 
zoals die er nog stond in 1944 
voordat de brug door de Duitsers 
werd afgebroken. De Achterweg 
in zomer-en wintertijd met boe-
renkar met boomstammen van 
Van Schagen en kippen op de 
voorgrond. Het Oude Slot in een 
romantische setting met bomen 
als de eik, beuk en plataan. De 
Reek in Bennebroek  met de ou-
de pastorie en zolderschuiten. 
Voor iedereen  die Oud Heem-
stede en Bennbroek een warm 
hart toedraagt, dat zijn niet al-
leen de leden van de historische 
vereniging  om je vingers bij af te 
likken. Voor alle bezoekers een 
stuk geschiedenis van Heem-
stede en Bennebroek, zoals het 
ooit was, nu in kleur en niet  in 
zwart-wit foto`s. Gabe schildert 
al vanaf zijn vijftiende jaar. Was 
zijn eerste kunstwerkje nog wat 
grof, van lieverlee werd het fijn-
schilderen waarin hij helemaal 
opgaat. Als je schildert dan zit je 
in die tijd, je beleeft die tijd.  Zijn 
palet bestaat uit een laagje ou-
de kranten en een soepbord met 
de simpele kleuren groen, blauw, Gabe de Vries.

omber, hij heeft maar weinig 
olieverf nodig en wat lijnolie en 
terpentijn. Hij schildert op wa-
tervaste triplexpanelen van 23 bij 
33 centimeter en de lijstenmaker 
zet er een klassieke lijst om. De 
eerder genoemde uitgaven van 
Cees Peper en de enthousiaste 
benadering van de Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek waren voor hem de moti-

vatie om in het raadhuis te ex-
poseren. Voor u een gelegenheid 
om een vroeger stukje Heem-
stede en Bennebroek te bewon-
deren, te beleven, te waarderen 
en te beoordelen. U kunt tevens 
kennismaken met de Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek, www.hv-hb.nl die waakt 
over ons erfgoed . 
Ton van den Brink
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Voorjaarsmarkt in Bennebroek, 
bij GGZ aan de Rijksstraatweg
Bennebroek – Op woensdag 
13 april is er een gezellige voor-
jaarsmarkt in dagactiviteitencen-
trum De Linden op het terrein 
van GGZ InGeest in Bennebroek. 
De voorjaarsmarkt is open van 
10.30 tot 16.00 uur. 
Er zijn vele kramen met leu-
ke cadeautjes en sfeerartikelen 
te koop voor de Paasdagen, zo-
als zelfgemaakt keramiek; onder 
andere schalen, kommen, die-
renfiguren, serviesgoed, maar 
ook prachtige gegoten en ge-
dompelde kaarsen in allerlei 
kleuren, zelfgemaakte sieraden, 
voorjaarskaarten, mozaïek, boe-
ken, mooie kransen, bolletjes en 
voorjaarsplantjes en voor de lek-
kere trek een heerlijk patatje, 
koffie met warme appelgebak en 
wafels. Daarnaast vinden work-

shops plaats. Een leuk uitje op-
geluisterd met sfeervolle muziek. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Locatie: Rijksstraatweg 

113 te Bennebroek (terrein GGZ 
InGeest). Voor informatie: Joke 
Boll, coördinator, 023 – 5832438. 

Dienst 
Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - Hervormde 
Gemeente Bennebroek (PKN) 
Binnenweg 67 Bennebroek, 
houdt zondag 10 april dienst 
om 10.00 uur met ds. Wouden-
berg uit IJsselmuiden.

Culturele Kring Bennebroek presenteert

Virtuele wandeling door Haarlem
Bennebroek - Lijkt het u ook zo 
interessant om te zien hoe een 
ander die prachtige winkel- en 
hofjesstad Haarlem bekijkt? Dan 
is nu deze avond voor u een uit-
gelezen kans!

Aan de hand van dia’s laat de 
heer Van der Pal de geschiede-
nis van Haarlem verkennen.
Het is een doorlopend verhaal 

dat begint met de verklaring voor 
de naam Haarlem; de eerste be-
woners die zich strategisch ves-
tigden aan het Spaarne.

Door de presentatie kun je vir-
tueel van de Middeleeuwen 
naar de nieuwe tijd ‘wandelen’. 
Aan de orde komen: Holland 
waterland – Vaderlandse ge-
schiedenis – Kunstgeschiedenis – 

Architectuur en Stadsgeografie.
De presentatie  is op dinsdag  
12 april, aanvang 20.00 uur in 
‘t Trefpunt, Akonietenlaan 1 te 
Bennebroek. De zaal is vanaf 
19.30 uur open.

Geen lid? Ook dan bent u van 
harte welkom. 
Entree is dan 5,00 euro (pas 65+ 

4,00 euro).

Regio – In de nacht van dinsdag 
29 op woensdag 30 maart zagen 
agenten een personenauto met 
hoge snelheid over de Zand-

9 april Gazondag bij Tuincentrum 
De Oosteinde in Hillegom!
Bennebroek - Vooral gazons 
zijn slecht de winter uitgekomen, 
waarbij mos en kale plekken de 
grootste boosdoeners zijn. Het is 
nu de tijd om het gazon aan te 
pakken! Bij De Oosteinde in Hil-
legom  (grens Bennebroek) aan 
de Zandlaan staat vanaf 10.00 
uur een ECOstyle-gazonspecia-
list voor u klaar, die alle vragen 
op dit gebied beantwoordt. Als 
u een bodemmonster uit uw tuin 

meeneemt, wordt uw tuingrond 
GRATIS getest!

Mos is voor veel gazonbezitters 
een groot probleem. Na een kou-
de en natte winter, zoals dit jaar, 
bestaat de kans dat er mosvor-
ming in het gazon optreedt. De 
temperaturen en vooral de ve-
le neerslag de afgelopen maan-
den zijn ideale groeiomstandig-
heden voor mos. Veel sneeuw en 

regenval op een zwakke, open 
grasmat zorgt voor het dicht-
slaan van de grond. Gras groeit 
niet op dichtgeslagen grond 
waar gebrek ontstaat aan licht 
en lucht. Ook bij een lage tem-
peratuur en weinig zonneschijn 
groeit gras niet. Zo krijgt mos al-
le ruimte. 

Door nú, in het voorjaar, een 
goede basis te leggen voor een 

gezonde bodem ontstaat een 
sterk gazon waarin mos minder 
kans krijgt. Ook in de winter! 

Hoe precies? Als basis voor 
het gazonadvies op deze dag 
wordt gewerkt met het ECO-
style  7-Stappenplan. Een een-
voudig onderhoudsplan, waarbij 
de hele voorjaarsbehandeling op 
één dag uitgevoerd kan worden. 
Dit 7-Stappenplan pakt de oor-
zaak van mosgroei aan en zorgt 
ervoor dat uw gras optimaal kan 
groeien. De bodem is daarbij het 
uitgangspunt, want een gezon-
de bodem is de basis voor een 
mooi gazon.

“Moeder is onlangs overle-
den. Vader is tien jaar gele-
den al gegaan. Wij zijn met 
vier kinderen overgebleven. 
Wat moeten wij nu doen?” 
De vorige keer heb ik ge-
schreven over papierzorgen 
wanneer iemand overlijdt. 
Maar wat komt er bij kijken 
als de laatste ouder wegvalt? 

Wat er verandert 
Als de laatste ouder over-
lijdt, verandert de positie van 
de kinderen. Nu is er geen 
ouder meer op wie zij zich 
kunnen richten en zijn zij op 
elkaar aangewezen. Deze 
nieuwe situatie is wennen. 
Dat vraagt de nodige tijd, 
tact en inlevingsvermogen. 
De ‘thuisplek’, de bindende 
factor is er niet meer. 
 
Wat er moet gebeuren
De erfenis moet definief ge-
regeld. Het huis of de kamer 
in het verpleeghuis moeten 
ontruimd worden, de boe-
del verdeeld, administratieve 
zaken als abonnementen. 
Meestal wijzen de kinderen 
een van hen aan om de za-
ken samen met hem/haar te 
regelen. Deze broer/zus kan 
de executeur of  gemach-
tigde zijn. 
Voor het doorvoeren van 
veranderingen hanteert elke 
bank zijn eigen procedures. 
Een rekening die alleen op 
de naam van de overledene 
staat, wordt meestal geblok-
keerd. Een en/of rekening 
loopt bijna altijd door. De re-
kening van de uitvaart van de 
overledene kan altijd worden 
betaald, als er tenminste vol-
doende saldo aanwezig is. 
Voor de verandering van de 
tenaamstelling van de reke-

ning heeft u een Verklaring 
van Erfrecht nodig. Deze 
krijgt u via de notaris.  

Woning en verzorgings- of 
verpleeghuis
De huur van de woning moet 
worden opgezegd of de wo-
ning te koop gezet. Een ka-
mer of appartement in een 
verzorgings- of verpleeghuis 
moeten binnen enkele dagen 
leeg worden opgeleverd. Dat 
laatste is per huis verschil-
lend. Het is raadzaam hier-
over contact op te nemen 
met het huis. 

Verdeling van de boedel
Iedere familie verdeelt de 
inboedel op een eigen ma-
nier. Overleg met elkaar hoe 
belangrijk de waarde van de 
te verdelen spullen is bij de 
verdeling van de erfenis. 
Eén idee is om ieder kind een 
lijstje te laten maken met ei-
gen voorkeuren. Laat eenie-
der kiezen. Zijn er meerdere 
gegadigden voor één artikel, 
loot dan. 
Overgebleven spullen kun-
nen naar de veiling of naar 
een van de vele kringloop-
centra.

Voor ondersteuning bij de af-
handeling van de boedel en 
administratie werken wij sa-
men met kleine bureaus. 

Papierzorgen als
de laatste ouder

overlij dt 

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

Teveel op in Bentveld voortselaan rijden. Een 38-jarige 
Bennebroekse, bleek teveel ge-
dronken te hebben. Een rijver-
bod van twee uren en een pro-
ces-verbaal vielen haar ten deel.
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Nominatie ‘Groene Telegraaf Award’ 
stimulans voor Natuhome
Regio - Tijdens de uitreiking 
van ‘De Telegraaf Top 100 Groe-
ne Bedrijven 2010’, in restaurant 
Vork&Mes in Hoofddorp, kreeg 
het innovatieve Natuhome veel 
complimenten. Helaas gingen de 
prijzen aan Natuhome voorbij. 
“De jury sprak bij het kiezen van 
de winnaars van een close-call”, 
zei directeur/uitvinder Jasper 
J.M. Zwemmer van Natuhome. 
“De jury was zeer onder de in-
druk van ons duurzame con-
cept, maar ze willen ook graag 
zien dat het wordt uitgevoerd. 
Dat we écht woningen bouwen. 
Met het nemen van die stap zijn 
we druk bezig. Om dan nu al ge-
nomineerd te worden voor zo’n 
prachtige prijs, is een hele eer en 
een enorme stimulans voor ons 
bedrijf.”
Natuhome was genomineerd 
voor de ‘Groene Telegraaf Award’, 
omdat zij een creatief bouwpro-
ces heeft ontwikkeld dat natuur 
en milieu ondersteunt. De Na-
tuhome woningen worden zo 
veel mogelijk met cradle to crad-
le gecertificeerde materialen ge-
bouwd. De innovatieve, groe-
ne en gezonde woningontwer-
pen en het gebruik van duurza-
me materialen resulteren in zeer 
lage maandlasten. Wie een bud-
getvriendelijke en klantgerich-
te designwoning van Natuhome 
koopt, krijgt een prachtige villa 
voor een startersprijs.
Natuhome staat voor luxe en 

comfort, met gevoel voor licht 
ruimt én sfeer waarbij duurzaam-
heid en de klant centraal staan. 
Natuhome werkt met een voor 
Nederland originele architectuur, 
zoals de geprefabriceerde Natu 
Energy Column®. Natuhome is 
zeer klantgericht, waarbij de ge-
bruiker van de woning volledig 
ontzorgd wordt. Voor de ontwik-
keling van een zo effectief mo-
gelijk bouwproces zonder faal-
kosten, werkt Natuhome samen 
met erkende partners als Philips, 
TNO, Grontmij, Velux, Royal Mo-
sa, Vurenhawa en Desso Floor.
De jury van de ‘Groene Telegraaf 
Award’ bestond uit Telegraaf-co-
lumnist en ‘groen’ondernemer 
Ruud Koornstra, duurzaam in-
vesteerder Henk Keilman en Zij-
ne Koninklijke Hoogheid prins 
Carlos de Bourbon de Parme. Zij 
stonden voor de moeilijke keuze 
om uit alle sterke genomineer-
den de winnaar te kiezen. “Een 
lastige opdracht, want we waren 
onder de indruk van alle geno-

mineerden”, gaf Prins Carlos rui-
terlijk toe. “Daarom zijn er onder 
alle genomineerden ook eigen-
lijk géén verliezers!” In hun oor-
deel keek de jury naar verschil-
lende criteria. “De moed van het 
bedrijf, de lange termijnvisie, de 
ambities, de samenwerking met 
(keten)partners, het delen van 
kennis en het tegengaan van 
verspilling. Allemaal belangrij-
ke punten die we hebben mee-
genomen in onze moeilijke over-
weging.”
Uiteindelijk koos de jury voor 
kantoorinrichter Gispen Interna-
tional als ‘groenste bedrijf’. Plek 
2 en 3 waren weggelegd voor af-
valdienstverlener Van Gansewin-
kel en Cultuur- en Congrescen-
trum Antropia. De online biolo-
gische supermarkt Ruud Maaz 
kreeg de aanmoedigingsprijs.

Voor meer informatie over Na-
tuhome: www.natuhome.nl of 
natuhome@natuhome.nl
Tel.: 072 750 72 70.

Informatieavond bij Casca
De weg naar comfortabeler 
wonen voor vijftigplussers

V.l.n.r. Norbert van Hamburg, Tom Heijmeijer en Edzo Huisman.

“Informatieavonden en lezingen 
zijn er wel meer, maar die zijn 
vaak gericht op starters of op de 
verkoop van specifieke projec-
ten. Voor ouderen die naar een 
kleiner en comfortabelere behui-
zing willen, is er niet veel georga-
niseerd. Daar willen wij, drie spe-
cialisten op dit gebied, wat aan 
doen met deze avond in Casca“, 
zegt notaris Huisman. “Ook voor 
woningbezitters die nog geen 
definitieve plannen hebben, kan 
het nuttig zijn om zich op de 
hoogte te laten brengen. Ik zie 
wel vaak in de praktijk dat oude-
re mensen de keuze te lang uit-
stellen. Als een van de partners 
overlijdt, staan ze ineens voor 
belangrijke beslissingen. Als ze 
die niet alleen kunnen of willen 
nemen, blijft er soms niets an-
ders over dan de wachtlijst van 
het verzorgingshuis.”
Makelaar Tom Heijmeijer ver-
wondert zich weleens hoe las-
tig het is om de groep ouderen 

in beweging te krijgen. “Oude-
ren zijn er wel mee bezig zich 
te oriënteren op de woonmarkt. 
Maar daar blijft het vaak bij. Dat 
gaat soms jaren zo door. Ze vin-
den het een rompslomp om bij 
makelaars langs te gaan. Toch 
zie ik ze regelmatig bij open da-
gen van bijvoorbeeld de Burg-
hhave.  Maar het is een goe-
de zaak als er een referentieka-
der is. Dat mensen verschillen-
de mogelijkheden te zien krij-
gen. Dan pas krijg je een beeld 
wat je nu echt wel en niet wil. 
Tijdens de informatieavond laat 
ik zien wat de tien meest ge-
noemde redenen zijn om te 
verhuizen. Maar ik bespreek ook 
de grootste obstakels voor ou-
deren om de stap daadwerke-
lijk te zetten. De moeilijke wo-
ningmarkt van nu speelt ze-
ker mee. Er is angst om met het 
oude pand te blijven zitten en 
men weet niet hoe je dat moet 
overbruggen. Het is het beken-

Heemstede – Bijna de helft van de inwoners van Heemstede 
is vijftigplusser en eenendertig procent mag zich zestigplus-
ser noemen. Onderzoek heeft aangetoond dat veel van hen 
binnen vijf jaar graag hun huidige woning willen verkopen om 
daarna comfortabeler te kunnen gaan wonen. De weg ernaar-
toe is niet eenvoudig. De woningmarkt en de wetgeving zijn de 
laatste jaren erg veranderd. Hoe pak je het aan? Op donder-
dag 14 april houden Tom Heijmeijer (Boonstra Heijmeijer ma-
kelaars), Norbert van Hamburg (De Hypotheekshop) en Edzo 
Huisman (notariskantoor Huisman) een informatieavond bij 
Casca. Zij geven uitleg over de mogelijkheden die er zijn om 
alle woonwensen te realiseren.

de kip en het ei-verhaal. Want 
als je de eigen woning eerst ver-
koopt, vind je dan meteen iets 
geschikts? Ik vertel over mijn er-
varingen op dit gebied, ook om 
de oplossingen die er zijn aan te 
dragen.“
De notaris zal op de informatie-
avond ingaan op de mogelijk-
heid om volmacht te geven. “Dat 
betreft in de eerste plaats de 
overdracht, de hele financiële af-
wikkeling en de ontruiming van 
het huis. Ik geef de mogelijkheid 
aan om daarbij de kinderen in te 
schakelen. Dat neemt veel zor-
gen weg. Ook praat ik over be-
lastingen en successierecht als 
er een geldbedrag overblijft.”
Aangezien de kranten vol staan 
met plannen van de overheid 
om de hypotheekrenteaftrek  te 
beperken, staat dit onderwerp 
eveneens op de agenda. Hypo-
theekman Norbert van Hamburg 
zal inzicht geven over de ontwik-
kelingen op dit gebied.  Make-
laar Tom Heijmeijer: “Alles wat 
er komt kijken bij een geslaag-
de verkoop van de huidige wo-

ning en de juiste aankoop van 
een comfortabele nieuwe wo-
ning komt aan bod. Wij hopen 
dat er veel interactie is met de 
zaal, zodat we informatie kunnen 
uitwisselen. Wij willen de men-
sen graag wijzer maken, maar 
ook van hen horen wat ze even-

tueel tegenhoudt en waar ze on-
zeker over zijn.” De informatie-
avond ‘De weg naar comforta-
beler wonen’ is op donderdag 14 
april om 20.00 uur in Casca, de 
Luifel. Herenweg 96, Heemstede. 
De toegang is gratis.
Mirjam Goossens 

Bijna thuis,
Ik heb de dood 

mogen aanraken
met al mijn zintuigen

ontroering gevoeld
tot diep in mijn huid

de grootsheid van 
liefde ervaren

die alles overstijgt,
het samenvallen

van leven en sterven,
verbindt de dood

als onderdeel
van het leven
met het leven
als onderdeel 
van de dood.
Ada Lodder

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

Dichtstorten
Expositie 
cursisten 

Edelsmeden
Heemstede - Tot maandag 
2 mei is bij Casca een ex-
positie te zien van werk van 
cursisten Edelsmeden.
Onder leiding van docen-
te/kunstenaar Christine van 
der Velden hebben deel- 
nemers aan haar cursus 
‘Edelsmeden’ sieraden en 
kleine objecten ontworpen 
en gemaakt van verschil-
lende materialen zoals alpa-
ca, zilver, koper of messing 
samen met been, hout, 
schelp of kunststof. Het is te 
zien, dat na het aanleren van 
de basistechnieken, er ook 
een ‘eigen’ stijl is ontwik-
keld en zijn prachtige crea-
ties ontstaan.

De werken zijn te zien in 
vitrines in de foyer van de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede tijdens openingsuren.



Zaterdag aan het einde van de 
middag is het spitsuur in het 
zwembad. In het water luiste-
ren de kinderen naar de aanwij-
zingen van de instructeurs. Aan 
de rand van de twee baden staat 
een flinke groep in rode shirt-
jes gestoken jonge mensen, me-
dewerkers van de reddingsbri-
gade. Een goed draaiend be-
drijf, zou je denken. Je mond valt 
open van verbazing als ze vertel-
len dat ze allemaal vrijwilligers 
zijn. Niemand staat hier een lek-
kere zakcent te verdienen. “Nee, 
de Heemsteedse Reddingsbriga-
de heeft geen moeite vrijwilligers 
te vinden”, zegt Ivonne de Vries. 
“Ook niet als het gaat om een 
nieuwe generatie. Integendeel. 
Wij halen de meeste vrijwilligers 
uit onze organisatie. We zien ze 
hier opgroeien, alle diploma’s 
halen en de opleidingen doorlo-
pen. Je merkt dan gauw genoeg 
wie er talent heeft om instruc-
teur te worden of een andere 
functie te bekleden.” De Vries is 
een van de weinige ‘ouderen’ in 
het team van bestuur en mede-
werkers. Zelf is ze al vijfendertig 
jaar bij HRB betrokken en kent 
de vereniging van binnen en 
van buiten. Ze zat in de redactie 
van het verenigingsorgaan, in de 
technische commissie en in het 
bestuur. Momenteel is ze naast 
zweminstructeur ook actief in de 
EHBO werkgroep. Waarom de 
reddingsbrigade belangrijk is? 
“Kijk maar om je heen, in Neder-
land is overal water. Veel kinde-
ren leren zwemmen, maar na het 
diploma zwemmen ze vaak niet 

veel meer. Dat is best een risico. 
Bij de Heemsteedse Reddings-
brigade kunnen 5-jarigen al lid 
worden als ze in het bezit zijn 
van ten minste het A-diploma. 
Ze leren eerst beter te zwem-
men, in het water te overleven 
en minder risico te lopen in en 
om het water. Spelenderwijs le-
ren ze ook anderen te helpen of 
te redden.”

Jong bestuur
Thomas Meijer kwam als 7-ja-
rig jongetje aan de hand van 
zijn moeder bij de reddingsbri-
gade. Hij kreeg er onder ande-
re les van Ivonne de Vries. Vijf-
tien jaar later geeft hij zelf les in 
zwemmend redden, onderwa-
terhockey en zit in het vereni-
gingsbestuur als ledenadmini-
strator. Ook speelt hij in de on-
derwaterhockeyploeg. De stu-
dent Interactieve Media geeft 
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Wandelen tussen de 
stinseplanten

Bennebroek - Zondag 10 april organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland een stinsenplantenwandeling op De Overplaats en 
in het Bennebroekbos. Stinsenplanten komen te voorschijn in 
het vroege voorjaar en bloeien als er nog geen blad aan de bo-
men zitten. De Overplaats en het Bennebroekbos staan nu vol 
prachtige stinsenplanten die de lente aankondigen. Het voor-
jaar is begonnen!  

De Overplaats behoorde oorspronkelijk tot de overtuinen van de 
buitenplaatsen De Hartenkamp en Huis te Manpad. In het voor-
jaar is de bodem bespikkeld met bloeiende stinsenplanten. En 
in het Bennebroekbos is ook veel te vinden: rododendrons, pol-
len bamboe en waterpartijen. De bomen op beide terreinen zijn 
mooi, oud en eerbiedwaardig. Ook in het Bennebroekbos is de 
bodem nu feestelijk begroeid met bloeiende stinsenplanten, zo-
als knikkende vogelmelk en wilde hyacinten. 

Ooit zijn stinsenplanten relatiegeschenken van de hogere stand 
geweest. In vroeger tijden werden stinsenplanten rond huizen 
van rijke mensen en op landgoederen geplant; ook hier op de 
Overplaats en in het Bennebroekbos. 

Info
Vertrek: 11.00 uur. Verzamelen op de parkeerplaats van het Lin-
naeushof, Binnenweg, Bennebroek. Parkeren 3 euro of elders 
parkeren. Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. Aanmelden van te-
voren is niet nodig. 
Informatie bij Marc van Schie, 023-5351239  of kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland

Vrijwilligers in een warm (zwem)bad

Ivonne de Vries en Thomas Meijer.

Heemstede - 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligers-
werk. In Nederland zijn zo’n vijf miljoen vrijwilligers actief. Zij 
zetten zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde 
voor de samenleving. Ook in Heemstede zijn de vrijwilligers 
niet weg te denken. Bijvoorbeeld bij de Heemsteedse Red-
dingsbrigade. Deze vereniging is opgericht in 1919 en draait 
bijna voor honderd procent op vrijwilligers. Ivonne de Vries 
(49) en Thomas Meijer (22) zijn er twee van. Ze brengen heel 
wat uurtjes door in het zwembad van  Sportcentrum Groenen-
daal en dat met veel plezier.

toe dat er veel tijd gaat zitten in 
het vrijwilligerswerk.“Iedere za-
terdag zijn we in het zwembad. 
Op woensdagavond is het club-
avond in ons clubhuis langs de 
Ringvaart. We organiseren filma-
vonden en jeugdkampen en dan 
moeten we natuurlijk ook nog 
vergaderen. Maar het is fijn om 
met ouders, kinderen en leeftijd-
genoten van verschillende ach-
tergrond om te gaan. Het is een 
actieve en gezellige club. Voor 
de kosten hoef je het niet te la-
ten. In tegenstelling tot veel an-
dere sporten is de contributie 
laag. Voor ongeveer zeventig eu-
ro per jaar ben je lid. Er is nog 
ruimte voor nieuwe leden, maar 
ook behoefte aan vrijwilligers die 
het kassateam willen aanvullen. 
Iemand die het leuk vindt om de 
ouders en kinderen op te vangen 
kan zich melden.” Veteraan Ivon-
ne de Vries speelde weleens met 
de gedachte om ermee te stop-
pen. “Maar”, zegt ze, “Je geeft wel 
veel, maar je krijgt er ook veel 
voor terug. Ik vind het leuk de 
jongeren te begeleiden, ze zo ver 
te krijgen dat ze actief blijven en 
zich inzetten voor de vereniging. 
Dat brengt heel veel moois.”
Voor meer informatie: www.
heemsteedsereddingsbrigade.nl.
Mirjam Goossens

Gemeenteraad blijft bij besluit 
verlaging subsidie Casca
Heemstede - Het college wil, 
naast de al eerder opgeleg-
de bezuiniging aan Casca van 
35.000 euro ook nog eens een 
extra bedrag van 35.000 euro 
aan Casca onthouden. Direc-
teur Sjaak Struijf deed eerder 
al uit de doeken wat dat gaat 
beteken voor de dienstverle-
ning van de stichting. Naast 
deze bezuiniging moet Casca 
ook al inleveren op het peu-
terspeelzaalwerk, de inbur-
gering en andere activiteiten.

Oppositie faliekant tegen 
De oppositie, onderleiding van 
de PvdA zag de bezuinigingen 
bij Casca en de Vrouwen Advies 
Commissie niet zitten. Ook de 
fracties van HBB en GroenLinks 

vonden het maar niets. De argu-
menten die de partijen inbrach-
ten richtten zich op de preventie-
ve bezuinigingen. Als je aan de 
voordeur al kort, krijg je het later 
dubbel en dwars weer op je bord 
aan de achterdeur. Het slaat een 
financiële bres in het bestaan 
van verenigingen en Casca. Uit 
eerder onderzoek bleek dat de 
burgers niets zagen in bezuini-
gingen bij Casca, beweerde Rui-
tenberg (PvdA). HBB denkt dat 
de burgers het gelag gaan be-
talen en GroenLinks vindt dat de 
kwetsbaren worden gestraft en 
dringt aan op een ander voorstel.

Collegepartijen dik tevreden
De collegepartijen zijn tevreden 
te zijn met het voorstel. Brouwer 

(VVD) vond het een evenwich-
tig stuk met voldoende vangnet 
mogelijkheden en ziet geen pro-
bleem in het extra laten beta-
len van burgers voor voorzienin-
gen als peuteropvang en bij Cas-
ca. Klaasen (D66) vond dat het 
voorstel recht deed aan het col-
legeprogramma, maar wilde wel 
op de hoogte gehouden worden 
als er toch knelpunten ontstaan. 
Het CDA maakte zich bij mon-
de van Els van de Weijer juist wel 
zorgen, vooral om de groep ou-
deren en vrijwilligers. Zij vraagt 
Casca met voorstellen te komen 
om tot samenwerking te komen 
met instellingen binnen en bui-
ten de gemeente. De PvdA kwam 
met een motie en een amende-
ment mede namens GroenLinks 

en HBB. De strekking was; zoek 
het geld bij andere instellingen 
zonder deze hun identiteit te la-
ten verliezen en daagt het colle-
ge uit bij de volgende kaderno-
ta (2012) met betere voorstellen 
te komen.

Wethouder voor dan tegen
Wethouder Botter bleek te por-
ren voor de motie. Hij ziet wel 
wat in samenwerking van de ou-
derenclubs met die in Zandvoort 
en Bloemendaal om zo tot kos-
tenreductie te komen.
Hij vond zijn voorstel wel recht-
doen aan de collegeafspraken. 
Botter constateerde dat er bij de 
peuterspeelzalen maar een frac-
tie van de kinderen uit een so-
ciaal minima-milieu kwam. Hier 
kon dus nog flink bezuinigd 
worden, omdat de overige 
ouders best een wat hogere bij-
drage konden betalen. Na over-
leg met zijn collegae binnen het 
college draaide hij als een blad 
om en verklaarde tegen de motie 

te zijn en hield vast aan zijn plan.

Gerommel in het CDA
Toen het op stemmen aan kwam 
werd de indruk gewekt dat Els 
Van de Weijer als enige CDA’er 
tegen het collegevoorstel zou 
stemmen. Na langdurig intern 
beraad, waarbij de fractievoor-
zitter en de partijvoorzitter aan-
wezig waren kwam Van de We-
ijer met een persoonlijke verkla-
ring. Zij vond de bezuinigingen 
te hard aankomen, maar steun-
de desondanks toch het college-
voorstel. Na haar voorstemmen 
bleek ze ontdaan over de gang 
van zaken en zocht direct weer 
het overleg met haar partijvoor-
zitter. Of deze crisis binnen het 
CDA smaldeel in de kiem is ge-
smoord zal blijken.
De verenigingen en instellingen 
weten nu waar ze aan toe zijn en 
kunnen zich nu instellen om het 
de komende jaren met minder 
geld te gaan doen.
Eric van Westerloo
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Film en discussie Israël-Palestina
Heemstede – In de Pauwehof 
wordt dinsdag 12 april een bij-
eenkomst gehouden met een 
film en discussie met als the-
ma Palestina en Israël. Dit aan 
de hand van de film Avenge but 
one of my two eyes. De vertaling 
luidt: wraak voor minstens één 
van mijn beide ogen. 
In 4 verhaallijnen zet de Israë-
lische regisseur Avi Mograbi 2 
joodse heldenverhalen en de he-
dendaagse werkelijkheid naast 
elkaar.
Het verhaal van Massada, waar 

de laatste joodse verzetslie-
den zelfmoord pleegden voor-
dat de overmachtige Romeinen 
de top van de rots na 3 jaar be-
reikten. Het verhaal van Simson, 
die nog éénmaal om kracht bad, 
zodat hij zich voor minstens één 
van zijn beide ogen zou kunnen 
wreken op de Filistijnen. De film-
titel is ontleend aan het bijbel-
boek Richteren 16: 28. Aanvang 
van de bijeenkomst is 14.00 uur. 
De Pauwehof ligt achter de Ou-
de Kerk op het Wilhelminaplein, 
centrum van Heemstede.

Open Dag in Activiteitencentrum De Raak
Bennebroek - Op vrijdag 15 
april opent Regionaal Ar-
beids- en Activiteitencen-
trum Kennemerland (Raak) 
van De Hartekamp Groep 
haar deuren. Deze Open Dag 
is bedoeld voor alle familie en 
vrienden van de cliënten en 
andere geïnteresseerden.

De cliënten en begeleiders zul-
len in een feestelijke entourage 
laten zien wat er gedurende de 
afgelopen jaren aan activiteiten 
heeft plaatsgevonden. Ook is er 
zang van het Raakkoor en kun-
nen groepen worden bezocht. 
Bovendien is er een tentoon-
stelling van kunstwerken van 
de schildergroep en is de patio 
waar de tuingroep actief is te be-
wonderen. 
Voor informatie over de organi-
satie van De Raak en De Harte-

kamp  Groep kunt u bij een in-
formatiestand terecht. U bent 
welkom van 10 uur tot 11.30 uur.

Locatie: de Ruiterlaan 125 in 
Bennebroek. Meer weten? Kijk 
op www.dehartekampgroep.nl

Kunstmarkt Jan van Goyenstraat

Heemstede - De kunstmarkt in 
de Jan van Goyenstraat is dit jaar 
op zondag 26 juni. Er zal weer 
een uitgebreid aanbod van ver-
schillende kunstvormen worden 
getoond, waaronder schilderijen, 
glaswerk, zilveren sieraden, ke-
ramiek en beelden.
Er zijn nog enkele plaatsen be-

schikbaar. Heeft u interesse of 
wilt u informatie dan kan dat via 

kunstmarkt@janvangoyenstraat.
nl of telefoon 023 – 5295991.

Activiteiten ouderen Bennebroek
Bennebroek - Dinsdag  12 april 
wordt een fietstocht van zo’n 30 
km georganiseerd door Welzijn 
Bloemendaal, afdeling Benne-
broek. Het betreft de Bollenrou-
te. De start is om 10.00 uur bij 
het voormalig gemeentehuis te 
Bennebroek. Info: 023 584 5300.
Woensdag 13 en 20 april wordt 
een dagtocht gehouden naar de 
Keukenhof. Kosten bedagen 26,- 
euro incl. entree en koffie. Ver-
trek rond 10.uur.  Aanmelden 
584 5300/ 525 0366.
Het onderwerp van de Thema-

ochtend op 12 april is slachtof-
ferhulp. Aanvang is 10.30 uur 
in het voormalig  gemeentehuis 
Bennebroek. Kosten zijn 3,- eu-
ro incl. een kopje koffie of thee.  
Aanmelden:0 023-584 5300.
Dineren in het Nova college op 
do. 21 april Er wordt een uitste-
kende maaltijd geserveerd met 
een gezellige sfeer. Aanmelden 
tel: 023 584 5300/ 525 0366, voor 
14 april. Kosten 21,- euro pp. 
Aanvang 18.00 uur, deur open 
om 17.30 uur. Adres Nova colle-
ge, zijlweg 203. Hoek randweg. 

Laatste rommelmarkt WABO scouting
Heemstede - Nog één keer 
naar de rommelmarkt van de 
WABO scouting in het Groenen-
daalse bos. Op 9 april van 10 tot 
13.30 uur in en om het vroege-
re administratiegebouw van de 
Floriade 1953, het clubgebouw 
van de  meidengroep WABO aan 
de Ritzema Boschkade, over het 
mooie bruggetje. Nog één keer 
rondstruinen door die fantasti-
sche, grootste, leukste en veel-
zijdigste rommel, bij elkaar ge-
bracht in een bos. Dat kun-
nen alleen de meiden van WA-
BO  bij elkaar krijgen, er is keu-
ze uit zoveel spullen, dat vind je 
niet in een warenhuis. Heel veel 
boeken voor 30 cent per centi-
meter. Oude grammofoonpla-
ten, nu nog te koop als een ori-
ginele Sinatra of Trenet. Bijna 
hele serviezen, de “antieke kop 
en schotel”, keukengerei en zelf 
een Nespresso apparaat, eierko-
ker, potten en pannen, glaswerk 
van cola tot cognac glas. Vazen 
en bloempotten in porselein en 
aardewerk. Speelgoed voor al-
le seizoenen, mahjong, monopo-
ly, ganzenbord, speelgoed voor 

de zomer. De WABO groep hield 
dertig jaar lang de grootste rom-
melmarkt in het bos, nu echt voor 
de laatste keer. Wil Walet kan er 
niet meer het hele jaar mee be-
zig zijn en er is geen ander die 
dat wil overnemen. Je hebt nu 
eenmaal vrijwilligers nodig die 
het hele jaar kunnen bijspringen 
en die zijn er niet meer. Ze had-
den een grote schuur in Heem-
stede, maar die is vanaf april niet 
meer beschikbaar, alles opslaan 
op een zoldertje, dat werkt niet. 
Half Heemstede kwam ieder jaar 
af op de kwaliteit van de grote 
rommelmarkt, op het grote aan-
bod, de zorg waarmee de spullen 
geprijsd waren.Kan je die kwali-
teit niet meer leveren, dan moet 
je stoppen.  Wil Walet heeft er 31 
jaar ingestoken, 9 april neemt 
zij afscheid van die beroemdste 
rommelmarkt van Heemstede 
en omstreken. Leuk lichtpuntje 
bij deze laatste rommelmarkt is 
dat twee leerlingen van de 4de 
klas  van Hageveld  komen hel-
pen met uitstallen, sjouwen, op-
prijzen en folderen in hun maat-
schappelijke stage. Tot 9 april 

voor dat leuke koopje op de WA-
BO rommelmarkt, nog één  keer 
dus bij het clubhuis in Groenen-
daal aan de Ritzema Boschkade, 
over het bruggetje.
Ton van den Brink 

Nightline/Dodgeball 
voor jongeren

Heemstede - Kijk jij op vrij-
dagmorgen al uit naar het 
weekend?! Na een lange week 
is het weer zover: begin je 
weekend vet bij ‘t Is weer Vrij-
dag! Op vrijdag 8 april spe-
len we de Nightline: je kunt 
niks zien in het bos, maar toch 
moet je je weg zien te vinden! 
Gelukkig is er de Nightline!
Vrijdag 15 april gaan we ‘dod-
geballen’. Dodgeball is een 
soort trefbal. We gaan net el-
kaar de strijd aan in de sport-
hal! Hoe sportief ben jij? 

Deze activiteiten zijn van 
20.00 tot 22.00 uur en kosten 
2,- euro. Geef je snel op! ‘t Is 
weer Vrijdag is altijd in of ver-
trek vanuit de jongerenruimte 
Plexat in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.

Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.casca.nl bij 
activiteiten jongeren/Plexat. 
Ben jij al vriend? Ga gauw een 
kijkje nemen voor filmpjes, fo-
to’s en alle leuke dingen die er 
te doen zijn! 
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De Meerwinkel heeft hart 
voor Hart in Beweging
Heemstede – Uit de hele regio 
waaronder Heemsteedse hart-
patiënten, sporten wekelijks in 
Haarlem Zuid aan de Frede-
rik Hendriklaan73 in de Mytyl-
school onder leiding van  sport- 
en zwemleiders die deskundig 
zijn in de opvang en omgaan met 
specifieke groepen. Zij kennen 
ook de medische veiligheidsas-
pecten. De Stichting Hart in Be-
weging,  Haarlem en Omstreken, 
HIB,  schept al jaren voorzienin-
gen waardoor mensen met een 
hartafwijking kunnen deelne-
men aan sportactiviteiten.  In de 
eerste fase na de revalidatie van 
de hartpatiënt zijn de HIB-sport-
groepen in feite de enige moge-
lijkheid tot spel- en sportbeoefe-
ning. Het ontbreken van sport-
vaardigheid is vaak een drempel 
om zich aan te melden bij be-
staande, reguliere sportvereni-
gingen. Bovendien besteden de-
ze meestal niet voldoende zorg 
aan specifieke veiligheidsmaat-
regelen, die toch wel van be-
lang zijn voor de [ex-]hartpatiën-
ten. Zij behoren immers tot een 
groep mensen met een verhoogd 
risico. In de Mytylschool zijn alle 
voorzieningen waar de ex-hart-
patiënt zijn hart weer kan op-

halen. Een verwarmd zwembad 
met 32 graden,  een gymzaal met 
alle ruimte en toestellen. In het 
zwembad wordt vrij gezwom-
men en enkele keren per jaar 
worden er vrijblijvend trainingen 
gegeven. Er zijn altijd twee bad-
meesters aanwezig. In de gym-
zaal wordt gesport op een wij-
ze, waar ieder zijn eigen invulling 
kan geven. Je kan ook zeggen, 
naar eigen inzicht, mogelijkhe-
den. Er is nu plaats voor nieuwe 
leden.Voor informatie kunt u de 
voorzitter Fons Kramer in Heem-
stede bellen, 023 5283204. 

Cheque van Meerwinkel 
Donderdag 24 maart open-
de  voorzitter Fons Kramer de 
jaarvergadering van de Stich-
ting Hart in Beweging Haarlem 
waar bijna alle leden aanwezig 
waren, met als bijzonder agen-
dapunt het bezoek van  Meer-
winkel  (kringloopartikelen) te 
Hoofddorp. Felix Buijs overhan-
digde namens de vrijwilligers 
van de Meerwinkel een cheque 
van 2.380 euro aan Gerard Pru-
don penningmeester van Hart in 
Beweging.  Aangezien grote be-
hoefte was aan eigen sport- en 
spelmateriaal  voor  deze  doel-

groep tijdens de wekelijkse bij-
eenkomsten,  hebben de vrijwil-
ligers van de Meerwinkel  beslo-
ten om deze activiteit te onder-
steunen. Na het officiële gedeel-
te volgde een rondleiding in de 
Mytylschool “ de Regenboog” te 
Haarlem langs het zwembad en 
de sportzaal ,waar de wekelijk-
se trainingen  voor de leden van 
Hart in Beweging plaatsvinden. 
Bij  de Meerwinkel  in Hoofddorp 
zijn veel vrijwilligers actief. Zij 
houden zich bijvoorbeeld bezig 
met de inrichting van de winkel, 
het sorteren van bruikbare kle-
ding en andere artikelen. Daar-
naast knapt een vast team van 
vrijwilligers fietsen op. Alle vrij-
willigers dragen hun steentje bij 
vanuit twee overwegingen. Aller-
eerst vinden zij hergebruik van 
tweedehands artikelen belang-
rijk, maar nog belangrijker vin-
den zij het om door middel van 
hun vrijwilligerswerk goede doe-
len te steunen.
De Meerwinkel  is gevestigd aan 
de Daalmeerstraat 9 te Hoofd-
dorp en geopend op dinsdag 
t/m vrijdag  van 11.00 -17.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 – 16.00 
uur. 
Ton van den Brink

Felix Buijs overhandigt cheque aan Gerard Prudon.

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 
3. Staat er een leuke functie 
voor u bij, neem dan contact 
op met één van de medewer-
kers van het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede. We 
zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 
uur: 023 – 5483824. Op on-
ze website www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer leuke vacatures 
vinden!

Tuin- en natuurvrijwilligers
De lente komt er aan, alles be-
gint weer te bloeien en te groei-
en! Wij zijn voor velerlei organi-
saties op zoek naar vrijwilligers 
die graag buiten willen werken. 
Vele handen maken licht werk 
of het nu gaat om licht onder-
houd van een museumtuin (gras 
maaien en borders bijhouden), 
het beheer van natuurgebieden 
(zagen, aanplanten, hooien en 
snoeien) of in een gezellig na-
tuurteam werken voor verzor-
gingstehuizen, alles is mogelijk. 
Als u graag buiten bezig bent en 
de handen uit de mouwen wilt 
steken dan is dit echt iets voor u!

Fietsvrijwilligers
De dagen worden langer, de 
temperaturen lopen op en men-
sen krijgen weer zin om te gaan 
fietsen. Samen met bewoners 
van een zorgcentrum kunt u 
fietstochten gaan maken op de 
side-by-side fiets of rolstoel-
transporter met hulpmotor. Vindt 
u het leuker om mensen te leren 
fietsen dan kunt u aan vluchte-
lingen, met name vrouwen, fiets-
les geven zodat zij zich ook mak-
kelijker kunnen verplaatsen en 
plezier beleven aan het fietsen.

Vrijwilligers Vriendschappelijk 
Huisbezoek
Als vrijwilliger vriendschappe-
lijk huisbezoek gaat u elke week 
of om de week op bezoek, bij 
mensen die vrijwel geen sociaal 
netwerk hebben, voor het ma-
ken van een praatje, een bie-
den van een luisterend oor, het 
maken van een wandelingetje of 
het samen doen van een bood-
schap. In welke vorm dat ge-
beurt, binnen- of buitenshuis is 
aan de vrijwilliger en cliënt. In 
deze functie wordt u goed bege-
leid door een coördinator en te-
vens worden er cursussen aan-
geboden vanuit de organisatie.

Powerwomen
Heemstede - Een 6-koppi-
ge delegatie van vrouwenorga-
nisatie NVVH-Vrouwennetwerk 
Heemstede heeft deelgenomen 
aan een Internationale Vrouwen-
jumelage, die plaatsvond van 28 
maart tot en met 3 april. Dat was 
in Haarlem en de Heemsteedse 
afdeling was medeorganisator.
De deelnemers aan de conferen-
tie waren afkomstig uit Osnab-
ruck en Angers (partnersteden 
van Haarlem), Wigan, Greifswald, 
Bad Pyrmont (partnerstad van 
Heemstede) en uit Canakkale.
Er werd uitvoerig gediscussi-
eerd in de Engelse taal met de 
deelnemers over het thema ‘Po-
werwomen’ en het zogenaamde 
‘Glazen Plafond’ in eigen land.
Alle deelnemers werden 6 dagen 
gastvrij bij gastgezinnen onder-
gebracht.
Tijdens deze week werden de 
deelnemers o.a. ontvangen op 

het stadhuis in Haarlem en heeft 
Louise van Zetten, D-66 fractie-
voorzitter, allen toegesproken in 
de Gravenzaal en noemde ze het 
voorbeeld van Kenau Hasselaar 
als dappere Haarlemse vrouw.
Vanuit de gemeente Haarlem 
werd een rondleiding door het 
Frans Hals Museum aangeboden.
Ook werd een bezoek gebracht 
aan het Europees Parlement in 
Brussel, waar een korte rond-
gang door het gebouw en een 
bezoek aan de publieke tribune 
op het programma stond.  
De onderlinge saamhorigheid 
groeide per dag en er was een 
grote stimulans om verder te 
gaan want er valt nog heel wat 
te discussiëren over ‘Power- 
women’, aldus Vrouwennetwerk. 
Meer informatie over deze 
actieve vrouwenvereniging bij 
mevr. E. Grolman van ’t Net, 
tel. 023-5477486.

Gedicht van Van Biezen 
in bloemlezing Boomsma
Heemstede - Op vrijdag 15 april 
zal een bloemlezing van gedich-
ten verschijnen, die is samenge-
steld door televisiepresentator 
Arie Boomsma. De titel van het 
boekje is ‘Met dat hoofd gebeurt 
nog eens wat’. Deze titel is ont-
leend aan een gedicht van Leo 
Vroman. In de bloemlezing staat 
ook een gedicht van Heemstede-
naar Marc van Biezen.
Arie Boomsma heeft een keuze 
gemaakt uit ruim een eeuw Ne-
derlandse dichtkunst. Dit boek 
wil een venster bieden waar-

door je de wereld kunt bekijken. 
De door Arie gekozen gedichten 
zetten aan het denken, ze maken 
iets los of laten je genieten van 
hun klank, ritme, woordgebruik 
of toon.
Meer werk van Van Biezen is 
maandelijks te beluisteren in de 
nachtradioshow van Giel Beelen: 
Nachtegiel. Marc leest daarin el-
ke eerste vrijdag van de maand 
gedichten voor.
Het werk van Van Biezen is te 
volgen op www.twitter.com/ 
stiltetherapeut.
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Kleur Winnie de Poeh en win vrijkaarten voor de nieuwe film!
Heemstede - Ter gelegen-
heid de Winnie de Poeh film die 
woensdag 20 april uitkomt in de 
bioscoop organiseren Walt Dis-
ney Company en de Heemste-
der een leuke actie. Stuur de 
kleurplaat in naar: de Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 GJ 

Aalsmeer ovv ‘Winnie de Poeh’ 
en maak kans op vrijkaarten (4) 
voor deze leuke film. 

Film
In de nieuwe film beleeft de lie-
ve en vriendelijk ogende beer 
Winnie allerlei leuke avonturen 

samen met zijn vriendjes Teige-
tje, Konijn, Knorretje, Kanga, Roe 
en natuurlijk Iejoor, die wederom 
zijn staart kwijt is. Uil stuurt de 
hele bende er op uit om Janne-
man Robinson te redden van een 
niet bestaande boef. Het wordt 
uiteindelijk een hele drukke dag 

voor de beer die alleen maar wat 
honing wilde halen... Voor deze 
animatiefilm leende onder ande-
re de wereldberoemde komiek 
John Cleese zijn stem. De nieu-
we Winnie de Poeh film draait 
onder meer in de Haarlemse 
Brinkmannbioscoop.

Winnaar
puzzel kan naar 

‘t Van Gogh
Heemstede – De oplossing van 
de puzzel die vorige maand in de 
Heemsteder stond is ‘vrouwen-
versierder’. Dat had iedere in-
zender wel goed. Toch is er één 
kaart uit de stapel inzendingen 
getrokken. Het is die van de heer 
R. Bergé van de Van den Eijn-
dekade uit Heemstede. Hij wint 
daarmee twee vrijkaarten voor 
de nieuwe expositie in Van Gogh 
Museum te Amsterdam: Pablo 
Picasso. De kaarten zullen wor-
den toegestuurd. Gefeliciteerd!

Pablo Picasso is wereldberoemd 
maar hoe groeide hij van jon-
ge, onbekende kunstenaar in 
enkele jaren uit tot leider van 
de avant-garde? Voor het eerst 
wordt in Nederland een tentoon-
stelling gewijd aan deze spec-
taculaire ontwikkeling die Pablo 
Ruiz y Picasso (1881-1973) door-
maakte in het cultureel bruisen-
de Parijs aan het begin van de 
20e eeuw. De tentoonstelling Pi-
casso in Parijs, 1900-1907 toont 
ruim 70 kunstwerken, waaron-
der top-stukken als Zelfportret 
met palet en Moulin de la Ga-
lette en belangrijke werken uit 
privé-collecties en musea zo-
als het Centre Pompidou in Pa-
rijs, het Metropolitan Museum of 
Art en het Gug- genheim Muse-
um in New York. De tentoonstel-
ling is van 18 februari tot en met 
29 mei 2011 te zien in het Van 
Gogh Museum in Amsterdam en 
reist daarna door naar het Mu-
seu Picasso in Barcelona. 
De tentoonstelling is te zien tot 
29 mei 2011, dagelijks van 10 
tot 18 uur, op vrijdagavond tot 
22 uur. Kijk ook op: www.van-
goghmuseum.nl/picasso.

Archeologische 
(=grappige) 

vondst
Heemstede - Vereniging Oud 
Heemstede kreeg enkele veront-
ruste mails naar aanleiding van 
de ‘archeologische vondst’ aan 
de Herenweg. Vorige week kop-
te de Heemsteder op de voor- 
pagina over deze historische ge-
beurtenis. Aan de Herenweg 
wordt gewerkt en op de kruising 
voor de Bavo kerk zouden ou-
de resten zijn aangetroffen van 
een oud kerkgebouw. Dat was 
nog wel een leuk bericht; minder 
florissant was om te lezen dat de 
kruising Herenweg/Geleerden-
wijk/Kerklaan nog wel een tijd 
lang ‘open’ zou moeten vanwe-
ge de historische vondst.
Gelukkig berust alles op een 
grap, want de oplettende le-
zer had natuurlijk al gezien dat 
de ‘vrijdag’ waarop omwonen-
den informatie konden inwinnen 
over de vondst, toevallig 1 april 
was!
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Ontspannen bewegen 
met Tonja Reydon

Heemstede – Bij veel Heemstedenaren is Tonja Reydon bekend 
van haar cursussen bewust ademhalen. In de Pauwehof gaf zij 
tien jaar cursussen ‘ontspannen bewegen’  waar steeds een twin-
tigtal mensen veel baat bij hadden en plezier beleefden. Een cur-
sus voor ouderen waarin ademhalen en bewegingsoefeningen de 
basis vormden. De stimulerende adem- en bewegingsoefeningen 
zorgden voor een toename van vitaliteit van het lichaam, het hart 
en het brein. Ook de concentratie en het uithoudingsvermogen 
werden beter. Zij gaat eind van dit seizoen hiermee stoppen, maar 
de cursussen worden straks wel voortgezet door de Pauwehof.

Beter zien
Bij Casca gaat Tonja door met de cursus in  zes lessen ‘Beter zien’. 
In zes lessen van 13.30 tot 15.30 uur wordt geleerd hoe de con-
ditie van de ogen kan verbeteren en de visuele waarneming ver-
groot kan worden door systematisch te oefenen. Het gaat hier-
bij om specifieke oogoefeningen in combinatie met ademoefenin-
gen. De energie en vitaliteit van de oogspieren zijn grotendeels 
afhankelijk van een stabiele, harmonische manier van inademen 
en uitademen. Al 25 jaar geeft Tonja Reydon ‘adembewustwor-
ding’ en cursussen die verband houden met de ademhaling. U 
kunt nog instappen in de cursus beter zien op de maandagmid-
dag bij Casca aan de Herenweg 96. Voor informatie kunt u Tonja 
bellen, telefoon 023 5289476.
Ton van den Brink

Lentebier fietstocht 10 april
Heemstede - Met 18 deelne-
mende cafés in Kennemerland 
gaat de bokbier fietstocht aan-
staande zondag weer van start.
Inschrijven en starten kan van-
af 12.00 uur traditioneel bij ca-
fé de 1ste Aanleg aan de Raad-
huisstraat. De opzet is anders 
dan de massale bokbier-fiets-
tochten van enkele jaren gele-
den. Om het feestelijke sfeer-
tje van de eerste tochten in 2003 
en 2004 weer terug te halen is 
het deelnemers aantal flink te-

ruggebracht tot een gezellige en 
beheersbare groep. De cafés in 
Haarlem zijn allemaal te voet be-
reikbaar, voor de ‘buitencafés’ 
zoals bv de 1ste Aanleg in Heem-
stede en Bartje in Santpoort is 
de fiets nodig. Informatie over 
de cafés, de route en activiteiten 
krijgt u bij inschrijving (5,- eu-
ro) in de 1ste Aanleg. Alle ingre-
diënten zijn weer aanwezig, live 
muziek, lekkere hapjes, heerlijke 
lentebokken en in de Aanleg een 
classic disco op 45 toeren.

Gonny Loman.

Levensreis over de weg
Pelgrim voor twee dinsdagavonden
Heemstede - Wandelen naar 
Santiago de Compostella? Op 
de fiets naar Rome? Iedereen 
heeft er wel eens over gehoord. 
Een oude pelgrimsroute volgen 
is een bijzondere belevenis. Je 
hoeft er niet altijd voor ver weg. 
Ook in ons land zijn diverse pel-
grimsroutes. In de buurt van Eg-
mond is een wandeling met de 
naam het Monnikenpad. 
De eindbestemming van de tocht 
kan het doel zijn, maar vooral het 
beleven van onderweg zijn is be-
palend. Wandelen en spirituali-
teit gaan samen. Lichamelijk op 
weg gaan kan dus ook beteke-
nen dat je innerlijk op weg gaat. 
Het oude beeld van de weg, spi-
raal of labyrint is een symbool, 
dat aangeeft dat we voortdu-
rend, al gaande, dezelfde dingen 
tegenkomen. Op dinsdagavond 

12 en 19 april spreekt Gonny Lo-
man over onze levensreis. Het 
gaat dan de oorsprong van pel-
grimeren, wat zoekt een mens? 

En welke weg zal hij gaan? Ook 
muziek, poëzie en symboliek 
rondom de pelgrimstocht spelen 
een grote rol. Wie durft er mee 
op weg te gaan in het landschap 
van de ziel?
De inleidster, Gonny Loman mag 
wel wel een ervaringsdeskundi-
ge genoemd worden. Zij is ka-
tholiek theoloog en werkt als 
geestelijk verzorger in het Me-
disch centrum Alkmaar. Daar-
naast is zij pastor en coördina-
tor van de  oecumenische ‘Laat-
diensten’ in de Kapelkerk aan de 
Laat in Alkmaar.
U bent van harte uitgenodigd op 
zowel dinsdag 12 april als dins-
dag 19 april om 20.00 uur in de 
Pinksterkerk aan de Camplaan in 
Heemstede 18 in Heemstede. De 
toegang bedraagt vijf euro per 
avond.

Russische kleding bij Vrouwen van Nu
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 12 april houdt ‘Vrouwen van 
Nu’ een middag waarop een bij-
zondere collectie Russische kle-
ding getoond wordt.
Entree voor leden is gratis, intro-

ducees betalen 2,50 euro. 
De Vrouwen van Nu bridgen el-
ke maandagmiddag. De tuin-
club, leeskring en quilters zijn 
ook weer actief.En er is een kof-
fieochtend voor de nieuwe leden 

en de contactvrouwen.
Op 29 april gaan de vrouwen 
weer gezamenlijk eten in Heem-
stede.
Voor inlichtingen, bel 023-
5736750.

Vlooienmarkt 10 april weer in Heemstede
Heemstede – Ook deze maand is er een vlooi-
enmarkt in het sportcentrum Groenendaal te 
Heemstede. Namelijk op zondag 10 april. Er zijn 
ruim 125 kramen die dag waar vele marktkoop-
lieden-voor-één-dag een keur van snuisterijen 
en andere leuke goederen aanbieden. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.30 uur en de entreeprijs be-

draagt 2 euro per persoon. Kinderen t/m 11 jaar 
en onder begeleiding hebben gratis toegang tot 
de markt.

Voor meer informatie of reserveringen kunt u 
bellen naar: 0229-24 47 39. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Tips en adviezen van opruimcoach
Heemstede - Op zaterdag 9 
april geeft opruimcoach Anne-
lie Brummer tips en adviezen bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede, ‘s middags 
van 13.00 -15.00 uur.
Annelie Brummer, professional 
organizer bij Goed Geregeld en 
trainer bij Organizing Monday, 
geeft antwoord op je al je op-
ruim vragen en tips voor ‘opge-
ruimde (kinder)kamers. Ook lig-
gen er diverse boeken met op-
ruimen als thema om in te kijken 
en te kopen.
Goed kunnen opruimen bete-
kent ook dat je minder tijd kwijt 
bent met zoeken naar je spullen, 
nu en later! 
Rommelige kamers, onoverzich-
telijke en volgepropte bureau-
laden, een overvolle klerenkast. 
Waarom is het altijd zo’n rom-
meltje in die ene kamer en waar-
om ziet de andere kamer er zo 
pico bello uit? Wat ligt daar aan 
ten grond slag? Het ‘opruimge-
drag’ van de ouder, onwetend-
heid of zien ze het nut er niet van 
in? Welke spullen zijn je kinderen 
altijd kwijt? Hoe komt dat en wat 

kan je daar aan doen? Wil je ant-
woord op deze vragen komt dan 
op zaterdag 9 april tussen 13 en 
15 uur voor een (gratis) minicon-
sult naar Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.
Omdat er op 9 april ook een au-
toshow is in de winkelstraat, 
geeft Annelie ook tips over het 
opruimen in de auto!
Annelie Brummer, professional 
organizer bij Goed Geregeld en 
trainer bij Organizing Monday, 
geeft antwoord op je al je op-
ruim vragen en tips voor ‘opge-
ruimde (kinder)kamers. Ook lig-

gen er diverse boeken met op-
ruimen als thema om in te kijken 
en te kopen.
Voor overige informatie: info@
goedgeregeld.net 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede.
Info: 023 – 5282472.

Palmpaasstok 
maken

Heemstede - Volgens tradi-
tie maken jongens en meisje bij 
Casca’s Woensdagmiddagclub 
op woensdag 13 april de jaar-
lijkse palmpaasstok. De woens-
dagmiddagclub voor jongens 
en meisjes van 5 – 10 jaar is el-
ke week van 13.30-15.15 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer zijn: 
3,50 euro, een kaart voor 10x 
kost 30,00 euro. Graag de kinde-
ren van tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 1.
Meer informatie: www.casca.nl. 



De Haarlemsche Tooneel Club 
dit weekend in de Luifel
Heemstede - In de komedie ‘Na 
de regen’ van Sergi Belbel speelt 
alles zich af op het dak van een 
hoog kantoorgebouw. Daar ont-
moeten acht werknemers van 
dezelfde firma elkaar ‘toeval-
lig’ terwijl ze het in het gebouw 
heersende rookverbod trachten 
te omzeilen. Het dak fungeert te-
vens als boksring waarin de ver-
schillende personages onderlin-
ge conflicten uitvechten. Het to-
neelstuk is ook een verhaal over 
de droogte. Het heeft twee jaar 
niet geregend en dit heeft de no-
dige invloed op de werknemers. 
Auteur Sergi Belbel speelt in dit 
stuk met gekende thema’s als 
(mis-)communicatie, overspel, 
seksualiteit en expliciet taalge-
bruik. De karakters hebben geen 
naam . Belbel noemt zijn creaties 
eenvoudigweg koerier, roodhari-
ge, bruinharige, blonde en zwart-

harige secretaresse. De perso-
nen in deze minimaatschap-
pij zijn voor iedereen herkenba-
re types, maar dan sterk uitver-
groot. De kantoren zitten vol met 
bureauchefs met losse handjes, 
met ambitieuze bedrijfsleiders 
en met aanvallige, stille, drukke 
en zweverige secretaresses met 
rood, zwart, bruin en blond haar. 
Het publiek zal dan ook bij deze 
productie van de HTC veel her-
kennen, lachen maar zeker ook 
verbazen. 
‘Na de regen’ van Sergi Belbel 
regie Ko van Leeuwen is vrijdag 
8 en zaterdag 9 april te zien Cas-
ca de Luifel. Aanvang 20.15 uur. 
Kaarten á 10,00 euro zijn te be-
stellen via www.haarlemsche-
tooneelclub.nl of bel naar Mir-
jam van Casteren: 023-5380076 
(bij afwezigheid graag inspre-
ken).

Heemstede – Op 17 april is het 
Palmzondag.  In de kerken wordt 
het lijden en sterven van Jezus 
herdacht en in de concertzalen 
klinkt de Mattheus Passion. In de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein is er die dag om 15.00 uur 
een Theeconcert waarin passie-
muziek gezongen zal worden 
door het Haarlems Kleinkoor on-
der leiding van Martine des Tom-
bes. In dit uur klinkt er oude pas-
siemuziek van Orlandus Lassus, 
deze Frans/Vlaamse componist 
leefde in de late Renaissance en 
was samen met Palestrina zeer 
invloedrijk in de Europese mu-
ziek van de 16e eeuw. Van hem 
hoort u de Lamantaties van Je-
remia voor de tweede dag (Goe-
de Vrijdag).
300 Jaar later schreef Arvo Pärt, 
componist uit Estland en gebo-
ren in 1935, het lied: The Woman 
with the Alabaster box. Daarna 
volgt het lied Hear my prayer van 
Henry Purcel (17e eeuw).
En tot slot vier luistert u naar in-
getogen motetten van Poulenc 
(19e eeuw) met als titel: Pour un 
temp de pénitience.
De dirigent, mevrouw Martine 
des Tombes, studeerde piano in 
Parijs en koordirectie aan het 
conservatorium in Amsterdam. 
Zij is docent koorzang an de In-
ternationale School ‘de nieuw 
Amsterdam’

Het Haarlems Kleinkoor is ont-
staan uit het Haarlems kamer-
koor en staat sinds 2003 onder 
leiding van deze dirigent.
De toegang tot dit concert is 
gratis. Collecte bij de uitgang om 
de onkosten te bestrijden, wat 
overblijft is voor het Restauratie-
fonds van de kerk.
Na afloop is er in de naastge-
legen Pauwehof  thee, koffie en 
gebak verkrijgbaar en heeft u 
volop gelegenheid elkaar en het 
koor te ontmoeten.
Dit concert is de afsluiting van 
het Theeconcertenseizoen op 18 
september starten wij met het 
seizoen 2011-2012. 
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Werelds concert Harmonie St. Michael
Heemstede - Stapten de musici 
van harmonie St Michael in vroe-
ger jaren nog wel eens als een 
fanfare door het dorp, nu stap-
pen ze als een blaasorkest door 
hun wereld van de muzikale 
schoonheid. Alleen het belang-
rijkste doel, plezier hebben in 
het maken van muziek, is in hun 
honderd jaar  gebleven. Zon-
dag speelden ze hun voorjaars-
concert in het Coornhert Lyceum 
met wereldse muziek. Het insta-
porkest bestaant uit mensen die 
willen leren spelen in een orkest. 
Ze begonnen als circusarties-
ten die de piste binnenlopen, ge-
volgd door Amsterdamse straat-
impressies en een bezoek aan 
een buitenaardse disco, het bleef 
werelds. De Harmonie voerde 
het stuk “Blue Plannet” op. Het 
ontstaan van de wereld , de har-
monie van mens en natuur, het 
steven naar welvaart, het te-

rugzien en  het nieuwe leven, 
de nieuwe  route die wordt be-
paald door te streven naar een-
voud en harmonie tussen mens 
en natuur.  Dit stuk is geschon-
ken door het Heemsteeds Symp-
honisch Blaasorkest ter gele-
genheid van het 100 jarig jubile-
um van St. Michaël. Dramatische 
gebeurtenissen in Heindonk in 
1549, de prachtige herfstkleu-
ren bij St. Moritz, Schloss Orth 
met zijn spannende romances 
en catastrofes. Oude melodie-
en uit Wales van barden, lyri-
sche dichters, tot slot als mee-
zinger van popdiva Tina Turner, 
River Deep, Mountain High. Een 
werelds concert waar vele trou-
we donateurs van genoten. De 
harmonie gaat dit seizoen weer 
de wijk in met buitenconcerten, 
wellicht zelfs in uw eigen wijk.  
Kijk op www.st.michael-heem-
stede.nl waar u alles kunt vin-

den over dat mooie Heemsteed-
se stuk muziekcultuur, waar u 
ook donateur van kan worden 
en deelnemen. Het heeft ook zo 
zijn voordelen. U hoeft zich niet 
gelijk te verbinden voor zes-
tig jaar. Kees Gozeling was wel 
ruim zestig jaar spelend lid. Kees 
is de zoon van een van de op-
richters van de vereniging en lid 
sinds 1 maart 1948. Kees, in ja-
nuari, 78 geworden heeft beslo-
ten te stoppen met spelen. Kees 
heeft diverse instrumenten be-
speeld waarvan het langst bas. 
De leden vinden het jammer dat 
Kees, nog altijd een zeer goed 
muzikant, stopt met spelen. Zijn 
lidmaatschap hoeft Kees niet op 
te zeggen, want op het jubileum-
concert in 2009 is hij benoemd 
tot erelid. Om hem te bedanken 
ontving Kees uit handen van de 
voorzitter een boeket bloemen. 
Ton van den Brink

Haarlems kleinkoor.

Passiemuziek in de Oude Kerk

Hassan’s Angels:
Hoop, gezeik en liefde
Heemstede - Hassan’s An-
gels hebben door het professi-
onele onderzoeksbureau Noor-
man & Waardan markton-
derzoek laten doen naar ‘de 
liefde’. Naar de liefde binnen 
Nederlandse huwelijken, naar 
hetaantal gescheiden mannen 
en vrouwen en naar de reden 
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dat mensen scheiden. Het ‘Ik 
koop voor jou een ring van goud 
en samen worden we geluk-
kig oud’ is voor de dames nog 
steeds niet in zicht…
En wanneer de Angels onder-
zoek doen naar hun eigen ver-
leden blijkt er helemaal geen 
redden meer aan!

Inci Lulu Pamuk en Elvan Aky-
ildiz vormen samen het duo 
Hassan’s Angels. Ze zijn als 
het duiveltje en het engeltje op 
iemands schouders. Ze speelden 
ook in het satirische televisiepro-
gramma ‘HARIRAH’.
 
Wanneer?
Vrijdag 15 april is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. Kaartverkoop 
van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang. Telefonisch reser-
veren via theaterlijn:
(023) 548 38 38.
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Brasserie Family 10 jaar
Heemstede – Het groter nieuwe 
terras hartje Binnenweg is uit-
nodigend als het weer wat mee-
zit, het interieur van de brasse-
rie Family is vorig jaar mei geheel 
vernieuwd. Daarmee is het team 
Cindy en Lucien, eigenaren van 
Brasserie Family klaar voor een 
tienjarig jubileum, dat in maart 
gevierd gaat worden. Met hun 
team van 15 tot 20 jonge men-
sen die een wisselende werk-
tijd hebben. Vooral terrasweer 
vraagt om meer bediening.  Voor 
de jongelui is het niet alleen wer-
ken, maar ook een sociale bele-
ving.  Als eerste van de Family 
restaurants in Nederland is  de 
nieuwe huisstijl geïntroduceerd, 
eigenlijk iets te vroeg, maar de 
overige veertig Family restau-
rants gunnen Heemstede graag 
de eer. Helemaal verdiend! Past 
ook mooi in het rijtje onderschei-
dingen die collega winkeliers op 
de Binnenweg de laatste tijd kre-
gen. Want Cindy en Lucien heb-
ben in die tien jaren flinke prijzen 
gewonnen.  De eerste prijs was 
tien jaar geleden het binnen-
halen van de franchise cafeta-

ria van Weijers. Daar genieten ze 
elke dag van. Lucien won in 2005 
de tweede prijs bij de wedstrijd 
“Smakelijkste Snackmenu” van 
de Stichting Europa Culinair. Een 
bewijs van ambachtelijke creati-
viteit. Een jaartje later werden ze 
uitgeroepen tot de beste van alle 
in Nederland gevestigde Family 
restaurants. Hier zijn klantvrien-
delijkheid, service, kwaliteit, hy-
giëne en de uitgebreide menu-
kaart van groot belang. Ze voe-
len zich ook een beetje de voor-
lopers bij de Family organisa-
tie, want nieuwe ontwikkelingen 
zoals nu weer de huisstijl, wor-
den in Heemstede geïntrodu-
ceerd. Beide hebben dan ook 
een gedegen opleiding gehad 
in de horeca. Met name veel er-
varing opgedaan in Aziatische 
restaurants in Arnhem en Nij-
megen. Vandaar hun eigen aan-
vulling op het basisassortiment. 
Voor  de lunch zijn er naast de 
vele belegde broodjes ook tosti`s 
en uitsmijters. Panini, grill met 
roomkaas, sandwiches kip en 
zalm, Waldkorn broodjes en van-
af maart echt desembrood. Ge-

wild is de Italiaanse bol carpac-
cio en de hete kip. Beef Ceasar, 
geroosterde biefstuk, champig-
nons , paprika, taugé, kaas en de 
ceasar dressing.  worden graag 
besteld.  Met Japanse saté, oos-
terse warmvlees en garnalen. Ze 
onderscheiden zich ook met de 
maaltijdsalades die je zelf kan 
opscheppen. Hamburgers in 
diverse soorten, visgerechten, 
gegrilde zalm en sliptongetjes 
in de roomboter. Diverse spie-
sen, Hollandse en Duitse bief-
stuk, schnitzels, rib-eyes, ossen-
gaas en spare ribs. Neem gerust 
kinderen mee want daarvoor zijn 
er heerlijke kindermenu`s en er 
is een apart hoekje. Het gro-
te nieuwe terras nodigt uit voor 
een  gezellig kop koffie of een 
lekker drankje en genieten van 
het winkelende publiek. Ze kun-
nen haast niet wachten tot de 
lente komt en er buiten geser-
veerd kan worden. Elke dag van 
10.00 tot 20.00 uur en zondag 
vanaf 12.00 uur welkom bij Bras-
serie Family, nu tien jaar op de 
Binnenweg 124.
Ton van den Brink

Lentekriebels in
Wereldwinkel Heemstede
Heemstede - In  Wereldwin-
kel Heemstede is de lente echt 
al volop begonnen. Je wordt op 
slag vrolijk van de veelkleurige 
producten uit diverse wereld-
delen. Het is inspirerend om 
te zien hoe, niet zelden uit af-
valmateriaal, de leukste dingen 
worden gemaakt zoals fotolijst-
jes, sieraden, sieradendoosjes, 
tassen, etuis en nog veel meer. 
Met een knipoog naar Pasen 
zijn er metalen kippen uit Indo-
nesië en houten kippen uit Ke-
nia. En wat dacht u van hand-
beschilderde eieren uit India 
om uw Paastakken te mee ver-
sieren.
De Fair Trade chocolade-eieren 
zijn om op te eten!
 Geen zin in bont en kleur-
rijk? De Wereldwinkel heeft 

ook prachtige producten van 
hout en andere naturel materi-
alen zoals bamboe en  manden 
van palmhout, ontworpen door 
Piet Hein Eek. In speksteen en 
brons ingetogen beeldjes en 
een ruime collectie Boeddha 
beelden.
 
En, voor wie alles al heeft maakt 
de Wereldwinkel geschenkpak-
ketjes op maat van de (H)eerlij-
ke Fair Trade producten uit het 
food assortiment.

Bezoek de Wereldwinkel 
Heemstede, Raadhuisstraat 29.  
www.wereldwinkelheemste-
de.nl
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag van 10 tot 17.30 uur, za-
terdag van 10 tot 17 uur.

Van der Vlugt Amstelveen 
opent haar deuren
Regio - Op 8 april opent Van 
der Vlugt / Select Windows een 
gloednieuwe showroom in Am-
stelveen. Vanaf die dag kunnen 
klanten ook daar terecht voor de 
beste kunststof kozijnen, dak-
kapellen, veranda’s en nog veel 
meer.
Van der Vlugt Amstelveen biedt 
kunststof kozijnen op maat en in 
liefst 80 kleuren. ,,Of u nu in een 
jaren ’30 woning woont, in een 
boerderij of in een huis van de 
afgelopen decennia, wij kunnen 
altijd een kozijn leveren dat past 
in de stijl van uw woning’’, vertelt 
een medewerker van de nieuwe 
showroom. ,,Ook afwijkende af-
metingen zijn geen enkel pro-
bleem, omdat wij alles op maat 
maken. Wij zijn dealer van Select 
Windows, een grote leverancier 
met een eigen hypermoderne fa-
briek, die alleen de beste profie-
len van Schüco gebruikt. En bin-
nenkort zijn kozijnen met de zo-
genaamde hout verbindingslook 
leverbaar, waardoor een kunst-

stof kozijn niet van een houten 
kozijn is te onderscheiden. Be-
halve dan de vele voordelen van 
kunststof kozijnen, want die blij-
ven uiteraard.’’
Maar Van der Vlugt Amstelveen 
/ Select Windows biedt meer 
dan kozijnen. ,,Wilt u uw wo-
ning nog beter isoleren dan kun-
nen wij het isolatieglas leveren. 
Of heeft u meer ruimte nodig in 
huis? Kom dan eens kijken in de 
showroom naar onze dakkapel-
len. Ook voor een veranda, ser-
re, balkonbeglazing, voordeuren, 
garagedeuren en luifels bent u 
bij ons aan het juiste adres.’’

Uw woning verbeteren, vergro-
ten of verfraaien? Kom dan naar 
Van der Vlugt Amstelveen / Se-
lect Windows aan de Dorpsstraat 
35 in Amstelveen, telefoon 020-
6405166 of in Haarlem aan de 
Vondelweg 540, 2026 BH, tele-
foon 023-5382277. Tot 1 juli 2011 
betaalt u slechts 6 procent BTW 
over de montagekosten. 

PVC vloeren: nieuw en toch niet
Regio - De zogenaamde PVC 
vloer (polyvinylchloride) wordt 
door De Zwart Interieur al ja-
renlang toegepast in scholen, 
winkels en kantoren. Sinds kort 
worden deze vloeren, aangepast 
in design en uitstraling, ook veel 
gebruikt in de huiselijke sfeer.
Met een vloer uit de huidige PVC 
collectie kan men een vloer cre-
eren die nauwelijks van een hou-
ten of natuursteenvloer is te on-
derscheiden.
Maar dan wel zonder de nade-
lige eigenschappen van deze 
vloeren.
Een PVC vloer is duurzaam, com-
fortabel, slijtvast, geluiddem-
pend en gemakkelijk in onder-
houd. Daarnaast zijn alle vloeren 

uitstekend geschikt voor gebruik 
in combinatie met vloerverwar-
ming en/of vloerverkoeling. Door 
de goede waterbestendigheid is 
het bovendien ook nog eens mo-
gelijk om een PVC vloer in voch-
tige ruimten zoals een badkamer 
toe te passen.
Een kwaliteitsproduct als PVC 

krijgt zijn optimale uitstraling en 
levensduur natuurlijk alleen als 
deze optimaal verwerkt wordt. 
En daar zorgen de mensen van 
De Zwart Interieur voor. Hun 
slagzin is niet voor niets ‘Bin-
nengewoon mooi’. Het is echt de 
moeite waard om deze PVC vloe-
ren in één van de twee zaken te 
komen bekijken, het team staat 
graag voor de klant klaar. 

De Zwart Interieur is geves-
tigd in Santpoort-Noord aan de 
Narcissenstraat 2, telefoonnum-
mer 023-5373315 en in Heem-
stede aan de Kerklaan 113b, 
telefoonnummer 023-5288232. 
Zie voor meer informatie:
www.de-zwart.nl.
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Extra activiteit voor jeugdelftal VEW
Heemstede – Vorige week dins-
dag woonden de B-2 junioren 
de wedstrijd Nederland- Honga-
rije bij en genoten met volle teu-
gen genoten van dit doelpuntrij-
ke festijn. De april agenda heeft 
nog een aantal activiteiten:
Vrijdag 8 april: Klaverjassen in 
het clubhuis. Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 9 april: Bingoavond. 
Deze avond wordt georgani-
seerd door Dolly Klaver en Ma-
ry Verheijden. De aanvang is 

20.00 uur , de zaal is open om 
19.30 uur. De bingokaarten kos-
ten 2.50 Euro per stuk. Voor de 
loterij zijn loten te koop bij Arjan 
Klaver. Tien loten in een envelop 
voor 5.00 Euro.
23 april: Voor de mini’s: Paasont-
bijt met daarna voetbalactivitei-
ten. Het aantal mini’s groeit nog 
steeds. Zaterdag 2 april waren er 
20 mini-VEW-ers, allemaal in een 
(gratis) VEW outfit. Elke zaterdag 
vanaf 10.30 uur zijn ze te bewon-

Kon. HFC pakt de winst 
tegen een stug De Meern
Regio - Met de 1-0 overwinning 
van op De Meern behoudt HFC 
de aansluiting bij de top en klim-
men zij op naar een gedeelde 
derde plaats op de ranglijst. HFC 
mag doelman Van Rossum dank-
baar zijn want hij was het die HFC 
op cruciale momenten voor een 
tegen tegentreffer behoedde.
De 1-0 was al na 2 minuten be-
reikt. Een prima diepe bal van-
uit het middenveld ging over 
de verdedigers van De Meern. 
Spits Boy Visser pikte de bal op 
en kwam oog in oog met doel-
man Pascal Florie. Visser schoot 
de bal met een slimme boog 
over de uitkomende doelman 
heen. Het spel ging op en neer  
en Van Rossum moest zijn eer-
ste redding verrichten op een 
schot van Michel van de Broek. 
Aan de andere kant verpruts-
te Wouter Haarmans een kans 
die hem werd geboden door Tim 
Kuijt. Tot de rust kreeg De Meern 
nog een aantal kansen maar Van 
Rossum weigerde te capitule-

ren. Heel veel geluk had hij toen 
hij een inzet van Ricky van der 
Graaf liggend op de grond tegen 
zijn been kreeg.
Ook HFC schiep zich wat kan-
sen maar de beste mogelijk-
heden werden door de grens-
rechter van De Meern vroegtij-
dig om zeep geholpen. Verder-
op in de wedstrijd reageerde de 
scheidsrechter niet meer auto-
matisch op de vlagsignalen van 
de man en ging hij af op zijn ei-
gen oordeel. Na de rust bracht 
De Meern coach Schuitemaker 
de behendige en snelle Alhas-
san in het veld. Hij zorgde direct 
voor gevaar met snelle acties 
en het uitspelen van zijn direc-
te tegenstander. Helaas voor De 
Meern verliet Alhassan al snel 
het veld met een spierblessure. 
De Meern bleek een stugge te-
genstander en liet zien voetbal-
lend over kwaliteit te beschik-
ken. Toch lukte het ondanks 
een veldoverwicht niet de HFC 
defensie te verschalken. Over 

deren.
20 april: Bowlen voor de Mini’s, 
E-, en D-junioren van 16.00 uur 
tot 18.00 uur.
23 april: VVC- toernooi voor D-
junioren
25 april: Ymuiden-toernooi voor 
E-junioren.
Er werd zaterdag natuurlijk ook 
nog gevoetbald: De B-1 junioren 
wonnen, na een zware strijd met 
4-3 van DEM uit Beverwijk, de 
B-2 ging met 2-5 ten onder te-
gen DIO. De D-junioren wonnen 
met 3-2 van het sterke ODIN uit 
Heemskerk en blijven zicht hou-
den op het kampioenschap. Dat 
zelfde geldt voor de E-junioren 
die DSOV uit Vijfhuizen met 2-4 
versloegen.

Het programma voor 9 april:
Olympia-1- VEW-1 14.30 uur
RKAVIC-2- VEW-2  11.30 uur
VEW-3- Bloemendaal  14.30 uur
UNO- VEW-4    14.30 uur
VEW-vet- Schoten-vet 14.30 uur
VEW-b1- Zandvoort-b 12.30 uur
ADO-b- VEW-b2    14.45 uur
VEW-d- Hoofddorp-d 10.30 uur
VEW-e- Hoofddorp-e    09.30 uur

en weer kwamen er kansen zo 
hadden Bart Nelis en Boy Vis-
ser kans te scoren, maar het-
zelfde gold voor Schut en Van 
de Broek aan de kant van De 
Meern. Scheidsrechter Kloos-
terman speelde een hoofdrol. 
Zijn beslissingen waren niet al-
tijd consequent. Na de rust ver-
scheen hij in een tenue dat erg 
veel leek op dat van De Meern. 
De trainer van De Meern wond 
zich hier vreselijk over op en 
na nog een aantal opmerkin-
gen richting de scheidsrechter 
kon hij met een rode kaart ach-
ter het hek de wedstrijd verder 
volgen. HFC’er Marc Baardmans 
kreeg zijn tweede gele kaart en 
kon ook vertrekken. Niet veel la-
ter ontstond er een opstootje 
waarna Steve Beverley van HFC 
en Adil Mahdadi met rood naar 
de kleedkamer konden. Het was 
toen al twee minuten in bles-
suretijd, waarna scheidsrechter 
Kloosterman nog eens 6 minuten 
liet doorspelen.  Zondag wacht 
HFC de zware thuiswedstrijd te-
gen het Amsterdamse DWV. 
Eric van Westerlo o Vlnr: Michel Kerkheide (directeur DMfp), Dave Draijer, Tjerk Smeets 

en Hein Fisher.

Nieuwe sponsor voor RCH-Pinguins
Heemstede - RCH-Pinguins 
heeft een nieuwe sponsor. DM 
financiële planning uit Hoofd-
dorp heeft een 3-jarige overeen-
komst getekend om de club uit 
Heemstede  financieel te onder-
steunen.
De contacten tussen RCH-Pin-
guins en DM financiële plan-
ning zij gelegd door veelvou-
dig international Dave Draijer en 
Hein Fisher (sponsorcommissie). 
Draijer heeft is een bekende van 
RCH waar hij jarenlang heeft ge-
speeld. Momenteel is hij speler/
coach van Hoofddorp Pioniers 

die uitkomen in de hoofdklasse. 
Tevens is hij hypotheekadviseur 
bij DM financiële planning.
Het oefenseizoen is ten ein-
de. Nieuwe hoofdcoach Tjerk 
Smeets kijkt tevreden terug 
op de wedstrijden van de af-
gelopen week. RCH-Pinguins 
komt ook dit jaar weer uit in de 
overgangsklasse en hopen dit 
jaar de stap omhoog te ma-
ken naar de hoofdklasse. Oe-
fenwedstrijden tegen Kinheim 
gingen nog net aan verloren (3-
8 en 2-3) maar tegen Hoofddorp 
Pioniers werd de eerst winst 

behaald (8-11 en 7-3). Op za-
terdag 9 april speelt het vlag-
genschip de eerste competitie-
wedstrijd van het seizoen 2011. 
Dit is een uitwedstrijd tegen 
Euro Stars. Op zondag 10 april 
volgt de return op eigen terrein, 
op die dag zal het seizoen 2011 
officieel worden geopend. De 
evenementen commissie is druk 
bezig geweest met de voorbe-
reidingen, het wordt een echte 
Amerikaanse dag, waar de pop-
corn zeker niet zal ontbreken. 
U bent allen welkom aanvang 
14.00 uur.

Wedstrijdzwemmen
Sterk optreden HPC in Bollenbad
Heemstede - Afgelopen zondag 
werd  door HPC de laatste com-
petitiewedstrijd gezwommen in 
het Bollenbad te Noordwijk. On-
danks het feit dat er een relatief 
kleine ploeg naar Noordwijk was 
afgereisd, waren de prestaties 
er niet minder om. De 27 zwem-
mers haalden maar liefst 18 me-
dailles: Tim Walstock,  Nadia du 
Fossé, Jeroen Braspenning en 
David van Groen (Goud en Zil-
ver);  Sylle Hoogeveen en Sam 
van Groen (Zilver en Brons); De-
nise van der Linden (Brons) en 
Veerle Claassen, Kimberley van 
Ravenswaai, Danai Lytrokapi, 
Mandy van der Linden en Tjeerd 
van der Duin allen Brons. Er wer-
den 28 persoonlijke records ge-

zwommen. Noemenswaardig zijn 
de spectaculaire tijdsverbeterin-
gen van Mandy van der Linden, 
26 seconden (200 rug) en Sylle 
Hoogeveen, 11 seconden (200 
rug). Ook Bram Kerkhof verbe-
terde zich op beide afstanden, 
200 vrij en 50 school, respectie-
velijk 9 en 8 seconden. Als laat-
ste onderdeel van de wedstrijd 
werd een 8 x 50 meter vrije slag 
estafette gezwommen. De acht 
zwemmers waren gebrand op 
een goed resultaat en wisten in 
een spannende strijd knap op de 
2e plek te eindigen.
Met dit resultaat is de kans groot 
dat HPC zich kan handhaven in 
de eerste klasse van de Districts-
competitie.

Gijs van de Woord geconcentreerd op het startblok tijdens de 
estafette.
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Tennisvereniging Bennebroek 
niet meer weg te denken

Politiek handig
Enthoven zat in de gemeente-
raad dus dicht bij het vuur. Hij 
had vernomen dat de beheer-
der/eigenaar van tennisparken 
in Heemstede en Aerdenhout, 
de heer Kleefman, de gemeen-
te Bennebroek had verzocht 
een park te mogen aanleggen 
in Bennebroek. Zo geschiedde, 
maar Kleefman was gewend de 
banen te verhuren aan particu-
lieren en hij zag niets in een park 
dat grotendeels bespeeld werd 
door een vereniging. 
Enthoven gooide zijn kennis van 
de politiek verhoudingen in de 
strijd door Kleefman te overtui-
gen dat goedkeuring door de 
Provincie eenvoudig zou gaan 
als de lokale gemeenschap van 
het park kon profiteren. Kafman 
zwichtte en ging akkoord om 
van 60% van de capaciteit aan 
de nieuwe vereniging te gunnen.  
Ook bedong Enthoven dat de 
vereniging zelf  les mocht geven 
aan jongeren, iets dat Kleefman 
tot dan toe in eigen beheer had. 

De oprichting
In 1961 was het zover en konden 
de initiatiefnemers overgaan tot 
de oprichting. De bijeenkomst 
vond plaats in de Oude Geleer-
de Man aan de rijksstraatweg. 
De zaal bleek te klein om al-
le belangstellenden een plaatsje 
te geven. De animo was groot en 
de kersverse leden van de ver-
eniging stonden te trappelen om 
vanaf 1 april te gaan spelen. Pas 

op 7 april was de officiële op-
richting een feit. 
De heer Kleefman was echter niet 
zo snel en schoot niet op met de 
aanleg. Toen de leden hem aan-
boden hem te helpen bij het aan-
leggen van de vier banen kwam 
er schot in de zaak. Medio mei 
1961 kon er worden gespeeld, 
maar er was nog geen kleed-
ruimte. Een klein houten hokje 
doet dienst als garderobe. Niet 
veel later trokken de paarden van 
het aanpalende weiland richting 
tennispark en zorgde voor flin-
ke gaten in het gravel. Het liep 
nooit lekker tussen Kleefman en 
de club en in 1968 had Kleefman 
er genoeg van en verkocht het 
park voor 80.000 gulden aan de 
gemeente. Het PvdA smaldeel in 
de raad wilde huizen bouwen op 
de grond het VVD smaldeel wilde 
het stuk grond behouden voor de 
sport. Met 6 stemmen voor en 5 
tegen werd besloten het park het 
park te laten.

Woelige tijden
Diverse malen is de gemeente 
Bennebroek van plan geweest 
het tennispark te verplaatsen om 
daar woningen te bouwen. Voor-
al toen de gemeente dacht een 
centrumplan te kunnen realise-
ren stond TVB aan de rand van 
de afgrond. Verhuizen naar de 
polder was geen optie. De ver-
houdingen tussen de gemeen-
te, de burgemeester en sommi-
ge wethouders en de tennisclub 
was gewoonweg slecht.

Voorzitter Bert Vermeer gaf in 
die periode leiding aan de club 
en hij besteedde veel tijd aan het 
weer “on speaking terms” komen 
met de gemeente. Na het vertrek 
van de burgemeester, secretaris 
en wethouder klaarde de lucht 
op, maar het Centrumplan bleef 
boven de markt hangen. De Pro-
vincie wees het plan af en de 
gemeente ging in beroep bij de 
Kroon. Kort voor de behande-
ling bij de Raad van State meld-
de de gemeente opeens dat het 
plan van tafel was. Dit alles was 
het dieptepunt in het bestaan 
van  TVB.

Bloei
Na al het gedoe van de voorlig-
gende jaren moest de club fi-
nancieel weer op orde komen. 
Meer en meer ging men in eigen 
beheer doen zoals het onder-
houd en de bar van het clubhuis.
De gemeente werkte mee aan 
een erfpachtconstructie en de 
vereniging is nu eigenaar. Het 
aantal banen was intussen uit-
gebreid naar zes. Het verder uit-
bouwen van TVB kon beginnen. 
De vereniging groeide door naar 
700 leden nu. De club is gezond 
en heeft nog plaats voor nieu-
we leden. Ook sportief gaat het 
goed. Vanaf 1967 spelen ze mee 
in de landelijke competitie en zo-
wel de senioren als de junioren 
boeken prima resultaten.
Kroon op het werk is het nieu-
we complex, waarbij er intus-
sen 8 velden zijn met een nieu-
we toplaag. Op de zogenaamde 
Pro-Vison banen kan het gehe-
le jaar door worden gespeeld en 
behoort het gravel tot het ver-
leden. Het clubhuis is voorzien 
van vloerverwarming en dubbel-
glas zodat het er ook in de winter 
goed toeven is. Op vier en vijf ju-
ni volgen er nog een aantal acti-
viteiten voor de leden van de ver-
eniging.
Eric van Westerloo

Goede landing HLC in Spaarnehal
Regio - Driehonderd enthousi-
aste deelnemers, een tribune vol 
aanmoedigende ouders en een 
sterk team vrijwilligers lieten ook 
dit jaar de Spaarnehal dende-
ren met turnplezier. Vanwege het 
uit de kluiten gewassen leden-
aantal was de zaal zowel zater-
dag 2, als zondag 3 april gevuld 
voor de Onderlinge Wedstrijden 
van turnvereniging HLC. De da-
gen telden ruim honder medail-
les, hordes met trotse familiele-
den en slechts één protesteren-
de verzwikte enkel.   
“De wedstrijden zijn voor de 
dames uit de wedstrijdgroep 
meestal een meetmoment maar 
voor de meeste recreatieve 
turn(st)ers ook een leuke gele-
genheid om aan hun ouders te 
laten zien wat ze allemaal hebt 
geleerd in een jaar turnen.”, aldus 
toernooileidster Marleen Kwant. 
Aandacht en discipline zijn ver-
eisten bij het turnen. Maar ja, als 
je zes jaar oud bent dan wordt 
het je vergeven wanneer je na je 
oefening op de vloer het afgroe-
ten vergeet en lekker een dropje 
pakt uit de snoepmand op de ju-
rytafel. Dan moeten ze die mand 
daar ook gewoon niet neerzet-
ten. 
En soms werkt zelfs de pers een 
beetje tegen. In Esther Grondel-
le’s geval, sta je spreekwoorde-
lijk met het puntje van je tong in 
je mondhoek je uiterste best te 
doen op de balk, en een onop-
lettende fotograaf breekt je con-
centratie omdat hij de flitser op 
zijn camera gebruikt. Esther re-
ageerde overigens erg sportief: 
“Ik ben niet gevallen. Daarom 
ben ik ook niet boos. Maar ik ben 

wel blij dat ik het achteraf even 
tegen hem gezegd heb.” 
De enige opvallende afwezig-
heid tijdens de Onderlinge wed-
strijden was die van de man-
nen? En dat is jammer vindt ook 
De Kwant. Slechts negenentwin-
tig stoere kerels zwaaiden zater-
dag op de gelijke liggers. Dat de 
voorbeeldfunctie van Yuri van 
Gelder voor de jeugd momenteel 
vrij discutabel is, mag duidelijk 
zijn. Maar het succes van Epke 
Zonderland en Jeffrey Wammes 
zorgt desondanks niet voor vol-
doende inspiratie bij de jongens.
Het waarom is een raadsel? 
Een geconditioneerd en sterk li-
chaam, een sportschool vol met 
sportieve dames, en een gezon-
de uitlaatklep zijn geen onwen-
selijke voorwaarden voor de ge-
middelde jonge vent. 
“Hoewel de jongensgroep mond-
jesmaat groeit, blijven de opvat-
tingen over turnen toch wat ou-
derwets. Meisjes gaan op bal-
let, jongens op voetbal. Maar als 
Zonderland tweede wordt op de 
rekstok op het WK in Rotterdam, 
dan is hij naar mijn idee net zo 
stoer als een Wesley Sneijder of 
Arjen Robben.”, vertelt De Kwant. 
“
De beste scores per toestel wa-
ren voor Frederique Broekhof 
(9,70, sprong), Anne van den 
Berg (9,70, sprong), Dagmar 
Udo, (9,70, vloer), Bryan van Ves-
sem (9,70, brug gelijk) en Hester 
Sicking (9,70, balk). Sicking was 
met het monsterlijke totaal van 
38,10 punten (van de maximaal 
haalbare 40 op 4 onderdelen) te-
vens verantwoordelijk voor de 
totaalscore van het toernooi.  

Bennebroek - Vijftig jaar jong is de vermaarde tennisclub 
TVB uit Bennebroek. Op 7 april vieren zij hun verjaardag met 
een receptie en de feestelijke heropening van het park en het 
prachtige clubhuis. Om 18.00 uur heropent wethouder Tames 
Kokke van Bloemendaal het vernieuwde complex officieel. Dit 
moeten de oprichters van de vereniging  Wim Enthoven, Wim  
Löwenstein en  Jan Schoehuizen  voor ogen hebben gehad 
toen zij de oprichting van een vereniging in 1959 gingen be-
pleiten bij de gemeenteraad. Een tennisvereniging die tot in 
lengte van jaren aan de inwoners van Bennebroek en daar bui-
ten plezier zou verschaffen. 

Heemstede - Naast de kinder-
disco (6-10 jaar) en de Plexpar-
ty (13-15 jaar) is er nu speciaal 
voor 11 en 12-jarigen  My First 
Party. Een echt dik feest waar 
tieners helemaal uit hun dak 
kunnen gaan. En wie weet volgt 
binnenkort al hun tweede ech-

te Plexat-feest! My First Party (11 
en 12 jaar) is op zaterdag 9 april 
van 20.00 tot 23.00 uur in de jon-
gerenruimte Plexat bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven kan telefonisch 
tijdens de Plexat activiteiten, op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur, 
tel. 023- 548 38 28-1, of via de 
mail: plexat@casca.nl. 

My first Party

Protestantse gemeente Bennebroek
Bennebroek – Zondag 10 april dienst in ‘t Trefpunt met ds. J.E.Th. 
Nak-Visser. Aanvang: 10u. 40-Dagentijd.



dalena: apostel van het 
vroege christendom.
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Toegang: 10,- euro. Kaartver-
koop bij Ananda, Gierstraat 
8, 023 - 551 2867, ook via de 
website van Ananda www.
ananda.nl of in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem. 

Dinsdag 12 april  
• Virtuele wandeling door 
Haarlem gepresenteerd 
door Culturele Kring Ben-
nebroek in ‘t Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, Bennebroek. 
Aanvang 20.00 uur. 
Gratis voor leden. Gasten be-
talen 5,00 euro of 4.00 euro 
(65+-pas). 

Vrijdag 15 april
• Napoleon en Egypte in le-
zing bij Alliance FranÇai-
se. Spreker: Véronique Steijn. 
Aanvang: 20.15 uur in het Tey-
lers Museum, Spaarne 16, 
Haarlem. 
Entree : 8 euro. 

Zaterdag 16 april 
• Kumpulan, bijeenkomst 
voor mensen met een In-
disch verleden. Zorgcen-
trum Schalkweide, Floris van 
Adrichemlaan 15 te Haarlem. 
Aanmeldingen: 023-5244567 
of Heleen Smit 023-5473746, 
mail: hacheff@quicknet.nl
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Regio
Exposities

T/m zondag 10 april
• Zeven kunstenaars (uit 
Haarlem, Lisse, Heemstede 
en Hoofddorp) stellen werk 
ten toon in De Waag.
Divers werk, o.a. sculpturen 
en speelse en fascinerende 
vermenging van vele materia-
len zoals zilver, koper en oude 
sierraden. 
Spaarne 30 te Haarlem.
Zie ook www.kzod.nl 

T/m zondag 17 april 
• Schilderijen en colla-
ges van Houcine Bouchi-
ba (1956, Jarjar, Tunesië) in 
Galerie 37, Groot Heiligland 
37, Haarlem. Open: donder-
dag tot en met zondag 12.00-
17.00 uur.
Meer info: www.galerie37.nl, 
06-537 357 61.

Tot zondag 8 mei 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427.
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

T/m dinsdag 17 mei 
• Expositie Light Fabrics in 
Hotel Haarlem Zuid, Toekan-
weg 2.
Te zien zijn bedrukte regen-
jassen en raamdiorama’s van 
Michaëla J. Bijlsma

Muziek
Zaterdagavond 9 april
• In de Hoofdvaartkerk 
Hoofddorp zingt vocaal en-
semble Corde Vocali haar 
nieuwe concert ‘bon ton et 
faux pas’ met muziek van 
o.a. Sweelinck, Poulenc, 
Faure, Durufle, Manneke en 
de Leeuw.
Zie ook www.CordeVocali.nl
Kaarten via john.lesmeis-
ter@casema.nl of aan de kas-
sa. Adres: Hoofdweg 774 in 
Hoofddorp. Aanvang 20.15 
uur. Toegang: 10,- euro, kin-
deren 5,- euro.
Inlichtingen: John Lesmeister 
06 27482543.

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
April
• Gabe de Vries exposeert 
in de Burgerzaal van het 
Raadhuis Heemstede met 
zijn fijn geschilderde ju-
welen uit vervlogen tijden. 
Buitenplaatsen, statige villa`s, 
vervallen huisjes, bruggen en 
molens.  

Vrijdag 8 april t/m 
dinsdag 10 mei
• Collages in voormalig ge-
meentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. 
Exposanten: Yvettte Jansen 
en Lillette de Bruin-van Zijl.
De openingstijden van de ex-
positie zijn van maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

T/m vrijdag 15 april
• Expositie Helen van Vuure 
in de foyer van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem- 
stede. Te zien zijn Acrylschil-
derijen. 

Theater

Vrijdag 8 en zaterdag
9 april
• De Haarlemsche Tooneel 
Club speelt komedie ‘Na de 
regen’ in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.  Aanvang 
20.15 uur. Kaarten á 10,00 eu-
ro zijn te bestellen via www.
haar lemschetooneelc lub.
nl of Mirjam van Casteren: 
023-5380076.

Agenda
Cultuur

Zondag 10 april 
• Kindervoorstelling Aller-
geheimste goochelgeheim 
te zien in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 14.30 uur. De entree 
is 10,- euro. Leeftijd: 6+.
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Woensdag 13 april 
• In het huis van de Dichter, 
Literatuur & muziek. Voor-
stelling over de Russische 
pianist Youri Egorov. Aan-
vang 20.15 uur in Het Oude 
Slot, ingang aan de Ringvaart-
laan, Heemstede. Toegang: 
12,50 euro/ 10,00 euro. Reser-
veren www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626. 

Vrijdag 15 april
• Cabaret Hassan’s Angels: 
Hoop, gezeik en liefde, in de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. Kaart-
verkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang. 
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38.

Muziek
Zondag 17 april 
• Passiemuziek (Theecon-
cert) door de eeuwen heen 
in Oude Kerk Heemstede 
vanaf 15.00 uur door het 
Haarlems Kleinkoor. Gra-
tis entree. Koffie na afloop in 
naastgelegen Pauwehof. 

Vrijdag 29 april
• Koninginnenacht met de 
band Soulmachine bij ca-
fé de 1e Aanleg, hoek Raad-
huisstraat/Kerklaan. Aanvang: 
vanaf 21 uur.

Divers
Zondag 10 april 
• Vlooienmarkt in het sport-
centrum Groenendaal te 
Heemstede van 9.30 tot 
16.30 uur. Eentreeprijs: 2 eu-
ro per persoon. Info: 0229-24 
47 39. www.mikki.nl.

Dinsdag 12 april
• Film en discussie Israël-
Palestina, aanvang 14.00 
uur in de Pauwehof, Heem-
stede. 

Zondag 10 april
• Passieconcert in Kathe-
drale Basiliek St. Bavo met 
een volledige uitvoering 
van Via Crucis (veertien 
kruiswegstaties) gecom-
poneerd door Franz Lis-
zt. Aanvang: 15.00 uur. Toe-
gangskaarten à 10,00 euro 
zijn vanaf 14.30 uur verkrijg-
baar bij de ingang van de Ka-
thedraal aan de Leidsevaart in 
Haarlem. Meer informatie op 
www.bavoconcert.nl

Divers
Zaterdag 9 april
• Haarlemse Boekenmarkt 
Op de Dreef, dit keer in te-
ken van de Van Hulst-boek-
jes. Markt van 9 tot 16.30 uur. 
Deze Haarlemse boekenmarkt 
is gelegen op amper twee mi-
nuten in het verlengde van 
Haarlemse grootste winkel-
straat, de Grote Houtstraat en 
ligt even voor de Haarlemmer 
Hout en het Provinciehuis. 

Woensdag 20 april
• Lezing in Bibliotheek 
Haarlem over Maria Mag-

Popkoor Factory of Voices gemaakt door Richa Weusthof.

Nieuw popkoor
Factory of Voices
Heemstede - In januari is het nieuwe popkoor Factory of Voices 
opgericht door  enthousiaste mannen en vrouwen uit Heemste-
de en omgeving. Op dit moment bestaat het koor uit meer dan 
40 leden. Het doel is het zingen van meerstemmige popmuziek 
(jaren 70,  80 en 90 en hedendaagse liedjes) en een aantal maal 
per jaar optreden.

Maandagavond (behalve de schoolvakanties) wordt gerepe-
teerd van 20.00 tot 22.00 uur op Kinderdagverblijf Pierewiet (ge-
bouw de Molenwerf), Molenwerfslaan 9, te Heemstede.
Meer informatie: Annemarie van Uden tel. 06 – 21431183 of 
per mail Annemarie@factoryofvoices.nl . Of kijk op de website 
www.factoryofvoices.nl.
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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

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 mee aan een mooie 
toekomst voor Heemstede
Publieksbijeenkomst op maandag 18 april

DNA in strijd tegen 

woninginbraak! 

Wijkschouw Rivierenwijk

•  Behandeling bestemmingsplan
'Centrum en omgeving'

•  Werk aan de weg

• Agenda's

In deze HeemstedeNieuws:

In de kerntakendiscussie gaat de gemeente-

raad na welke veranderingen er aan komen 

en wat de gemeente kan doen om hierop 

in te spelen. Nagedacht moet worden 

over politieke, economische, sociale, tech-

nologische en milieu gerelateerde trends en 

daarbij horende effecten op Heemstede.

Uw mening telt

Uiteraard wil de gemeenteraad ook graag 

weten hoe u hierover denkt. Inwoners kun-

nen op verschillende manieren hun mening 

geven. Zo krijgen zo’n 1600 inwoners een 

vragenlijst thuisgestuurd. Daarnaast kunt u 

via internet meepraten. Maar uiteraard kunt 

u ook mondeling uw mening geven. De 

gemeenteraad organiseert hiervoor een 

publieksbijeenkomst op maandag 18 april 

van 19.30 tot 20.30 uur in het raadhuis. De 

bijeenkomst staat onder leiding van Deloitte 

Consultancy, het bureau dat de kerntaken-

discussie begeleidt. Reserveer deze datum 

alvast in de agenda als u samen met de 

gemeente wilt werken aan een mooie 

toekomst voor Heemstede.

Meer informatie over deze bijeenkomst leest 

u volgende week in HeemstedeNieuws.  

De regio Kennemerland en ook de gemeente Heemstede kampen sinds enige tijd 

met een stijgend aantal woninginbraken. De politie heeft daarom een speciaal 

woninginbrakenteam opgericht. Dit team doet er alles aan om inbrekers op te 

sporen. Voorkomen van een inbraak is natuurlijk altijd beter. Een nieuw middel in de 

strijd tegen woninginbraak is SelectaDNA. 

SelectaDNA is een effectief hulpmiddel dat 

door bewoners ingezet kan worden tegen dief-

stal. De voor het oog onzichtbare vloeistof kan 

op goederen worden aangebracht. Deze 

kunstmatige handtekening maakt de gestolen 

spullen makkelijk herkenbaar. 

Wat is SelectaDNA?

SelectaDNA is een onzichtbare vloeistof, voor-

zien van een uniek nummer. Deze onzichtbare vloeistof kan door bewoners op hun goederen 

Op woensdag 27 april zal de gemeente 

Heemstede in samenwerking met de politie en 

woningcorporaties een schouw houden in de 

Rivierenwijk. Gemeente, politie en woning-

corporaties zullen inventariseren of er nog 

knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud 

en de handhavingsacties zijn uitgevoerd. De 

wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, 

heel en veilig. Tijdens de schouw wordt dan 

gelet op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, speelvoor-

zieningen en fout parkeren. Als u bewoner bent van deze wijk kunt u knelpunten die het 

algemeen belang van uw buurt aangaan aan ons melden via wijkschouw@heemstede.nl. 

Meer weten over deze wijkschouw?

Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur openbare orde en veiligheid via telefoon-

nummer (023) 548 57 45 of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl. 

Vervolg op pag. 2

Hoe ziet Heemstede er in de toekomst uit en wat kunt u als inwoner van uw gemeente 

verwachten over tien tot vijftien jaar? Dit zijn belangrijke vragen waar de gemeente zich 

vandaag al over buigt om te kunnen inspelen op veranderingen in de samenleving. 

Regeren is vooruitzien en onder dat motto is de gemeenteraad een zogeheten ‘kern-

takendiscussie’ gestart.



HeemstedeNieuws

worden aangebracht. Bijvoorbeeld elektronica zoals telefoons, laptops en televisies, maar bij-

voorbeeld ook inbraakgevoelige spullen in de auto. Het unieke DNA kan met behulp van een 

UV-lamp worden bekeken. Het DNA wordt gekoppeld aan een adres, waardoor na het vinden 

van gestolen goederen snel kan worden bepaald wie de eigenaar is. Op deze manier worden 

de pakkans en bewijstlast vergroot bij diefstal. Door de meegeleverde sticker op raam of deur 

te plakken, wordt duidelijk gemaakt dat de spullen gemerkt zijn met dit DNA. Deze maatregel 

werkt ook preventief: willen dieven gemerkte goederen nog wel stelen?

Preventieve maatregel

De gemeente en Politie informeren inwoners regelmatig hoe zij het inbrekers zo moeilijk 

mogelijk kunnen maken. De gemeente geeft jaarlijks de Preventiekrant uit en stelt de 

BeveilingsWijzer ter beschikking. In HeemstedeNieuws en op de website wordt regelmatig 

aandacht besteed aan bijvoorbeeld het Keurmerk Veilig Wonen. Maar ook het gebruik van 

SelectaDNA kan inbraak voorkomen. Om het gebruik hiervan aan te moedigen stelt de 

gemeente Heemstede een aantal DNA-kits ter beschikking aan slachtoffers van inbraak uit 

twee wijken waar de laatste tijd vaak is ingebroken. Bij de politie zijn wijken en slachtoffers 

bekend. De wijkagent zal daarom de kits aan hen uitreiken. 

Zelf een kit aanschaffen?

Een complete SelectaDNA kit aanschaffen kan via het telefoonnummer (0348) 486 586 of 

via de website www.sdna.nl. Met een kit kunnen ongeveer vijftig voorwerpen gemerkt 

worden. De kit bevat naast de vloeistof ook stickers, een UV lampje, databaseregistratie en 

wattenstaafjes om de vloeistof aan te brengen. Een aantal verzekeringsmaatschappijen 

geeft korting als SelectaDNA toepast wordt.

Vervolg van pag. 1

Behandeling bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ 

Het bestemmingsplan ‘Centrum en om-

geving’ omvat de Binnenweg /Raadhuisstraat 

en de omliggende woonwijken. Uitgangspunt 

voor dit bestemmingsplan is het behoud van 

het dorpse karakter maar met oog voor de 

‘noodzakelijke dynamiek’ van het winkel-

centrum. Dat betekent dat eigentijdse aan-

passingen wel mogelijk blijven.

Dit leidt tot onder andere de volgende 

wijzigingen ten opzichte van de oude 

bestemmingsplannen:

  De maximale bouwhoogte bij verbouw 

of nieuwbouw aan Binnenweg en 

Raadhuisstraat is in de meeste situaties 

verlaagd van 12 meter naar 11 meter. 

  Er zijn meer mogelijkheden gekomen 

voor restaurants, grand cafés en koffie-

hoekjes. 

  De regels voor het aan-, uit- en bij-

bouwen in de achtertuin zijn vereen-

voudigd.

  In het bestemmingsplan wordt de 

mogelijkheid geboden om de parkeer-

capaciteit van het centrum te kunnen 

verbeteren.

  In het bestemmingsplangebied worden 

op enkele locaties nieuwe bouw-

mogelijkheden toegestaan.

Wat mag er met de ruimte in het centrum en omgeving gebeuren? Waar en wat mag er bijvoorbeeld gebouwd worden? Deze informatie staat in een bestemmingsplan. De 

gemeente Heemstede is bezig om de verouderde bestemmingsplannen te herzien. De procedure voor ‘Centrum en omgeving’ nadert zijn eind. Alle zienswijzen zijn verwerkt 

zodat in april de commissie Ruimte en de gemeenteraad de vaststelling van het bestemmingsplan Centrum en omgeving kunnen behandelen. 
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Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Stand van zaken procedure

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum en 

omgeving’ is in oktober 2010 ter inzage 

gelegd. Hierop zijn 39 reacties binnen-

gekomen. Deze zienswijzen zijn verwerkt in 

een nota van beantwoording. In een aantal 

gevallen hebben de zienswijzen geleid tot 

aanpassing van het bestemmingsplan. Ook 

heeft de gemeente zelf nog kritisch naar 

een aantal zaken gekeken. Deze aanpas-

singen hebben met name tot doel de lees-

baarheid van het bestemmingsplan te ver-

groten en de regels beter af te stemmen op 

de feitelijke of gewenste situatie.

Een overzicht van alle wijzigingen ten 

opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 

is opgenomen in de ‘bijlagen van toe-

lichting’. Beide documenten kunt u lezen op 

www.heemstede.nl (wonen en omgeving  

bestemmingsplannen  Centrum en om-

geving).

Behandeling commissie Ruimte 

en raad

Op maandag 11 april bespreekt de commissie 

Ruimte de vaststelling van het bestemmings-

plan ‘Centrum en omgeving’. U bent van harte 

welkom de commissievergadering bij te 

wonen en mee te praten over dit over dit 

onderwerp. Aanvang: 20.00 uur. Wilt u zich 

aanmelden om in te spreken? Dit kan vooraf 

dagelijks bij de raadsgriffie via e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl of telefonisch via 

(023) 548 56 46. Voor aanvang ter plekke aan-

melden voor de vergadering is ook mogelijk. 

Wanneer de commissie Ruimte instemt met 

het bestemmingsplan en de beantwoording 

van de zienswijzen, zal de gemeenteraad 

het bestemmingsplan vaststellen. De 

gemeenteraad zal dit voorstel behandelen 

in de vergadering van donderdag 28 april 

om 20.00 uur. Tegen het vastgestelde 

bestemmingsplan staat beroep open bij de 

Raad van State. 

Meer informatie

Op de website www.heemstede.nl (wonen en 

omgeving  bestemmingsplannen  Centrum en 

omgeving) kunt u alle documenten, rapporten 

en zienswijzen op het ontwerpbestemmings-

plan lezen. Ook vindt u hier meer informatie 

over het traject en de geldende bestemmings-

plannen. De procedures en beschrijvingen 

voor een nieuw bestemmingsplan zijn vaak 

lastig en kunnen vragen oproepen. U kunt 

daarom altijd voor een toelichting contact 

opnemen met de heer R. van der Aar, 

tel. (023) 548 57 64 of de heer B. ter haak, 

tel. (023) 548 57 66 van de afdeling Ruimtelijk 

Beleid. 

Pontje tijdelijk buiten gebruik 
Het pontje bij Park Meermond is tijdelijk uit de vaart genomen. De pont kan niet goed 

aanmeren bij de oevers vanwege de  aanslibbende bagger vanuit het Spaarne. 

De tijdelijke afsluiting staat aangegeven op borden bij de voetgangerstunnel onder de 

Cruquiusweg en bij het fi ets/ voetpad ten noorden van Park Meermond.

Belangrijkste punten bestemmingsplan
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De eigenaren van het perceel Herenweg 61 exploiteren een melkrundveebedrijf. Tot voor 

kort werd de veestapel gehuisvest op het perceel Herenweg 61. Dit perceel heeft een 

agrarische bestemming. In 2009 is een nieuwe stal achter de rioolzuivering aan de 

Cruquiusweg opgeleverd en sedertdien wordt zowel het melkvee als het jongvee daar 

gehuisvest.  Er is geen bedrijfseconomische reden om de agrarische bestemming op het 

perceel Herenweg 61 te handhaven. Om deze reden hebben de eigenaren het principe-

verzoek gedaan voor een bestemmingswijziging. De huidige agrarische bedrijfswoning 

krijgt dan een woonbestemming. De stal achter de huidige bedrijfswoning wordt verbouwd 

tot bedrijfswoning behorende bij het resterende deel van het perceel dat een bedrijfs-

bestemming krijgt.

Het perceel Herenweg 61 ligt direct naast de woningen van de rivierenwijk. Vanuit het oog-

punt van een goede ruimtelijke ordening is het ongewenst dat bedrijfsmatig (rund)vee 

gehouden wordt in bedrijfsgebouwen direct naast een woonwijk. De bestemmingen 

“Wonen” en “Bedrijf” sluiten goed aan bij de naastgelegen rivierenwijk en maken het plano-

logisch niet meer mogelijk op deze locatie bedrijfsmatig (rund)vee te houden.

De belangrijkste uitgangspunten (beleidsvoornemens) uit het nieuwe bestemmingsplan 

hebben wij voor u op een rijtje gezet. Veel van deze uitgangspunten zijn door de gemeente-

raad van Heemstede al vastgesteld. Wanneer u van mening bent dat voor u andere uit-

gangspunten noodzakelijk zijn of u wilt reageren op de uitgangspunten kunt hierover uw 

mening/zienswijze geven. 

Overige Beleidsvoornemens

 De bestemming van de grond waarop de woning staat wordt “Wonen”. 

  Het hoofdgebouw mag alleen binnen een bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak 

volgt de contouren van de woning zoals deze nu is vormgegeven. Net als de woningen 

krijgen ook de aan- en bijgebouwen een maximale bouw- en goothoogte.

   Bedrijven

Voor de bestemming “Bedrijf” is alleen milieucategorie 1 en 2 toegestaan. Dit is om de 

overlast te beperken.

  Beleid voor seksinrichtingen

  Seksinrichtingen zijn niet toegestaan. Onder strikte voorwaarden kan ontheffing 

worden verleend van het bestemmingsplan.  

Postzegel bestemmingsplan Herenweg 61

 Ondergronds bouwen vastgelegd

  In de nieuwe bestemmingsplannen wordt voorgesteld dat er onder het gehele bouw-

blok een kelder mag worden gebouwd, en komt er de mogelijkheid ontheffing te ver-

lenen voor een onderbouwing in de tuin, mits de waterbeheerder daartegen geen 

bezwaren heeft. 

 Omgaan met ontheffingen binnen het bestemmingsplan

  De gemeenteraad heeft aangegeven dat de algemene ontheffing van bijv. 10% niet 

automatisch mag worden toegepast. In de nieuwe bestemmingsplannen is deze ont-

heffing niet meer vanzelfsprekend. 

Inspraakprocedure bestemmingsplan

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (van kracht 

sinds 1 juli 2008) kunt u nu al reageren op de beleidsvoornemens. Op het moment dat de 

eerste variant van het bestemmingsplan, het zogenaamde ontwerpbestemmingsplan, 

gereed is zullen wij dat bekendmaken, publiceren en ter inzage leggen. Voordat het ont-

werpbestemmingsplan ter visie wordt gelegd wordt het behandeld door de commissie 

Ruimte (oordeelvormend orgaan van de gemeenteraad) en kunt u gebruik maken van het 

inspraakrecht bij de commisie. Na de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan 

kunt u binnen een termijn van 6 weken een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Het 

bestemmingsplan wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld. Dit zal naar ver-

wachting gebeuren in het najaar van 2011. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat 

beroep open bij de Raad van State.

Terinzagelegging en advies

De wet schrijft voor dat wij u moeten informeren of stukken ter inzage worden gelegd en of 

een advies wordt gevraagd aan een onafhankelijke instantie. 

Voor het bestemmingsplan Herenweg 61 liggen nu nog geen stukken ter inzage. Omdat dit 

bestemmingsplan zich in de voorbereidende fase bevindt, en we eventuele reacties van 

belanghebbenden nog moeten verwerken, zijn nog geen stukken voor het ontwerpbestem-

mingsplan beschikbaar. Ook wordt er geen advies aan een onafhankelijke instantie 

gevraagd, omdat een dergelijke instantie voor het bestemmingsplan Herenweg 61 niet 

beschikbaar is. 

Reageren

Wilt u reageren op de beleidsvoornemens? U kunt uw mening (zienswijze) over de beleids-

voornemens voor Herenweg 61 tot en met 20 april 2011 indienen bij het college van B&W, 

postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Voor meer informatie of vragen kunt u ook contact 

opnemen met de heer A.J. Borg, tel. (023) 548 57 48.

Op grond van artikel 19 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een vaartuig 

op te leggen (op de wal te leggen). 

In opdracht van burgemeester en wethouders is een bruin/groenige polyester boot die op 

de wal lag ter hoogte van IJssellaan tegenover nummer 37 verwijderd. 

Deze boot wordt voor een periode van 13 weken - met ingang van 6 april 2011 - op-

geslagen, op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar 

zijn vaartuig ophalen onder betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 

opgehaald, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig openbaar verkopen dan wel 

vernietigen.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambte-

naren van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Op wal gelegd vaartuig IJssellaan verwijderd

Rivierenwijk-zuid

Tot eind april 2011 wordt de bestrating in de Rivierenwijk ten zuiden van de Rijnlaan op 

diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein

Tot 15 april 2011 wordt de Zandvoortselaan tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein 

opnieuw ingericht. Er is telkens een weggedeelte afgesloten voor alle verkeer. De nieuw 

ingerichte delen zijn normaal bereikbaar. Tijdens de herinrichting blijven winkels en 

woningen bereikbaar voor voetgangers.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase 

tussen Koediefslaan en Kerklaan wordt tot medio juni 2011 aangepakt. Verkeer kan alleen 

van zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.

Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voort-

gang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie Herenweg.

Leidsevaart Bennebroek

Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen. De 

werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

  Werk aan de weg

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl
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Verleende omgevingsvergunning (verzonden 28 maart 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Sportparklaan 8 het plaatsen van een scorebord 2011.017

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  7 april  2011 van 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.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 1 april 2011)

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Glipperweg 37 en 39  het wijzigen van de bestemming 2011.037  

 bedrijven in wonen

 (4 appartementen, tijdelijk voor 5 jaar)

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 7 april 2011 van maandag tot en met donderdag van  

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

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

de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 19 mei 2011 worden ingediend. Zie 

kader.

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 2 het aanbrengen van lichtreclame 2011.053

Dinkellaan 41 het plaatsen van een dakkapel op 2011.067

 het voorgeveldakvlak

Nijverheidsweg 40 het verplaatsen van de laad en los kuil, 2011.026

 wijzigen gevel

Omgevingsvergunning voor slopen

Koediefslaan 29 het verwijderen van asbesthoudende 2011.097

 materialen

Omgevingsvergunning voor kappen

César Francklaan 16  het kappen van 1 prunus en 2 coniferen  2011.093

Willem van de Veldekade 1  het kappen van een taxusboom  2011.089

Strawinskylaan 18  het kappen van een zeeden  2011.083

Verleende sloopvergunning (verzonden 1 april  2011)

Heemsteedse Dreef 261 (voormalig Van Lent terrein) het slopen 2008.921/ 

 van het woonhuis, garageboxen, tankstation 2701

 en garagebedrijf

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  7 april  2011 van maandag tot en met donder-

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

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

maken. Zie kader.

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Soendastraat 18 het plaatsen van een dakkapel 2011.100

 op het voorgeveldakvlak

 ontvangen 22 maart 2011

Beethovenlaan 54 het uitbreiden van een woonhuis  2011.101

 en plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak

 ontvangen 24 maart 2011

Zandvoortselaan 60  het plaatsen van een dakopbouw  2011.107

 ontvangen 28 maart 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Johannes Verhulstlaan 8  het uitbreiden van een woonhuis 2011.102

 ontvangen 24 maart 2011

     

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Op de Höckerkade ter  het kappen van 5 coniferen 2011.103

hoogte van Glipperweg 92  ontvangen 25 maart 2011 

Lorentzlaan 38 het kappen van een boom 2011.105

 ontvangen 30 maart 2011

ter hoogte van  het kappen van 2 essen, 1 linde, 1 plataan 2011.106

Sportparklaan 16,  ontvangen 29 maart 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  7 april 2011 van 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). 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Cruquiusweg 45  het plaatsen van een geluidsscherm en verhogen bestaande 

geluidsscherm

Het verzoek ligt vanaf  7 april 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de 

periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

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

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen om-

gevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Gevaar of 

schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl
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Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 11 april 2011 om 20.00 uur 

in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

 Vaststellen agenda commissievergadering van 11 april 2011

 Spreekrecht burgers

 Vaststellen bestemmingsplan Centrum en omgeving (A-stuk)

 Vaststelling Milieujaarverslag 2010 (A-stuk)

 Overzicht bouwprojecten

 Actiepuntenlijst

 Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving van april is komen te vervallen. 

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 13 april 2011 om 21.30 

uur (!) in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn.  

Op de agenda:

 Vaststellen agenda commissievergadering van 13 april 2011

 Spreekrecht burgers

 Tarief voor brengen huisvuil naar milieustraat (A-stuk)

 Communicatienota 2011 (B-stuk)

  Informatie gemeenschappelijke regelingen op verzoek van de raad (4/5 november 

2010) (C-stuk)

 Invoeren telefoonnummer 14023 (C-stuk)

 Terugkoppeling uit het Algemeen Bestuur van de VRK

 Actiepuntenlijst

• Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer 

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

raadsgriffier@heemstede.nl 

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat een witte polyester boot met rode bovenrand los dreef in de sloot ter 

hoogte van de IJssellaan. 

Op grond van artikel 20 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren zijn de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving bevoegd 

onbeheerde vaartuigen, welke in de wateren worden aangetroffen, te meren, te verhalen en 

in bewaring te nemen voor rekening en risico van de eigenaars danwel beheerders.

Bovengenoemd vaartuig is gelicht en in bewaring genomen. Dit vaartuig wordt voor een 

periode van 13 weken - met ingang van 6 april 2011 - opgeslagen, op kosten van de 

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

betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald, zullen 

burgemeester en wethouders het vaartuig openbaar verkopen dan wel vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Agenda's

Los drijvende boot water IJssellaan 

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met 

onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon / personen per 28 maart 2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

A. El Razouki, geboren 06-12-1989, Korhoenlaan 63

Y. Zhou, geboren 19-09-1987, Binnenweg 86

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

telefoon (023) 548 58 68.

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 di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

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

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Reconstructie Herenweg?

www.heemstede.nl

Bij besluit van 8 maart 2011 heeft het college het Intern Controle Plan 2011 vastgesteld. Dit 

Plan geeft een totaalbeeld van de fi nanciële beheersing van de gemeentelijke organisatie. 

Het is een leidraad voor de organisatie om te waarborgen dat fi nanciële beheers-

handelingen getrouw en rechtmatig door de daartoe bevoegde personen worden uit-

gevoerd. 

Dit Plan treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 janauri 2011 in werking. Het Plan ligt 

gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. Het Plan is ook digitaal te raadplegen 

op www.overheid.nl onder “Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl via “Politiek & 

bestuur” onder “Lokale regelgeving”.

Intern Controle Plan 2011 vastgesteld
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1. Vaststellen agenda raadsvergadering 31 maart 2011

Ov er de briev en onder nummer 6, 7 en 8 op de lijst v an ingekomen stukken besluit de raad 

dat raadsleden deze naar eigen inzicht kunnen betrekken bij hun betoog. De briev en 

worden niet algemeen betrokken bij de betreffende agendapunten.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2.  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer E.J.M. 

van Vlijmen als lid van de gemeenteraad 

Mw J.H.C. v an Beuningen – v an den Berg (CDA) maakt gebruik v an de regeling v oor 

zwangerschaps- en bev allingsv erlof. Ov ereenkomstig artikel X 10 v an de Kieswet wordt 

mw v an den Berg tijdelijk ontslag v erleend per 23 maart v oor de duur v an zestien weken. 

Ov ereenkomstig artikel XII v an de Kieswet zal de heer E.J.M. v an Vlijmen haar v erv angen 

tot het einde v an haar v erlof.

De raad neemt tijdelijk afscheid van mw J.H.C. van Beuningen - van den Berg en laat 

dhr E.J.M. van Vlijmen toe als lid. De heer van Vlijmen legt de eed af.

3. Benoeming van de heer E.J.M. van Vlijmen in raadscommissies

Het CDA stelt v oor de heer E.J.M. v an Vlijmen te benoemen als lid in de commissie Ruimte 

en als plv . lid in de commissie Samenlevi ng.

Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

4. Vragenuur 

Er is een vr agenuur v oor leden v an de raad, tenzij er bij de v oorzitter geen vr agen zijn 

ingediend. De v oorzitter bepaalt op welk tijdstip het vr agenuur eindigt.

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur.

BESPREEKPUNTEN

Deze agendapunten zijn v oorbereid in de raadscommissies en behoev en bespreking in de 

gemeenteraad om tot een besluit te komen.

5.  "Herijking subsidiebeleid" (afwegingskader voor de periode 2012-2014)

Met de v aststelling v an de Kadernota 2010 is besloten tot een v ermindering v an circa 

€ 233.000 op het gebied v an subsidiev erstrekkingen per 2014. In de Kadernota 2010 is tev ens 

aangegev en dat het subsidiebeleid herijkt diende te worden. Deze herijking treft u hierbij aan. 

Het afwegingskader dat in de v oorliggende nota "Herijking subsidiebeleid 2012-2014" wordt 

gepresenteerd, leidt, samen met de besluitv orming v an de Kadernota 2010, tot een totale 

besparing op het gebied v an subsidies v an circa € 310.000 per 2014 (ten opzichte v an 2011). 

Beslispunten:

 1. In te stemmen met de nota "Herijking subsidiebeleid" (periode 2012-2014);

 2.  Kennis te nemen v an de in de bijlage opgenomen uitwerking per instelling v an het 

afwegingskader v an de nota "Herijking subsidiebeleid" (periode 2012-2014);

Er wordt een motie ingediend  “Neem de tijd voor goed welzijnsbeleid” door de 

fracties van PvdA, HBB en GroenLinks.

Het dictum v an de motie luidt:

De raad v erzoekt:

 1.  het College een v oorstel te doen om de taakstellende korting v an 35.000 euro te 

realiseren vi a een herstructurering v an de welzijnsorganisaties en organisaties, die 

werkzaam zijn in Heemstede die zich op het raakvl ak v an welzijn begev en, waarbij 

rekening wordt gehouden met aan deze organisaties v erbonden identiteiten;

 2. waarbij bov enstaande alternatiev e ov erwegingen betrokken worden;

 3. de Raad bij de Kadernota v olgend jaar een v oorstel te doen terzake.

Wethouder Botter deelt mee dat het College de motie overbodig vindt. Hij zegt toe dat 

hij in overleg zal gaan met Casca. Mocht Casca door de bezuiniging in problemen 

komen, dan komt de wethouder terug bij de Raad voor overleg.

Er wordt hoofdelijk gestemd.

Het voorstel “Herijking Subsidiebeleid wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 7 

stemmen tegen.

Raadsbesluiten

Voor stemmen alle leden van de fracties van VVD, D66 en CDA. Tegen stemmen alle 

leden van de fracties van PvdA, HBB en GL.

De motie “Neem de tijd voor goed welzijnsbeleid” wordt verworpen met 7 stemmen 

voor en 14 stemmen tegen.

Voor stemmen alle leden van de fracties van PvdA, HBB en GL. Tegen stemmen alle 

leden van de fracties van VVD, D66 en CDA.

mw v an de Weijer legt een stemv erklaring af.

6.  Regionale bereikbaarheidsvisie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar 

door samenwerking"

Door de portefeuillehouders Mobiliteit v an de gemeenten in Zuid-Kennemerland 

(Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemstede, Zandv oort) is, in samen-

werking met de Kamer v an Koophandel, de regionale bereikbaarheidsvi sie "Zuid-

Kennemerland, bereikbaar door samenwerking" opgesteld. De vi sie is najaar 2010 aan de 

colleges in de regio aangeboden en gepresenteerd op 10 december 2010 door middel v an 

een bestuurlijke conferentie, in aanwezigheid v an div erse college- en raadsleden en v an 

v ertegenwoordigers v an betrokken ov erheden en maatschappelijke organisaties. Nu wordt 

instemming met de vi sie gevr aagd aan de colleges en de gemeenteraden in Zuid-

Kennemerland. Dit om v erv olgstappen te kunnen zetten, en het commitment en gev oel v an 

urgentie zoals dat tijdens de conferentie aanwezig was v ast te houden en te benutten.

Beslispunten:

 1.  De Regionale bereikbaarheidsv isie "Zuid-Kennemerland, bereikbaar door samen-

werking" op hoofdlijnen te onderschrijv en v oor wat betreft analyse en oplossingsrichting;

 2.  Te onderschrijv en dat het op korte termijn zetten v an v erv olgstappen essentieel is om 

het nu in de regio bestaande momentum v ast te houden en om de vi sie bij andere 

betrokken ov erheden en het bedrijfslev en op de agenda te krijgen;

 3. Gezamenlijk op te trekken met de regiogemeenten v oor succesv olle v erv olgstappen;

 4.  In te stemmen met de v oorgestelde prioriteit v an maatregelen en waar nodig 

bijdragen aan v erdere uitwerking;

 5.  In te stemmen met het instellen v an een regionaal Mobiliteitsfonds en v oorstellen 

v oor de v erdere inv ulling af te wachten.

Het voorstel wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 2 tegen. De fractie van GL 

stemt tegen.

7.  Raadsvoorstel projectbesluit Nieuw Overbos, Burgemeester Van 

Lennepweg 35

Door Stichting Sint Jacob uit Haarlem is een v erzoek om een bouwv ergunning/project-

besluit ingediend v oor het bouwen v an een complex met 97 woningen, 6 groepswoningen 

v oor 7 personen psychogeriatrie, een wijkcentrum, een wijkservi cepunt en de hierv oor 

noodzakelijke (nuts-)v oorzieningen op het perceel Burgemeester Van Lennepweg 35. Dit 

bouwplan past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan Landgoederen en Groene 

Gebieden. Door middel v an het v erlenen een projectbesluit is het mogelijk om de bouw 

planologisch mogelijk te maken. Omdat het v erzoek v óór 1 oktober 2010 is ingediend dient 

het v erzoek te worden afgehandeld conform de Wro (oud) en niet conform de Wabo. Dit 

betreft een bev oegdheid v an de gemeenteraad.

Het ontwerpprojectbesluit is bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Naar aanleiding hierv an 

zijn zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen gev en geen aanleiding de gemeenteraad 

v oor te stellen het projectbesluit niet of gewijzigd te nemen. Er is sprake v an een goede 

ruimtelijke ordening. Voorgesteld wordt de gemeenteraad v oor te stellen het projectbesluit 

v oor Nieuw Ov erbos te nemen. 

Nadat het projectbesluit is genomen, zal het college v an B&W separaat worden v oorgesteld 

de bouwv ergunning te v erlenen. Dit betreft een bev oegdheid v an uw college.

Beslispunten:

 1. De zienswijze v an mevr ouw A.M. G.-L. niet-ontv ankelijk te v erklaren.

 2.  Te v erklaren dat de zienswijzen v an de ov erige indieners zoals in bijlage 2 v an de bij 

dit v oorstel behorende projectbesluit aangegev en, geen aanleiding gev en het project-

besluit niet of gewijzigd v ast te stellen.

 3.  Met toepassing v an artikel 3.10 Wro, in afwijking v an het bestemmingsplan 

Landgoederen en Groene Gebieden, het "projectbesluit Nieuw Ov erbos, 
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-

tekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de 

reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

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

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

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift 

binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn 

voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich 

richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit 

waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 

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

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

stemmen 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 invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Burgemeester Van Lennepweg 35" zoals aangegeven in de bij het projectbesluit 

behorende en als zodanig gewaarmerkte ruimtelijke onderbouwing, bestaande uit de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0397.

PBoverbos-0201.GML  met de bijbehorende bestanden vast te stellen en waarbij voor 

de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond 

welke ontleend is aan de kadastrale kaart april 2010 en GBKN april 2010.

Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 4 tegen.

De fracties van HBB en GL stemmen tegen.

8.  Beschikbaar stellen budget voor training efficiënt vergaderen en 

vakkundig voorzitten

Beslispunten:

 1.  € 4.070,25 euro (ex reiskosten) beschikbaar te stellen voor twee trainingen over 

respectievelijk efficiënt vergaderen en vakkundig voorzitten volgens bijgevoegde 

offerte van het Nederlands Debat Instituut;

 2. dit bedrag te dekken uit de post bestuursondersteuning griffie.

Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

HAMERPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere 

bespreking in de gemeenteraad.

9. Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ (2011-2015)

Voorgesteld wordt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2011-2015 vast te stellen en 

kennis te nemen van de inhoud van het gemeenterapport van de Benchmark riolering 2010.

 1. Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan+ 2011-2015 vast te stellen;

 2.  Kennis te nemen van de inhoud van het gemeenterapport van de Benchmark riolering 2010.

Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

10. Welstandsnota, aanpassing diversen

In de welstandsnota zijn voorschriften opgenomen voor erfafscheidingen. Hierin is o.a. 

bepaalt dat bouwstaalmatten (betongaas) en deklatten op de verticale staanders niet zijn 

toegestaan. Sinds de invoering van de welstandsnota blijkt dat er veel behoefte is toch met 

bouwstaalmatten te werken. De welstandsnota staat vergunningverlening in de weg. Wij 

zien gezien de behoefte en gezien het feit dat in de praktijk in korte tijd een groene haag 

aanwezig is niet langer reden gebruik van bouwstaalmatten tegen te gaan. Naar aanleiding 

van een concreet bouwplan heeft de commissie welstand ook in deze zin geadviseerd.

Verder is op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 

werking getreden. Met het oog hierop zijn allerlei tekstuele aanpassingen van de 

welstandsnota gewenst. 

Beslispunt:

 1.  de criteria voor erfafscheidingen in de welstandsnota Heemstede aan te passen en in 

de welstandsnota enige tekstuele wijzigingen in verband met de inwerkingtreding van 

de Wabo in te passen.

Wethouder van de Stadt vraagt de raad het woord ‘groen’ te willen schrappen op 

pagina van het voorstel. Het woord is abusievelijk in de tekst terechtgekomen.

Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

OVERIGE PUNTEN

11. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten. Over de brieven 6, 7 en 8 heeft 

de raad al bij het vaststellen van de agenda besloten.

12. Wat verder ter tafel komt

Dhr Ates dankt de leden van de raad voor de attenties bij zijn operatie.

Vervolg raadsbesluiten




