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Heemstede – Wie er in getuind is, is niet bekend, maar
het nieuws over het bestaan
van een ‘geur ontdekker’
die hondendrollen rechtstreeks naar hun baasje zou
leiden, zal hier en daar wel
een glimlach hebben opgeleverd. Het was natuurlijk een 1-aprilgrap. Vorige
week berichtte de Heemsteder er over met een foto van
een grasveldje nabij de Provinciënflats.

Solliciteren naar een hoge
functie in de Crayenesterschool
Heemstede - “Dit is echt veel
beter dan werken” , aldus een
meisje dat solliciteert naar de
functie van directeur financiën.
De groepen 8 van de Crayenesterschool zijn in de ban van het
BizWorld project. Kennis maken
met het bedrijfsleven, in spelvorm een bedrijf opzetten, een
product ontwikkelen, maken en
verkopen. Maar ook begrijpen
hoe de financiën van een bedrijf in elkaar steekt. Terwijl ze
tijdens het hele project rekenen, begrijpend lezen, woordenschat opdoen, kortom de helft
van het lespakket gewoon volgen. Dertig kinderen solliciteren
naar functies als directeur Verkoop, Marketing, Productie, Ontwerp, Algemeen Directeur. Voor
alle functies geldt dat ze moeten samenwerken met de andere
teamleden. De sollicitanten zien
er gesoigneerd uit met stropdas,
mantelpakje, strenge bril!. Alleen
achternamen worden gebezigd
en u bent U. De dame die bij de
sollicitatiecommissie, bestaande
uit
de
leerkrachten
Jeanette Vos en nog een andere

leerling, komt als de directeur
marketing neemt het motto: ‘als
je er maar goed uitziet’ letterlijk op. De juf geeft haar een
compliment: “U ziet er fantastisch uit”, de geoogde directeur
marketing geeft als direct
antwoord: “U ook”! Solliciteren
is verkopen, zeggen wat ze
graag willen horen! Meneer
Bekker, net elf jaar, wil graag
Verkoop en Marketing gaan
doen, want hij heeft ervaring
op de vrijmarkt op Koninginnedag. Is vasthoudend met prijzen en geeft zich voor honderd
procent al voelt hij zich niet lekker. Mevrouw Krol wil directeur productie worden want ze
kan goed samenwerken en kan
verantwoording aan. Op een
neefje passen lukte goed, oom
en tante blij, neefje blij. Mevrouw de Groot wil wel algemeen directeur worden. Ze kan
leiding geven en orde houden,
dat werkte op een feestje, weet
van alles wat, heeft goeie
ideeën en kan alle functies aan.
Blaakt van zelfvertrouwen en zij
maakt indruk op de sollici-

Spar aanbiedingen zie pagina 7

Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar de Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

tatiecommissie die totaal verrast
is van dit optreden.
Maandag komt een directeur,
een echte, van de Deutsche
Bank Nederland om ze te helpen bij het plan om armbanden te verkopen aan de kinderen van groep 7. De Deutsche Bank steunt Stichting BizWorld door het project BizWorld
in 60 klassen in Nederland mogelijk te make en medewerkers
van Deutsche Bank geven les in
groep 8. Klein foutje van de laatste sollicitant die directeur Ontwerp en Productie wil worden.
Hij heeft al patent aangevraagd
op zijn prachtige armband, maar
laat vol trots zijn schepping zien
van alle kanten en geeft de samenstelling al prijs. Ook hij krijgt,
net als alle overige dertig sollicitanten, te horen: “U hoort nog
van ons”!
Ton van den Brink

Een andere grap werd bedacht door een grote landelijke bouwmarkt. Die leverde niet bij iedereen een
glimlach op, getuige de bemoeienis van de Reclame Code Commissie. Gamma had huis-aan-huis een
folder verspreid waarin
het leek alsof ‘de gemeente’ controles op aangeboden grofvuil tijdelijk zou verscherpen. Dit in verband met
een grote kortingsactie van
de bouwmarkt. Uiteraard
was dit bericht niet namens
gemeente(n) verstuurd maar
bedacht door het reclamebureau van Gamma. Ondertekening met alleen ‘De gemeente’ had de oplettende lezer al op twijfel kunnen
brengen en de nogal sensationele tekst ook. Toch zijn
veel mensen in deze ‘grap’
getuind.
Ook bij de Heemsteder werd
een met dik viltstift kritisch
beschreven folder in de bus
gedeponeerd. ‘Zo helpt een
gemeentelijke dienst de
Heemsteedse middenstand
om zeep’ stond er schreeuwend. Geen lach dus en dat
gold tevens voor diverse gemeenten in het land; die
konden er ook niet om lachen.

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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v.d. Geest keurslager
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De Heemsteder
wenst u vrolijk pasen!
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renoVatie

K O Z I J N E N

De lekkerste Paasstollen
van Nederland!
Met 100% amandelspijs*
500-600 gr. * 6,95

Wij wensen u fijne
Paasdagen!

Binnenweg 143 • Heemstede • 023-5282698

Dakkapellen
www.kumarokozijnen.nl
Tel. 0255-512109
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COLOFON
Veel te hard
met drank op

Het spoor van toen
Heemstede - Een foto genomen op 8 oktober 2011. Het kilometreringsbordje 21,2
is helaas geraakt...dit bordje geeft aan dat
het nog 21,2 kilometer richting Amsterdam
is, het 0-punt is bij het Westerpark in Amsterdam waar vroeger de (verlengde) ‘Oude
Lijn’ de lijn Den Helder-Amsterdam ‘raakt’.
De ‘Oude Lijn’ had eerst het Amsterdamse
station aan westzijde ter hoogte van de Van
Limburg Stirumstraat (1839, ‘d Eenhonderd
Roe) en enkele jaren erna het Willemspoortstation en later in die eeuw sloot men aan
op de voornoemde spoorlijn Den HelderAmsterdam.
Zo is er dus iedere honderd meter een wit
bordje langs het spoor te vinden, iedere
500 meter is het bordje wat groter en hangt
er ook een bordje aan de dichtsbijzijnde
bovenleidingsportaal.

Ruim 83 kilometer lang is de ‘Oude Lijn’, hier
ter plaatse was het oude 1e stationnetje van
steen op ongeveer dezelfde locatie. Daarvoor was de stopplaats Zandvoortschelaan
bij km 21,2 waar nu ongeveer het kantorenpand Kennemerhaghe (De Scheerspiegel)
staat en dat was voorzien van een dubbele wachterswoning met nummer 28 op de
gevel...ook die nummering gaat terug naar
Amsterdam.
De foto van spoor 2 laat trouwens nog
steeds het oorspronkelijke perron uit 1958
zien, de spoorvernieuwing van spoor 2 vond
plaats rond 2008. Op de voorgrond spoor 1
(naar Haarlem en verder) in najaar 2011.
Zie ook de website van het station,
www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

Chileense Vondel bij boekhandel Blokker
Heemstede – Pablo Neruda
schreef de sonnettenreeks ‘Cien
Sonetos de Amor’ op latere leeftijd voor zijn laatste vrouw Matilde Urrutia. Componist Cees
Thissen werd enorm geraakt
door de werken van de staatsman uit Chili. Cees gaf zaterdagmiddag een korte inleiding bij de
presentatie van het project “No-

che” van Pablo Neruda, dat deze maand weer diverse keren
wordt uitgevoerd, waaronder
op 22 april in de Pinksterkerk in
Heemstede. Pablo Neruda wordt
in Chili geëerd als een dichter des vaderlands, zoals Vondel
ooit in de Lage Landen. Overal
in Chili kom je de dichter tegen
en niet alleen in de boekhandels.

Veel publiek hoorde in de Boekhandel Blokker enkele stukken
uit de liefdessonnetten en zowaar, er hing direct de specifieke sfeer die zo kenmerkend is bij
alle vorige concerten van dit bijzondere projectkoor. De concerten staan geprogrammeerd voor
april 2012. Zie www.neruda.nl
Ton van den Brink

Heemstede - Politiemensen
controleerden vorige week donderdagochtend rond 04.30 uur
een personenauto op de Floradreef. De auto was onder de
aandacht van de agenten gekomen door de hoge snelheid
waarmee deze over de Glipperdreef reed. De bestuurder rook
naar alcohol en na een blaastest
bleek de man onder invloed van
alcohol te rijden. Bij de 26-jarige
inwoner van Heemstede werd na
ademanalyse een promillage van
1,36 gemeten. Zijn rijbewijs werd
ingevorderd. Daarnaast kreeg de
man een proces-verbaal voor het
rijden onder invloed.

INGEZONDEN

Diefstal op
slinkse wijze
Regio - Mijn dochter van 17
is vorige week op een terras in de Grote Houtstraat in
Haarlem ter hoogte van de
Anegang haar I-phone door
diefstal kwijtgeraakt. Twee
‘heren’ die gebrekkig Nederlands spraken verzochten
haar een papier te lezen en te
tekenen.
Door het papier vlak voor
haar gezicht te houden en indringend te vragen het formulier te tekenen was haar
zicht op haar mobiele telefoon weg.
Enkele ogenblikken later
heeft één van de heren de
ander op de arm getikt onder het teken van ‘laat maar...’
en deze persoon is eerst
rustig weggelopen en daarna weggerend in de richting
van de Anegang. De andere
persoon is even later weggegaan omdat het bedienend personeel van de zaak
zich er mee ging bemoeien.
Ondanks het feit dat er zelfs
iemand van de bediening zo
aardig was de daders te volgen zijn deze niet meer gevonden.
Ik heb vernomen dat er al
meerdere keren op deze wijze diefstal heeft plaatsgevonden. Op internet zijn ook een
aantal van deze voorbeelden
te vinden. Wellicht kan met
dit bericht voorkomen worden dat andere hardwerkende kinderen of anderen van
een telefoon of andere zaken
beroofd worden.
R. Steenbergen,
Heemstede

van 1930
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Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Kort geleden was de kat van huis voor een rekenles in Brussel. Hij vergiste zich vijftig
miljard, maar sprak toch ferme taal over het Griekse huishoudboekje. Maar als de kat
van huis is piepen de muizen en dan kan het verkeren volgens Bredero.
Terug in het Catshuis moet de kat nu met getrouwen een kat en muis spel spelen met
halve eieren en lege doppen, omwille van het eigen huishoudboekje.
De kat spint nu niet, maar piept om begrip van de anderen.
Had Bredero vijf eeuwen geleden ook maar geschreven: ‘Regeren is vooruitzien’.

Betere zorg voor
kinderen met diabetes
Heemstede - Het Kennemer
Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis zijn op 3 april gestart met
een gezamenlijk KinderDiabetesCentrum in Heemstede. Hier
kunnen kinderen met diabetes en hun ouders terecht voor
het spreekuur en voor controle.
Door de samenwerking kunnen
de kinderartsen een betere service bieden. Zo breidt het aantal spreekuren uit. Maar ook is

het KinderDiabetesCentrum 24
uur per dag te bereiken. In totaal
krijgen zo’n 170 kinderen van 0
tot 18 jaar begeleiding van het
KinderDiabetesCentrum.
Het KinderDiabetesCentrum is
gevestigd in de locatie Heemstede van het Spaarne Ziekenhuis
aan de Händellaan. Hier vond
een kleine verbouwing plaats om
de ruimte gastvrij te maken.
Meer informatie: www.kg.nl.

Politie zoekt getuigen
woninginbraak
Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Heemstede - Politiemensen
kregen in de nacht van zondag op maandag even na 03.15
uur een melding dat er inbrekers waren overlopen bij een
woning aan het Richard Holplein. Een bewoner hoorde bij
thuiskomst dat er personen
in de woning aanwezig waren, waarna de politie gebeld
werd. Meerdere politiemensen
kwamen naar de locatie en er
werd direct een zoektocht opgezet naar mogelijke verdach-

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

ten. Deze werden niet meer
aangetroffen. De politie is een
onderzoek gestart en hoopt
dat er mensen zijn die mogelijk
iets gezien of gehoord hebben
rond het tijdstip van de woninginbraak. Ook informatie over
personen die op een eerder
moment hebbenrondgehangen
in de buurt kan waardevol zijn
voor het onderzoek. Informatie
kan worden doorgegeven aan
de politie in Heemstede via het
telefoonnummer 0900-8844.

pagina 6

4 april 2012

Blitz Wellness geeft behandeling cadeau!

Het geheim van Hollywood
Heemstede - In Hollywood is
het een groot succes: behandelingen met de dermaroller. Iedereen ‘doet’ het, Angelina Jolie,
Jennifer Aniston, Cameron Diaz en vele andere supersterren.
Ze gebruiken allemaal de dermaroller om hun huid bijzonder
mooi te maken. U hoeft daarvoor
niet naar Hollywood of de grens
over. Gewoon in Heemstede blijven: Blitz Wellness aan de Raadhuisstraat 19-21.
Hoe werkt het?
De dermaroller is de garantie
voor een fantastische huid. Elk
probleem wordt opgelost. Hoe
dat zo? Omdat het de huid supergezond maakt en zichzelf kan
herstellen. Het apparaat wordt
al heel lang in brandwondklinieken gebruikt. Een huid maakt eigenlijk alleen collageen aan als
je een wondje hebt. Dit apparaat
maakt zulke kleine gaatjes dat je
het niet voelt maar er wordt wel
collageen aangemaakt. Bovendien wordt de huid goed doorbloed als tijdens een intensieve

Regio - Naast het enorme succes van de nieuwe Mazda CX-5
brengt Mazda Motor Nederland al weer twee speciale versies op
de markt die beide een extra luxe uitrusting hebben en een belangrijke meerwaarde voor de klant bieden, zonder dat daar veel
voor betaald wordt, vertelt Brandmanager Mazda RC Hans Touw
in Velserbroek. ‘’De Mazda2 Navigator GT heeft onder meer een
geïntegreerd navigatiesysteem en is met nog een aantal andere
opties slechts 200 euro duurder dan de TS+, waarop deze speciale versie is gebaseerd. Het model is tevens beschikbaar als BiFuel, die tot 2014 nog wegenbelastingvrij te rijden is.’’

massage. Alsof dat allemaal al
niet genoeg is: de créme wordt
normaal maar voor 3% opgenomen die in de huid. Met de
skinroller 60%, dat is dus 200x
meer. Ja logisch dat vele bekende wereldsterren zo laaiend enthousiast zijn over de skinroller
(derma=huid) en dat deze is uitgeroepen tot beste product tijdens het wereldwijde anti-age
congres in Berlijn. De dermaroller die Blitz hanteert is CE gecertificeerd en van de meest hoogwaardige materialen (Titanium)
gemaakt.

vatie sturen naar de redactie van
de Heemsteder. Vermeld waarom u in aanmerking wilt komen
voor deze gratis behandeling.
Insturen kan tot en met dinsdag
10 april.
Meer Informatie? Bel naar Blitz,
tel: 023-528 05 55.

Behandeling cadeau
Kwam Blitz Wellness onlangs
nog positief in het nieuws door
het weggeven van maar liefst 20
zonnebank-sessies, deze keer
stelt het mooie bedrijf aan de
Raadhuisstraat een dermaroller-behandeling ter beschikking.
Belangstellenden voor een behandeling met als resultaat een
mooie huid zonder grote ingrepen, kunnen een mail met moti-

Rent a Box perfecte oplossing
voor tijdelijke opslag spullen
Regio - Rent a Box Beverwijk
is een mini opslag bedrijf aan
de meubelboulevard te Beverwijk. Het motto: ‘Uw opslag, onze
zorg’ wordt door Rent a Box zeer
serieus genomen. Klantvriendelijkheid staat dan ook op de eerste plaats.
Bij Rent a Box is men aan het
juiste adres voor de meest voor-

Speciale versies van Mazda2
en 5 bij Mazda RC

delige en efficiënte manier
van opslag, al vanaf 5 euro per
maand. Wie zelf geen vervoer
of tijd heeft om spullen te brengen kan in de regio gebruik maken van een gratis ophaalservice
in combinatie met het huren van
een unit. Men krijgt dan twee
uur gratis een verhuisbus met
chauffeur ter beschikking, maar

uiteraard is een extra verhuizer
of een langere periode ook optioneel. De klant kan precies naar
eigen budget plannen.
In de regio levert Rent a box de
meest voordelige verhuisartikelen zonder verzendkosten. Verhuisdozen waar geen plakband
voor nodig is, kosten 1,25 euro
per stuk. Dubbellaags verhuisdozen die verhuisbedrijven ook
gebruiken kosten 1.95. Kijk op
de webwinkel voor de leukste
aanbiedingen voor afdekfolies,
inpakpapier e.d.
Rent a Box is ook het adres voor
het huren van een verhuisbus.
Dit is voor klanten tweemaal
gratis bij het huren van een opslagruimte vanaf 5m3, maar nietklanten zijn ook welkom om een
bus te huren. Dit kan al vanaf 25
euro voor twee uur.
Opslag per maand
Gaat u deze zomer nog verbouwen of bent u uw huis verkoop
klaar aan het maken? Dan kunt
u wellicht wat extra ruimte gebruiken voor de overtollige spul-

De Mazda5 Executive GT is gebaseerd op de meest luxe versie,
de GT-M, maar is daar bovenop standaard voorzien van lederen
bekleding tegen een meerprijs van slechts 430 euro. “Ideaal om
nog in te plannen vóór de vakantie”, zegt Touw.
‘’De Mazda2 Navigator GT is afgeleid van de 5-deurs TS+ versie
en is beschikbaar met een 1.3 liter benzinemotor met 62 kW / 84
pk. Het uiterlijk van dit speciale model verraadt in één oogopslag zijn sportieve karakter. De unieke lichtmetalen 16-inch velgen met gunmetal finish en de GT-M dakspoiler benadrukken de
dynamiek van de Mazda2.’’
Het sportieve GT-M interieur en de bekleding inclusief stoelverwarming bevestigen dit beeld, mede door het lederen stuurwiel
en dito pookknop. De Navigator GT is standaard voorzien van
een geïntegreerd navigatiesysteem op basis van TomTom software. Het succesnummer van de Mazda 3 en Mazda CX-5, aldus Touw.
Het model is ook beschikbaar als BiFuel, met dezelfde benzinemotor en een af-fabriek LPG-G3-installatie, waarvan de tank is
weggewerkt onder de laadvloer van de kofferruimte. Dat betekent een volle tank LPG voor 20 euro, met de huidige hoge benzineprijs extra rendabel. En wegenbelastingvrij rijden tot 2014.
Ook daarna blijft de Mazda2 Navigator GT BiFuel interessant,
want de jaarlijkse wegenbelasting bedraagt dan 384 euro, minder dan voor een even zware dieselauto.
De Mazda2 Navigator GT is er in vier kleuren, Brilliant Black,
Crystal White Pearl Mica, Aluminium Metallic en de voor dit model unieke kleur Dolphin Grey. De prijs van de benzineversie is
15.440 euro, de BiFuel kost 16.190 euro.
Tijdens het Paasweekeinde is er bij Mazda RC aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek weer veel te beleven. Vanzelfsprekend wordt er ook aan de toekomstige klanten gedacht. Op
Tweede Paasdag is men geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De
Paashaas hoopt veel kijkers te mogen verwelkomen met koffie,
koekjes en paaseitjes!

De Mazda 5.

len in huis? Opslagruimte huren gaat per maand, minimale
huurperiode is 1 maand en totdat u opzegt verlengt het zich
elke keer met 1 maand. Heeft u
tijdelijk meer of minder ruimte nodig? Verhuizen naar een
grotere ruimte of kleinere ruimte kan zolang het gewenste formaat op voorraad is, zeven dagen in de week. Zo huurt men
nooit meer ruimte dan daadwerkelijk nodig is.

Nieuwsgierig? U bent zeven dagen per week welkom om te kijken wat Self Storage nu precies
inhoudt.
De receptie van Rent a Box is
door de weeks geopend van 9.00
tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 9.00 tot 13.00 uur. Ook in
het weekend kunt u gratis voor
de deur parkeren.
Rent a Box is gevestigd aan de
Parallelweg 122c in Beverwijk,
tel. 0251-222352.
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Tentoonstellingen in Museum Jan Makkes
Makkes, overleden in 1999. Hij
liet een veelzijdige en een omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden, oude dorpjes,
kleurrijke landschappen, haventjes, stadsgezichten en de door
hem zo geliefde bloemen. Een
deel van deze indrukwekkende

collectie zal tijdens een drietal
tentoonstellingen te zien zijn in
de Museumboerderij Jan Makkes te Velserbroek. Die museumboerderij ademt nog steeds de
sfeer van Makkes. Aan de muren
hangen schilderijen en foto’s van
zijn ontmoetingen met de groten
der aarde. Makkes was ver buiten onze grenzen bijzonder geliefd en werd alom gerespecteerd. Zo ging hij in zijn bewogen
en bevlogen leven op audiëntie bij de Paus en had hij een indringende ontmoeting met onder
andere de voormalige president
van de Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov en ook met John F. Kennedy. Makkes hield van reizen en
haalde hier ook zijn inspiratie uit.
Hoewel hij ook vaak schilderde in
zijn geliefde haven van IJmuiden.
Hij vloog naar de mooiste streken in de wereld om deze vast
te leggen op het witte doek. Befaamd zijn ook de bloemstillevens die Dries van Agt ‘fonteinen
van kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’ heet dan ook de tijdens de
tentoonstellingen vertoonde video-presentatie over Makkes
zijn leven en werken. Tevens is
het boek ‘Jan Makkes… een gedreven kunstenaar’ te koop in
de Museumboerderij Jan Makkes aan de Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek, telefoon 0235376227.
De paastentoonstelling is vanaf
heden tot en met zondag 15 april
van 11.00 tot 18.00 uur te zien in
de Museumboerderij Jan Makkes aan de Hofgeesterweg 22a
in Velserbroek (buitenexposities alleen op afspraak). Zie ook
www.museumboerderij-janmakkes.nl.

Lezing: ‘Het puberbrein binnenstebuiten’
Heemstede - Het lijkt wel of
jongeren steeds sneller volwassen worden. Ze schieten de lucht
in, hebben bijbaantjes en uitpuilende agenda’s. Jongeren krijgen steeds meer vrijheden met
de bijbehorende verantwoordelijkheden. Hun brein is echter pas rond hun 25ste volgroeid.
Weet uw zoon of dochter het ook
altijd beter? Kunnen pubers hun
eigen gedrag overzien?
Huub Nelis, één van de auteurs
van het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’ geeft op donderdag 12 april bij Casca in de Luifel

een kijkje in de belevingswereld
van tieners. Hij geeft inzicht in de
grenzen en begeleiding die tieners nodig hebben. Structuur en

Foto: Centrum voor Jeugd en Gezin.

kaders zijn belangrijk. Ook geeft
hij een aantal praktische adviezen over de omgang met uw puber. Na deze lezing kijkt u anders
naar uw tienerzoon of -dochter!
De lezing ‘het puberbrein binnenstebuiten’ op donderdag 12
april om 20.00 uur is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede en georganiseerd
in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Entree is gratis. Reserveren is
noodzakelijk en kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur op 0235483828-1.

KO-Bustochtjes bij Welzijn Ouderen Heemstede
Heemstede - Van april tot en met september
heeft WOH een gevarieerd programma voor bustochtjes, meestal op de woensdagmiddag. Laat
u dit jaar verrassen door bekende tochtjes, maar
ook weer een aantal nieuwe tochtjes met leuke
bestemmingen.
Op dinsdag 17 april en woensdagmiddag 18 april
wordt een mooie tocht door de bloeiende bollenvelden georganiseerd, kosten 17,50 per persoon.

Vanaf 12.30 uur wordt men thuis opgehaald en
rond 17.00 uur weer thuisgebracht.
In de bus is plaats voor 7 personen, dus wie graag
mee gaat wordt aangeraden snel te boeken.
Opgave bij Welzijn Ouderen Heemstede (WOH),
telefoon 023-5288510. Betalingen gaan door
middel van een éénmalige machtiging. De
boekjes ‘KO-Bustochtjes 2012’ liggen klaar bij
WOH!

Foto: Jouk Oosterhof.

Streek – “Mijn opdracht als
kunstenaar in deze wereld heb
ik volbracht. Maar mijn talent
neem ik mee in eeuwigheid, terug naar mijn schepper… Want
Hij is het, die mij beoordeelt.” Het
zijn woorden van de bekende en
gepassioneerde kunstenaar Jan

Theeconcert in
de Oude Kerk

Emilio Guzman
in Theater
de Luifel
Heemstede - Vrijdag 13 april
staat Emilio Guzman op de
planken in Theater de Luifel aan de Herenweg met zijn
programma ‘Doen en laten’.
‘Doen en laten’ gaat over het
doen en laten van Emilio Guzman en over datgene wat wij
mensen allemaal doen en om
welke reden dan ook allemaal
laten.
Emilio is een aardige man
die liever geen ruzie of conflicten wil en graag zou zien
dat het met alles en iedereen goed gaat. Maar dat gaat
het gewoon niet altijd. Hij is
een slimme jongen, maar
blijkbaar ook dom genoeg
om zich hierdoor altijd te laten verrassen. De wereld zit
nou eenmaal vol spanningen,
er heerst onderontwikkeling
en angst. En het populisme
speelt hier handig op in.
En daar wil Emilio Guzman
wel iets over zeggen. Hij wil
gehoord worden. Niet door
simpelweg te scoren met wat
mensen willen horen, maar
doorte zeggen wat hij wil
zeggen. Pas dan wordt je ook
echt ‘verstaan’.
Emilio is lid van Comedytrain
sinds juli 2003. Hij ontwikkelt zich op het open podium
en door achter de schermen
mee te werken aan de programma’s van zijn broer, Javier. Hij won de publieksprijs
op het Leidsch Cabaretfestival 2010. En nu staat hij helemaal klaar om ook u voor zich
te winnen.
Vrijdag 13 april is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur.
Kaartverkoop van maandag
tot en met vrijdag van 9.00
tot 16.00 uur en 45 minuten
voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: 0235483838.
Meer informatie:
www.emilioguzman.nl en
www.theaterdeluifel.nl.

Heemstede - Zondag 15 april
zal het laatste Theeconcert van
dit seizoen in de Oude Kerk klinken. Precies om 15.00 uur neemt
het Kennemer Klassiek plaats
op het podium en zal er een uur
lang gevarieerde kamermuziek
te beluisteren zijn. Op het programma staan: L. van Beethoven
het trio in B dur op 11, het Gassenhauer trio, voor klarinet, cello en piano. Van F. Schubert: Introduction en variationen, über
“ihr Blumlein alle”, voor fluit en
piano. Tenslotte van P. Bottesini,
Andante e Variationi voor fluit,
klarinet, cello en piano. Meer informatie over de muziek zal op
het programma staan dat u krijgt
uitgereikt.
Over de musici: Het Kennemer
klassiek bestaat uit amateur musici die sinds 1989 muziekavonden voor patienten verzorgen,
eerst in het vroegere Zeeweg
Ziekenhuis, later in het Kennemer Gasthuis en andere instellingen. Ook buiten de ziekenhuis
wereld geeft het gezelschap regelmatig concerten.
De samenstelling van Kennemer
Klassiek varieert per concert. Dit
concert wordt verzorgd door:
Cornelien Schaafsma, fluit, Jaap
van Luin, klarinet, Willem Veenhoven, piano en Willem Marsman, cello.
Na afloop is er de gebruikelijke
collecte en is er in de naastgelegen Pauwehof tijd voor samenzijn met thee, koffie en gebak.
Alvast voor uw agenda: Het eerste Theeconcert in het nieuwe
seizoen is op 16 september om
15.00 uur. Een uur met het koor
Malle Babbe onder leiding van
Leny van Schaik.

Diensten in
Het Trefpunt
Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, zijn leidt op Witte Donderdag, 5 april, ds. J.E.Th.
Nak-Visser om half acht de
dienst van Schrift en Tafel waaraan de cantorij onder leiding van
Gerard Valkema medewerking
verleent. Op Goede Vrijdag is de
voorganger ds. J.E.Th.Nak-Visser
en is er een Paasoratotium. Zaterdag 7 april begint de Paaswake onder leiding van dr. A. van
Egmond om 21.00 uur. De Paasdienst op Eerste Paasdag begint
om 10.00 uur. Voorganger is ds.
J.E.Th.Nak-Visser.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 8 april
is er een feestelijke Paasdienst
in de Petrakerk aan de Limburglaan 3. De dienst begint om
10.00 uur en voorganger is br.
Hans Neerken. Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor de kinderen van de basisschool.
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Samen spaar je sterker.
Dat is het idee.
Niels Dekker is adviseur Particulieren van Rabobank
Haarlem en Omstreken. Hij werkt op het kantoor aan de
Binnenweg in Heemstede en houdt zich daar ondere
andere bezig met het geven van spaaradviezen. Over de
diverse spaarmogelijkheden maar ook over een speciale
spaaractie vertelt hij:
‘Tegenwoordig moet u financieel zelf het heft in handen
nemen. Dat doet u door te
sparen voor nu en later. Daarbij staat u er niet alleen voor.
Wij helpen u graag bij het bepalen van uw spaardoel en
de keuze voor een spaarrekening die daar het best bij
past. We begrijpen dat u liever niet voor vervelende financiële verrassingen komt
te staan. Wij adviseren daarom altijd om eerst voldoende
geld te reserveren voor onverwachte uitgaven, een zogenaamde buffer. Een reser- Niels Dekker.
vepotje. Zo’n potje helpt u
door de dure periodes in een jaar heen (denk aan de feestdagen
of vakanties). Of om een kapotte wasmachine of auto te vervangen. Door geld op een spaarrekening te zetten, voorkomt u dat
u plotseling geld moet gaan lenen. Een indicatie voor veelvoorkomende situaties is een buffer voor een alleenstaande van €
5000,- en voor een gezin met een modaal inkomen en een koopwoning zo’n € 10.000,-.
Als u al voldoende buffer heeft geregeld helpen we uiteraard
ook graag met een oplossing voor het realiseren van uw andere
spaardoelen. Denk dan bijvoorbeeld aan de studie van de kinderen, een grote uitgave, inkomen voor later of het aflossen van uw
hypotheek. Of misschien wenst u meer rendement op uw spaargeld en zou beleggen voor u interessant kunnen zijn.
Tot en met 30 april hebben we trouwens een hele speciale
spaaractie. Zoals u ongetwijfeld weet is Rabobank Haarlem en
Omstreken een coöperatie en dragen we onze leefomgeving een
warm hart toe. Als u in de actieperiode op uw nieuwe of bestaande spaarrekening een bedrag van tenminste € 450,- stort,
maakt u kans op uw inleg retour en steunt u een goed doel!
U kunt via onze website www.rabobank.nl/haarlem een keuze
maken uit de volgende goede doelen: Stichting Dierentehuis
Kennemerland, Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken,
Straatjournaal, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Stichting
Vrienden van Brijder en het Jeugdsportfonds Haarlem. Wij maken dan € 10,- voor u over aan het goede doel van uw keuze. Zo
dragen we gezamenlijk bij aan het welzijn en de leefbaarheid
van ons woon- en werkgebied. Da’s toch winst voor iedereen?

Honderd jaar Heemstede te kijk
Regio - “Je kunt dat natuurlijk ook associëren met voor gek
staan, maar hier staat Heemstede er mooi op!” Aldus burgemeester Marianne Heeremans in het ABC Architectuurcentrum in Haarlem zondagmiddag, bij de opening van de tentoonstelling `Heemsteedse wijken te kijk`. Opgezet door een
tiental Heemsteedse vrijwilligers,
onder leiding van Bert Harmsen en begeleid door ABC. Heeremans belichtte vooral de opzet van de tentoonstelling, met
als markering in de tijd 1912, het
jaar waarin het uitbreidingsplan
werd vastgesteld dat de blauwdruk vormde van het huidige
Heemstede. De arbeidershuisjes
met slechte, benauwde, onhygienische één of twee kamerwoningen , de naoorlogse wijken

als de Provinciënwijk, Geleerdenwijk, Rivierenwijk en de Glip, de
flatbouw, Merlenhoven , de Dreef
en villawijken. Honderd jaar, van
5000 inwoners naar ruim 25.000.
Met oude kaarten, met hier en
daar wat plukjes huizen bij elkaar
in 1912, de snelle groei naar bijna 25.000 inwoners ondanks de
grenswijziging van1927 . De villaparken tussen1912 en 1950, de
aanleg van de ruime Dreef met
de unieke beplanting. De meest
bezochte bomentuin van Nederland! Heeremans memoreerde
dat zij twee weken geleden ook
al in Haarlem een tentoonstelling
over Heemstede opende. In het
Noord-Hollands Archief over de
landhuizen aan de Herenweg in
het ‘jaar van de buitenplaatsen’.
Het toont de verwevenheid van
de twee buurtgemeenten aan.

Heemstedenaren hebben veel
met Haarlem, Haarlemmers zien
zij veel en graag winkelen in de
Raadhuisstraat, Binnenweg en
Jan van Goyenstraat. Een promotie die ook al opviel in het openingslied van enkel Heemsteedse popkoren waarin ‘Heemstede de plaats is waar moeder de
boodschappen haalt, Heemstede
de plek is waar je thuis bent.’
De tentoonstelling `Heemsteedse wijken te kijk, het verleden,
heden en toekomst van de Haarlemse buur belicht’, is te zien in
het ABC Architectuurcentrum,
Groot Heiligland 47 in Haarlem,
tegenover het Frans Hals museum tot 25 mei. De toegang
is gratis, geopend dinsdag tot
zaterdag 12.00-17.00, zondag
13.00-17.00 uur.
Ton van den Brink

Kom voor een persoonlijk spaaradvies langs op één van onze
vestigingen. Kijk voor alle informatie over spaarvormen, spaardoelen en de actievoorwaarden van onze speciale spaaractie op
www.rabobank.nl/haarlem of bel (023) 512 05 12.

Collecteren
Bord beschilderen
voor de
Heemstede - Eten van je eigen
bord en ben je tus- Geslaagd bij EHBO Heemstede
Hartstichting beschilderde
sen de 5 en 10 jaar oud? Kom

Bennebroek - Van 15 tot
en met 21 april is de collecteweek van de Hartstichting.
De Hartstichting is nog hard
op zoek naar collectanten in
de gemeente Bloemendaal
die tijdens de collecteweek
zich twee uurtjes willen inzetten in de strijd tegen hart- en
vaatziekten. U kunt zich aanmelden via www.wordnucollectant.nl of bel met 0703155683.

dan op woensdag 11 april een
bord beschilderen met speciale porseleinstiften bij de Woensdagmiddagclub van Casca. De
woensdagmiddagclub is (bijna)
elke week van 13.30-15.15 uur
bij Casca in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Kosten per keer
zijn: 3,50, een kaart voor 10 keer
kost 30 euro. Graag de kinderen
per keer van tevoren telefonisch
aanmelden: 023-548 38 28 – kies
1. Meer info: www.casca.nl.

Heemstede - Donderdag 13 oktober 2011 startte er bij EHBOvereniging
Heemstede
een
nieuwe opleiding met een grote groep enthousiaste cursisten. Ieder had zijn eigen motivatie voor het volgen van deze cursus; om mensen met letsel thuis, of op het werk te kunnen helpen, of omdat men wilde leren reanimeren en werken
met een AED. Elke week kreeg
de groep les van Kaderinstructeur Astrid Blom waarbij theo-

rie direct in de praktijk werd gebracht door de daarbij behorende handelingen te oefenen. Reanimeren met daarbij de toepassing van de AED (Automatische
Externe Defibrillator) is één van
de belangrijkste onderdelen van
het examen. Maar ook in de overige EHBO onderwerpen moesten de cursisten zich verdiepen.
Na een lange periode van oefenen en voorbereiden kwamen in
maart de examens in zicht. Tijdens een aantal extra oefen-

avonden werden de cursisten
‘klaargestoomd’ voor het examen. 8 en 15 maart was het dan
eindelijke zover. Zenuwachtig
maar zeer goed voorbereid gingen de cursisten aan het werk.
Met succes hebben alle cursisten hun examen doorlopen en af
weten te sluiten met het felbegeerde EHBO-diploma.
Ook interesse in een EHBO-opleiding? Donderdag 18 oktober
start weer een nieuwe basiscursus. Voor informatie zie www.
ehboheemstede.nl of stuur een
mail naar karlagroen@planet.nl.
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Lezing: ‘Oeps, ik heb een tuin!’
Heemstede - Op vrijdag 13
april, van 20:00 tot 22:00 uur
houdt tuinvrouw Annemieke
Spijker een interactieve lezing in
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Zij geeft praktische tips
voor een onderhoudsvriendelijke
tuin. De toegangsprijs voor leden
bedraagt 5 euro, niet-leden betalen 7,50.
Overweeg je om je tuin dicht te
straten omdat het je teveel onderhoud kost? Er zijn veel redenen om dat niet te doen! Maar
hoe maak je dan een natuurvriendelijke tuin als je niet altijd
tijd of zin hebt om erin te werken? Dat laat tuinvrouw Annemieke Spijker van Buitenboel in
haar lezing met behulp van veel
beeldmateriaal zien: een kleine
basiskennis, een goede aanleg
en het gebruik van sterke, ge-

Tuinvrouw Annemieke Spijker.
makkelijke planten. Dankzij haar
tips heb je straks een mooie, onderhoudsvriendelijke tuin, zonder daar elk weekend in te moeten werken.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Klussen in huis met Fred
voor vrouwen

Heemstede - Donderdag 12
april start bij Casca de cursus ‘
Klussen in huis met Fred’ voor
vrouwen. Iedereen heeft wel
‘ns een klusje in huis, waar je
tegenop ziet omdat je niet precies weet hoe dat moet. Maar
om daarvoor nu gelijk een (dure) vakman in te huren...
Een fitting, schakelaar of dimmer plaatsen; een lekkende waterkraan repareren; een
schilderij ophangen? U kunt
het zelf. Fred legt u de beginselen uit van electra, het watersysteem in huis en het gebruik van boren en plug-

gen. Docent Fred van der Pols
brengt u alle fijne kneepjes
van het zelf klussen bij.

Heemstede - Het nieuwe speelseizoen van Linnaeushof is 28
maart begonnen en duurt tot en
met 30 september. Zaterdag 14
april presenteert het speelparadijs De Week van het Kind en
de 100% NL Formido Zomertour
met Dean Saunders. Woensdag
25 april is de ‘koninklijke’ opening van de nieuwe Zandfabriek.
Zaterdag 14 april, van 15.30 tot
20.00 uur, start in Linnaeushof
De Week van het Kind. Goede
doelen die zich op kinderen richten - Red een kind, Plan, Defence for Children, Wereldouders,
Save the Children, Compassion,
SOS Kinderdorpen en World Vision - bundelen hun krachten
en vragen gezamenlijk om aandacht. Niet met trieste verhalen,
maar op een positieve manier.
Kinderen of hun ouders kunnen
foto’s uploaden van blije momenten in hun leven. Sponsoren doneren per upload een euro aan de goede doelen.
Zaterdag 14 april om 15.30 uur,
staat ook voor de eerste keer

Dean Saunders treedt zaterdag
14 april vanaf half vier op.
dit seizoen de 100% NL Formido Zomertour in Linnaeushof.
DJ Colin Banks presenteert de
tweeënhalf uur durende show
vanaf een retrotruck. Met optredens van Mike & Colin, Quincy
en ‘Popstar’ Dean Saunders en
met aantrekkelijke prijzen zoals
vakantiereizen, kleding, elektronica en meer.
De 100% NL Formido Zomertour keert terug naar Linnaeushof op zaterdag 12 mei (met Colin Banks, Judith, Quincy en Tim

De cursus Klussen in huis met
Fred voor vrouwen start op
donderdag 12 april van 19.30
tot 21.00 uur en bestaat uit 6
lessen die worden gegeven bij
Casca in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in Heemstede.
U kunt zich telefonisch aanmelden van maandag tot
en met vrijdag tussen 9.00
en 12.00 uur: telefoon 0235483828 of via www.casca.nl.

Zelf je houten speelgoed maken
Heemstede - Jongens en meisjes van 7 tot en met 11 jaar kunnen bij Casca leren timmeren.
Fred van der Pols is al 22 jaar
als vakkracht timmeren verbonden aan Casca. In de afgelopen
jaren hebben veel kinderen geleerd hoe je met het juiste gereedschap hout kan bewerken.
Tijdens de cursus leer je omgaan
met handzagen, beitels, raspen,
handboren, duimstok, schrijfhaak en nog andere werktuigen
om hout te bewerken.

100% NL Zomertour en
Week van het Kind in Linnaeushof

Wat kan je maken: een raceauto, vliegtuig, vogelhuisje, trein,
veegwagentje, boot en nog veel
meer dingen. Of je maakt een
eigen ontwerp, als je dat leuk
vindt.
De cursus van 12 lessen start
op donderdagmiddag 13 april.
Aanmelden kan via www.casca.nl (Welzijn/Jeugd en jongeren - Clubs en cursussen) of telefonisch van maandag tot en
met vrijdag tussen 9 en 12 uur
op 023-5483828.

Douwsma), zaterdag 23 juni (Colin Banks, Mike & Colin, Quincy
en Danny Froger) en zondag 16
september (Colin Banks, Judith,
Quincy en Tim Douwsma).
De nieuwste attractie van Linnaeushof is de Zandfabriek.
Midden in de kleuter- en peuterspeeltuin ligt al enkele jaren
een grote zandspeelplaats. Met
de komst van de nieuwe Zandfabriek - twaalf bij tweeënhalve meter groot - wordt deze populaire speelplek flink uitgebreid
met handbediende graafmachines, transportbanden, een zandzeef, een glijbaan, een waterster
en diverse speelplateaus. Boven
de Zandfabriek, die toegankelijk
is voor valide en minder valide
kinderen, hangt een grote schaduwluifel ter bescherming tegen
de zon.
Voor de feestelijke opening van
de nieuwe Zandfabriek komen
woensdag 25 april prinses Sassa,
prins Toto en koning Koos naar
Bennebroek. De sterren van de
populaire tv-serie Het Zandkasteel arriveren om 15.00 uur. Zij
openen de nieuwe attractie, geven een korte show met Bennie
Broek en schudden de handjes
van al hun fans.

Film bij Casca

De sterren van de populaire tv-serie Het Zandkasteel arriveren woensdag 25 april om 15.00 uur.

Heemstede - Op woensdag 11
april draait er een dramafilm bij
Casca in de theaterzaal van de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Een indringend menselijk drama die gaat over liefde en conflicten. U kunt bellen voor informatie over de film of om te bespreken naar 023-548 38 28 (op
werkdagen tussen 9 en 12 uur).
Aanvang film 20.00 uur, entree 5
euro, filmduur: 129 minuten.

Diapresentatie over vorstelijke tuinen
Bennebroek - Mevrouw L. ’t
Hooft geeft met haar diapresentatie voor de Culturele Kring
Bennebroek op woensdag 11
april in ‘t Trefpunt, Akonietenlaan 1een inkijkje in prachtige
vorstelijke tuinen. Als je de Natuurhistorische Bibliotheek van
Teylers Museum bekijkt, dan
kom je de prachtigste florilegia tegen. Een florilegium (bloemenboek) kwam tot stand in opdracht van koningen en keizers
om de mooiste bloemen te laten
vastleggen uit hun eigen tuin.
De bloeitijd van de vorstelijke
bloemenboeken lag rond 1800.
In de twintigste eeuw raakten
florilegia uit de mode, totdat
rond de laatste eeuwwisseling er
een heropleving plaatsvond.
Zo is er van de bijzondere tuin
van Z.K.H. prins Charles, Highgrove een florilegium gemaakt
door kunstenaars uit de hele wereld.
Deze lezing zal gaan over ver-

Tuinen van Paleis het Loo.
schillede tuinen van vorsten. En
bij een vorstelijke avond, hoort
een vorstelijk drankje! Misschien
een Oranjebittertje?
De presentatie is op woensdag 11 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.
Men vraagt dan een kleine vergoeding van 5 euro (pas 65+ 4
euro).
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Zoektocht naar leukste
sportvereniging van
Heemstede

HPC in het nieuw
Heemstede - Alle vaste leden
van zwemvereniging HPC Heemstede zijn in het nieuw gestoken. De hoofdsponsor van HPC,
de van Oosten Groep, heeft het
samen met Sport 2000 Heemstede mogelijk gemaakt dat alle afdelingen van de vereniging
zijn voorzien van prachtige trainingspakken. De G-zwemmers,
de synchroonzwemsters, de waterpoloërs en de wedstrijdzwemmers zijn er allemaal erg blij mee.
Afgelopen zondag kwam een
deel van hen naar het thuisbad
om daar met elkaar op de foto te
gaan. Ook Marco Voorham, de
eigenaar van Sport 2000 Heemstede, kwam even kijken en ging
trots met de ploeg op de foto. Op
de vraag waarom hij juist voor
HPC had gekozen zie hij: “HPC
is aan alle kanten aan de weg
aan het timmeren en druk bezig
om de oude tijden van weleer te
laten herleven door de club weer
nationaal op de kaart te zetten.
Ik kan mij erg vinden in die filosofie en als rasechte Heemstedenaar vind ik het leuk om daar
een bijdrage aan te kunnen leveren”.
De wedstrijdzwemmers vertrokken na de fotosessie naar het
zwembad van Voorschoten voor

de laatste competitiewedstrijd
van het seizoen. De ploeg haalde er opnieuw alles uit en wederom eindigde ruim 60 procent
van de races in een persoonlijk
record. De wedstrijd werd afgesloten met een spectaculaire, maar vooral superspannende
estafette 8 x 50 meter vrije slag.
Het hele zwembad stond op zijn
kop maar de HPC zwemmers lieten zich niet gek maken en tikten als eerste aan. Wat een geweldig einde van een mooie serie competitiewedstrijden. Voor
Ingrid van Thiel (10 jaar) en Leonie van Moorsel (9 jaar) was
het de eerste keer dat ze met de
“groten” mee mochten zwemmen. En dat vonden beiden best
wel heel spannend. Met grote ogen hebben ze samen een
tijdje aan de badrand staan kijken. Maar beiden vonden het
ook heel erg leuk en kijken nu
al uit naar de volgende “grote”
wedstrijd. Trainer Theo van Dam
was weer heel tevreden over zijn
ploeg: “We hebben een prima
competitie gedraaid en zijn op
een haar na niet gepromoveerd.
Maar dat is wel goed. Er komt nu
weer een nieuwe generatie jonge zwemmers aan die nog klaargestoomd moeten worden voor

Tevreden terug van
Barcelona marathon
Heemstede - Peter Grajer, Gerald Garrelts, Rob Boddeke en
Leo Schoonderbeek alsmede de
coach/verzorger Dick van den
Bos, keerden afgelopen week
zeer tevreden terug uit Barcelona. Alle vier liepen ze de marathon zonder blessures uit en
ondanks het relatief zware parcours met variërende hoogteverschillen tot circa 50 meter, sneuvelden er die dag maar liefst 3

persoonlijke records.
Onder prima condities met een
strak blauwe hemel en geen
wind was er een vroege start om
8.30 uur. Het was de eerste dag
van de zomertijd, dus voor de
natuur pas 7.30 uur. Ze kwamen
dus over de finish vóór het heetst
van de dag.
Een marathon waar circa 20.000
sporters aan deelnamen. De organisatie had alles perfect voor

het grote werk. Als het ons lukt
om die voor oktober startklaar
te hebben voor de wedstrijden,
dan maken we goede kans om
volgend jaar wel te promoveren
naar de C-klasse en ons daar
ook te houden. Maar we gaan
ons nu eerst opmaken voor de
komende regionale- en nationale kampioenschappen, want
ook daar zullen onze zwemmers
laten zien wat ze in hun mars
hebben”.

elkaar. Voldoende drankposten onderweg, een
prachtige, autovrije route door
de hele stad. Er werd gelopen
langs alle toeristische trekpleisters. Het Camp Nou van FC Barcelona, de Sacrada Familia, het
Gaudi huis, de Arc de Triomph,
de Ramblas en nog veel meer.
Bij de start met de fonteinen
en een opkomende zon, klonk
uit de luidspeakers het machtig
mooie lied van Freddy Mercury
en Montserrat Caballé: “Barcelo-

Heemstede - Elke sportvereniging is uniek. Maar wat
maakt een club nou de leukste
van de gemeente Heemstede? Is dat de gezelligheid, de
mensen, het mooie clubhuis,
of de sportieve prestaties? Bij
de Verkiezing van De Leukste
Sportvereniging van Heemstede kan er nu
gestemd worden via www.
leukstesportvereniging.nl/
heemstede. Bij het uitbrengen
van een stem maken stemmers direct kans op 1 van de
reizen naar Londen tijdens de
Olympische Spelen, een abonnement op de Eurosport Player of een iPad. Begin augustus
is de leukste sportvereniging
van de gemeente Heemstede
bekend.
Er kan tot en met 31 juli worden gestemd. Stemmen is kostenloos. Voor iedere stem keert
de organisatie samen met haar
partners 0,05 euro uit aan een
goed doel naar keuze. Iedereen die stemt kan kiezen uit
de volgende drie goede doe-

na”; menigeen pinkte een traantje weg van de emotie.
Langs de hele route stond veel
volk. Spanjaarden of beter Catelanen zijn enthousiaste mensen.
Iedereen werd aangemoedigd.
Er was veel muziek onderweg
Deze Heemsteedse lopers vormen al jaren een hechte groep.
Elke zaterdag wordt er getrimd
bij EMWG in het Groenendaalse
Bos. Daarnaast zijn er per week
nog drie of vier looptrainingen:
vaak in de prachtige duinen. Als

len: Kika, Spieren voor Spieren
of Right To Play.
Bij het stemmen kan men cijfers geven voor de sfeer, gezelligheid van de leden, het
enthousiasme van vrijwilligers
en de mate van positiviteit die
de vereniging uitstraalt. In de
gemeente Heemstede
wordt een winnaar uitgeroepen op basis van het gemiddelde en een winnaar op basis
van het aantal stemmen.
De winnaars van de gemeente
gaan door naar de verkiezing
van provincie. De provinciewinnaars worden uitgenodigd
voor de Award Uitreiking. Daar
wordt ook De Leukste Sportvereniging van Nederland bekend gemaakt en gehuldigd.
De verkiezing wordt georganiseerd in samenwerking met
onder meer buurtsupermarktketen Spar, Stenaline, mediapartner Eurosport en de maatschappelijke partners Kika,
Spieren voor Spieren en Right
To Play. De organisatie is in
handen van Vote Company.

voorbereiding op een marathon
lopen ze ongeveer 1300 kilometer. De eerste marathon was in
2007 in New York. Per jaar worden er twee marathons uitgekozen, telkens in een andere stad.
Navraag leert dat ze nog niet uitgelopen zijn. In het najaar wacht
Eindhoven (waar dit jaar het Nederlands kampioenschap marathon wordt gehouden) op deze
vier lopers met ambitie om hun
persoonlijk record nog wat verder aan te scherpen.
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Kleur in en win!

Dress Up Dolls wint
Rob Acda Award
Regio - Dress Up Dolls heeft
vrijdagavond 30 maart de Rob
Acda Award 2011/2012 gewonnen in de grote zaal van het Patronaat. Ze mochten als laatste het podium betreden en gaven voor een goed gevulde zaal
een strakke en foutloze show
weg. De band ging naar huis
met een prijzenpakket dat onder andere bestaat uit een optreden op het hoofdpodium van
het Haarlemse Bevrijdingspop,
een waardebon van Musicmaniacs ter waarde van 200 euro
en een backdrop van Merchandise.nl.
Good Meat scoorde ook punten

bij de jury en wonnen de tweede plaats. Daarnaast bemachtigden zij de publieksprijs, het
optreden op Mixtream festival
en Young Arts Festival. De derde plaats werd gewonnen door
Headwear en het optreden op
Beeckestijnpop ging naar een
deelnemer van de eerste voorronde, Orgaanklap.
Vanaf 1 september 2012 kunnen muzikanten uit de regio
Haarlem zich aanmelden voor
de Rob Acda Award 2012/2013.
Voor meer informatie kun je
terecht op:
www.robacdaaward.nl.

Symfonisch Blaasorkest speelt
favorieten uit 60 j aar
Regio - Als opmaat voor zijn
60-jarige jubileum brengt het
Haarlems Symfonisch Blaasorkest onder leiding van Matthijs Broers zondag 15 april in de
Groenmarktkerk in Haarlem een
aantrekkelijk programma met favoriete stukken uit de afgelopen
jaren, die het graag nog eens wil
laten horen.
Van de filmmuziek uit ‘The Godfather’ van Nino Rota tot aan
‘De Pavane’ van Maurice Ravel. Speciale vermelding verdient
het ‘Concerto for Alto Saxophone and Band’ van Ronald

Binge, met Ineke Wentink als solist. In december volgt een tweede en groot jubileumconcert van
het Haarlems Symfonisch Blaasorkest, met ‘Haarlem’ als dragend thema. Het zestigjarig bestaan van dit vitale orkest wordt
groots gevierd.
Aanvang 15.00 uur (zaal open:
14.30 uur). Plaats: Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 12,
Haarlem. Entree: 12 euro aan de
zaal. Kinderen tot en met 12 jaar,
CJP, 65+, HaarlemPas: 10 euro.
Reserveren: via www.hasbo.nl.
Ook voor orkestvacatures!

Wie van kleuren houdt en van de Gelaarsde Kat kan meedoen aan deze kleurwedstrijd, georganiseerd door Media Tornado en
de Heemsteder. Op woensdag 4 april wordt
‘de Gelaarsde Kat’ uitgebracht op Blu-ray en
DVD. De hartverwarmende familiefilm wordt
geprezen om de bijzondere humor, spectaculaire visuele effecten en indrukwekkende
3D animatie. Het spannende avontuur van
de Gelaarsde Kat vertelt het verhaal van een
kat die een held werd, lang voordat hij Shrek
ontmoette. Geniet van dit avontuur op DVD
dat nu verkrijgbaar is. Maar… als je meedoet aan de kleurwedstrijd en een van de
vijf prijswinnaars bent, krijg je de DVD voor
niets! En… bovendien als echte fan ontvang
je een armband en zwaard van de Gelaarsde Kat! Kleuren dus, dit Paasweekend. Veel
succes! Je kleurplaat kun je, met vermelding
van naam, adres, leeftijd en e-mailadres opsturen of inleveren tot en met woensdag 11
april (afgeven of door de brievenbus) op
kantoor van de Heemsteder, Camplaan 35,
2103 GV Heemstede. (Over de uitslag kan
niet worden gecorrespondeerd/winnaars
ontvangen bericht via mail).
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Omwonenden Overplaats zijn
LNH en de gemeente zat
Heemstede/Bennebroek
Letterlijk met de botte bijl heeft
het Landschap Noord Holland
bomen en struiken gekapt om
de Overplaats een kans te geven
zich te vitaliseren. Het doel was
het bos in de oude staat te herstellen. Een landschapsarchitect
beet zijn tanden stuk op het plan,
maar volgens de buurtbewoners
is het bos nu geweld aangedaan
en is men veel te ver gegaan.
Het bos ingeklemd tussen de
Prinsenlaan, de Glipperweg, de
Herenweg en Linnaeushof is in
beheer bij het LNH (Landschap
Noord Holland). Er is veel achterstallig onderhoud maar volgens bezoekers en buurtbewoners is men nu wel heel erg
bruut tekeer gegaan. Uit niets
blijkt enige samenhang in het
kapbeleid. Verontwaardigde burgers menen dat het LNH alleen
te doen is om de opbrengst van
het hout en wil LNH graag iets
achterlaten waar verder niemand op zit te wachten. Onderhoud prima maar kaalslag nee.

direct op het bos uitkeken werden niet toegelaten tot de procedure, omdat zij geen belanghebbende zijn. Ook werd een bezwaarschrift namens meerdere
bewoners niet behandeld omdat
er onvoldoende handtekeningen
onder de brief stonden. Wethouder Kuipers wacht nog op een

Teveel kappen wordt
gedoogd
Er lag een kapvergunning van de
gemeente voor 310 bomen. Het
Landschap maakte er uit eigen
beweging 340 van. Wethouder
Kuipers tilde daar niet zo zwaar
aan. “We hebben het Landschap
om opheldering gevraagd en zij
hebben hun excuus aangeboden. Als zij vergunning hadden
gevraagd voor 340 bomen hadden wij die toch wel gegeven,
niets aan de hand dus”. Volgens
de bewoners zou er een bruggetje komen in de stijl van de beroemde tuinarchitect Zocher
(1791-1870) maar er komt nu
een ding van staal.
Uit gesprekken van de bewoners
met de medewerkers van de gemeente werd hen te verstaan gegeven dat de gemeente het kappen diende te controleren, maar
daar de mankracht niet voor
had. Ook hekelden de betrokken buurtbewoners de opstelling van de commissie beroep
en bezwaar. Bewoners die niet

Het kwaad is al geschied, de bomen zijn weg en pas na jaren zal het
bos weer enige aanzien krijgen.

gaan. De bewoners dringen er
bij de politiek op aan om een nog
te betalen subsidiebedrag van
19.000 euro niet uit te keren.
Het LNH heeft zich niet aan de
eerder gemaakte afspraken gehouden en heeft alleen oog voor
het bouwen van een theehuis,
een amfitheater en een kruiden-

Puisque tout Passe met
‘Der Jasager’ van Kurt Weill

advies van de commissie maar
de betrokkenen verwachten daar
niets van.
Wirwar van stukken
De heer Remko Oexeman heeft
namens de bewoners uit de omgeving onderzoek gedaan. Hij
kwam tot de conclusie dat het
LNH een brei van rapporten, vergunningen en subsidieaanvragen verstuurde naar zowel de
gemeenten Heemstede en Bloemendaal als aan de Provincie.
Door deze veelheid aan stukken
was het zelfs voor de gemeenten
ondoenlijk om een helder beeld
te krijgen. Op basis van de stukken kreeg het LNH wel 100.000
euro subsidie van Heemstede en
geld uit een Europees fonds voor
natuurherstel. Door deze wirwar
aan informatie, adviezen en verzoeken kon, volgens de bewoners, het eigenzinnig handelen
van het LNH ongestoord door-

tuin, vinden de omwonenden. Iets
waar de geregelde bezoekers van
het bos volgens hen geen enkele
behoefte aan hebben.
Het kwaad is al geschied, de bomen zijn weg en pas na jaren zal
het bos weer enige aanzien krijgen. De buurtbewoners voelen
zich niet serieus genomen door
het Landschap en de gemeente.
Op 10 april volgt er nog een gesprek met de bewoners, de gemeente en het Landschap Noord
Holland. De bewoners hekelen
de lakse opstelling van de gemeente en hebben geen enkel
vertrouwen in het Landschap
Noord Holland. Veel zal het gesprek volgens hen niet opleveren, want de kaalslag is intussen
een feit. Fractievoorzitter Johan
Maas (PvdA) drukte het college
op het hart de informatie naar de
burgers in het vervolg nog verder
te verbeteren.
Eric van Westerloo

Help de egels de lente door
Regio - Nu de lente is aangebroken ontwaken de egels uit
hun winterslaap. Tijdens deze
lange slaap zijn ze veel van hun
lichaamsgewicht kwijtgeraakt en
hierdoor vaak verzwakt. Hongerig en dorstig gaan zij op zoek
naar voedsel en water en komen
daarbij veel gevaren tegen. Wilt
u de egels helpen om weer aan
te sterken na deze lange winter?
Hoe kunt u helpen? Door voer en
vers water voor ze neer te zetten
in lage schaaltjes. Ze zijn dol op
kattenbrokjes, katten- of hondenblikvoer en speciaal egel-

voer. Geef ze nooit melk! Ze worden er doodziek van, net als
van slakkengif. Egels hebben er
enorm veel baat bij als u uw tuin
toegankelijk voor ze maakt, bijvoorbeeld door een kleine opening in de schutting te maken.
Hun leefgebied wordt immers
steeds beperkter omdat veel tuinen hermetisch afgesloten zijn.
Als u een egel vindt die er niet
goed aan toe lijkt te zijn, houdt
u deze dan goed warm en bel de
Egelopvang, tel. 06-58938246 of
bel de dierenambulance, 0235491400
Let op dat uw vijvers een ondiep

stuk of een helling hebben waar
de egels eruit kunnen kruipen;
ze kunnen wel zwemmen, maar
vaak niet uit de vijver klimmen.
Jaarlijks verdrinken er helaas
velen. Controleer ook of putten en keldergaten afgesloten
zijn, zodat egels er niet in kunnen vallen.
Plaats aardbeiennetten hoog

Regio - Het Haarlemse vocaal
ensemble Puisque tout Passe
onderneemt met haar voorjaarsconcert een muzikaal en organisatorisch avontuur dat nogal afwijkt van de voor hen en voor
Haarlem reguliere programmering. Uitgevoerd wordt ‘Der
Jasager’, een belangrijk hoogtepunt in het meesterwerk van
de componist Kurt Weill. Daarnaast wordt in een aantal werken poëzie ten gehore gebracht
van componisten als Edward
Elgar, Gerald Finzi, Elliott Carter
en Louis Andriessen en Hanns
Eisler.
Ook voor het eerst wordt er samengewerkt met een klein instrumentaal ensemble, een drie-

tal vocale professionele solisten
en een jongenssopraan van de
koorschool, die allen uit Haarlem
en omstreken afkomstig zijn.
Puisque tout Passe staat onder
leiding van René Nieuwint.
De concerten worden gegeven
op zaterdagavond 14 april om
20.30 uur en zondagmiddag 15
april om 15.30 uur in de Commandeurszaal van het NoordHollands Archief aan de Jansstraat 40 in Haarlem.
Kaarten zijn verkrijgbaar à 15
euro in de voorverkoop bij Bruno
klassiek in de Gierstraat in Haarlem of aan de zaal vanaf 45 minuten voorafgaand aan de concerten.

Moezziez: de innovatieve en
eigentijdse duurzame moestuin
Heemstede – Heemsteedse ondernemer Inge van der Feltz lanceerde deze week ‘Moezziez’, de
nieuwe mobiele moestuin. Met
deze mobiele moestuin (uitvouwbaar) is het mogelijk om
je eigen biologische groente en
kruiden te kweken op bijvoorbeeld je balkon, zonder dat je
een tuin of stuk grond hebt. De
Moezziez zijn gemaakt van flexibel, veilig en duurzaam materiaal en zijn onderverdeeld in verschillende kweekvakken waarin gebruikers groente en kruiden kunnen verbouwen met de
bijgeleverde zaden. Op de Facebook community van Moezziez
word je aan de hand meegeno-

men in de wereld van het moestuinieren. Een persoonlijk geschreven informatieboekje is er
voor de mensen zonder computer. Meer informatie: www.moezziez.nl of 023-8885013.

genoeg van de grond, zodat de
egel er niet in verstrikt kan raken. Ieder jaar krijgen wij zo’n 10
egels binnen die helemaal vastzitten. Als deze schattige stekelige diertjes niet op tijd gevonden
worden, sterven ze een langzame en gruwelijke dood.
Ook grasmaaiers en ander tuingereedschap veroorzaken een
hoop ellende. Kijk dan ook, voordat u gaat maaien, snoeien of de
composthoop om gaat schep-

pen, of er zich niet toevallig een
egel schuilhoudt.
Met deze tips kunt u de egels
een handje helpen. Dat is hard
nodig, want het gaat immers
heel slecht met dit bijzondere
diertje. Laten we dus met z’n allen voorkomen dat hij straks helemaal verdwenen is!
Voor adresgegevens, meer informatie en tuintips: kijk op
www.egelopvanghaarlem.nl.
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Monique Klompé nieuwe voorzitter
Kunstkring Heemstede
Heemstede - Als bestuurslid, later als interim directeur
van Casca was Monique Klompé betrokken bij de Heemsteedse Kunstkring. Net in de periode dat er een samenwerking
werd gerealiseerd tussen theater de Luifel, het podium Oude
Slot en de Kunstkring. Hier zag
zij het mooie werk van organisatie en programmering van allerlei kunstuitingen bij elkaar komen en de zorg waarmee het bestuur van de Kunstkring hier ieder jaar een pakket uit samenstelde. Sjaak Struijff werd benoemd tot directeur Casca en
Ad van Amerongen nam enige
tijd later afscheid van de Heemsteedse Kunstkring, na 21 jaar
het voorzitterschap te hebben
ingevuld en de programmering
al die jaren te hebben voorbereid. Voor de rasbestuurder Monique Klompé een nieuwe uitdaging. Ze heeft altijd al belangstelling gehad voor ballet, klassieke muziek en jazz. Ze bezoekt
iedere uitvoering van de Mattheus Passion en zingt Cubaanse muziek in het koor Coro Cantoro in Haarlem. Een heel nieuwe beleving is het bezoeken van
toneeluitvoeringen bij de Kunstkring. Ook is zij benieuwd naar
de cabaretvoorstellingen. Het jubileumjaar is begonnen, de voorbereidingen hiervoor die oudvoorzitter Ad van Amerongen
nog organiseert, zijn in volle
gang. Op 1 juli viert de Kunstkring haar 60-jarig jubileum op

het Wilhelminaplein met vier orkesten en vier optredens. Een
middag vol muziek, een volksfeest voor jong en oud, een muziekfestival Wilhelminaplein.
Presentatie nieuw
Jaarprogramma
Voor Monique de eerste keer
dat ze een programma samenstelt na spannende gesprekken
en visualisaties met theaterdirecteuren en andere programmamakers, Jaap Lampe van de

50 jaar schilderen en
40 jaar De Bleeker
Heemstede - Deze week is het 50 jaar geleden dat Willem Snitker in de Haarlemse galerie Uitenhout met schilderijen, tekeningen en etsen kon debuteren. De opening werd verricht door
de dichter Michel van der Plas met wie hij de daaropvolgende zeven jaren als tekenaar voor Elseviers Weekblad door Europa reisde. 40 jaar geleden opende hij in Heemstede zijn atelier/galerie De Bleeker waar hij circaa 200 exposities van werken van Nederlandse en internationale kunstenaars kon realiseren. In die jaren gaf hij in boekvorm circa 35 boekedities uit.

Philharmonie en Stadsschouwburg Haarlem, Jacob Bron van
de Stadsschouwburg in Velsen,
Joep van Dijk van de Schouwburg De Meerse in Hoofddorp,
Adriaan Bruin van Theater De
Luifel en Iris Haeck van Podium Oude Slot in Heemstede. Om
een zo breed mogelijk informatie
te krijgen had ze alle informatie
met alle mogelijkheden op haar
grote eetkamertafel uitgestald
om met het bestuur de kalender in te vullen. Passen en meten met diverse theaters, diverse genres als toneel, klassieke
muziek en jazz, cabaret, operette
en zelfs een bijzondere goochelaar, met als resultaat het Jaarprogramma 2012-2013. Met de
geruststelling dat de kunstbus
weer rijdt met de vertrouwde begeleiding en ‘de meerijders’ verlost van parkeerproblemen in de
binnenstad.
De oplossing van deze puzzel
wordt belangstellenden op 20
april in de burgerzaal van het
raadhuis in Heemstede gepresenteerd door Dieuwertje Blok.
De directie van de diverse theaters en de programmeurs zullen tussen 20.00 en 22.00 uur dit
programma toelichten op hun
inmiddels bekende ontspannende en humorvolle wijze. Een
voorproefje van een ongetwijfeld
mooi jubileumseizoen. Iedereen
is deze vrijdagavond 20 april welkom. Gelukkig ziet het bestuur
de laatste jaren een verjonging
in het ledenbestand. De doelgroep was altijd senioren, jongeren krijgen gelukkig steeds meer
aandacht voor het programma
zoals de Kunstkring Heemstede die presenteert tegenover het
publieke en commerciële TV-net.
Monique zal u graag op vrijdag
20 april ontmoeten in de Burgerzaal van het raadhuis in Heemstede bij de presentatie van het
Jaarprogramma 2012- 2013.
Ton van den Brink

Reyngoud modeshow, een
explosie van kleur en dessins

Heemstede – Grote belangstelling was er vorige week
donderdag bij de modeshows van Reyngoud Mode aan de
Binnenweg. Veel oh`s en ah`s bij kleuren als kobalt, grasgroen en het echte rood, klonk er uit de rijen dames die
er eens echt voor gingen zitten. In een vlot tempo wisten
de vier mannequins een compleet beeld van de voorjaarsen zomermode te tonen met combinaties waarbij merken
als Expresso, Sao Paulo, Comma, Oui, Gerry Weber, Basler. Brax, Taifun moeiteloos met elkaar gemixt en gematcht
werden tot een eigen modebeeld. Colour blocking waarover modebladen schrijven, is in zijn eenvoud het combineren van knalkleuren: fuchsia, rood, groen, oranje, kobaltblauw. De modeadviseuse van Reyngoud weet hierbij
wel te adviseren. Toch iets te veel van het goede? Wel is er
ook een rustiger beeld met natuurtinten als beige en vooral taupe dat zich makkelijk laat combineren met pastelkleuren. Een extra hoedje
maakte de show nog leuker,
de accessoires als tassen,
kettingen en riemen maken
uw garderobe compleet,
met de bijpassende schoenen van Brabants Schoenenhuis. Wel zo gemakkelijk, Reyngoud heeft, passend bij het zomerbeeld, de
juiste badmode, nachtmode en lingerie in huis. Voor
een breed pakket aan modemerken bent u goed uit
met Reyngoud Mode aan
de Binnenweg 121.
Ton van den Brink
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Veiligheidskeurmerk voor
Binnenweg en Raadhuisstraat
Heemstede - Het WinkelCentrum Heemstede, de Raadhuisstraat en de Binnenweg, ontving vorige week woensdagmiddag in het raadhuis de Tweede
Ster Keurmerk Veilig Ondernemen. Vicevoorzitter Arno Koek
van Boekhandel Blokker ontving
de oorkonde van Maarten Duijn
van het HBD, Hoofd Bedrijfschap Detailhandel. Burgemeester Marianne Heeremans was direct benieuwd naar de weg naar
vijf sterren. Vergelijkbaar met de
Michelin sterren? De Michelinster is een aanduiding voor restaurants met een uitzonderlijk
goede keuken en een correcte
bediening. Daar staan twee sterren voor: “een verfijnde keuken
die een omweg waard is”. Bij een
winkelcentrum zijn de belangrijkste thema`s `schoon`, `heel`
en `veilig`. Maarten Duijn legt uit
dat er controlerondes gehouden
worden door brandweer, politie,
marktmeester en bestuur winkelcentrum, ondersteund door
Maarten Duijn van HBD.
Tijdens schouwen wordt het
winkelgebied op sociale en fysieke veiligheid beoordeeld. Tekortkomingen, waaronder beschadigd straatmeubilair, zwerf-

vuil en aanwezigheid van fietswrakken worden op een actielijst geplaatst en zoveel mogelijk
verholpen. De brandweer controleert op brandveiligheid. De
marktmeester kijkt of de winkelpanden zichtbare huisnummers
hebben. Voor de hulpdiensten is
een duidelijke nummering van
groot belang. Ook zijn er overvaltrainingen en winkeldiefstal-trainingen aangeboden aan de winkeliers. Volgens Koek met soms
confronterende ervaringen die
bijblijven. Dan begrijp je waar
Slachtofferhulp mee bezig is.
Verbetering
Een KVO-ster is een certificering en symboliseert een prestatieniveau in het KVO-proces. Het
KVO kent vijf sterren. De sterren
vertegenwoordigen de processtappen waarin ondernemers en
partners samenwerken aan veiligheid. De eerste ster is uitgereikt in 2010, een jaar na de formele aftrap van het KVO-traject
en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. In
het najaar van 2011 is een veiligheidsonderzoek
gehouden
onder ondernemers. Een vergelijking met de resultaten van

twee jaar geleden heeft uitgewezen dat er een verdere verbetering heeft plaatsgevonden op het
gebied van veilig ondernemen.
Dick Nieuweboer, Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente, geeft
enkele resultaten die in de afgelopen periode van twee jaar zijn
behaald. De aanbevelingen voor
het nemen van preventiemaatregelen tegen beroving en overvallen zijn in hoge mate opgevolgd
door de winkeliers. Instructies
en trainingen aan personeel zijn
opgevoerd. Het gevoel van onveiligheid bij winkeliers en personeel is afgenomen. De uitgebreide rapportage van HBD is
voor de winkeliers een nuttig instrument om te zien hoe de aanpak werkt en hoezeer collega`s
betrokken zijn bij de verbeteringen. De eerste twee jaar zijn
van cruciaal belang om verbeteringen te zien, de tweede ster
is dan ook een resultaat van alle inspanningen van brandweer,
politie, Keurmerk Veilig Ondernemen en alle ondernemers samen. Samen op weg naar de
derde ster voor een WinkelCentrum, een omweg waard!
Ton van den Brink

Nog een kleine kans voor
asielzoekers om te blij ven
Heemstede - De Heemsteder
berichtte eerder al over het gezin
Al Obaidy, dat na vier jaar wordt
teruggestuurd naar Irak omdat
het daar nu veilig zou zijn. Intussen is het gezin weg uit Heemstede en verblijft de familie in
een uitzetcentrum van de overheid in Ter Apel. De omstandigheden waarin zij nu zijn gehuisvest laat te wensen over. Volgens
buurtgenoten die hen hebben
bezocht wonen zij in een caravan die door eerdere bewoners
geheel is uitgewoond.
GroenLinks in Heemstede trekt
zich het lot van deze mensen
aan en diende in de raadsvergadering van 29 maart een motie
in om het Heemsteedse college
te dwingen deze zaak te blijven
volgen en in navolging van andere gemeenten actie te nemen
als de uitzettingsprocedure stagneert. Kortom, ‘gemeente verlies
deze mensen niet uit het oog’.
Na wat tekstuele wijzigingen
werd de motie met deze strekking door de voltallige raad aangenomen. Wethouder Pieter
van de Stadt kwam goed beslagen ten ijs. Hij had zich goed
ingelezen in de stukken. Hij kon
de raad duidelijk uitleggen wat
de positie van Heemstede was
en is en gaf aan welke moge-

lijkheden het gezin nog heeft.
Hij hekelde de passages in een
artikel in het Haarlems Dagblad
waarin zijn positie en opstelling
geweld was aangedaan en geheel buiten de waarheid was
weergegeven.

Tenslotte kunnen de individuele
familieleden een verzoek indienen om te mogen blijven. De vader blijkt volgens informatie gevaar te lopen bij terugkeer. Als
hij mag blijven mag zijn familie
dat vrijwel zeker ook.

Mogelijkheden
De gemeente wist op 9 december 2011 dat uitzetting op handen was, omdat de rechtbank dit
had besloten. “Heemstede kan
niet anders dan de uitspraak van
de rechter te respecteren”, verklaarde Van de Stadt. “Toen wij
via buurtbewoners de informatie kregen dat ook de uitkering
aan de familie was gestopt hebben wij ingegrepen en de familie geld gegeven om te kunnen
leven.”
Er blijken nog mogelijkheden
te zijn voor het gezin Al Obaidy. Er loopt nog een beroepszaak, maar dat kan wel drie jaar
duren. Van de overheid moeten
zij de uitspraak in Irak afwachten. Winnen zij dan mogen ze terugkomen. Daarnaast loopt er
nog een beroep op medische
gronden, zolang dat wordt behandeld heeft dat een schorsende werking. Er ligt ook een aanvraag voor een voorlopige voorziening, dat inhoudt dat er tijdelijk een status quo van kracht is.

College blijft de familie
volgen
Wethouder van de Stadt zegde
toe de zaak nauwgezet te blijven
volgen en in te grijpen als blijkt
dat er regels worden overtreden
en er gronden zijn om de familie terug te halen naar Heemstede. De buurtbewoners betalen
voorlopig de huur van de woning
die zij in Heemstede moesten
verlaten. Bij een terugkeer naar
Heemstede kunnen zij dan weer
in de woning.
De advocate van de familie uitte in een brief aan de gemeente dat zij de opstelling en interventies van het gemeentebestuur tot op heden zeer waardeert. Ook de familie Al Obaidy
maakt geen enkel verwijt richting het gemeentebestuur.
Zo blijken er nog een paar opties
open voor de familie Al Obaidy om op termijn te kunnen blijven. De spanning die dit met zich
meebrengt voor de familie laat
zich raden.
Eric van Westerlo o

Vicevoorzitter Arno Koek van Boekhandel Blokker ontving de
oorkonde van Maarten Duijn van het HBD, Hoofd Bedrijfschap
Detailhandel.

INGEZONDEN

Voormalig postkantoor kan
Binnenweg extra impuls geven
Heemstede - De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) is blij verrast om te lezen dat de politiek in Heemstede zich steeds meer bekommert om het voormalige postkantoor aan de Binnenweg, het pand waar nu Rivièra Maison is gevestigd. Vorige week was in De Heemsteder een ingezonden brief
te lezen van het bestuur van het CDA Heemstede. Daarin stelt het
CDA-bestuur voor om in het kader van de revitalisering van het
noordelijk deel van de Binnenweg het postkantoor daarin een centrale plek te geven. Bijvoorbeeld door daar de bibliotheek onder
te brengen, in combinatie met een café en enkele andere maatschappelijke en culturele functies.
De HVHB pleit er al vele jaren voor het postkantoor een plek te
geven op de gemeentelijke monumentenlijst. Het is een bijzonder bouwwerk uit 1958-1959, met waardevolle toegepaste kunst
aan binnen- en buitenzijde. Denk aan de sculptuur op de voorgevel, aan de wandschilderingen binnen (die nu schuil gaan achter de betimmering) en het kleurige raam van geappliqueerd glas
rechts bij de ingang. Een Gesamtkunstwerk. De architect, Dick
Greiner, is een van de bekendste architecten uit de naoorlogse
periode. Voor meer informatie over het voormalige postkantoor,
zie www.hv-hb.nl.
Tot nu toe was er in de Heemsteedse politiek te weinig draagkracht om het pand op de monumentenlijst te plaatsen, vaak vanuit de verkeerde veronderstelling dat een beschermd gebouw te
weinig mogelijkheden biedt voor een gezonde exploitatie. Niets
is minder waar. Ook een gemeentelijk monument kan uitstekend
geëxploiteerd worden. Het kan zelfs verbouwd worden, zolang de
architectuurhistorische waarde gerespecteerd wordt. Daar komt
nog bij dat uit tal van onderzoeken blijkt dat gemeenten met een
rijk en gevarieerd monumentenbezit een streepje voor hebben bij
inwoners en bezoekers. Heemstede zou niet enkel ’oude’ monumenten moeten hebben, zoals de buitenplaatsen, maar ook moderne monumenten.
De discussie over de monumentenstatus van het voormalige postkantoor is nog gaande. Maar wat de uitslag daarvan ook mag zijn,
de eigenaar en de gebruiker moeten uitermate zuinig zijn op dit
unieke bouwwerk. Hoewel commerciële uitbaters zeker geen cultuurbarbaren zijn, lijkt zo’n bijzonder pand in betere handen als er
een culturele instelling in gevestigd is. De bibliotheek is daarvoor
een geschikte kandidaat. Daarmee is de toekomst van dit monumentwaardige gebouw geborgd, én krijgt het noordelijk deel van
de Binnenweg een bijzondere en door velen gewenste impuls. Als
altijd is de HVHB gaarne bereid hierover met betrokkenen in gesprek te gaan.
Jaap Verschoor, voorzitter Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
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VEW met 2-3 onderuit
tegen koploper

Koninklijke HFC pikt
één punt bij De Zouaven
Regio - HFC mocht achteraf gezien tevreden zijn met één
punt tegen een fysiek sterke tegenstander. Evenals in de eerste wedstrijd in Haarlem bleef
het ook nu 0-0 tegen De Zouaven. HFC schiep zich welgeteld
twee kansen in deze wedstrijd.
De Zouaven waren iets vaker in
kansrijke positie maar faalden
in de afwerking en het ontbrak
hen op momenten aan een beetje geluk.
De Zouaven ging goed van start
en zette HFC onder druk wat resulteerde, vanuit een corner, in
een kopbal van Martijn Vijselaar.
De bal verdween net over het
doel. Martijn Tjon-A-Njoek begon voorin te sleuren en te jagen
waardoor HFC langzaam maar
zeker onder de druk van De Zouaven uit kon komen. Door de afwezigheid (schorsing) van Rutger de Vries kreeg Tim Kuyt na
lange tijd weer eens speelminuten. Hij deed het niet onverdienstelijk maar hij komt snelheid te
kort om het verschil te kunnen
maken.
Bart Nelis kreeg wat mogelijkheden maar liet zich keer op keer
kinderlijk aftroeven door zijn tegenstanders. HFC kreeg zowaar
een licht overwicht wat leidde tot
de beste kans van de wedstrijd.
Een diepe bal werd door het
centrale verdedigingsduo van De
Zouaven verkeerd ingeschat en
Bart Nelis kwam oog in oog met
doelman Frank Mol. In plaats van
rustig een hoek te kiezen schoot
hij de bal veel te gehaast snoeihard meters naast het doel.
Daarmee leek het kruit voor HFC
deze middag zo ongeveer op te
zijn. Achterin bleef het oppassen
voor HFC, want De Zouaven beschikt over een contingent aan
boomlange spelers die bij corners en vrije trappen voorin te
vinden zijn. Met kunst en vlieg-

werk kon de HFC verdediging
schade voorkomen.
Na de pauze gingen de teams in
hetzelfde stramien verder. Doelman Van Rossum bewees wederom zijn klasse door een inzet
van dichtbij nog net te pareren.
Rond de zestigste nam de druk
van De Zouaven toe en sloeg de
paniek toe in de achterhoede
van HFC. Pieter Koopman, Maarten Vijzelaar, Jaap Jong en aanvoerder Bart van Rijn probeerden met schoten vanaf de rand
van het strafschopgebeid van
Rossum te passeren. Vrijwel ieder schot raakte een HFC verdediger of verdween langs het
doel.
Het oprukken van De Zouaven
gaf aan de andere kant de HFC
de ruimte om met snelle counters het succes te zoeken, maar
die werden niet goed uitgevoerd.
Roy van den Ban moest wegens
duizeligheid het veld verlaten. De
HFC-verdediger speelde tot dan
toe een prima partij tegen Jaap
Jong, de meest gevaarlijke aanvaller van De Zouaven. De moegestreden Tjon-A-Njoek werd
vervangen door de licht geblesseerde Wouter Haarmans die

wat meer gevaar in de HFC aanval bracht.
HFC mag blij zijn met het ene
puntje. Door de overige uitslagen in de hoofdklasse blijft HFC
op de vierde plek van onderen
staan en moet het aanstaande
maandag (tweede paasdag) een
inhaalwedstrijd spelen, uit tegen
de directe concurrent Purmersteijn. Bij winst kan HFC de vierde plaats overdoen aan DHC. De
Zouaven staat op een comfortabele zevende plaats en komt het
komende weekend niet in actie.
Eric van Westerlo o

Heemstede - VEW speelde zaterdag tegen de koploper Legmeervogels. De wedstrijd werd
met 2-3 verloren. Niet het ontzag voor de tegenstander, maar
de wind speelde een grote rol
in deze wedstrijd. Voorafgaande
werd er een minuut stilte gehouden wegens het overlijden van
Alex Strijbis, oud speler van VEW
en vader van Bernd Strijbis, speler van het tweede elftal.
Met de wind in de rug startte Legmeervogels voortvarend.
VEW, met de afwezige Bas van
’t Sant en de geschorste Sander
Smit, kon moeilijk tegenstand
bieden. Derhalve was het al na
10 minuten raak. Na een mooie
voorzet kon een speler van Legmeervogels vrij inkoppen, Michiel van Rooyen kansloos latend. Hoewel VEW wat goed te
maken had na de nederlaag van
een week eerder tegen RCH,
werd er weinig tegenstand geboden in het eerste deel van de
eerste helft. Na 20 minuten spelen werd het 0-2 uit een corner.
Eindelijk werd VEW wakker en
ondanks de moeilijke winderige omstandigheden kreeg VEW
kansen. Eerst was het Michiel
Dekker die zich wist vrij te spelen
en even later was het zijn broer
Niels Dekker die een mogelijkheid had de marge te verkleinen.
Helaas voor VEW hadden beide
het vizier niet op scherp en allebei schoten ze naast. De trainers van VEW moesten vanaf de
kant lijdzaam toezien hoe vervolgens de ongeschreven regels
van het voetbal tot uitvoer werden gebracht. Na ruim 30 minu-

ten scoorde Legmeervogels de
0-3. Tot aan de rust was het erg
rommelig met veel balverlies aan
beide zijden.
Na rust kwam VEW, met de wind
in de rug, sterk uit de startblokken. Het duurde echter tot de
65ste minuut voordat dit tot resultaat leidde. Niels Dekker kon
doorkoppen richting George Ursateanu, die vervolgens vrij kon
inschieten. Dit was het signaal
dat er wellicht nog wat te halen viel. Er werd overgeschakeld
op 1 op 1 achterin en de moegestreden Paul Bosma werd gewisseld voor de A-junior Jeroen Veltenaar. Dit voerde de druk op en
al snel hierna was het de combinatie George Ursateanu en Niels
Dekker die succesvol was: 2-3.
De net vader geworden Micha
Pannekoek , werd ingewisseld
voor Bart Stoltenborg (ook A-junior). Veel haalde dit echter niet
uit, want de 3-3 zat er niet meer
in voor VEW.
De volgende interessante partij
is zaterdag 7 april tegen HBC uit,
die wegens een toernooi bij die
club pas om 17.00 uur kan starten.
Bij VEW is echter ook van alles
te doen met Pasen. Zo wordt er
voor jongste jeugd op zaterdag 7
april een paasontbijt gehouden.
Hierbij zijn broertjes en zusjes en
buurjongens/meisjes die niet lid
zijn van VEW, ook van harte welkom. Verzamelen om 9.00 uur,
9.30 uur ontbijt, gevolgd door
een paasfuntraining!
Op zaterdag 13 april wordt er
weer geklaverjast, aanvang 20.00
uur.

Geslaagd volleybaltoernooi
voor basisscholieren
Heemstede - Zaterdag 31
maart was het behoorlijk druk in
sporthal Groenendaal. Er werd
gevolleybald door maar liefst
twintig teams van basisscholen
uit Heemstede, Hillegom en Aerdenhout om drie schitterende
wisselbokalen. Op niveau 2 won
het team ‘De Winnaars’, hoe kan

het ook anders, van de Bosch en
Hovenschool uit Heemstede de
bokaal. Op niveau 3 ging de beker naar ‘De Volley-knallers’ van
de Toermalijn uit Hillegom. En de
beker voor niveau 4 werd na een
onderlinge finale tussen teams
van de Voorwegschool uit Heemstede gewonnen door Groep 8-4.
Het toernooi was de afsluiting
van het derde jaarlijkse scholenproject van de sectie volleybal van GSV Heemstede. De weken voor het toernooi werd op
verschillende basisscholen volleyballes gegeven door Hellen
van Bergen, een ervaren trainster van de Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond). Bijgestaan
door trainers van GSV Heemstede kregen kinderen de technieken en de regels van Cool Move Volley (CMV) uitgelegd. CMV
is een doordachte en eenvoudige manier, opgebouwd in verschillende niveaus, om de uitdagende techniek van het volleybal onder de knie te krijgen.

In de drie jaar dat GSV dit organiseert zijn zo’n duizend kinderen bekend gemaakt met deze
teamsport. Het doel is dit evenement elk jaar te herhalen en uiteindelijk alle scholen van Heemstede (en omgeving) erbij te betrekken.
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen gratis een keer bij GSV komen trainen op dinsdagmiddag in sporthal Groenendaal.
Van 17:30 tot 18:30 uur traint
een groep van 6- tot10-jarigen
en van 18:30 tot 19:30 uur krijgen kinderen van 10 tot 12 jaar
volleyballes. De leiding is in handen van Hans van den Elst. Voor
deze jeudige volleyballers wordt
elke maand op een zaterdag in
de regio een competitietoernooi
gespeeld. Dit seizoen nog twee
te gaan.
Meer informatie is te vinden op
www.gsv-heemstede.nl en www.
gsvvolleybal.nl. In september
start het nieuwe seizoen.
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Rust, lekker eten en aangename temperatuur

Lente in de Franse Corrèze
Regio – Hoewel je het weer niet
op bestelling kunt krijgen kunnen we met zekerheid zeggen
dat de lente in de Franse Corrèze in deze periode gelijk al bijna
zomers is. Lente in de Corrèze,
de streek waar de mooie rivier
de Dordogne doorheen stroomt,
is zeer aangenaam. Op 1000 km
van Amsterdam ligt in deze gemoedelijke streek het pittoreske
dorpje Saint Cirgues La Loutre.
Wie van de nog niet zo heel erg
toeristische Corrèze wil genieten is van harte welkom bij het
enige pension van het dorp: Auberge des Ruines de Merle. Voel
u thuis omringd door de echte
Franse gemoedelijkheid. Auberge des Ruines de Merle is een
pension dat de sfeer van de jaren vijftig ademt maar wel van
de gemakken van de moderne
tijd is voorzien. Zo overnacht u in
een van de zes kamers met luxe
badkamer, geniet u van heerlijke
streekproducten en wijn uit de
omgeving en kunt u tal van kanten op in de omgeving. Houdt u
van wandelen, fietsen (de auberge wordt gerund door een fervent fietsliefhebber), paardrijden of vissen? Dan is deze authentieke ‘stek’ zeker iets voor

u. Wie liever toert door de omgeving met prachtige weggetjes
komt ook aan zijn trekken. Stuwdammen, lieflijke dorpjes en ook
interessante steden liggen op u
te wachten. Vergeet ook zeker
de Ruines des Merles niet. Een
indrukwekkend oud slot dat al
honderden jaren het décor vormt
in dit groene gebied.
De eigenaar van Auberge des
Ruines de Merle is een Nederlander die al enige jaren in

Frankrijk woont. Jan Kinkel heet
zijn gasten van harte welkom
en vertelt u desgewenst alles
over dit mooie stukje onvervalst
Frankrijk. Op het terras of in de
heerlijke tuin desgewenst, onder
het genot van een koel glas wijn
of bier.
Informatie?
Kijk op: www.aubergedemerle.
com Of zie de advertentie elders
in deze krant.

Klaprozen in korenveld. Olieverf,
fragment. Ger Daniëls.

Heemstede - Naar aanleiding van artikelen over de uitgezette
Heemsteedse Iraakse Familie bekruipt mij een unheimisch gevoel.
Het lijkt net of er in 70 jaar niets is gebeurd en alles nog doorgaat.
Zeker is dat deze familie potentieel gevaar loopt in Irak en ernstig
moet vrezen voor hun leven. Wij hebben contact gezocht met de
gemeente en de politiek, maar die weten van niets of volgen het
landelijk beleid, volgens een woordvoerster.
Ik las in een groot landelijk ochtendblad dat onder het beleid van
de PvdA en het CDA, het jaarlijkse afgesproken quotum ruimschoots gehaald was en wordt. Wat is het verschil feitelijk tussen
Referat IV B IV en nu de IND, toen werd ook het landelijke beleid
gevoerd en de afgesproken quota.
Ik las dat er jacht gemaakt wordt op illegalen, dat heb ik ook meer
gehoord, de Tulp-Brigade en duizenden burgers, die toen het werk
deden om bepaalde Nederlanders en illegalen\vluchtelingen op
transport te zetten en met groot succes. En toen zweeg ook een
ieder, op een enkeling na, stil, ook toen in Heemstede.
Nu weet ik hoe mijn vader zich moet hebben gevoeld, of de familie Soer of de familie Weiss of de familie Rosenberg en al de andere families, omdat het landelijk beleid werd gevolgd en de quota’s
moesten worden gehaald, omdat zij ongewenst waren.
Al die verantwoordelijken binnen de gemeente Heemstede, die
zich hebben verscholen achter het landelijke beleid, kan ik zeggen
dat zij zich hun eigen morele strop om de hals hebben gelegd. Zij
zullen hun verdere leven er iedere dag aan worden herinnerd, als zij
lezen of horen dat er weer een aanslag is gepleegd en nooit kunnen weten of het deze familie betrof.
En dat met de wetenschap dat juist zij er wat aan hadden kunnen
doen en hoe ouder zij worden hoe zwaarder die last zal zijn, zeker als hun kinderen of kleinkinderen zullen vragen: “Wat heb jij er
toen aan gedaan?”
Bernard Tomassen, Heemstede

Kastanjeboom ‘zomaar’ gekapt?

Kunst kijken tijdens Paasweekend
Heemstede – Van 11.00 tot
17.00 uur kunt u schilderijen bekijken van het schildersechtpaar
Ger en Fernande Daniëls-Laas in
het atelier aan de Voorweg 49A
te Heemstede.
U bent hartelijk welkom voor de
Paasexpositie die daar van zaterdag 7 t/m maandag 9 april te
zien is.
Het getoonde bestaat uit schilderijen, aquarellen en tekeningen en ze zijn te koop maar tevens te huur.
Ger en Fernande verhuren hun
gemaakte kunst al 20 jaar aan
bedrijven en particulieren. U
huurt het werk voor 10% van de
verkoopprijs per jaar, met volledig kooptegoed.

INGEZONDEN

Niet welkom

Ger aquarelleert over natuur,
mensen groepen en met olieverf
maakt hij tevens natuurschilderijen. Hij heeft nog vele volkenkundige aquareltekeningen o.a
uit het boek ‘Folk Jewelry of the
World’ in verkoop of verhuur. Dit
boek is in vier talen uitgegeven.
Het Rijksmuseum voor Volkenkunde bezit circa 50 tekeningen, over Centraal Azië. Uitgeverij Rizzoli, New York, was goed
voor 5000 exemplaren.
Fernande schildert in acryl op
linnen, ca 100 x 130 cm over
jazz en over thema’s van papoea
maar ook abstract. Ze heeft onder meer in New York en Ottawa geëxposeerd. In Ottawa op
uitnodiging van de gouverneur
generaal van Canada; ontvangst
en expositie. Ook dichter bij huis,
waren er exposities in het raadhuis van Heemstede en de Pollyanna Studio (jazzclub). Haar
kunst bevindt zich in vele collecties. Evenals van Ger, onder
andere in het Frans Halsmuseum, de kunstuitleen in Haarlem,
Zaandam en Maastricht.
Tekenen en schild eren
Onder begeleiding van Ger en
Fernande Daniëls in het atelier
kunt u werken met acryl, olieverf, aquarel, soft pastel, pentekenen en schetsen met houtskool of zacht potlood of grafietstift. Voor beginners is materiaal aanwezig. Afhankelijk van
het gebruikte materiaal wordt
dit aan de cursist doorberekend.

Koffie en thee zijn gratis. Kosten
van de lessen zijn 14 euro per
dagdeel van 2,5 uur. Tijden: donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00
uur en donderdagmiddag van
13.30 tot 16.00 uur. Voor vrijdagen gelden dezelfde tijden. Als
u zowel ‘s ochtends als ‘s middags wilt werken krijgt u korting
en betaalt u 20 euro. Beide schilders kunnen bogen op jarenlange ervaring.
Inlichtingen: www.danielslaas.nl
of 023-5286336.

Open
Ochtend
moestuin
Leyduin

Heemstede – Bewoners van
de Rivierenbuurt en Geleerdenwijk zijn uitgenodigd op
zaterdag 7 april van 10.00 tot
12.00 uur op moestuin Leyduin. U kunt hier de biologische-dynamische
tuinderij
van de Nieuwe Akker in natuurgebied Leyduin bekijken.
Op deze Open Ochtend wordt
u verwelkomd met koffie,
sap en koek en verteld wordt
wat zoal gedaan wordt in de
moestuin. De kinderen kunnen intussen paaseitjes zoeken. Meer info: www.denieuweakker.nl of 5313049.

Heemstede – Zo nu en dan bereiken de redactie verontrustende berichten, zoals de brief van
mr. A.J. Van Osnabrugge. De
briefschrijver ageert tegen burgemeester en wethouders omdat een oude boom is gekapt.
De door Van Osnabrugge 75 jaar
oud geschatte kastanje was een
prachtige beeldbepalende boom
die op de hoek van de Van Merlenlaan en de Vrijheidsdreef
stond. Nu is hij niet meer. De bewoordingen in de brief van Van
Osnabrugge liegen er niet om.
Gesproken wordt van ‘shockerende nieuw scalp aan de antibomen-overwinningsgordel’.
Ook heeft de briefschrijver het
over ‘ruimen’. Voorts uit Van Osnabrugge zijn boosheid door te
stellen dat het Groenendaalse
Bos voor de gemeente genoeg
groen en natuur moet zijn en
‘de rest moet wijken voor klagende bewoners’ om er aan toe
te voegen dat ‘democratie niet
staat voor het aan elke oprisping

van de bevolking gevolg geven’.
Gelukkig blijkt de reus van een
kastanje niet ‘zomaar’ te zijn gekapt. Bovendien is een wel degelijk een democratische weg
bewandeld. Wie goed de Heemsteder had gelezen, heeft de vergunningsafgifte voor kap kunnen zien staan in HeemstedeNieuws van woensdag 14 maart.
Op deze publicatie kan bezwaar
worden gemaakt. Volgens de gemeente heeft niemand bezwaar
aangetekend tegen de voorgenomen kap van de kastanjeboom.
De reden voor het kappen is niet
een ‘nieuwe scalp aan de overwinningsgordel’ doch één uit
veiligheidsoverwegingen
voor
fietsers en ander verkeer dat
langs genoemde hoek rijdt. De
boom was namelijk ernstig verrot als gevolg van een groot gat
in de stamvoet. Met een storm
zou de gigant het loodje kunnen leggen. Een gevaarlijk vooruitzicht…

Nieuw: pop-up shop
Heemstede - Nooosugar.nl
is een webwinkel met unieke,
handgemaakte woon- en modeaccessoires, die zo nu en dan
een tijdelijke winkel heeft in de
vorm van een pop-up shop. De
afgelopen twee jaar was dit met
veel succes op de Haarlemmerdijk in Amsterdam en nu wordt
dit aangevuld met een tijdelijke
winkel in Heemstede op de binnenweg nr.54nooosugar.nl verkoopt eigen ontworpen producten die door kleine ateliers in
Marokko met authentieke hand-

werktechnieken gemaakt worden. Vanaf vrijdag 6 april tot 13
mei 2012, elke donderdag, vrijdag en zaterdag open van 10.00
uur tot 18.00 uur, op donderdag
tot 21.00 uur open.
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Bibliotheek
gesloten

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

Kruispunt Zandvoortselaan geheel open
Heemstede - Samen met
hoofduitvoerder van aannemer
KWS, Arthur Verdaasdonk, nam
CDA-wethouder van verkeer,
Christa Kuiper, een glaasje prosecco op de succesvolle afronding van de reconstructie van
het kruispunt Zandvoortselaan.
Een kruispunt waar je eerder
hoofdpijn van krijgt dan van een
glaasje bubble. Woensdagmiddag ging ook het laatste deel van
fase twee van de Herenweg, tussen Zandvoortselaan en de gemeentegrens met Haarlem weer
geheel open. In de geheel elektrische auto, een Ampera, reden
ze onhoorbaar een rondje op de
nieuwe fluisterstille Herenweg.
Niemand hoorde ze wegrijden,
niemand hoorde ze terug komen.
Enige ogenblikken later raasde het verkeer als vanouds van
de Randweg snel op weg om het
stoplicht op de kruising Zandvoortselaan net ietsje eerder te

halen. Christa Kuiper legde uit
waarom zij een van de weinige
mensen in Nederland was die
ernstig hoopte dat er geen Elfstedentocht zou komen. ‘’We
wilden de kruising uiteraard zo
kort mogelijk open hebben.’’ De
gemeenteraad van Heemstede heeft er dan ook mee ingestemd dat er een bonus-malus
regeling mocht worden getroffen met de aannemer. Meer geld
als het sneller gaat dan gepland
en uiteraard een boete als het
langzamer gaat. KWS had heel
veel tijd gestoken in de voorbereiding maar dat heeft zich wel
uitbetaald. De kruising ging, ondanks twee weken vorst, vóór
eind maart open. Het gehele project is nu eind maart, zoals gepland, afgesloten. Een lastige klus, want het is de drukste kruising. Een verkeerskundig
bureau heeft doorgerekend wat
voor mogelijkheden er waren om

Bennebroek - Rondom Pasen sluit de bibliotheek in Bennebroek voor even haar deuren.
Dinsdag 10 april zijn alle vestigingen van Bibliotheek Duinrand gesloten in verband met de
overgang naar een nieuw bibliotheeksysteem. Boeken en andere materialen kunnen op deze dag niet worden uitgeleend
of ingeleverd. Vanaf zaterdag 7
april om 17.00 uur tot en met 10
april is het ook niet mogelijk om
de catalogus online te raadplegen, online te reserveren en boeken en andere materialen te verlengen. De uitleentermijn wordt
automatisch aangepast.
Kijk voor de actuele openingstijden van alle vestigingen van de
Bibliotheek Duinrand op: www.
bibliotheekduinrand.nl.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Foto´s kunnen niet
worden geplaatst.
Aan onze riviergoden
voor Mariëtte F. van Wamel
Bij Olburgen
aan de IJssel zitten
kijken naar de wilgen
met hun voeten in het water
bij het zien van
voorbij varende schepen
misschien denken aan die
moeder de vrouw
uit het gedicht van Nijhoff
maar die bevoer met haar
schip
stroomafwaarts jouw Waal
luid zingend

de veiligheid en de doorstroming
op de kruising te verbeteren. Een
van doelstellingen was de Herenweg veiliger te maken voor
fietsers, met name de scholieren
en om vrij liggende fietspaden te
kunnen maken heb je ruimte noHeemstede - Vrijdag 20 april
ergens in het oosten
dig. Juist de ruimte ontbreekt op
start Welzijnspraktijk Heemhoor ik op klompen lopen
de kruising, maar het laten verstede weer met een Afslankzoals ik er deed
vallen van een van de rijstrogroep in De Luifel, Herenweg
toen ik kind was
ken leverde weer grote doorstro96 in Heemstede. Geboden
driekwart van een eeuw
mingsproblemen op. Samen met
worden 12 wekelijkse bijeengeleden
de leden van de klankbordgroep
komsten waarbij steun, motiis goed gekeken of alles juist in
vatie, gezelligheid en gezondFekke Bijlsma
het ontwerp zat. Leden van de
heid voorop staan. Deelneklankbordgroep, veelal omwomers krijgen bovendien een
nenden van de Herenweg, weten
persoonlijke coach toegeweals geen ander wat er speelt op
zen die samen met hen kijkt
de Herenweg. De meeste omwonaar hun doelen en valkuilen
nenden hebben allemaal last gein kaart brengt. En natuurlijk
had van de werkzaamheden, iewordt wekelijks gewogen en
dereen zag ook de noodzaak om
gemeten om de resultaten
dit werk aan te pakken. Achterbij te houden. Bel voor meer
af zijn ze blij met de wijze waarop
informatie: 023-574945/06KWS de weg heeft aangelegd.
42412085. Aanmelden kan
Alle lof voor de werklieden die,
ook via e-mail: info@welonder vaak moeilijke omstandigzijnspraktijkheemstede.nl. Er
heden, hun werk hebben uitgekunnen maximaal 20 persovoerd. De kinderen uit de buurt
nen deelnemen. Er zijn nog
die er de laatste dagen een heerenkele plekken beschikbaar.
lijke geasfalteerde speelplaats
hadden, vonden het wel jammer
toch
nog ‘vorst’-elijk bezoek
dat de weg nu echt open
is.
Ton van den Brink

Start
Afslankgroep

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Zoek de verschillen

Vlooienmarkt

Gevraagd: vrijwilligers voor
dagcentrum voor ouderen

Heemstede - Zondag 15 april
wordt de laatste grote vlooienHeemstede - Het Dagcenmarkt van dit seizoen, met ruim
trum van Stichting Welzijn Ou125 kramen gehouden in Heemderen Heemstede aan de Liestede. In sportcentrum Groenenven de Keylaan 24 is bedoeld
daal aan de Sportparklaan 16
voor ouderen, die nog zelfstaan die dag vele marktkoopstandig wonen, maar zich eenlieden-voor-één-dag in de grozaam gaan voelen. Vaak is het
te sporthal met een keur aan
voor deze ouderen moeilijk na
gebruikte goederen. Niet alleen
het wegvallen van familie en/
kleding en speelgoed, maar ook
of elders
vrienden,in
weer
antiek en curiosa zijn hierOplossing
te vindenieuwe
krant contacten te leggen. Bij het Dagden. De markt duurt van 9.30 tot
centrum worden praktische
16.00 uur en de entreeprijs bezaken, informatie over thuisdraagt 2 euro per persoon. Kinzorg, huishoudelijke hulpen,
deren tot en met 11 jaar en onvragen over gebruik van pasder begeleiding hebben gratis
jes en dergelijke uitgewisseld
toegang tot de markt.
en soms opnieuw contacten
Voor meer informatie of resergemaakt.
veringen kunt u bellen naar: orHet Dagcentrum is er op
ganisatiebureau Mikki, 0229maandag, donderdag en vrij244739 of 244649. Of kijk op internet: www.mikki.nl.

dag van 10.00 tot 15.30 uur.
Voor deze groep SWOH voor
de donderdag eens per 14
dagen een vrijwilliger, die de
deelnemers mee wil helpen bij
het uitvoeren van hun activiteiten, koffie/thee wil schenken
en helpen met de maaltijd en
afwas. Ook iemand, die af en
toe bij ziekte of vakantie in kan
vallen voor andere vrijwilligers
is van harte welkom.
Werktijden zijn van 9.30 tot
15.30 uur, of halve dagen van
9.30 tot 12.30 uur en 12.00 tot
15.30 uur. Reacties naar: Miny Schrotenboer, Programmacoördinator, tel. 06-2105536 of
e-mail: miny.schrotenboer@
shdh.nl.
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Dialezing over
Jacob van
Heemskerck
Heemstede - Herbert van Hasselt geeft dinsdag 10 april bij
Casca in de Luifel een lezing met
als titel ‘Nova Zembla – over Jacob van Heemskerck’ Jacob van
Heemskerck was vice-Admiraal
en volgens spreker Herbert van
Hasselt, de grootste Nederlandse zeeheld. Hij gaf leiding aan de
expeditie in de 16e eeuw naar
Nova Zembla. Samen met cartograaf/navigator Barends zat
hij met de rest van zijn bemanning 7 maanden vast in het ijs.
Zij bouwden daar Het Behouden
Huys waar ze allerlei ontberingen moesten doorstaan.
Uiteindelijk stierf hij in 1607 in
de slag bij Gibraltar, waar de Nederlandse Vloot in de 80-jarige
oorlog een belangrijke overwin-

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 8 april is pastor ds. mw. P. Renes om 10.00
uur voorganger tijdens de Paasdienst in het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door cantores L. en
Th. Braak-Pedroli. Het is een
avondmaalviering.

Jaarlijkse Vriendenspecial
in Theater de Luifel

ning behaalde op de Spaanse
Armada. Jacob van Heemskerck
kreeg de eerste staatsbegrafenis
(meestal voorbehouden aan personen van Koninklijke bloede).
Hij ligt begraven in een praalgraf
in de Oude Kerk in Amsterdam.
Op donderdag 19 april draait een
film in het film&lunch-programma waarvoor deze lezing een
mooie inleiding kan zijn!
De dialezing ‘Nova Zembla –
over Jacob van Heemskerck’ is
bij Casca in de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede op dinsdag 10
april, aanvang 14.30 uur. Entree:
4 euro.
Reserveren kan telefonisch: tel.
023-5483828 op werkdagen tussen 9 en 12 uur.
De volgende Trefpunt-Casca
culturele middag is op dinsdag
24 april, er is dan een dialezing
over het Koningshuis van Willem
I tot Willem Alexander door mevrouw van Os-Nijboer.

Leuke activiteit tijdens het winkelen!

Oh’s en ah’s voor
Autoshow Heemstede

Heemstede – Nu het voorjaar begonnen is, komen de leuke activiteiten in Heemstede er aan. Het zonnetje en aangenamere temperaturen betekenen actie! In dit geval de komende Autoshow die
Winkeliersvereniging Heemstede op zaterdag 14 april organiseert.
Op de Binnenweg en Raadhuisstraat zullen op genoemde zaterdag diverse mooie auto’s te bewonderen zijn. Blits, elegant, sportief, modern, groot, apart, compact, klassiek of stoer… U kunt het
niet bedenken of hij staat er tussen. Maar liefst twintig gerenommeerde merkdealers uit Heemstede en regio presenteren zich 14
april in het centrum van Heemstede met hun paradepaardjes. Onder meer zijn op deze tweede editie van de Autoshow te bewonderen de merken BMW, Mini, Peugot, Jeep, Landrover, Volvo en
Fiat. Auto’s spreken al jarenlang tot de verbeelding en naast hun
functionaliteit is er natuurlijk ook aandacht voor de schoonheid
van het uiterlijk en wat zich onder de motorkap bevindt. Liefhebbers van onvervalste beauty’s als Ferrari, Porsche en Austin Healey komen deze dag ook aan hun trekken.
Een autoshow in een winkelstraat, vreemd? Nee, want hiermee wil de Winkeliersvereniging Heemstede juist onderstrepen dat in ‘hun’ winkelstraat automobilisten van harte welkom
zijn. Voor de deur parkeren voor
echte kwaliteitswinkels, wat wil
je tegenwoordig nog meer? Voor
jong en oud wordt het zaterdag
de 14 genieten, auto’s bewonderen, foto’s nemen en wie weet…
een idee opdoen voor uw volgende auto-aankoop!

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W. M. Schinkelshoek zondag 1 april om 10.00
uur de voorganger. Op Goede
Vrijdag is hij om 19.30 uur ook
de voorganger tijdens de viering
van het Heilig Avondmaal.

Heemstede - De komende Vriendenavond op vrijdag 6 april
in Theater de Luifel is een ideale combinatie van een gratis cabaretesk avondje uit waarin u tegelijk gastheer (of -vrouw) mag
spelen voor uw familie, culturele kennissen of vrienden, waarin u een deskundige toelichting
krijgt op de mooie programma’s
van het komende culturele jaar,
waarin het u aan niets zal ontbreken aan drankjes, lekkere
hapjes en gezelligheid en waar
uw gasten wellicht de smaak te
pakken zullen krijgen om zich
aan te sluiten bij de Vrienden
van Theater de Luifel. Maar dat
is niet verplicht.
Voor Vrienden van Theater de
Luifel is de Vriendenavond gratis, introducés betalen 5 euro.
Bezoekers krijgen vast een voor-

proefje van het nieuwe programma met optredens van Mondo Leone (foto: Leon Giesen)
met een nieuwe selectie van live
muziek en cabaret naar aanleiding van geestige filmopnames
van gedreven en schilderachtige
mensen die onze wereld ‘mooier’
willen maken; en van de groep
Poolvogel, finalisten Amsterdam
cabaretfestival en een verfrissend en kunstig samengaan van
toneel en cabaret.
Ook ontvangen de aanwezigen
een programma van de voorstellingen volgend seizoen in Theater de Luifel. In de pauze zijn er
voor iedereen heerlijke hapjes
en drankjes. De avond wordt gepresenteerd door programmeur
Adriaan Bruin.
Reserveren kan telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur,
tel. 023-5483828.

Lezing Otto de Kat over ‘Bericht uit Berlijn’
Heemstede - Woensdag 11
april komt auteur Otto de Kat
naar Boekhandel Blokker om
een lezing te geven over ‘Bericht
uit Berlijn’.
Voorjaar 1941. Oscar Verschuur,
Nederlands diplomaat in Bern,
krijgt in een onbewaakt ogenblik geheime informatie over het
voornemen van Hitler om Rusland binnen te vallen. Het bericht komt uit betrouwbare bron:
zijn dochter Emma, wier man in
Berlijn op het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt. Oscar
beschouwt hem als een goede Duitser. Hij weet dat hij dringend alarm moet slaan. Voor iemand met zijn contacten is het
niet moeilijk de geallieerden te
informeren over wat er te gebeuren staat, en wanneer. Maar
Oscar aarzelt. Hij beseft dat zijn
dochter ernstig gevaar loopt als
hij de details van operatie Barbarossa onthult. Het geheim van
Oscar is van een omvang die hij
eigenlijk niet alleen kan dragen.
Maar de enige man die hij in vertrouwen kan nemen zit in Londen – net als Oscars vrouw Ka-

te. Na een reis door een Europa
dat steeds dieper in oorlog verwikkeld raakt, komt Oscar daar
uiteindelijk aan. Zijn onaangekondigde bezoek heeft even onverwachte als dramatische gevolgen.
Met meesterhand schildert Otto de Kat zijn personages, die
hun leven en liefde voor elkaar
moeten bevechten in een wereld die wordt meegesleurd in
een meedogenloze oorlog. Alles
komt op scherp te staan. Dat hij
zeer goed overweg kan met de
periode in en rondom de Tweede Wereldoorlog bewees De
Kat met zijn veelgeprezen romans De inscheper (derde
druk) en Julia (vijfde druk). Met
Bericht uit Berlijn bevestigt hij
eens te meer zijn bijzondere
schrijverschap, dat inmiddels internationale erkenning heeft gekregen.
Aanvang: 10.30 uur. Toegang vrij.
Reserveren gewenst bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
in Heemstede, 023-5282472. Zie
ook: www.boekhandelblokker.nl.

De Generatiemix:
samen mozaïeken
Heemstede - Ben jij jong, creatief maar bovenal durf jij het
aan? Ben jij al ouder en heb
je dit nog nooit gedaan? Kom
helpen met het maken van een
mozaïek. Onder het genot van
koffie, thee, limonade en muziek samen aan de slag in de
Pop-Up Gallerie, onder leiding
van Annemarie Sybrandie.
Meer informatie: Welzijn Ouderen Heemstede Lieven de
Keylaan 24, tel: 023-5288510.

Diensten in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve
leidt ds Hetty van Galen op Witte Donderdag, 5 april, de viering
om 19.00 uur. Op Goede Vrijdag,
6 april, is zij om 19.00 uur ook
de voorganger tijdens een viering. Zo ook op Eerste Paasdag,
dit wordt een viering met medewerking van Wilma Diepgrond
en Harry van de Berghe. U vindt
De Rank aan de Spieringweg
101 in Cruquius.

PKN
Heemstede

Heemstede - Donderdag 5 april,
witte donderdag, is in de Oude
Kerk om 19.30 uur een dienst van
Schrift en Tafel die wordt voorgegaan door ds. A. Molendijk, met
medewerking van de cantorij. Op
Goede Vrijdag wordt de dienst
om 19.30 uur in de Oude Kerk
voorgegaan door ds. P.I.C. Terpstra, met medewerking van de
cantorij. In de Pauwehof is die
avond, ook om 19.30 uur, een viering voor kinderen vanaf groep 4.
In Kennemerduin is Goede Vrijdag om 11.00 uur een dienst met
mw. H. Kooistra.
Zaterdag 7 april is er een paaswake om 22.00 uur in de Oude Kerk. Voorganger is ds. P.I.C.
Terpstra.
Eerste Paasdag is de dienst om
10.00 uur in de Pinksterkerk met
voorganger ds. A. Molendijk. Er
is dan ook een Kinder Andersdienst, de Spiegeltent, Reflection en crèche. In Kennemerduin
leidt om 10.30 uur mevrouw H.
Kooistra de dienst.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

Woensdag 18 april
• Jubileumconcert Oratoriumkoor Bennebroek in
de Jozefkerk in Bennebroek,
20.15 uur. Informatie: www.
oratoriumkoorbennebroek.nl.

Zondag 15 april
• Vlooienmarkt in sportcentrum Groenendaal aan de
Sportparklaan 16 in Heemstede, 09.30-16.00 uur. Informatie: www.mikki.nl.

Zondag 22 april
• Pablo Neruda concert
‘Noche’ in de Pinksterkerk,
Camplaan 18 in Heemstede,
15.15 uur. Kaarten: www.neruda.nl.

Donderdag 19 april
• Lezing over de geschiedenis van Bennebroek bij Welzijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5, 10.00-12.00 uur.
Aanmelden: 023-5845300.

Diversen

Tot en met 9 april
• Yvonne Ravelli en van Emmy van Leeuwen-Vogel exposeren in het voormalige gemeentehuis in Bennebroek.

Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.
Tot eind april

• Etsen van Sytske van Gilse en sieraden van Rosita
van Wingerden in de vitrines
van het Raadhuis in Heemstede.

Tot en met 10 mei
• Foto’s van Udo K. Geisler in de foyer van de Luifel,
Herenweg 96.
Tot en met 31 mei
Schilderijen van Paulien
de Jong in het Raadhuis van
Heemstede.

•

Theater
Donderdag 12, vrijdag
13 en zaterdag 14 april
• Onderbouwtoneel College Hageveld speelt ‘Trojaanse vrouwen’ in de aula van College Hageveld, aanvang 20.00 uur. Reserveren:
college@hageveld.nl of 0235100100.

Muziek
Zondag 15 april
• Theeconcert in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein
in Heemstede, 15.00 uur. Het
Kennemer Klassiek met werk
van Beethoven, Schubert en
Bottesini. Toegang gratis met
deurcollecte. Na afloop thee,
koffie en gebak in de Pauwehof

Vrijdag 6 april
• Jaarlijkse Vriendenspecial in Theater de Luifel in Heemstede met optredens van Mondo Leone en
de groep Poolvogel, 20.15
uur. Gratis voor Vrienden van
Theater de Luifel, introducés 5 euro. Aanmelden: 0235483828.
Dinsdag 10 april

Vrijdag 20 april
Presentatie nieuw jaarprogramma
Kunstkring
Heemstede in de burgerzaal
van het raadhuis van Heemstede, 20.00-22.00 uur.

•

Regio
Exposities

speelt blijspel ‘Als je voelt
wat ik voel, dan zeg je niets
meer’ van Evelien Evers in
het dorpshuis van Vogelenzang, 20.00 uur.
Vrijdag 13, donderdag 19,
woensdag 25 en
donderdag 26 april
• Toneelgroep De Wijze Kater speelt ‘MULTO’ in theater
De Egelanties, Gasthuisvest 47
in Haarlem, 20.30 uur. Informatie en reserveren: www.toneelgroep-dewijzekater.nl.
Donderdag 19 april

• Voorstelling ‘’As I Left My

Fathers House’ in de Grote
Kerk in Haarlem, 20.00 uur. Informatie: www.bavo.nl.

•

Concert Haarlems Symfonisch Blaasorkest in de
Groenmarktkerk,
Nieuwe
Groenmarkt 12 in Haarlem,
15.00 uur. Informatie: www.
hasbo.nl.
Vrijdag 20 april
Pablo Neruda concert
‘Noche’ in de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 22
in Haarlem, 20.15 uur. Kaarten: www.neruda.nl.

•

Zaterdag 21 april
Concert Noord-Hollands
Promenade Orkest. Met o.a.
werk van Tsjaikovski.
In de Wilhelminakerk, Ged.
Oude Gracht 61, Haarlem,
20.15 uur.

•

Muziek

Diversen

Vrijdag 6 april
• Matthäus Passion in de
Philharmonie door COV
Haarlem en RBO Sinfonia.
Info: www.covhaarlem.nl.

Woensdag 4 en
donderdag 26 april
• Bureau Discriminatie-zaken organiseert een tweeluik debatten met het thema ´Vreemde?´ in het Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122. Aanvang
20.00 uur.
Informatie: www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.

• Culturele middag voor se-

Tot en met 9 april
• Kunstexposties rond ‘50
jaar Turkse Haarlemmers’
in de Waag, Spaarne 30 in
Haarlem. Informatie: www.
kzod.nl/evenementen.

Woensdag 11 april
• Diapresentatie over vorstelijke tuinen in ‘t Trefpunt,
Akonietenlaan 1 in Bennebroek, 20.00 uur.

• Expositie van 15 beeldend

Donderdag 5 april
• Parkinsoncafé in de Parochiekerk, Prof. Eijkmanlaan 48
in Haarlem, 14.00-17.00 uur.
Inlichtingen: 023-5270927.

Tot en met 22 april

Maandag 9 april
• Wilde buitendag in Nationaal Park Zuid-Kennemerland, start tussen 11.00
en 15.00 uur vanaf Bezoekerscentrum De Zandwaaier aan
de Zeeweg in Overveen.
Informatie: www.np-zuidkennemerland.nl, 023-5411123.

nioren bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede,
met lezing: ‘Nova Zembla
– over Jacob van Heemskerck’, 14.30 uur. Aanmelden:
023-5483828.

•

Lezing Otto de Kat over
‘Bericht uit Berlijn’ bij Boekhandel Blokker, Binnenweg
138 in Heemstede, 11.00 uur.
Reserveren: 023-5282472. Zie:
www.boekhandelblokker.nl.
Donderdag 12 april
Lezing: ‘Het puberbrein
binnenstebuiten’ bij Casca in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede, 20.00 uur. Entree gratis. Aanmelden: 0235483828-1.

•

Vrijdag 13 april
• Interactieve lezing: ‘Oeps,
ik heb een tuin!’ door tuinvrouw Annemieke Spijker
in bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, 20.00-22.00 uur.
Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.

• Emilio Guzman met ‘Doen

en laten’ in Theater de Luifel, Hrenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Kaarten:
023-5483838. Meer informatie: www.emilioguzman.nl en
www.theaterdeluifel.nl.

Zaterdag 14 april
• AutoShow met spraakmakende autotypen van
20 merken op de Raadhuisstraat en Binnenweg. O.a. Jaguar, Smart, Landrover e.v.a.
Winkeliersvereniging Heemstede onderstreept hiermee
de goede bereikbaarheid van
het centrum.
Van ca 9.30 tot 17.00 uur.

Tot en met 14 april

kunstenaars van de KZOD
rondom het thema Pasen in
de koorgang van de Grote of
St. Bavokerk in Haarlem.

• Tentoonstelling over Erich

Maria Remarque in de Centrale Bibliotheek aan de Gasthuisstraat in Haarlem.
Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.
Tot en met 29 april

• Platen uit Atlas van Huet

in museum Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.
Tot en met 25 mei
`Heemsteedse wijken te
kijk’ in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47
in Haarlem.

•

• Optreden The Noo Ones in

Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122, 20.30
uur. Kaarten: 023-5423540 of
info@mondiaalcentrumhaarlem.nl.

Vrijdag 13 april
• Pablo Neruda concert
‘Noche’ in De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 in Amsterdam, 20.15 uur. Kaarten:
www.neruda.nl.

Tot en met eind mei

Zaterdag 14 april
• Concert Haarlems vocaal ensemble Puisque tout
Passe in de Commandeurszaal van het Noord-Hollands
Archief aan de Jansstraat 40
in Haarlem, 20.30 uur. Informatie: www.puisquetoutpasse.nl.

deke in Café Storing, Houtplein 12 in Haarlem.

•

Tot en met 26 mei
Buitenplaatsen langs de
Herenweg in het NoordHollands Archief, Jansstraat
40 in Haarlem.

•

• Schilderijen van Rob BodTot en met 2 september
‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

•

Theater
Zaterdag 7 april
• Toneelvereniging ‘Door
Vriendschap
Bloeiend’

Woensdag 11 april
• Puzzelruilbeurs in het
Grand Café van Sint Jacob in
de Hout, Zuiderhoutlaan 1 in
Haarlem, 13.30 tot 15.00 uur.
Informatie: 023-8927900.
Zaterdag 14 april
• Informatiemarkt ‘autisme en vrije tijd’ in de aula
van het Stedelijk Gymnasium,
Jacobijnestraat 1 in Haarlem,
10.00-14.00 uur. Informatie:
www.autismeweek.nl.

Zondag 15 april
Pablo Neruda concert
‘Noche’ in de Dominicuskerk, Spuistraat 12 in Amsterdam, 15.15 uur. Kaarten: www.
neruda.nl.

•

Concert Haarlems vocaal ensemble Puisque tout
Passe in de Commandeurszaal van het Noord-Hollands
Archief aan de Jansstraat 40
in Haarlem, 15.30 uur. Informatie: www.puisquetoutpasse.nl.

Zaterdag 21 april
• In2Dance in Snowplanet in
recreatieschap Spaarnwoude.
Info: www.facebook/intodance
en www.snowplanet.nl.

Nieuws
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Herenweg open
Een lege Herenweg op
een doordeweeksedag.
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- Wethouders houden
spreekuur op locatie
- Heemsteedse wijken te kijk
- Commissievergaderingen
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- Gewijzigde afvalinzameling rond Pasen

Publiekshal op goede
vrijdag ‘s morgens
geopend!
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
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/Burgerlijke 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:
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.
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).
Telefoon (023) 548 58 68.
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.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Wethouder Christa Kuiper van Verkeer heeft afgelopen
woensdag de Herenweg officieel geopend. Daarmee kwam
een eind aan tweeënhalve maand verkeershinder. Het
verkeer kan nu voor aanvang van het strandseizoen weer

ongehinderd gebruikmaken van deze drukke verkeersader.
De gemeente bedankt alle weggebruikers en de
omwonenden voor hun begrip in de afgelopen maanden!

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort
vervalt per 26 juni 2012
Extra openingstijden in april
Vraag voor 1 mei een reisdocument aan
voor uw kinderen! Speciaal hiervoor is de
publieksbalie extra geopend van 18.00 - 20.00
uur op de woensdagen 11, 18 en 25 april
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid
van alle kinderbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag
moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse
identiteitskaart hebben om naar het buitenland en weer
terug naar Nederland te kunnen reizen.
Als uw kind deze zomer (vóór 1 september 2012)
naar het buitenland gaat of 14 jaar wordt, vraag dan
vóór 1 mei een reisdocument aan. Alleen dan kan de
producent de identiteitskaart of het paspoort nog
vóór de zomervakantie (uiterlijk 30 juni) leveren. Doet
u de aanvraag ná 1 mei, dan is het document er pas in
september.
Let erop dat u uw kinderen meeneemt en dat
u en uw eventuele partner beiden schriftelijke
toestemming geven (door het invullen van het
toestemmingsformulier).
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012
géén eigen reisdocument nodig of heeft uw kind
nog een geldige Nederlandse identiteitskaart, dan
verzoeken wij u vriendelijk om voor die tijd geen
document voor uw kind aan te vragen. Dit in verband
met de verwachte drukte aan de balies.

Extra openingstijden in april
(Alleen voor het aanvragen van reisdocumenten voor
kinderen.)
In verband met de verwachte (vakantie)drukte aan de
balies is de publieksbalie alleen voor het aanvragen van
reisdocumenten extra geopend van 18.00 - 20.00 uur
op:

- woensdagavond 11 april
- woensdagavond 18 april
- woensdagavond 25 april
Vervolg op pag. 2

Inloopochtend burgemeester 6 april
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse
inloopochtend langs te komen bij burgemeester
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats

op vrijdag 6 april van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt
vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen
in Heemstede.

Wethouders houden spreekuur op locatie
Vrijdag 20 april 10.00-12.00 uur in bibliotheek Heemstede
Vervolg van pag. 1

Wat heb ik nodig om een eigen
identiteitskaart of paspoort voor mijn
kind aan te vragen?
- Alle identiteitskaarten en paspoorten die uw kind
heeft, ook als ze verlopen of van een ander land zijn.
- Een nieuwe pasfoto die aan de eisen voldoet.
- Originele schriftelijke en ondertekende toestemming
van beide ouders of gezaghouder met een kopie
legitimatiebewijs voor de aanvraag van een:
- identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar
- paspoort voor kinderen tot 18 jaar.
Dit toestemmingsformulier kunt u ter
plekke aan de balie invullen, of u kunt het op
www.heemstede.nl alvast downloaden en
thuis invullen.
- Paspoort(en) waarin uw kind(eren) staat/staan
bijgeschreven.
Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen
wij u van tevoren pasfoto’s te laten maken bij de
vakfotograaf. In de publiekshal staat een fotohokje
waar u zelf foto’s kunt maken, maar dit is voor kleine
kinderen niet geschikt.

In navolging van de burgemeester gaan ook
de wethouders van de gemeente Heemstede
één keer in de maand een spreekuur houden.
Inwoners kunnen hier zonder afspraak
langskomen om in gesprek te komen met Jur
Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt.
De wethouders zullen hiervoor één keer in de
maand op wisselende locaties in Heemstede
aanwezig zijn. Het spreekuur is daarmee
een laagdrempelige manier om in contact te
komen met het gemeentebestuur. Het eerste
spreekuur is op vrijdag 20 april tussen 10.00
en 12.00 uur in de bibliotheek Heemstede
(Julianaplein).
Heemstede is een mooie en prettige woongemeente.
Veel zaken zijn goed georganiseerd en over het
algemeen zijn burgers tevreden over hoe het in
het dorp geregeld is. Dat neemt niet weg dat de
wethouders als bestuurder continu het oor te
luisteren willen leggen over zaken die inwoners
bezighouden. Wat gaat er goed? Wat kan er beter?
Daarom starten de wethouders op initiatief van Jur
Botter een gezamenlijk spreekuur, voorlopig als proef

tot de zomer. Het spreekuur is een aanvulling op de
inloopochtend bij de burgemeester, elke eerste vrijdag
van de maand. Het is ook bedoeld als aanvulling op
de mogelijkheden die burgers hebben om de leden
van het college van burgemeester en wethouders
rechtstreeks te benaderen via mail of telefoon.

Eerste spreekuur:
Vrijdag 20 april 10.00-12.00 uur, bibliotheek
Heemstede
Op vrijdag 20 april zullen de wethouders Jur Botter,
Christa Kuiper en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en
12.00 uur aanwezig zijn in de bibliotheek Heemstede.
Inwoners worden van harte uitgenodigd om deze
ochtend in de bibliotheek (Julianaplein 1) langs
te komen om van gedachten te wisselen met de
wethouders.
De volgende spreekuren staan gepland op 25 mei
en 22 juni, steeds op vrijdag. De locaties worden nog
bekendgemaakt.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
publieksbalie van de gemeente via telefoonnummer
14 023. Kijk voor de openingstijden op
www.heemstede.nl.

Inloopavond 3e en 4e
fase Herenweg
Op donderdag 5 april 2012 is er in het raadhuis een
inloopavond over de ontwerpinrichting van de
Herenweg tussen Kerklaan en de gemeentegrens
met Bennebroek. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u
vrij binnenlopen om het ontwerp te bekijken, hierbij
uitleg te krijgen en te reageren.
Het laatste deel van de Herenweg (fase 3 en 4) wordt
in 2013 en 2014 aangepakt. Het voorlopig ontwerp
ligt tot 9 mei 2012 ter inzage. Kijk voor meer informatie
op www.heemstede.nl of kom langs tijdens de
inloopavond.

Christa Kuiper

Jur Botter

Pieter van de Stadt

Oproep aan ondernemers en organisaties
Bied ruimte voor het spreekuur
Het is de bedoeling dat het spreekuur op steeds
wisselende locaties plaatsvindt, verspreid over
Heemstede, op plaatsen waar mensen bijeenkomen.
Dat kan bijvoorbeeld bij een sportvereniging zijn,
of een supermarkt, maar ook bij een kapper of een
zorginstelling. Alle ondernemers en organisaties in
Heemstede worden van harte uitgenodigd de

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

wethouders ruimte te bieden voor het spreekuur.
U kunt dan als gastheer/-vrouw uiteraard ook uw
verhaal doen aan de wethouders en vragen stellen.
Heeft u belangstelling om de wethouders met het
spreekuur een keer te gast te hebben? Stuur dan
voor 30 april 2012 een e-mail naar
communicatie@heemstede.nl.

Heemsteedse wijken te kijk
tot 27 mei in ABC Architectuurcentrum Haarlem
Van 1 april tot 27 mei 2012 is in het ABC
Architectuurcentrum Haarlem de expositie
‘Heemsteedse wijken te kijk!’ te zien. Op deze
zogenoemde ‘wijk-te-kijk-tentoonstelling’
van het ABC staat voor het eerst een
buurgemeente van Haarlem in al haar
facetten centraal.
Verleden-heden-toekomst belicht
Het Haarlemse ABC heeft een lange traditie
opgebouwd met de zogenoemde wijk-te-kijktentoonstellingen. Deze keer kijkt het ABC over
de stadsgrens en is de blik gericht op de buur
Heemstede. Op de expositie ‘Heemsteedse wijken te
kijk’ wordt het verleden, het heden en de toekomst
van deze gemeente belicht. Daarbij ligt de nadruk
op de architectonische, stedenbouwkundige en
landschappelijke verschijningsvorm maar is er
vanzelfsprekend ook aandacht voor de (sociale)

geschiedenis. Zo belicht de expositie de hedendaagse
architectuur en ontwikkelingen rond de haven. Er
is er tevens aandacht voor de vele buitenplaatsen een van de karakteristieken van Heemstede - en de
veranderende functies. Ook het in 1912 - honderd jaar
geleden! - vastgestelde uitbreidingsplan krijgt een
plek op de expositie waarmee overeenkomsten en
verschillen met de huidige situatie zichtbaar worden.
Ten tijde van de tentoonstelling zullen er
rondleidingen en een of meer thematische
bijeenkomsten plaatshebben. Een van de
gespreksonderwerpen daarbij is hoe vanuit een
‘Heemsteeds perspectief’ naar de ruimtelijke
ontwikkelingen in/van Haarlem wordt gekeken. De
expositie ‘Heemsteedse wijken te kijk’ is samengesteld
door ABC-vrijwilligers i.s.m. buurtbewoners en
vertegenwoordigers van verscheidene instellingen en
organisaties uit Heemstede.

Station Heemstede/Aerdenhout nu
Foto: Donald van Hasselt

Commissievergaderingen april

Station Heemstede/
Aerdenhout toen
Foto: Noord-Hollands
Archief

Lezing ‘Het puberbrein binnenstebuiten’
Wegens succes herhaald op 12 april

Het lijkt wel of jongeren steeds sneller volwassen
worden. Ze schieten de lucht in, hebben bijbaantjes
en uitpuilende agenda’s. En uw zoon of dochter
weet het vast ook altijd beter. Maar is dat wel zo?
Kunnen pubers hun eigen gedrag overzien?
Huub Nelis, één van de auteurs van het boek
‘Puberbrein binnenstebuiten’ geeft een kijkje in de
belevingswereld van tieners.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze lezing of heeft u een
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en
opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder

In de commissie Samenleving wordt op dinsdag 10
april onder meer over Paswerk gesproken. De nieuwe
Wet Werken naar vermogen heeft grote gevolgen
voor de sociale werkplaatsen, ook voor paswerk. De
commissie overlegt over hoe Paswerk verder moet
gaan binnen die nieuwe wet. Dat is van belang
voor de mensen die bij Paswerk werken en voor de
financiën van de gemeente.
De commissie Ruimte bespreekt in haar vergadering
van donderdag 12 april onder meer de evaluatie van
de herinrichting van de Binnenweg. Naast de evaluatie
van de fysieke herinrichting is ook een (extern)
onderzoek gedaan naar de economische effecten van
het instellen van eenrichtingsverkeer.
Ook op de agenda van deze commissie: het definitieve
plan voor het Speelbos Meermond. Voor de inrichting
van dit speelbos konden alle inwoners, jong en
oud, vorig jaar o.a. via een speciale website ideeën
inleveren. De ideeën die de meeste stemmen kregen,
worden naar verwachting voor juli uitgevoerd, zodat
de jeugd aankomende zomer terecht kan in het
Speelbos Meermond.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
zal, wegens grote belangstelling, nogmaals
de lezing over het puberbrein organiseren.
Heeft u interesse, meld u dan snel aan.

De lezing vindt plaats op donderdag 12 april bij Casca
in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede van 20.00 tot
22.00 uur. Meer weten en aanmelden?
Kijk op www.cjgheemstede.nl.

Op 10, 11 en 12 april komen de raadscommissies Samenleving, Middelen en
Ruimte weer bijeen. Raadscommissies zijn
bedoeld voor het vergaren van informatie en
het uitwisselen van opvattingen.

bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een email sturen. Er zijn geen
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening.

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

U bent van harte welkom de commissievergaderingen
bij te wonen als toehoorder en/of inspreker. Neem
hiervoor contact op met de griffie:
raadsgriffier@heemstede.nl, tel. (023) 548 57 47.
Verderop in deze uitgave vindt u de complete
agenda’s van de commissievergaderingen.

Wijkschouw Zuidelijk deel Centrum
Op dinsdag 10 april houdt de gemeente
Heemstede in samenwerking met de politie
en woningcorporatie Elan een schouw in het
zuidelijk deel van het centrum. Gezamenlijk
inventariseren zij of er nog knelpunten
zijn nadat het reguliere onderhoud en de
handhavingsacties zijn uitgevoerd.
Dit doen zij in het gebied tussen de Heemsteedse
Dreef en de Herenweg ten zuiden van de Kerklaan
en de Zandvaartkade (grotstuk, verzetswijk,
provinciënwijk, buurt rond havenstraat).
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, speelvoorzieningen 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.

Werk aan de weg

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur
openbare orde en veiligheid via telefoonnummer
(023) 548 57 45 of via e-mail
dnieuweboer@heemstede.nl.
Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en
Van den Eijndekade Tot en met 9 april 2012 is de
fietsstrook langs de rijbaan van de Heemsteedse Dreef
tussen Wipperplein en Van den Eijndekade afgesloten
vanwege werkzaamheden. Fietsers worden omgeleid
via de Nijverheidsweg en Van den Eijndekade.

Gewijzigde afvalinzameling rond Pasen
Op tweede paasdag zamelt De Meerlanden geen
huishoudelijk afval in. Voor de volgende wijken gelden
afwijkende inzameldata:

Wijk 1a:
restafval van maandag 9 april naar vrijdag 6 april
Wijk 1b:
gft-afval van maandag 9 april naar vrijdag 6 april
Gele huisvuilzakken:
van maandag 9 april naar dinsdag 10 april

Kruispunt Herenweg-Adriaan Pauwlaan Het
kruispunt Herenweg-Adriaan Pauwlaan is tot half
april 2012 afgesloten voor autoverkeer vanwege
afrondende (opruim)werkzaamheden binnen het
project Reconstructie Herenweg, fase 2.
Irislaan Tot half april 2012 vindt in de Irislaan herstel
plaats van de bestrating van trottoirs en rijbaan.
Er wordt gewerkt vanaf het Rhododendronplein
richting Chrysanthemumlaan. Daarbij is het mogelijk
dat de straat voor korte duur wordt afgesloten voor
doorgaand verkeer.

De genoemde wijkaanduidingen staan weergegeven
op de in december 2011 huis aan huis verspreide
afvalkalender. U vindt de afvalkalender ook op
www.meerlanden.nl.

Convenant Regionale Uitvoeringsdienst i.o.
Mededeling inwerkingtreding Convenant
Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/ZuidKennemerland i.o.
Op 10 november 2011 hebben de gemeenten
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort het
Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/ZuidKennemerland i.o. gesloten met het openbaar lichaam
Milieudienst IJmond. Dit convenant is in werking
getreden per 11 november 2011.
De Regionale Uitvoeringsdienst is gevestigd in Beverwijk,
de vestigingsplaats van het openbaar lichaam de
Milieudienst IJmond. Hier is ook het secretariaat van het
bestuurlijk platform gehuisvest.
De RUD voert het basistakenpakket uit van alle

convenantpartners, inclusief het basistakenpakket
van de gemeenten die deelnemen aan de
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
(Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen). Het
basistakenpakket heeft betrekking op milieutaken,
zoals het milieutoezicht op activiteiten met een
bovenlokale dimensie (bijvoorbeeld ketenhandhaving
asbesthoudend afval en verontreinigde grond) of andere
complexe activiteiten, zoals de voorbereiding van
omgevingsvergunningen (milieu) voor bedrijven vallend
onder o.a. het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.
Het verlenen van gemeentelijke omgevingsvergunningen en het toezicht en handhaving van
regelgeving ten aanzien van bouwen, wonen en
ruimtelijke ordening maken geen onderdeel uit van
het basistakenpakket.

Het Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/
Zuid-Kennemerland i.o. ligt vanaf heden gedurende
zes weken ter visie bij Milieudienst IJmond en op de
gemeentehuizen van bovengenoemde gemeenten.
Het is niet mogelijk bezwaar en beroep aan te
tekenen.

Algemene informatie Milieudienst
IJmond
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en
16.00 uur bij Milieudienst IJmond.
Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, Beverwijk.
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 3 het plaatsen van lichtreclame 2012.090
ontvangen 21 maart 2012
Herenweg 71-6, 71-11 het herstellen van de
scheidingsconstructie tussen 2 appartementen
2012.089
ontvangen 20 maart 2012
Herenweg 37 het plaatsen van reclame t.b.v. een
kinderdagverblijf 2012.087
ontvangen 21 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en kappen
Franz Lehárlaan 51 het uitbreiden van een woonhuis
en het kappen van 2 ceder bomen 2012.086
ontvangen 19 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Bachlaan 12 het kappen van een spar 2012.088
ontvangen 21 maart 2012
Zeekoetpad, tegenover Jan van Gentlaan. Het kappen
van 2 populieren 2012.091
ontvangen 21 maart 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De aanvragen liggen vanaf 5 april 2012 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:
Cloosterweg 21 het verhogen van het zijgeveldakvlak
2012.051
Het verzoek ligt vanaf 5 april 2012 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.

Verleende omgevingsvergunningen
(verzonden 30 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Raadhuisstraat 24B het plaatsen van een luifel bij een
bloemenkiosk 2012.073

Omgevingsvergunning voor kappen
Prof. Asserlaan 19 het kappen van een conifeer
2012.064
Leidsevaartweg 77 het kappen van een boom
2012.065
Paulus Buyslaan 16 het kappen van 2 Japanse
sierkersbomen 2012.074
Rembrandtlaan 31 het kappen van een ceder 2012.078
Reggelaan 18 het kappen van 2 dennen, 2 berken,
1 ceder 2012.085
Linge 81 het kappen van een acacia 2012.081
Eikenlaan 5 het kappen van 1 dennenboom 2012.079
Zeekoetpad, tegenover Jan van Gentlaan het kappen
van 2 populieren 2012.091
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
Javalaan 30 het wijzigen van bestemming
bloemenkiosk naar een makelaarskantoor 2012.019
Omgevingsvergunning voor slopen
Bachlaan 25 het verwijderen van asbesthoudende
materialen 2012.080
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5
april 2012 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: ‘Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Evenementen
Op 27 maart 2012 heeft de burgemeester besloten,
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen aan de
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘Het Spaarne’ voor
het houden van de Spaarne Lenterace op zondag 13
mei 2012.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven het Marisplein tussen de
Tooropkade en de J.H. Weissenbruchweg (aan de zijde
van Het Spaarne) op 13 mei 2012 vanaf 08.00 tot 18.00
uur af te sluiten voor autoverkeer.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Handhavingsactie gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
In het kader van artikel 17 van de Verordening op het
gebruik van openbare havens en binnenwateren is
in opdracht van burgemeester en wethouders het
volgende volledig gezonken vaartuig gelicht die in het
Zuider Buiten Spaarne lag:

Bovengenoemd vaartuig wordt voor een periode van
13 weken - met ingang van 4 april 2012 - opgeslagen,
op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan
de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten.

Indien het vaartuig niet wordt opgehaald, zullen
burgemeester en wethouders het vaartuig verkopen
dan wel vernietigen.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met
de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving, via telefoonnummer 06-11790454.

- een roeiboot in het Zuider Buiten Spaarne t.h.v.
Marisplein 2.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
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 informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Vergaderingen
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare
vergadering op dinsdag 10 april 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

-Brandbeveiligingsverordening 2012
- Procesvoorstel/ tijdpad i.v.m. financiële
ontwikkelingen
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op de agenda:

Vergadering commissie Ruimte

Vergadering commissie Samenleving

- Vaststellen agenda commissievergadering 10 april
2012
- Spreekrecht burgers
- Uitgangspuntennotitie toekomstige positie
Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)
(B-stuk)
- Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wet sociale
werkvoorziening (B-stuk)
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en
Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare
vergadering op woensdag 11 april 2012 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 12 april
2012
- Spreekrecht burgers
- (Her)benoeming plaatsvervangend voorzitter
commissie Middelen

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare
vergadering op donderdag 12 april 2012 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

20.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een
urgentieverklaring
- niet openbaar -

20.30 uur

bezwaar tegen de afwijzing van een
gehandicaptenparkeerplaats
- niet openbaar -

21.00 uur

bezwaar tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het kappen
van 8 bomen bij het voormalig Nova
College aan de Ir. Lelylaan 8-10
- openbaar -

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 12 april
2012
- Spreekrecht burgers
- (Her)benoeming plaatsvervangend voorzitter
commissie Ruimte
- Vaststelling Milieujaarverslag 2011
- Evaluatie herinrichting Binnenweg
- Definitief ontwerp Speelbos Meermond
- Voorbereiding aanleg glasvezelnetwerk door
Reggefiber
- Programma onderhoud wegen 2012 o.v.v. GroenLinks
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie voor
bezwaarschriften

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de
secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07
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 commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 12 april 2012 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1

Nieuw Beleid Special Coverage Locations
Bij besluit van 27 maart 2012 heeft het college de
‘Beleidsnotitie Special Coverage Locations (SCL)’
vastgesteld. Dit is een gezamenlijk beleid van 10
regiogemeenten. Het beleid bevat onder meer criteria
aan de hand waarvan wordt vastgesteld of sprake is
van een Special Coverage Location.
Indien het naar het oordeel van burgemeester en

wethouders voor het goed functioneren van de
hulpverleningsdiensten bij een calamiteit in een voor
publiek toegankelijk bouwwerk noodzakelijk is, moet
dat bouwwerk voorzien zijn van een installatie dat
mobiele communicatie tussen hulpverleners binnen
en buiten dat bouwwerk mogelijk maakt. Zo’n locatie
wordt een Special Coverage Location genoemd. De

beleidsnotitie treedt 8 dagen na bekendmaking in
werking. De beleidsnotitie ligt gedurende 12 weken
ter inzage op het gemeentehuis. De beleidsnotitie is
na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’ of op
www.heemstede.nl via Politiek en organisatie naar
‘Lokale regelgeving’.

Nieuwe Bouwverordening en Reglement van Orde
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede
Bij besluit van 29 maart 2012 heeft de raad een
nieuwe Bouwverordening vastgesteld. De wijzigingen
hebben met name te maken met de inwerkingtreding
van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2012. Het
Bouwbesluit 2012 heeft tot gevolg dat veel artikelen
uit de Bouwverordening konden worden geschrapt.
De raad heeft op 29 maart 2012 eveneens een nieuw

Reglement van Orde Adviescommissie Ruimtelijke
kwaliteit Heemstede vastgesteld.
De Bouwverordening en het Reglement treden
met ingang van 1 april 2012 (met terugwerkende
kracht) in werking. Tegelijkertijd worden de
oude Bouwverordening en het oude Reglement

ingetrokken. De Bouwverordening en het Reglement
(bijlage 9 van de Bouwverordening) liggen gedurende
12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De nieuwe
regelgeving is na de inwerkingtreding ook digitaal
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2012
Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden
1. Raadsagenda raadsvergadering 29 maart 2012
2. Vragenuur
Mw Sabelis stelt vragen over de bomenkap op de
Overplaats.
Wethouder Kuiper constateert dat er buiten de
vergunning is gekapt, maar als er vergunning zou zijn
aangevraagd dan was deze zeker verleend.
Dhr Maas vraagt aanvullend hoe voorkomen kan
worden dat er teleurstelling ontstaat door het verschil
tussen het plan op de tekentafel en de werkelijke
uitvoering.
Wethouder Kuiper heeft begrip voor de teleurstelling
bij de aanblik op dit moment, maar vertrouwt erop dat
het eindresultaat ons allen blij zal maken.
3. Vaststellen Doorkijk Heemstede 2025
De raad besluit:
1. De Doorkijk Heemstede 2025 vast te stellen als
resultante van het doorlopen proces;
2. Vast te stellen dat de Doorkijk Heemstede
2025 bouwstenen biedt voor toekomstige
beleidsontwikkelingen;
Het besluit is unaniem vastgesteld.

De raad besluit te benoemen:
Dhr C.G.T.F.J. Leenders als voorzitter van de commissie
Samenleving
Dhr H.M. Klaasen als voorzitter van de commissie
Middelen
Dhr R.M.F Ates als voorzitter van de commissie Ruimte
Het besluit is vastgesteld met 20 stemmen voor. Eén
stem is ongeldig uitgebracht.

De raad besluit:
1. vast te stellen de bouwverordening Heemstede
inclusief 14e serie wijzigingen en aangepaste
bijlage 9
2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op
1 april 2012

5. (her)benoeming leden Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

7. Vaststellen onderzoeksrapport
rekenkamercommissie Heemstede inzake
Conflictbeheersing

De raad besluit
- te benoemen als architectlid in de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, de heer
N. Zimmermann, voor een periode van drie jaar met
de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens
drie jaar, ingaand op 01-04-2012.
- te herbenoemen als burgerlid in de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede, mevrouw F.M. SmitJanssen, voor een periode van drie jaar, ingaand op
01-04-2012.
Het besluit is unaniem vastgesteld.
6. Bouwverordening Heemstede incl. 14e serie
wijzigingen

4. Herbenoemen voorzitters raadscommissies
gemeenteraad Heemstede

Het besluit is unaniem vastgesteld.

De raad besluit:
- Het onderzoeksrapport Conflictbeheersing van de
rekenkamercommissie Heemstede, dd 3 februari
2012 vast te stellen;
- Kennis te nemen van de reactie en de voorgenomen
acties van het College van B&W op het onderzoeksrapport Conflictbeheersing, dd 10 januari 2012;
- De klachtafhandeling te monitoren via het
klachtoverzicht dat jaarlijks wordt gepubliceerd in het
Burgerjaarverslag en dit klachtoverzicht ter informatie
te sturen aan de raad als C-stuk.
Het besluit is unaniem vastgesteld.
8. Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 maart
2012
De afhandeling van ingekomen stukken wordt
vastgesteld conform voorstel.

Nieuw Protocol behandeling klachten
Bij besluit van 27 maart 2012 heeft het college
het Protocol interne behandeling klaagschriften
vastgesteld. In het Protocol is onder meer geregeld
wie de behandeling van klachten coördineert, wie
verantwoordelijk is voor de afhandeling van de
klachten. Er is voorts gekozen voor een informele

aanpak voor de behandeling van klachten. Het
Protocol is met terugwerkende kracht op 27 maart
2012 in werking getreden. Het Protocol interne
behandeling klaagschriften, zoals vastgesteld in
2003, is tegelijkertijd ingetrokken. Het Protocol ligt
gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis.

De verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan
wordt.

Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68.

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 verhuizing 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 persoonsgegevens (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

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:
- F.D.L. Demey, geboren 02-04-1989, Zandvoortselaan
75 A per 26-03-2012
- D.W. Reid, geboren 16-11-1965, Spoorzichtlaan 12 per
26-03-2012
- D.M. Janssen, geboren 16-03-1983, p/a Mr. S. van
Houtenstraat 9 per 27-03-2012
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

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende persoon per 14-03-2012 met
onbekende bestemming uit te schrijven:
- A.Q. Bukhari, geboren 18-10-1988, Zandvoortselaan
46
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).
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MELDpunt
Overlast

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente023) 548 57 62

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd
bezwaarschrift te richten aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

Bridgers kaarten 1100 euro bij elkaar voor WNF
Regio - Zondag werd de bridgedrive gehouden in het Oude Dorpshuis in Bloemendaal
ten bate van het Wereld Natuur
Fonds, een jaarlijks terugkerend
evenement. 160 deelnemers
hadden zich ingeschreven en de
80 paren werden over zes lijnen
verdeeld, ongeveer naar sterkte.
Na een heel gezellige middag,
die met steun van het Dorpshuis
gehouden kon worden werd de
balans opgemaakt en de prijzen
verdeeld.
A lijn: 1. Wim van Weerdenburg
en Evert Poel met 61,46%; 2.
Frans Smit en Peter Doorn met
57,99 %; 3. Annemiek v.d. Geest
en Elly Schaap met 55,66%.
B lijn: 1. Freddy Cappon en Liesbeth Mes met 58,33%; 2. Babs
v.d. Weiden en Nel Stuifbergen
met 55,56%; 3. Hedy Stegge en
John Missaar met 55,21%.
C lijn: 1. Joke Euwe en Jannie
Willemsen met 60,76%; 1. Erni
Bles en Lilo Laske met 60,76%;

3. Jet en Kees Gilijamse met
57,99%.
D lijn: 1. Marijke Schulte en Brigitte Odekerken met 60,42%;
2. Leny Heeremans en Carlo
Koopman met 57,64%; 3. Anneke Veenenbos en Nel Kes met
57,29%.
E. lijn:1. Ingrid Keur en Lenu Dudink met 62,92%; 2. Ineke en Ben

Jonkers met 59,58%; 3. Toos en
Ted Jonkheer met 56,67%.
F lijn: 1. Ellen Spierings en Ida
Emmens met 65,93%; 2. Els Willigers en Hendrik Schuiling met
58,33%; 2. Marijke en Fonkse v.
Meerten met 58,33%.
De organisatie was erg in hun
schik met een netto-opbrengst
van 1100 euro.

Haarlem is één van de 10 meest
succesvolle topsportsteden van
Nederland en heeft een rijke
topsporttraditie met onder andere honkbal, judo, badminton en
turnen op wereldniveau. In tijden van bezuinigingen dringt de

Opbrengst Amnesty-collecte
Regio - Tussen 12 en 18 februari werd de landelijke collecte
voor Amnesty gehouden. Ook in
Haarlem zijn weer veel collectanten op pad gegaan om geld op te
halen voor het werk van de mensenrechtenorganisatie.
De opbrengst van de collecte in
Haarlem was dit jaar 23.452,06
euro. De Haarlemse afdeling van
Amnesty is tevreden met dit resultaat.

Jammer genoeg kon de Amnesty-groep niet voor alle wijken in Haarlem collectanten vinden. Mensen die daardoor geen
geld aan de collecte konden
geven, kunnen hun bijdrage alsnog overmaken.
Dat kan op rekeningnummer:
3872646 t.n.v. penningmeester Amnesty International groep
004, Hoofddorp. Geven per sms
kan uiteraard ook.

Parkinsoncafé
Regio - Op donderdag 5 april is er weer een Parkinsoncafé in
Haarlem van 14.00 tot 17.00 uur. De heer Otto zal met een beamer van alles vertellen over gesteenten en mineralen. Verder
is er zoals altijd tijd voor onderling contact. De bijeenkomst zal
gehouden worden bij de Parochiekerk, Prof. Eijkmanlaan 48 te
Haarlem. De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die Parkinson heeft of erbij betrokken is. Nadere info: Wil de Rijke, 0235270927.

Debat over topsport in Haarlem
Regio - Woensdagavond 11
april organiseert D66 Haarlem
e.o. een debat over het belang
van topsport in en voor Haarlem.

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
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
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.

vraag zich op hoeveel geld een
gemeente aan topsport moet
besteden. Ligt hier een publieke, gemeentelijke taak of mag
van topsporters verwacht worden dat zij zelf voor de benodigde financiering zorgen? Wat
is de meerwaarde van topsport
in een stad als Haarlem - en is
die meerwaarde te meten? Is het
nodig dat er geld naar topsport
gaat, bijvoorbeeld ten koste van

cultuur? Is er breedtesport zonder topsport? Hoe gaan we om
met de verdeling van de beschikbare subsidiegelden?

rd van Tiel (adjunct-directeur
Sportservice Noord-Holland) en
Jack van der Hoek (wethouder
sport). Zij hebben allen een uitgesproken mening over topsport
in Haarlem. Het belooft dan ook
een stevig debat te worden.

De sprekers op deze avond
zijn onder andere Robert Eenhoorn (coach van het gouden
Nederlands honkbalteam), Ruben Houkes (voormalig wereldkampioen en Olympisch bronzen medaillewinnaar judo), Sjoe-

Dit debat is toegankelijk voor iedereen en er is ruimschoots gelegenheid om met de sprekers in
discussie te gaan over topsport
in Haarlem. Aanvang 20.00 uur
bij Sport Service Noord Holland,
Nieuwe Gracht 7 in Haarlem. Het

debat vindt plaats in de Gouden
Zaal van het huis waar Pim Mulier een belangrijk deel van zijn
jeugd doorbracht. Een bijzondere plek, waar ook Napoleon Bonaparte logeerde. Deze prachtige
zaal is normaal niet toegankelijk
voor publiek.
In verband met de bijzondere locatie en de beperkte capaciteit
van de zaal raadt men u aan, om
teleurstelling te voorkomen, om
zich aan te melden bij arjenhemelaar@mac.com.

