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Museumweekend 5 en 6 april

Werk van Heemsteedse keramiste 
in Archeologisch Museum

Evenals dit Hoogversierde aar-
dewerk uit de 13e en 14e eeuw 
kenmerkt het werk van Ineke 
Hoekstra zich door een onge-
kende variatie aan vormen en 
versieringen. Of het nu gaat om  
boetseerwerk, stempelversie-
ring, glazuurtechniek of kleur,  
in haar werk is een bont scala 
aan decoratietechnieken verte-
genwoordigd. Hoekstra’s kera-
miek laat zich moeilijk omschrij-

ven, maar is door de rijke vor-
mentaal,  kleur en decoratie on-
getwijfeld te rangschikken on-
der de noemer, rijk gedecoreerd! 
Eigenlijk ‘Hoogversierd aarde-
werk’ dus.., maar dan in een ei-
gentijds jasje!

Niet in keurslijf
De Heemsteedse kunstena-
res laat zich graag inspireren 
door de natuur.  Ze is gefasci-

Heemstede - Met het werk van keramiste Ineke Hoekstra slaat 
het Archeologisch Museum Haarlem een brug naar de ten-
toonstelling ‘Hoogversierd aardewerk uit Brugge en Haarlem’, 
die momenteel in het museum te bewonderen is. Dit luxe aar-
dewerk wordt zo genoemd vanwege het gebruik van een grote 
verscheidenheid aan versieringstechnieken en decoraties.

neerd door organische vormen 
en structuren. De natuur is haar 
grote passie. Zij blijft zich verba-
zen over de onuitputtelijke rijk-
dom van de natuur. Deze inspi-
ratiebron laat zich in haar werk 
goed herleiden: schalen en pot-
ten met rafelige randen, groei-
vormen, zaadbollen, bladpatro-
nen, florale slingerende- en ab-

Kunst en Kitschmarkt van 
Rotary bij Kunst Garage
Heemstede - De leden van 
de Rotaryclub Heemstede 
Bennebroek hebben zich in 
het weekend een slag in de 
rondte gewerkt voor een bij-
drage aan de bestrijding van 
auto immuun ziekte bij kin-
deren van het  Emma Kinder-
ziekenhuis. Ieder jaar slagen 
zij er weer in om veel men-
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sen te trekken naar de Kunst 
en Kitschmarkt in de Suzukiga-
rage van meneer Kunst. Kunst, 
kitsch veel boeken, elektronica, 
kampeerspullen, sportartikelen, 
warme broodjes en koffie van 
Peter, huishoudspullen van El-
len, beddengoed van Marcel en 
de bloemen die nooit verwelken. 
Een tweedehands spektakel, dat 

bijeengebracht is door men-
sen die hun zolders en berg-
ruimten in het vroege voorjaar 
eens kritisch nakeken en wis-
ten dat de Rotary bij Suzuki de 
spullen goed kon gebruiken 
voor dat goede doel. Volgen-
de week kan de Heemsteder u 
laten weten hoeveel de Kunst 
en Kitschmarkt van de Rotary 
Heemstede heeft opgebracht. 
De teller staat nog niet hele-
maal stil, want er komt nog 
geld binnen.

Ton van den Brink

GEEN kraNt?
0251-674433

stracte objecten; kortom: groei 
en bloei in optima forma! Om 
de beschouwer te verrassen 
neemt Hoekstra soms ook figu-
ratieve elementen in haar objec-
ten op, zoals een mensfiguur in 
een tas of een gezicht dat ver-
baasd  naar buiten kijkt door 
een gat in een doos. De kun-
stenares wil niet blijven hangen 
in een keurslijf van vaste patro-
nen, maar onderzoekt continu 
de grenzen van de mogelijkhe-
den. Net zoals de natuur steeds 
aan verandering  onderhevig is, 
zo is  ook het werk van Hoekstra 
door de jaren heen geëvolueerd. 
Steeds weer ontdekt zij nieu-
we facetten en invalshoeken in 
vorm, techniek en kleur. Vooraf-
gaand aan het scheppingspro-
ces vraagt ze zich steevast af 
hoe het uiteindelijke resultaat 
er qua vorm, kleur, structuur en 
uitstraling uit moet komen te 
zien. Maar hoe weloverwogen 
en consciëntieus ook van tevo-
ren bedacht, het eindresultaat is 
vaak toch nèt altijd even anders. 
Keramiek laat zich niet dwingen 
en blijft verrassen!

Ware handwerk
Tijdens het museumweekend is 

de kunstenares aan het werk te 
zien in het Archeologisch Mu-
seum Haarlem. Desgewenst zal 
ze een toelichting geven op haar 
oeuvre en manier van werken. 
Ook  is het mogelijk om objecten 
van haar hand aan te schaffen.

Museum
Het veelzijdige werk van Ineke 
Hoekstra is te bewonderen tij-
dens het museumweekend op 
zaterdag 5 en zondag 6 april, 
van 11.00 tot 17.00 uur in het 
Archeologisch Museum Haar-
lem, Grote Markt 18k, 2011 RD  
Haarlem.

Luisteren naar 80 muzikanten
Muzikale circusvoorstelling 

voor kinderen
Regio -  Wat is een circus zonder muziek, en wat is er leuker dan 
een muziekvoorstelling met clowns en acrobaten? Aanstaande 
zondag 13 april om 15.00 uur geven zo’n tachtig jonge muzikan-
ten van leerlingen van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland sa-
men met leerlingen van Circus Okidokie een unieke voorstelling 
in de Oosterkerk aan de Zomerkade te Haarlem.
Zaal open 14.45 uur. Toegang gratis.
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Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten in 
beeld: Kon. Roei- en Zeilvereniging

Aan het Marisplein in de Schilderswijk én aan het Spaarne ligt 
het botenhuis waarvan het ontwerp van K. Jonkheid dateert uit 
1926. Jonkheid was een bekende architect in Heemstede. Het 
gebouw is in de hoofdvorm en detaillering wel aangetast maar 
nog altijd zeer karakteristiek vanwege de elementaire, strakke 
opbouw en het zwartgeteerde, gepotdekselde beschot van de 
gevels. Oorspronkelijk had het gebouw een balustrade en een 
`starttoren` met klok in de top. Die starttoren is gesloopt in 1961 
en de oorspronkelijke roedeverdeling van de vensters is verdwe-
nen. Die zouden best terug mogen komen! 
Een belangrijke wijziging al in 1928 was de aanleg van acht ha-
ventjes, later in 1956 de aanbouw van een serre en de bouw van 
een botenloods. Boven de entree zit een balkon met vlaggen-
mast. Het gevelvlak links van de entree springt trapsgewijs terug 
en heeft op de verdieping een balkon. De linker zijgevel heeft 
houten, horizontale klepramen met gekoppelde drieruitsramen. 
Het botenhuis wordt aan drie zijden door een groen erf omgeven. 
Het botenhuis aan het Marisplein is cultuur-en architectonisch-
historisch van belang vanwege de functionele en typologische 
zeldzaamheid in Heemstede. Dat het gebouw nog steeds de oor-
spronkelijke functie heeft, versterkt de cultuurhistorische waarde 
en is zeer beeldbepalend langs het Spaarne en het Marisplein. 
Sporthistorische waarden komen niet tot uitdrukking in waarde-
bepalingen die horen bij gemeentemonumenten, maar zijn voor 
de vele duizenden roeiers en zeilers in de loop der jaren van on-
schatbare waarden. De stille getuigen hiervan zijn notulen en 
foto`s van de vereniging en herinneringen van leden. 
Ton van den Brink  

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

Kon. Roei- en Zeilvereniging

Spirituele beurs
‘Bewust Zijn’ in Casca de Luifel
Heemstede - Tony Rekelhoff 
organiseert de alternatieve en 
spirituele beurs ‘Bewust-Zijn’ 
op zondag 13 april bij Casca ‘de 
Luifel’ te Heemstede. Zij vertelt 
daarover: “Spiritualiteit is voor 
mij zijn die je in diepste zin be-
doeld bent te zijn. En dat te doen 
waar je een blijer mens van 
wordt. Ik tracht mijn leven van-
uit een holistisch denkbeeld te 
leven en vanuit deze denkwijze 
mensen te benaderen. Mensen 
noemen mij een ‘wegwijzer’ op 
hun pad. De wens om een beurs 
te organiseren waarin mijn le-
vensvisie doorstraalt is waar-
heid geworden. Vandaar dat u 
op de beurs naast paragnosten, 
masseurs etc. ook ‘andersoor-
tige’ standhouders treft. Naast 
mijn werk op een verpleegafde-
ling van Bosbeek geef ik diver-
se cursussen, workshops etc. U 
kunt bij mij ook terecht voor een 
gesprek van mens tot mens en 
energetische behandelingen. Na 
het jarenlang lesgeven in man-
dalateken, geef ik nu voorna-
melijk les in gedachtenkracht 
en meditatief tekenen.Mijn lijf-
spreuk is ‘Een glimlach is het 
begin van vrede!’ (Moeder The-
resa).” Meer informatie over Tony 
en de beurs op: www.manthar.nl 
of via 06-42617945.

Foutje van de redactie...
Heemstede – Dat er (ook) bij het krantenbedrijf wel eens iets 
misgaat, bleek vorige week uit het bericht over de rommelmarkt 
‘Kitsch bij Kunst’. Daarin werd gevraagd spullen voor de markt 
te leveren op 22, 29 of 5 april. Het was echter ‘al’ de krant van 
2 april! Het bericht verscheen dus veel te laat in de Heemste-
der. De aankondiging van de markt was gelukkig wel op tijd (6 
april). Erg vervelend voor de organisator, de Rotaryclub Heem-
stede, die het persbericht wel op tijd had aangeleverd. Excuses 
van de redactie.
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Heemstede – Bij de onthul-
ling van het gezamenlijke 
kunstwerk van bewoners van 
Overbos, medewerkers en 
vrijwilligers keek Hans Groe-
nendijk, lid van de Raad van 
Bestuur van St. Jacob even 
terug naar de afgelopen veer-
tig jaar, met alle dank aan de 
vele medewerkers en vrijwil-
ligers.

Veertig jaar is voor een zorg-
centrum al een kritische leef-
tijd en daarom kijkt hij graag in 
de toekomst om samen met de 

gemeente, waar altijd goed mee 
gewerkt is, over de toekomst na 
te denken en veilig te stellen. 
Hij feliciteerde met name me-
vrouw Evers, die volgens Groe-
nendijk 15 jaar in Overbos woont 
met een prachtige bos bloemen, 
maar werd direct door mevrouw 
Evers gecorrigeerd. Vijftien en 
een half! Waarvan akte! Wet-
houder Sjaak Struijf kent Over-
bos goed en gaf de raad aan de 
bewoners, om net als mevrouw 
Evers in de feestcommissie zit-
ting te nemen. Dan hou je het 
lang uit. Burgemeester Marian-

Onthulling van 150 levensverhalen
Overbos 40 jaar viert jubileum

Slagerij Chateaubriand 
tweede van Nederland
Heemstede – Het verschil in 
eerste of tweede bij de prestigi-
euze wedstrijd Slagerij van het 
Jaar 2008 is heel klein. 
De winnaar vergaarde 9,66 pun-
ten en Chateaubriand van de 
Binnenweg eindigde op 9.55 
punten. De ambitieuze bedrijfs-
leider van Chateaubriand, Johan 
van Uden, is blij met zijn twee-
de plaats, maar is bij zijn aan-
loop naar de gouden hakbijl ge-
struikeld over zijn website. Niet 
helemaal goed verzorgd vond 
de strenge jury en deed gelijk 
de aanbeveling om aan het in-
ternetgebeuren meer aandacht 
te besteden. Daar zit je dan 
als winnaar van het slagersge-
beuren en mis je net dat laat-
ste puntje dat eigenlijk niets te 
maken heeft met je lekkere ver-
se vlees en traiteurspecialiteiten 
waar het om gaat. Want dikke 
tienen stonden er op het rapport 
voor: personeel, klantvriende-
lijkheid en hygiëne.
Nog eens dikke negens voor 
presentatie, vleeskwaliteit, re-
clame, promotie. Bij elkaar goed 
voor de Zilveren Hakbijl die trots 
staat te blinken in de winkel. 
Als resultaat van vele onderzoe-
ken op bacteriologisch terrein 
evenals consumentenonderzoe-

ken en bezoeken van mystery-
guest die zomaar onaangekon-
digd binnen kunnen komen en 
alles controleren. De kans dat 
iedere dag een bezoekje kan 
komen dat houd je bij de les. 
Adele Teekens als eigenaar in-
spireert, Johan van Uden als be-
drijfsleider motiveert en alle me-
dewerkers blijven alert. Elke dag 
staan zij om klaar  voor kwaliteit 
en zorg voor hun specialiteiten 
én voor hun klanten. Het was 
voor de elfde keer dat de titel 
Slagerij van het Jaar werd toe-
gekend, in 2005 was Chateau-

briand al eens eerste. Dinsdag 
1 april was de feestelijke uitrei-
king van de Slagerij van het Jaar 
trofee in Het Hart van Holland in 
Nijkerk voor de familie Teekens, 
Johan van Uden en de dertig 
vaste en parttime medewerkers 
een leuk feestje. 
De klanten van Chateaubriand 
kunnen komend jaar weer re-
kenen op de beste kwaliteit en 
service van de Vakslagerij Cha-
teaubriand aan de Binnenweg 
163 die altijd de puntjes op de i 
zet. Straks ook op de website!
Ton van den Brink

Skinpoint, huidverbetering 
in de praktijk

Heemstede – De ruimte tussen schoonheidspecialisatie en 
dermatologie wordt vanaf zaterdag 12 april opgevuld door 
Skinpoint Huisspecialisatie. Al twintig jaar heeft Aniet Bos er-
varing in huidbehandelingen als docente aan opleidingsscho-
len voor schoonheidsspecialisatie én als trainster van diverse 
cosmeticamerken. Een aantal jaren geleden begon zij een ei-
gen praktijk in Zwanenburg, maar de ruimte om er met  vier 
specialisten op het gebied van huidverbetering te werken, was 
toch te klein. Kritisch gezocht , vond zij terecht uiteindelijk het 
royale pand aan de Heemsteedse Dreef 38, waar parkeerruim-
te om de hoek ligt en de bereikbaarheid gemakkelijk is. Nog 
belangrijker is de ruimte om vijf grote behandelkamers in te 
kunnen richten om de klanten in alle rust te kunnen behan-
delen. 

Sportschool voor de huid
Dochter Tessa Captijn legt uit 
wat het verschil is met de re-
guliere schoonheidsspecialis-
te. Skinpoint werkt intensief 
aan een huidverbetering, zo-
als er in een sportschool ge-
werkt wordt aan je lichaam. 
Zij gaan verder dan wellness 
specialisten en werken tus-
sen de schoonheidsspecialisten en dermatologen. Tijdens een 
eerste gesprek wordt een behandelingsplan gemaakt om het 
beste resultaat straks te kunnen halen. Gewerkt wordt aan 
huidverbetering door een zuurstofbehandeling, een microder-
mabrasie, waarbij onder hoge druk met microkristallen alle do-
de huidcellen verwijderd worden. Bij peeling worden deze cel-
len verwijderd met zuren. Bindweefselmassage maakt de huid 
steviger en geeft een betere doorbloeding. Hierbij past ook een 
littekentherapie waarbij de littekens verminderen of vervagen. 
Deze huidtherapie is werkelijk een sportschool voor de huid. 
Elos ontharing en fotofacial behandeling verbetert de textuur 
en de teint van de huid door de rode vaatjes, pigmentvlek-
ken en zonbeschadiging te verminderen. De huid wordt glad-
der, gezonder, u ziet er jonger uit. Dat Skinpoint een oplossing 
heeft voor uw cellulite en verslapping van de huid, praat even 
met Tessa of Aniet. Kunt u gelijk een afspraakje maken om 
goede begeleiding te krijgen bij het afvallen. Met een proteï-
nedieet kunt u 7 tot 10 kilo per maand afvallen en wat nog be-
langrijker is, vasthouden door een goede begeleiding. 

Naar Skinpoint ga je niet heen om je te laten verwennen, 
maar geef je de huid een  kans. Bij Skinpoint ga je werken 
aan je huid! Met 25 jaar heb je nog de huid van je ouders, met 
50 de huid waar je zelf aan gewerkt hebt en kan je huid wel 
een sportschool gebruiken. Maar meestal ben je daar al eer-
der achter gekomen. U mag Skinpoint dan ook zien als een 
sportschool voor de huid, waar gewerkt wordt aan een ge-
zonde huid met een gezonde uitstraling. Kom zaterdag 12 april 
kijken als Skinpoint zijn deuren opent. Welkom bij Aniet en 
Tessa en hun medewerksters vanaf 10 tot 17 uur aan de Heem-
steedse Dreef 38 hoek Havenstraat. Skinpoint telefoonnum-
mer: 023 5477852.
Ton van den Brink

ne Heeremans vindt 40 jaar nog 
zo jong maar het vieren waard. 
Belangrijke momenten moet je 
vieren. Dat je voor de onthulling 
van een kunstwerk een verga-
dering moet verlaten, graag ge-
daan! Samen met Sjaak Struif 
onthulde Marianne Heeremans 
een kunstwerk van 150 kleine 
kunstwerkjes. Kleine schilde-
rijen op paneeltjes geschilderd 
door de bewoners, samen met 
de medewerkers en de vrijwilli-
gers. Met begeleiding van twee 
kunstenaars, Ginny Bartholome 
en Ella de Jong. Er waren 150 
interviews aan vooraf gegaan, 
waarin vragen over het leven, 
de lievelingsgeur, -bloem, -dier, 
-vakantie en mooiste herinne-
ring, de rode draad waren. 
Mooie gesprekken met mooie 
verhalen. Verwondering bij de 
vrijwilligers en medewerkers 
over de grote kennis van vroe-
ger. Dat komt soms ook tot uit-
drukking in de paneeltjes, die 
stuk voor stuk verhalen zijn van 
vele levens. Een kunstwerk wat 
meer is dan alleen schoonheid. 
Zoals wethouder Sjaak Struijf 
verwoordde: het leven is het ver-
zamelen van herinneringen. Er 
hangen 150 herinneringen aan 
de grote wand bij de trap naar 
de tuinzaal als kunstwerk van 
het leven.
Ton van den Brink

Dansavond
Mix-it Disco: Flower Power

Heemstede - Mix-it is dé dance-avond voor een mix van men-
sen mét en mensen zonder verstandelijke beperking. Op zater-
dag 19 april is er een lente-stemming: zachte kleuren of lekker 
uitbundig in het thema Flower Power. 
Zie je mooie bloembollenvelden voor je? Hyacinten, narcissen, 
tulpen in alle kleuren van de regenboog. De Princehof wordt ge-
heel in stijl versierd. 
Kom jij ook gezellig wat drinken of lekker dansen?
De muziek wordt goed gemixed, discolampen en versiering zor-
gen voor de juiste sfeer!  Iedereen is van harte welkom van 19.30 
tot 22.00 uur in de Princehof, Glipperweg 57, Heemstede.
De entree, inclusief twee frisdrankjes is 5,- euro. Vanaf dit sei-
zoen is er ook een strippenkaart bij de entree verkrijgbaar: een 
kaart met 9 strippen kost dan 40,00 euro en een kaart met 5 
strippen kost 22,50 euro.



Heemstede - Vanaf 1 april dit 
jaar kunnen de inwoners van de 
gemeenten Heemstede en Ben-
nebroek hun huishoudelijk fri-
tuurvet gratis inleveren bij de 
milieustraat van De Meerlan-
den in Heemstede. Ook kunnen 
zij het frituurvet inleveren bij het 
kca-voertuig op locatie. Het fri-
tuurvet kan zowel in vloeibare 
als vaste vorm worden ingele-
verd in de originele verpakking 
of andere goed afgesloten ver-
pakkingen. Het ingezamelde fri-
tuurvet wordt verwerkt tot bio-
diesel. Dit is een milieuvriende-
lijk bijmengproduct voor gewo-
ne diesel. Het is niet giftig en de 
uitlaatgassen worden schoner 
dan van enkel gewone diesel. 
Daarnaast zorgt biodiesel voor 
een betere smering van de mo-
tor. De Meerlanden maakt zich 
sterk voor meer recycling; af-

val dat gescheiden wordt inge-
zameld, kan weer als grondstof 
worden hergebruikt. Veel af-
val bevat waardevolle materia-
len. Op deze manier zijn minder 
nieuwe grondstoffen nodig en 
dragen we bij aan de verminde-
ring van het broeikaseffect.
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Heemstede - In een waterrijk 
landschapspark, met uitzicht op 
het Spaarne, verrijst in Heem-
stede de nieuwe villawijk Belle 
Rive. Op deze prachtige loca-
tie, midden in het groen, worden 
38 vrijstaande en geschakelde 
villa’s gerealiseerd, evenals 95 
huur- en koopappartementen. 
Op zaterdag 19 april is de ver-

Verkoopmanifestatie appartementen 
Belle Rive in Heemstede

Vrijliggend fietspad blijft
discussie Binnenweg beheersen
Heemstede - Er ligt een voor-
stel van het college over de in-
richting van de Binnenweg. Na-
mens bewoners rondom de Bin-
nenweg verklaarde de heer Ja-
nus zich akkoord. Ook mevrouw 
Kaptein (winkeliersvereniging) 
was zeer ingenomen met het 
voorstel en merkte op dat er nu 
al grote belangstelling bestaat, 
van gerenommeerde winkels, 
om zich in Heemstede te ves-
tigen. Wel vroeg zij  aandacht 
voor de benodigde extra par-
keervoorzieningen. Als de auto 
er niet meer kan komen is dat de 
dood voor het winkelbestand.

Extra parkeerplaatsen bieb
Een tegengeluid komt van de 
Fietsersbond. Zij wensen een 
vrijliggend fietspad maar gaan 
daarmee, volgens het college 
voorbij aan de gevaren die dit 
met zich brengt. Voetgangers 
zullen niet verdacht zijn op pas-
serende fietsers, het in- en uit-
stappen levert gevaar op en ook 
het laden en lossen moet dan 
over het fietspad gebeuren en 
dat vindt het college ongewenst. 
Cees Leenders (VVD) vond het 
een samenhangend plan. Hij 
wenste geen uitstel en vond het 
plan duurzaam en veilig voor al-
le verkeersdeelnemers. Ook wil 
hij geen concessie doen aan het 
aantal parkeerplaatsen. Hee-
remans (CDA) wil niet voorbij-
gaan aan de 1100 handteke-
ningen die zijn verzameld door 
de actiegroepen. Hij kiest niet 
voor een vrijliggend fietspad, 
maar wenst de trottoirs aan de 

zuidzijde verbreed van 1,50 naar 
1,80 cm, ook al gaat dit ten kos-
te van een paar parkeerplaatsen 
of het straatbeeld. Edo Boonstra 
(D66) was op zoek gegaan naar 
cijfers over de veiligheid maar 
deze bleken niet te bestaan. Hij 
acht de rijbaan te smal voor én 
de auto én de fiets. Prins (NH) is 
voor het plan en vindt dat, als er 
minder parkeerplaatsen komen 
op de Binnenweg, dit moet wor-
den gecompenseerd door extra 
plaatsen bij de bibliotheek. Ates 
(HBB) is voor het plan en wil 
ook geen reductie van het aan-
tal parkeerplaatsen. Wel wil hij, 
net als Prins, extra plaatsen bij 
de bibliotheek.
Van der Velden (GL) en voorma-
lig voorman van de fietsersbond 
ging er eens goed voor zitten. 
Hij had vier punten maar werd 
na punt één al door de voorzit-
ter onderbroken, omdat het te 
lang zou gaan duren en het alle-
maal een beetje technische ge-
goochel met getallen was. Zijn 
verhaal kwam er op neer dat 
het college er nog maar eens 
goed naar moest kijken, maar 
kreeg voor dat idee geen enke-
le steun.

Auto doet stap terug
Wethouder Christa Kuiper was 
blij met de overwegend positie-
ve reacties op het voorstel. Vol-
gens afspraak doet de auto een 
stap terug. Met het instellen van 
eenrichtingsverkeer is hier aan 
voldaan. De stoepen worden op-
stakelvrij zodat zelfs op het zui-
delijke deel met bijv. een rolstoel 

normaal gebruik gemaakt kan 
worden van het trottoir. Door het 
aanbrengen van markeringen op 
de weg, weten de fietsers exact 
waar zij aan toe zijn. Juist van-
wege de goede parkeermoge-
lijkheid komen winkelbedrijven 
graag naar Heemstede en dat 
willen wij zo houden. 
Wethouder Van de Stadt belicht-
te de parkeersituatie in Heem-
stede. “Wij willen (nog) geen 
vergunningensysteem invoeren 
rond de Binnenweg. Of en wan-
neer Albert Heijn en de Deka 
markt eventueel extra plaatsen 
gaan creëren is niet duidelijk. 
Een parkeergarage is financieel 
niet haalbaar. Één laag extra bij 
de bibliotheek kost 2,2 miljoen 
euro en er kunnen dan maar 72 
auto’s staan.” Hij wees het voor-
stel van het CDA af om in te le-
veren op het aantal parkeer-
plaatsen op de zuidzijde van de 
Binnenweg. “Dit moet dan el-
ders gecompenseerd worden 
en dat kost per plaats ruwweg 
20.000 euro en dan heb je het 
alleen maar over compenseren 
dus niets extra’s“, was zijn be-
toog.

Afgaande op de op- en aan-
merkingen van de raadsfrac-
ties zal het voorstel ongeschon-
den worden overgenomen. Wel 
zal het college de gemaakte op-
merkingen laten meewegen in 
de besluitvorming. Over de uit-
eindelijke inrichting kan in een 
later stadium nog worden ge-
sproken.
Eric van Westerloo

All inclusive fitness slaat goed aan

Het all-inclusive concept betekent dat alles wat de club biedt in 
het maandlidmaatschap is inbegrepen.  Zo kunnen de leden on-
beperkt gebruik maken van de zonnebank, massagebank, sauna, 
koffiecorner en zelfs de diverse spelsporten zoals indoorhockey 
en voetbal. Eigenlijk is de club meer dan alleen een fitnessclub, 
het neigt in de richting van wellness.
“Leden komen ook alleen even zonnen of genieten van de sauna. 
Op deze manier is een lidmaatschap interessant en bezoeken de 
leden onze club frequenter”, aldus clubmanager Michel Weijers.
De Open Dagen van de FM HealthClub zijn voorbij maar geïn-
teresseerden zijn elke dag welkom voor meer informatie. Dage-
lijks geopend van 8.30 uur tot 21.30 en zaterdag van 9.00 uur tot 
14.00 uur.
FM HealthClub Kerklaan 113 achter, Heemstede Tel. 023 
5478171.

Heemstede – Afgelopen week hield FM HealthClub haar 
Open Dagen. Na de openingsactiviteiten in januari blijkt de 
belangstelling groot te zijn. Wat veel mensen aantrekt is 
het all-inclusive concept van de club.

De Meerlanden zamelt frituurvet 
in voor productie biodiesel

koopmanifestatie van de 52 ap-
partementen en 6 penthouses 
in de appartementengebouwen 
Monet en Renoir. Tussen 11.00 
en 14.00 uur is er vrije inloop in 
Restaurant Landgoed Groenen-
daal te Heemstede, en is men 
welkom om een brochure van 
de appartementen te komen af-
halen. Geïnteresseerden kun-

nen zich inschrijven voor de ap-
partementen en op basis hier-
van uitgenodigd worden door 
De Bie Makelaardij voor een 
verkoopgesprek. 
De appartementen variëren in 
oppervlak van ca. 107 tot 128 
m2; de penthouses op de boven-
ste verdiepingen zijn zelfs ruim 
tweemaal zo groot. Apparte-
menten en penthouses zijn aan 
twee zijden voorzien van royale 
buitenruimtes. De indeling van 
de appartementen kan desge-
wenst gespiegeld worden, zodat 
u kunt wonen of slapen aan uw 
favoriete zijde. Parkeren kan vei-
lig in de ondergrondse stalling-
garage, die vrijwel onzichtbaar 
opgaat in het groen van de om-
geving. Daarbij is het kopen van 
losse, extra parkeerplaatsen ook 
mogelijk. De verkoopmanifesta-
tie op 19 april is uitsluitend be-
stemd voor de appartementen 
en penthouses. De verkoop van 
de villa’s in Belle Rive zal naar 
verwachting deze zomer plaats-
vinden.Voor meer informatie: 
www.bellerive.nl

Workshop voor vrouwen: Mozaïek
Heemstede - Annemarie Sybrandy maakt de mooiste creaties met 
mozaïek. Effen, gekleurde of gedecoreerde tegels worden in kleine 
stukjes geknipt en volgens een door u zelf of door Annemarie ont-
worpen of meegebracht patroon neergelegd en vastgelijmd. 
U zult verbaasd staan over het resultaat! Op woensdag 16 april gaan 
we een waxinelichthoudertje, een ronde onderzetter, een huisnum-
merbordje of een kleine vierkante spiegellijst maken. De workshop 
staat in het teken van Antonio Gaudi, met veel inspirerende voor-
beelden, en de Marokkaanse mozaïekkunst.
Deze workshop is woensdag 16 april om 9.30 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, entree 15,00 euro inclusief materi-
aal. Reserveren is noodzakelijk: tel. 023-5483828 keuze 1.
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Tevens sieraden, tassen, riemen én woonaccessoires
Voor de mooiste tweedehandskleding naar 
Katja & Zo
Heemstede – Nog niet zo 
lang is Katja & Zo gevestigd in 
Heemstede, namelijk sinds 2 fe-
bruari dit jaar. Maar haar leuke 
winkeltje aan de Haemstedelaan 
2a raakt al lekker bekend. Kat-
ja verkoop mooie tweedehands 
designkleding voor zowel da-
mes, heren als kinderen in di-
verse maten. Altijd al een mooi 
draagbaar kledingstuk willen 
hebben van een écht beroemd 

Vrijdag en zaterdag bij Sportcentrum Groenendaal

Voorruit repareren en 
kenteken graveren

1 op de 3 ruitbeschadingen 
scheurt binnen 6 maanden 
door (onderzoek TNO)
Opspattende steentjes zijn er de 
oorzaak van dat veel mensen een 
beschadigde voorruit van de auto 
oplopen. Deze sterretjes kunnen 
eenvoudig doorscheuren. Hier-
op kan een auto zelfs bij de APK 
keuring worden afgekeurd. Het 
doorscheuren van de beschadi-
ging gebeurt vaak bij vorst, ech-
ter ook in de zomer kan door de 
hitte spanning in de ruit onat-
staan, waardoor deze kan gaan 
barsten. Zelfs de schok van een 
verkeersdrempel kan al voldoen-
de zijn. Onderzoek van TNO heeft 
uitgewezen dat bijna een op de 
drie ruitbeschadigingen bin-
nen zes maanden doorscheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voor-
ruit worden overgebracht, wor-
den dan een stuk minder goed 
geabsorbeerd. Daardoor kun-
nen kleine beschadigingen snel-
ler doorscheuren. Indien dat ge-
beurt zal de ruit moeten worden 
vervangen. Dit is kostbaar (eigen 
risico van meestal 136 euro) en 
kost veel tijd. Door tijdige repa-
ratie van de beschadiging kan dit 
echter worden voorkomen. Door 
middel van harsinjectie wordt de 
beschadiging dan hersteld. Dit is 
een relatief eenvoudige manier 
om een hoop ellende te voorko-
men. Van een aandachttrekkende 
beschadiging blijft na reparatie 
niet veel zichtbaar en de ruit zal 
niet meer gaan doorscheuren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 

de verzekering vergoed.  Repara-
tie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De repa-
ratie duurt ongeveer vijftien mi-
nuten.
 
70 % Minder kans op diefstal
In Nederland wordt iedere twaalf 
minuten een auto gestolen. Ken-
teken graveren is veruit het goed-
koopste en één van de meest ef-
fectiefste methoden om auto-
diefstal te voorkomen. Omdat al-
le autoruiten worden gegraveerd, 
zal de dief, om niet in de gaten 
te lopen, alle ruiten moeten ver-
vangen. Dit is veel te kostbaar 
en kost veel tijd. Liever stelen 
ze een andere, niet gegraveerde 
auto, even verderop. Veel auto’s 
hebben tegenwoordig een start-
blokkering. Steeds vaker wordt 
nu bij mensen thuis ingebroken 
om de autosleutels te stelen. De 
auto is dan alsnog weg. Kente-
ken graveren kan dus ook wo-
ninginbraak voorkomen. Kente-
ken graveren wordt dan ook sterk 
aanbevolen door ondermeer poli-
tie, ANWB, Consumentenbond en 
verzekeringsmaatschappijen.
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ouder 
dan drie jaar. Voor 15 euro wordt 
het kenteken door middel van 
professionele apparatuur in alle 
ruiten gegraveerd. Voor goede 
zichtbaarheid van de gravures bij 
regen en duisternis wordt gead-
viseerd om voor 5 euro extra een 
reflecterende coating aan te la-
ten brengen. Graveren is binnen 
enkele minuten klaar.

Deze week is er de gelegenheid om sterretjes in de voorruit te 
laten repareren en om het kenteken in de autoruiten te laten 
graveren. Het bedrijf KENMERK Autoruitenservice uit Gronin-
gen zal op vrijdag en zaterdag ( 11 + 12 april ) van 10.00 tot 
18.00 te vinden zijn op het parkeerterrein van Sportcentrum 
Groenendaal aan de Sportparklaan te Heemstede.

(advertorial)

Filiaal Vijfhuizen zondag open
Grondtestdag bij

Tuincentrum ‘de Oosteinde’
Heemstede – Op de Grondtestdag, die tuincentrum de Oost-
einde zaterdag 12 april organiseert, kunt u gratis uw grond laten 
testen door Ecostyle. Ook het nieuwe filiaal in Vijfhuizen houdt 
zo’n dag. In beide filialen kunt u voor deze activiteit terecht van 
10.00 tot 16.00 uur. Na de grondtest krijgt direct een goed advies 
over uw gazon en border van een specialist.
Tuincentrum de Oosteinde is een compleet tuincentrum met een 
vestigingen in Hillegom, Vijfhuizen en een vestiging in IJssel-
muiden. 
U vindt er ook volop tuin- en kamerplanten èn u kunt er terecht 
voor al uw tuinspullen zoals tuinhout, gereedschap, tuinmeube-
len en vijvers, maar ook voor sfeerartikelen voor op het balkon, 
terras, in de serre of in de huiskamer. Het filiaal Vijfhuizen is 
trouwens zondag 13 april ook open, van 10.00-17.00 uur.

ontwerper, maar daar niet het 
volle pond voor willen betalen? 
Dan echt even een keer gaan 
kijken in het gezellige winkel-
tje van Katja. De moeite waard 
want dure merkkleding behoudt 
niet alleen zijn kwaliteit maar is 
ook helemaal ‘in’ om te dragen 
of om je bestaande garderobe 
mee aan te vullen! Katja heeft 
ook nieuwe kleding in haar win-
kel, evenals schoenen, riemen, 
tassen en sieraden. Alles op je 
kleding echt mee ‘af’ te maken! 

Naast kleding zijn er bovendien 
ook aantrekkelijke woonacces-
soires voor kleine prijzen. De 
moeite van een bezoekje waard. 
Kom eens snuffelen!

Katja is in dagelijks leven ste-
wardess op de dagen dat ze niet 
in haar winkel te vinden is en 
uit het buitenland neemt zij de 
leukste tassen en sieraden mee 
die ze kan vinden! “Het aan-
bod is dus altijd wisselend”, ver-
telt ze. Ze vindt het erg leuk om 
de winkel naast haar baan in de 
luchtvaart te kunnen runnen. 
“Mensen kunnen kleding die 
nog in perfecte staat is bij mij 
inbrengen, van woensdag tot en 
met zaterdag tussen 10 en 15 
uur. Wanneer kleding niet wordt 
verkocht gaat het naar goede 
doelen in het buitenland”, geeft 
de eigenaresse van Katja & Zo 
tot slot aan en zij neemt de ge-
legenheid te baat om iedereen 
uit te nodigen eens te komen 
kijken. Haar winkel ligt aan de 
Haemstedelaan 2a en is woens-
dag tot en met zaterdag ge-
opend tussen 10 en 17 uur. Te-
lefoon 023-5297023 / mail: kat-
jaenzo@yahoo.com

Bewegingspromotie voor cliënten 
van De Hartekamp Groep
Heemstede - Iedereen is zich 
meer en meer bewust van de po-
sitieve effecten van sport en be-
weging. Zowel fysiek als mentaal 
heeft het zijn invloed. Toch wordt 
er nog veel te weinig bewogen, 
en zeker bij cliënten en patiënten 
in de gehandicapten- en gees-
telijke gezondheidszorg. Met dit 
in het achterhoofd werkten de 
medewerkers bewegingsagogie 
van De Klimop enkele sportieve 
initiatieven uit om mensen ook 
aan het bewegen te brengen. Zo 
werd op 31 maart en 1 april het 
jaarlijkse zwemfestijn (met suc-
ces) georganiseerd. De cliënten 
van De Hartekamp Groep en van 
enkele instellingen uit de gees-
telijke gezondheidszorg werden 
uitgenodigd. Zij kregen de gele-
genheid zich uit te leven in het 
water, waarvoor ze achteraf  be-
loond werden met een diploma 
en een erelintje. Maar hier blijft 
het niet bij. Op 15 april bestaat 
De Klimop 10 jaar, en dit zal niet 
onbewogen voorbij gaan. Met als 
thema ‘De Klimop in beweging’ 
worden de cliënten uitgenodigd 
om te bewegen en bewogen te 
worden door de activiteiten die 
georganiseerd worden. De cliën-
ten krijgen de kans om van ver-
schillende bewegingsactiviteiten 
te proeven, zoals fitness, dans-
matten, Sherborne-sessies, ju-
do, muzikale bad en  aquarobics. 
Met deze initiatieven beogen de 
organisatoren plezierbeleving in 
het bewegen, aanzet tot bewe-
gen en integratie.
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Oude Kern in discussie bij 
Vereniging Meerwijk
Bennebroek – Vereniging Meerwijk Bennebroek houdt op maan-
dag 21 april haar jaarvergadering. Het openbare gedeelte gaat over 
de Oude Kern, monumenten, het idee Multi Functionele Accommo-
datie, het groen en veiligheid in de wijk en de WOZ. Er is vol op ge-
legenheid ook andere onderwerpen in te brengen als ze in het be-
lang zijn van de leden. De wethouders Pieter Brolsma en Dick Win-
nubst zijn uitgenodigd.  Na de pauze (ca 21.30 uur ) gaat de verga-
dering over in een besloten huishoudelijke vergadering voor leden. 
De avond wordt gehouden in het Trefpunt van de Gereformeerde 
Kerk Akonietenplein, aanvang 20.00 uur. Nadere informatie bij de 
secretaris Dick van Amerongen 023-5845688 of www.vereniging-
meerwijk.nl voor de nieuwsbrief 14.

In de duinen en langs de bollen
Wandelen en fietsen 

met de SWOB
Bennebroek - Op maandag 14 
april wordt er gewandeld door 
de SWOB in de duinen.
Het duinlandschap is nu met al 
het frisse groen bijzonder mooi. 
Zeker gecombineerd met zo-
veel herten in de duinen blijft 
het iedere keer weer genieten. 
Een SWOB-vrijwilligster  wil een 
wandeling van max. 1 uur kie-
zen, wat voor veel mensen te 
doen is. Vertrek vanaf ’t Panne-
land om 10.00 uur. U moet zich 
wel van tevoren aanmelden bij 
de SWOB, tel. 584 53 00. Mocht 
u moeite hebben om op eigen 
gelegenheid naar ’t Panneland 
te komen, dan kan de SWOB-
vrijwilligster 3 mensen in de au-
to meenemen. Zij vertrekt om 
9.50 uur vanaf de SWOB. 

Start fietsseizoen 
De eerste fietstocht dit jaar 
wordt een bollentocht. Was het 
vorig jaar begin april al een uit-
bundige kleurenpracht, nu maar 
hopen dat de weergoden in 
april hun best zullen doen, zo-
dat op 15 april  veel bollenvel-
den in bloei staan.  Al fietsend 

snuift u de heerlijke geuren op. 
De groep fietsers wordt bege-
leid door minstens 2 SWOB-vrij-
willigers die de route ook uitge-
zet hebben. Wij, Stichting Wel-
zijn Ouderen Bennebroek (de 
SWOB) zijn daar uiteraard zeer 
blij mee, omdat hun enthousias-
me uiteindelijk weer vele, mee-
fietsende Bennebroekerse seni-
oren, enige sportieve uren be-
zorgt!! Gestart wordt om 10.00 
uur precies vanaf de SWOB aan 
de Bennebroekerlaan 3a. Men 
verwacht vroeg in de middag 
terug te zijn in Bennebroek. U 
bent van harte welkom om mee 
te fietsen. Wel even vooraf de 
SWOB bellen, zodat wij weten 
hoe groot de groep wordt. Al-
leen bij heel slecht weer gaat de 
fietstocht niet door.
Bij dreigend weer kunt u de bui-
enradar raadplegen om te zien 
of de buien ook in ons gebied 
vallen: www.buienradar.nl  of 
anders even de SWOB bellen! 
U kunt de SWOB vinden aan de 
Bennebroekerlaan 3a. Geopend 
op werkdagen van 9.00 – 11.30 
uur, tel. 584 53 00. 

Emeritus Pastoor houdt dialezing 
over Brazilië
Bennebroek – Emeritus pas-
toor Vanderstadt  zal op woens-
dag 16 april een presentatie ver-
zorgen voor de Culturele Kring 
Bennebroek. Het onderwerp is 
Brazilië en deze bijeenkomst 
gaat van start om 20.00 uur in ’t 
Trefpunt aan het Akonietenplein 
Bennebroek, waar de zaal 19.30 
uur opengaat. Entree niet-leden: 
5 euro. Pas 65+: 4 euro.
Toen de paus, aan het einde van 
de 15e eeuw, de ‘nieuwe wereld’ 
verdeelde tussen Spanje en Por-
tugal wees hij de oostelijke helft 
van Zuid Amerika aan Portugal 
toe. Deze helft van het Latijns-
Amerikaanse continent spreekt 
nog steeds Portugees en de Por-
tugese cultuur is duidelijk overal 
aanwezig. 
Het grootste land van Zuid Ame-

Bijzondere vieringen in 
het Trefpunt Bennebroek
Bennebroek - De komende 
weken vindt er in de kerk van 
de Protestantse gemeente ‘het 
Trefpunt’ een aantal bijzondere 
vieringen plaats.  In de serie ‘Ge-
tuigen’ laten vijf theologen zien 
wat hen bezielt, wie hun bron-
nen van inspiratie zijn.
Zondag 13 april staat de be-
roemde theologe Dorothee Sölle 
in de schijnwerpers in deze se-
rie. Zij verwierf grote bekend-
heid met de politieke avondge-
beden in Keulen. De week daar-
op, zondag 20 april, is er een Tai-
zé-viering. Dit zijn diensten van 
verstilling, meditatieve inkeer en 
zingend bidden. Er wordt uit de 
Schriften gelezen, maar er wordt 
niet gepreekt.
Zondag 27 april is er in de serie 
‘getuigen’ aandacht voor Diet-
rich Bonhoeffer, de Duitse the-

oloog en verzetsheld, die vlak 
voor de bevrijding is vermoord, 
maar tot op de huidige dag ve-
len inspireert met zijn theologie.
Al deze diensten beginnen om 
10 uur.
De laatste dienst over ‘getui-
gen‘ is met Pinksteren, zondag 
11 mei en begint om 9.30 uur. In 
deze dienst komt Henri Nouwen 
aan het woord. Bij hem brandde 
een vuur van binnen, de harts-
tochtelijke liefde voor God en de 
mens. Daar is gebed en medita-
tie voor nodig, maar ook daad-
werkelijke naastenliefde.
Meer informatie: www.protes-
tantsegemeentebennebroek.nl
De kerk ‘het Trefpunt’ ligt aan 
het Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek. Een ieder is van harte 
welkom, er is ook kinderneven-
dienst en crêche.

Sportvereniging BSM zoekt honkbal 
en softballeden voor de pupillenteams
Bennebroek - De afdeling honk- en softbal van sportvereniging BSM zoekt jongens en meisjes die 
het leuk vinden om in teamverband te sporten. Voor de honkbalpupillen en de softbalpupillen zijn nog 
enkele enthousiaste leden nodig (leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar). Wie het leuk vindt kan gewoon een 
keertje meedoen. De trainingen zijn op donderdagavond van 17.00 – 18.30 uur voor de honkbaljongens 
en op vrijdagmiddag van 16.00 – 17.30 uur voor de softbalmeisjes. De  wintertrainingen in de zaal zijn in-
middels gestopt en vanaf sinds 3 april wordt er weer buiten getraind op de velden in sportcomplex ‘Het 
Rottegat’ aan de Isaac Sweerslaan in Bennebroek.  Wil je een keertje meedoen, stuur dan een mailtje 
naar gellius@quicknet.nl voor informatie.

Het is feest op de Sparrenbosschool!
Bennebroek - De afgelopen tijd was het regelmatig feest op de Sparrenbosschool in 
Bennebroek. De leerlingen kregen namelijk uitleg over verschillende feesten en de hierbij 
horende culturen. Zo bespraken diverse gastdocenten (ieder uit dezelfde cultuur als het 
besproken feest) Keti Koti, (Surinaams feest), het Suikerfeest (Islamitisch feest), Divali 
(Hindoestaans feest) en Cocuk Bayrami (Dag van het Kind, Turks).
De kinderen krijgen op deze manier een positief contact met en begrip voor de betreffen-
de cultuur. Hiermee komen verbeterde verhoudingen tussen culturen een stapje dichterbij. 
Het feestproject werd o.a. georganiseerd door Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 
ism de Sparrenbosschool.

rika is Brazilië, 250 keer groter 
dan Nederland met zo´n 200 
miljoen inwoners. De bevolking 
is overwegend katholiek, maar 
de Pinkstergemeentes maken 
een grote opmars. Van de bevol-
king is 70% blank, 10% zwart en 
ongeveer 20 % gemengd. Ook 
zijn er kleine groepen Indianen, 
de oorspronkelijke bewoners, 
die het niet makkelijk hebben. 
Gelukkig is er niet veel racisme.
Wij zullen kennis maken met de 
imposante watervallen van Foz 
de Iguacu, de natuurgebieden 
van de Pantanal (in het westen) 
en van Amazonië  (in het noor-
den). De vele koloniale kerkjes, 
die overal te vinden zijn van de 
oude hoofdstad Salvador de Ba-
hia tot in de Mina Gerais en Re-
cife/Olinda. Ook krijgt u een in-
druk van de voormalige hoofd-
stad Rio de Janeïro. 

Voorjaarsmarkt 
in Meerleven

Bennebroek - Zaterdag 19 
april houdt verzorgings-
huis Meerleven Witte de 
Withlaan 1 te Bennebroek 
een voorjaarsmarkt van 
10.00 tot 16.00 uur.

Er staan tal van kraampjes 
met handwerk, sieraden, kle-
ding, hobby artikelen, plan-
ten en perkgoed en nog veel 
meer.
Ook kunt u kennismaken met 
de voetzoolreflex therapie. 
Tevens wordt er een verloting 
gehouden met leuke prijzen.
De toegang is gratis.

Meer informatie: Anja Hoger-
vorst. Tel. 023-5846047.
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Schoorsteenbrand
Johan Wagenaarlaan

Heemstede - De brandweer moest dinsdag 1 april rond 
14.00 uur uitrukken met een motorspuitwagen en de hoog-
werker. Op de Johan Wagenaarlaan ter hoogte van nr. 28 
bleek de schoorsteen te hebben vlamgevat. In de woning 
ontstond aanzienlijke rookschade, maar persoonlijke on-
gevallen deden zich niet voor. Ook de belendende perce-
len kwamen er ongeschonden vanaf. De brandweer had 
de zaak snel onder controle en na het verwijderen van de 
laatste brandhaarden in de schoorsteen, kon rond 16.00 
uur weer worden teruggekeerd naar de kazerne. De politie 
verleende assistentie door het verkeer op de Johan Wage-
naarlaan over één weghelft te dirigeren. 

Politie waarschuwt voor zakkenrollers
Heemstede - De afgelopen maanden zijn er zakkenrollers ac-
tief op de Binnenweg in Heemstede. Het is gebleken dat ze het 
vooral voorzien hadden op vrouwen in de leeftijd van 50 jaar en 
ouder. Sinds januari heeft de politie meer dan tien aangiften op-
genomen van zakkenrollerij op de Binnenweg. Opvallend hierbij 
is dat in sommige gevallen de zakkenrollers vóóraf de pincodes 
van de  bankpassen hebben afgekeken en vervolgens de por-
temonnee wisten te bemachtigen. Hierna zijn zij met de gesto-
len pinpas en de afgekeken pincode zelf geld gaan pinnen. Ook 
komt het regelmatig voor dat de zakkenrollers de tassen uit win-
kelwagentjes grissen.
De politie vraagt het winkelend publiek in Heemstede alert te 
zijn, goed op de  eigen spullen te letten en de pincode goed af te 
schermen. Ook de politie let  extra op de aanwezigheid van zak-
kenrollers in dit gebied.

Burgmeester op ‘verjaardag’ 
Zonnebloem Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 11 
april is het feest bij de Zonne-
bloem Heemstede. De afdelin-
gen De Valkenburg en Berken-
rode vieren die dag dat het 50 
jaar geleden is dat zij in Heem-
stede zijn gestart met het vrijwil-
ligerswerk met als belangrijkste 
taak het bezoeken van mensen 
met een fysieke beperking door 
ziekte, leeftijd of handicap die 
dreigen te vereenzamen. 
Het feest vindt plaats bij Claus 
Partycentrum waar Zonne-
bloemgasten en vrijwilligers 
worden getrakteerd op een fan-
tastische dag. Speciale geno-
digden zijn de burgemeester 
van Heemstede, Marianne Hee-
remans en pastores van diverse 
kerken uit Heemstede.
Al bijna 60 jaar zet Nationale ver-

eniging de Zonnebloem zich in 
voor zieken en gehandicapten. 
Wat ooit begon als het Radio-
ziekenbezoek De Zonnebloem 
van Alex van Wayenburg, waarin 
hij als ideaal had: een samenle-
ving voor gezonden en zieken, is 
uitgegroeid tot een organisatie 
van formaat. Jaarlijks leggen de 
Zonnebloemvrijwilligers 1,1 mil-
joen huisbezoeken af aan meer 
dan 60.000 zieken en gehandi-
capten. Daarnaast bieden zij een 
gedifferentieerd activiteitenpak-
ket aan met op jaarbasis meer 
dan 121.000 zieke en gehandi-
capte deelnemers. Ook gaan elk 
jaar zo’n 8.000 (zwaar) hulpbe-
hoevende mensen met de Zon-
nebloem op vakantie, waarvan 
2.850 met het vakantieschip Ms 
de Zonnebloem. 

Vrijwilligers Vacature Top 3 
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke funcite voor u bij, neem dan 
contact op met Yolanda van den 
Brink of José van Duin – dinsdag 
t/m donderdag van 9-12 uur: 023 
– 5483828 of kijk op www.vrijwil-
ligerswerkheemstede.nl

Computerfreak?
Is computeren uw hobby en 
vindt u het leuk om uw kennis 
over te dragen? Grijp uw kans! 
Seniorweb is op zoek naar as-
sistenten docenten voor onder-
steuning tijdens de computer-
lessen aan senioren. De docent 
geeft eerst tekst en uitleg en 
daarna mogen de cursisten zelf 
oefenen met de computer.
Zin in een feestje of partijtje?
Stichting Vrienden Kinderboer-
derij Heemstede is op zoek naar 
vrijwilligers die op de woens-
dagmiddag of zaterdagmiddag 
kinderpartijtjes willen verzorgen 
bij de kinderboerderij. Draai-
boek is aanwezig, nieuwe idee-
en zijn altijd welkom. Is eens in 
de week te vaak en wilt u toch 
iets doen? Zondag 25 mei a.s. 

is de kinderboerderijdag en alle 
hulp is welkom!
Hindernissen (weg)nemen? 
De medewerker Springsecreta-
riaat zorgt voor het goede verlo-
pen van springwedstrijden bij de 
Noord Hollandse ruitervereni-
ging. Ontvangst van parcours-
bouwer en de hindernisopbou-
wers, ontvangen van de jury. 
Op de dag zelf zorgt de mede-
werker springsecretariaat voor 
het innen van het wedstrijdgeld, 
aanpassingen wedstrijdsche-
ma (ander paard, ander onder-
deel), draait de definitieve lijsten 
uit, verwerkt de uitslagen van 
de dag. Wij zijn op zoek naar ie-
mand die het leuk vind om de 
spil van de dag te zijn en die 
handig is met de computer.
Aanbod!
Twee zusjes van 7 en 10 jaar wil-
len graag af en toe de hond uit-
laten voor oudere mensen die 
bijvoorbeeld ziek of slecht ter 
been zijn. In eerste instantie on-
der begeleiding van hun moeder. 
Zelf willen ze graag een hond, 
maar dat kan helaas niet. Heeft 
u belangstelling, neem dan con-
tact op met het steunpunt!

Kordaat optreden
Heemstede – Deze week 
weer een oproepje van ie-
mand die geholpen is door 
een behulpzame persoon en 
hem graag daarvoor persoon-
lijk wil bedanken. “Ik zoek de 
man die zijn hondje uitliet, za-
terdag 29 maart rond half 1 
‘s middags op de hoek Rijn-
laan en Herenweg”, aldus het 
telefoontje van een lezer uit 
Bennebroek naar de redactie. 
“Deze heer was heel behulp-
zaam toen mijn vrouw met de 
fiets viel. Hij belde ook gelijk 
met 112, zodat er snel hulp 
was”, aldus de echtgenoot 
van de 74-jarige vrouw. Zij is 
na haar val met spoed naar 
het Kennemergasthuis ge-
bracht, waar ze geopereerd is 
aan haar heup. De persoon in 
kwestie kan contact opnemen 
met 023-528 41 95.

OPROEPJE

Dialezing
over Equador

Heemstede - In de zomer van 
2007 hebben Evert en Kitty van 
Pel met hun drie kinderen Ma-
rije (21), Maarten (19) en Josine 
(15) een rondreis gemaakt door 
Equador, een schitterend Zuid-
Amerikaans land. Zij willen u la-
ten genieten van hun belevenis-
sen in het tropische regenwoud, 
de trektochten door het Andes-
gebergte langs kleurige india-
nenmarkten en de beklimming 
van twee besneeuwde vulka-
nen. Ten slotte nemen zij u mee 
naar de kust, waar vandaan zij 
eilanden bezochten en walvis-
sen hebben gezien. 
Marije is in oktober 2007 voor 
drie maanden teruggegaan om 
in het kader van haar studie 
vrijwilligerswerk te doen in een 
kinderspeelhuis in Quito. Zij zal 
vertellen over deze ervaring en 
laat u een heel andere kant zien 
van Equador. 
Deze lezing is donderdag 17 
april om 20.00 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, entree 5,00 euro, reserve-
ren noodzakelijk.
Telefonisch: 023-5483828 keuze 
1 of bij de receptie van de Luifel.

Expositie
Foto’s van gewone momenten 

uit het dagelijks leven
Heemstede - Vanaf maandag 14 april exposeert Atilla Feren-
czy zijn foto’s in de Bibliotheek van Heemstede. Atilla Ferenczy 
loopt altijd met een camera op zak en maakt foto’s van ‘gewo-
ne’ momenten uit het dagelijks leven. Fotograferen zit hem in 
de genen want zowel zijn vader als zijn grootmoeder uit 1916 
fotografeerden. Ook vindt Atilla inspiratie tijdens de vele reizen 
die hij maakt. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek-
heemstede.nl of bel met Bibliotheek Heemstede: 023-5286996. 
De expositie duurt tot maandag 26 mei. 

Heemstede - Kun jij goed zingen, dansen of toneelspelen? Bij 
Plexat zijn we op zoek naar jouw talent! Kom je ook voor een dol-
dwaze avond met je vrienden? Iedereen gaat met een prijs naar huis. 
Kom naar de Plexat Talent Scout op vrijdag 18 april! Geef je van te-
voren op: telefoon (023) 548 38 46. E-mail: plexat@casca.nl. Of kom 
naar de Luifel.
De Plexat Talent Scout is van 20.00-22.00 uur in Plexat - de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 5,- euro.

Plexat Talent Scout
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Woogie-Boogie kunstproject voor achtjarigen van basisscholen

Wethouder weer in het 
schoolbankje....
Heemstede – Heel comfor-
tabel zat wethouder cultuur 
Sjaak Struif verleden week 
donderdagmiddag niet in het 
ministoeltje van de Bosch en 
Hovenschool. Maar dat had 
de aimabele gemeentebe-
stuurder er graag voor over 
om zich eens op de hoogte te 
stellen van het schilderpro-
ject ‘Woogie-Boogie’.

En naar zijn uitlatingen te oor-
delen was hij aangenaam ver-
rast door de vorderingen en het 
artistieke niveau van het kunst-
werk. Samen met de Prinses 
Beatrixschool waren de kunst-
werken al zover gevorderd dat 
er een foto van gemaakt kon 
worden. Uitgelaten en enthousi-
ast schaarden de kinderen met 
ouders en docenten, die af en 
toe wel eens een helpend hand-
je uitsteken,  zich rond het schil-
derij. Het uiteindelijke resultaat 
van de 10 basisscholen is te be-
kijken vanaf 24 mei in de Bur-
gerzaal in het Raadhuis. Waar 
deze expositie een onderdeel 
uitmaakt van de offi ciële ope-
ning van het Raadhuis.

De Prinses Beatrix-
school maakt even 
tijd voor een foto 
rond hun kunst-
werk. 

Wethouder Sjaak 
Struif, links, wil 
van de Bosch en 
Hovenschool wat 
uitleg over hun 
kunstwerk.

Geachte hondenbezitters,
De hondenbezitters die bij herhaling hun hond in onze voortuinen 
(aan het Julianaplein) laten poepen worden met klem gewezen 
op de afvalbak op het Julianaplein. Daarin kunt u de behoefte van 
uw viervoeter deponeren! Het is voorwaar geen pretje onpasselijk 
te worden bij het wieden!
Naam en adres bij redactie bekend.

INGEZONDEN

Baklucht
Trots op Rita

Ik ben helemaal om. Was ik in het verleden een dolende die 
op zoek was naar de echte waarden in het leven nu is na een 
werkelijk verbluffende actie van Rita mijn levensdoel duidelijk 
geworden. Het aantal jaren dat ik nog mee mag doen is he-
laas beperkt of ik moet een unicum worden en de leeftijd van 
140 jaar gaan bereiken. Dit is voor mijn directe omgeving niet 
te wensen. En zelf is dat ook niet mijn streven, maar die res-
terende jaren zullen in het teken staan van het nastreven van 
mijn sinds kort ontdekte idealen. Mensen die mij een beet-
je beter kennen, zullen zich wellicht afvragen waar die om-
mezwaai door veroorzaakt is. Na een dikke 70 jaar enigszins 
wezenloos op deze aardkloot te hebben doorgebracht moet 
er een aanleiding zijn die deze verandering teweeg heeft ge-
bracht. Als u belooft er verder niet over te zullen praten, zal ik 
u het geheim onthullen. Een uitgebreide maaltijd, een aange-
naam muziekje op de achtergrond en argumenten die het le-
ven een aanzienlijk stuk aangenamer zullen maken. Het moet 
duidelijk zijn er is veel voor nodig om mijn levensinstelling te 
veranderen. En het is Rita gelukt ik sta vanaf vandaag voor 
meer dan honderd procent achter haar. Op mij kan ze reke-
nen, ik ga door het vuur voor haar. 

Mijn idool had afgelopen donderdag een werkelijk verbluf-
fende maaltijd bereid. Begonnen werd met een bakje heerlij-
ke paprikachips, afkomstig uit een grote voordeelzak van de 
supermarkt. Aansluitend een aromatische voorjaarssoep uit 
een luisterrijk versierd papieren zakje. De maaltijd werd afge-
sloten met rode kool op een bedje van aardappelen met een 
sudderlapje. Op de achtergrond speelde een CD van Man-
ke Nelis vrolijke accordeonmuziek en Rita hield een emoti-
onele toespraak terwijl ik probeerde het vetrandje van mijn 
sudderlap te verwijderen. Het zal inmiddels wel duidelijk zijn 
om welke Rita het gaat. Die naamgenote van mijn geliefde 
echtgenote, want daar hebben wij het over serveerde bij haar 
maaltijd onder ander warme asperges, lust ik niet, en cham-
pagne, moet ik steeds van boeren. En dat eetgedoe moest 
ook nog eens 500 euro kosten. Nee, dan kan het bij mijn lijst-
trekster een stuk goedkoper en aanzienlijk meer in overeen-
stemming met het leven van de echte burger. Ik zoek nu een 
aantal sponsoren die het mij mogelijk maken die rode kool, 
sudderlapjes en Manke Nelis op grotere schaal bekendheid 
te geven. 
Mogen best uit de vastgoedsector afkomstig zijn. En wat die 
andere Rita betreft: Voeg die toe aan de enorme hoeveelheid 
inhoudsloze roeptoeters die het parlement in Den Haag be-
volken. Ik heb misschien nog een bruikbaar voorstel. Maak 
Den Haag zelfstandig als monarchie of republiek, het zal mij 
een zorg zijn. Kunnen wij als rest van Nederland er van een 
afstand als een komische TV-serie naar kijken en verstandige 
dingen met ons land en leven doen. Ik stem vanaf vandaag 
op mijn Rita, maar eerlijk gezegd dat doe ik al zo’n dikke 47 
jaar.

Wim Bak

Tennis

Goede start 
TVB

Bennebroek - Tennisver-
eniging Bennebroek be-
schikt dit seizoen over 
zes verlichte banen zo-
dat er na zonsondergang 
50% meer getennist kan 
worden danvoorheen. Dit 
maakt de indeelavonden 
op woensdag en donder-
dag een stuk aantrekkelij-
ker omdat er ook later op 
de avond nog voldoende-
speelgelegenheid is.

Het interieur van het clubhuis 
is volledig veranderd en met 
nieuwe meubelsnog gezelli-
ger gemaakt. Verder is er op
6 juni een tennisclinic ge-
pland met Tjerk Bogtstra, de 
voormalige captain van het 
Nederlands Davis Cup team, 
en Tom Kempers die een 
aantal jaren geleden in de 
top 100 speelde. Van 7 tot en 
met 15 juni vindt het Open 
Toernooi plaats terwijl er op 
die data overdag het nieuwe 
55+ toernooi georganiseerd 
wordt. Nieuwe leden kunnen 
zich nog steeds aanmelden 
bij deze gezellige club. In-
formatie op www.tvbenne-
broek.nl.

BROEM cursus voor ouderen in 
Heemstede

Heemstede - Er is weer een mogelijkheid deel te nemen aan de 
BROEM cursus. BROEM staat voor Breed overleg Ouderen En Mo-
biliteit.  Het doel van de cursus is het opfrissen van de theorie en het 
geven van advies betreffende de rijvaardigheid. Wat kan men van de 
cursus verwachten: Woensdagochtend 21 mei is voor het theoriege-
deelte waarin aandacht wordt besteed aan de (nieuwe) verkeersre-
gels en verkeersborden. Woensdagmiddag gaan de deelnemers met 
de eigen auto, onder begeleiding van een voor de BROEM speciaal 
opgeleide instructeur, een rijtest doen. Woensdagochtend 28 mei 
wordt een theorietest gedaan en kunt u de docent vragen stellen. 
Na afl oop van de cursus ontvangen alle deelnemers een certifi caat. 
Het behoud van het rijbewijs staat niet ter discussie. De cursus kost 
60 euro p.p. Aanmelden bij WOH
Lieven de Keylaan 24 te Heemstede, tel: 023 5288510.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam dichtstor-
ten betekent eigenlijk ́ storten op dichten´. Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Wegens de beperkte ruimte mag het gedicht echter 
niet te lang zijn. Froukje Rietbroek studeerde aan het conservatorium. 
Op dit moment houdt ze zich bezig met de gedichten van de Duitse 
dichter Heinrich Heine (1797-1856) en zet deze op muziek. Zij schreef 
echter zelf het gedicht hieronder.

Aan een geestelijk astronaut
Het grote ritueel is de herhaling nog niet kwijt,

het gaat zoals het altijd gaande was:
de kosmos cirkelt om z´n as,

de mens reproduceert zichzelf (vanwege z´n verloren gaande continuïteit?).
  Doch één merkwaardig feit - en houden wij dat in de gaten:

uit jezelf trad jij de zinsbegoocheling niet in - jij werd destijds `gehaald`
en had de dokters-tang op dat moment gefaald,

had jij de oude weelden nooit verlaten!
  En verder loopt het parallel: De liefde tilde je omhoog

en in die kosmische omarming drijf je voort
Alzo wordt het bestaande onder géén beding verstoord.

Aldus blijven de tranen zéker langer achter ´t oog.
  Signalen van je verwondering hangen tastbaar aan de atmosfeer  

Nochtans kaatst bij de aanraking de tijdelijkheid terug
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Communicatieprobleem bij 
nieuwbouw Meer en Bosch (SEIN)
Heemstede - Het was snel dui-
delijk, dat er grote communica-
tieproblemen bestaan tussen de 
bewoners de gemeente en de 
stichting SEIN. Tijdens de com-
missievergadering Ruimte vielen 
harde woorden van een groep 
omwonenden. Zij voelen zich in 
de steek gelaten door hun eigen 
belangengroep (Vereniging Om-
geving Meer en Bosch), 
Voorzitter Marc de |Bruijn kreeg 
de Zwarte Piet. Hem werd ver-
weten dat hij zonder enig over-
leg met de overige leden van de 
stichting en de bewoners ak-
koord is gegaan met het plan 
om 40 patiënten te huisvesten in 
nog nieuwe te bouwen apparte-
menten. Coline Flentrop vroeg 
om een herroeping van het be-
sluit en wil nieuwe democrati-
sche besluitvorming. Zij stelt, 
namens meerdere omwonen-
den, de vereniging verantwoor-
delijk en de heer de Bruijn in het 
bijzonder. “Wij overwegen juridi-
sche stappen en gaan de mate-
riële en immateriële schade ver-
halen.” 
Joost Veerkamp, tot voor kort 
bestuurslid van de vereniging, 
keert zich nu tegen de uitge-
sproken steun van de stichting. 
Met manshoge fotocollages en 
tekstborden tracht hij de raads-
leden voor zijn standpunt te 
winnen. Gezien het late tijdstip 
krijgt hij van de voorzitter wei-
nig ruimte om al zijn borden toe 
te lichten. Hij vraagt de gemeen-
te opschorting van het lopende 
proces en wil samen met SEIN 
over alternatieven spreken. 
De Bruijn legt uit dat er goe-
de gesprekken zijn geweest en 
dat de bewoners in december 
via een nieuwsbrief zijn geïnfor-
meerd. “Er zijn de laatste jaren 
al veel gebouwen afgebroken 
en nu komt er eens wat nieuws 
voor terug. Mits er wordt vol-
daan aan het behoud van het 
groen en de gebouwen passen 

in het geheel hebben wij geen 
bezwaar. Wij willen wel betrok-
ken blijven bij de verdere invul-
ling van de plannen.” 

Geen verkoop aan
ontwikkelaar
Algemeen Directeur Jean Wil-
lem Barzilay van SEIN legt uit 
waarom er nieuwbouw moet 
plaatsvinden. ”Na de Schiphol-
brand zijn er nadere eisen ge-
steld aan de huisvesting. Op 
de locatie Cruquius mogen niet 
meer dan 240 cliënten gehuis-
vest worden. Wij hebben meer 
cliënten en moeten nu een op-
lossing vinden voor 40 mensen. 
Het moet ook allemaal snel ge-
beuren want per juli 2008 ver-
anderen er weer zoveel regels 
dat dit een enorme vertraging 
zal opleveren. Dit kunnen wij 
onze cliënten niet aandoen. Ik 
trek het boetekleed aan waar 
het de communicatie betreft. Dit 
had allemaal veel beter gekund 
en ik zal de omwonenden bin-
nenkort uitnodigen voor een ge-
sprek. Geruchten als zouden wij 
delen van ons terrein verkopen 
aan een ontwikkelaar zijn niet 
waar. SEIN wil met de buurt en 

de gemeente blijven samenwer-
ken. In een later stadium willen 
wij  bezien hoe het terrein verder 
moet worden ingevuld.”

Excuus wethouder
Ook wethouder Van de Stadt 
moest zijn excuus maken. Door 
privéomstandigheden had hij 
op het laatste moment een bij-
eenkomst met de omwonenden 
moeten afblazen. Ook hij zal de-
ze omissie herstellen en contact 
zoeken met de buurtbewoners.
Wat nu op tafel ligt is alleen 
maar een visie over hoe het 
zou kunnen. Gezien de urgentie 
meent de gemeente wel dat zij 
moeten ingaan op het verzoek 
van SEIN om enige haast te zet-
ten achter de verdere uitwerking 
van de plannen. Aan de com-
missie wordt alleen gevraagd 
een mening te geven over deze 
visie niets meer en niets minder. 
Zodra de plannen meer concreet 
zijn volgt nog een traject van in-
spraak, waarbij bezwaren kun-
nen worden ingebracht. Ook de 
gemeenteraad krijgt nog de mo-
gelijkheid zich uit te spreken over 
het dan op tafel liggende plan.
Eric van Westerloo

Op de foto de heer Veerkamp met zijn borden.

Overbos 40 jaar zonder klok
Heemstede – Het verleden van 
Overbos ligt op de Kerklaan, waar 
tot 1968 Huize Sint Bavo stond, 
dat meer dan honderd jaar aan 
meer dan honderd bejaarden 
woon- en verblijf bood. Het mar-
kante gebouw met een hoge en 
brede voorgevel met in het mid-
den een torentje mét klok, gaf ca-
chet aan de Kerklaan. Het pand 
werd door de gemeente gekocht 
voor één miljoen gulden, een 
mooie opsteek om aan de Bur-
gemeester Van Lennepweg een 
modern zorgcentrum te bouwen. 
Het kreeg de naam Overbos en 
in het paasweekeinde van 1968 
konden 150 bewoners van de 
oude Huize Sint Bavo over naar 
het nieuwe Overbos. Alleen de 
klok verhuisde niet mee. Die was 
tijdens de sloop van het gebouw 
‘verdwenen’. Zomaar weg!

Mysterie
Er zijn allerlei theorieën over 
het verdwijnen van de klok tij-
dens de sloop van Huize St. 
Bavo. Wat weet de sloper er-
van? De onderaannemers die 
misschien wel brood zagen in 
72 kilo brons? Weten klokken-
verzamelaars misschien waar de 
klok zich bevindt? De oud-di-
recteur van Overbos, de heer A. 
Berkelmans, maakt zich al vanaf 
de verdwijning van de klok druk 
om de klok terug te vinden. Een 
indrukwekkend archief aan cor-
respondentie met slopers, verza-
melaars, getuigen van de sloop, 
waarnemingen van toenmali-
ge omwonenden, de talloze ge-
ruchten die hij naliep, het heeft 
geen resultaat gehad. 
Hij had er als net benoemd di-
recteur van het nieuwe Over-

bos al een plekje uitgezocht om 
dit tastbare stukje historie van 
Huize St. Bavo te laten voort-

leven in de het park van Over-
bos. Een plek waar de bewoners 
vanuit de fraaie tuinzaal de klok 
konden zien. De klok die in een 
klokkentoren of klokkenstoel 
zou zijn geplaatst en opnieuw 

dienst zou kunnen doen en zijn 
bronzen klanken over Heem-
stede zou laten galmen. Berkel-
mans is in 1991 met pensioen 
gegaan, maar de klok heeft hem 
nog niet losgelaten. De klok die 
in 1898 is gegoten bij de 350 
jaar oude klokkengieterij Pe-
tit & Fritsen in Aarle Rixtel voor 
130 guldens, met de inscriptie: 
Heilige Bavo, bid voor ons. Bij 
het 40-jarig jubileum van zorg-
centrum Overbos moest Ber-
kelmans toch even zijn verhaal 
kwijt bij de expositie die tijdens 
de feestweek in Overbos wordt 
gehouden. Een tentoonstelling 
van foto’s van het oude Huize St. 
Bavo en de bouw van het huidi-
ge Overbos. Hij heeft nog steeds 
een stille hoop dat er iemand 
hem de bronzen tip kan geven 
over het wel en wee van de klok 
van Huize St. Bavo. Zijn tele-
foonnummer is 023-5281563.
Ton van den Brink

Zonneklok Bavokerk
in ere hersteld

Heemstede - “Klokken trekken 
altijd mijn aandacht en met na-
me klokken die stilstaan”, aldus 
Rob Memel lachend. “Tijdens 
de Eerste Communie van mijn 
dochter zag ik in de pastorie van 
de Bavokerk aan de Herenweg 
een mooie zonneklok hangen. 
Pastoor Visser vertelde dat deze 
al een tijdje niet liep en dat er al 
eens een klokkenmaker naar had 
gekeken die het niet lukte om de 
klok goed te herstellen. Ik heb 
toen spontaan aangeboden om 
de klok kosteloos onder handen 
te nemen.” Pastor Visser weet dat 
de klok zeker 60 jaar aan een pi-
laar tegenover de preekstoel in 
de kerk heeft gehangen. Vroe-
ger waren er vlak voor het al-
taar gereserveerde plaatsen in 

de kerk. Wanneer de kerk vijf mi-
nuten gaande was en er waren 
nog gereserveerde plaatsen vrij, 
dan konden ook andere parochi-
anen hier plaats nemen. Dit mo-
ment kon afgelezen worden op 
de zonneklok. Toen het systeem 
van gereserveerde plaatsen op-
hield te bestaan, verhuisde de 
klok dan ook richting de pasto-
rie. Daar heeft de klok een pe-
riode in de gang gehangen en 
nu prijkt de klok op een mooie 
plaats in de pastorie zelf. De zon-
neklok tikt inmiddels als vanouds 
en hiermee heeft de Klokkenma-
ker van Heemstede (www.dek-
lokkenmakervanheemstede.nl / 
06-46144998) een stukje historie 
van de Heilige Bavo in ere her-
steld.

Met de zonneklok op de achtergrond overhandigt De Klokkenma-
ker van Heemstede symbolisch de opwindsleutel aan Pastor Visser 
(rechts).

Gedeputeerde Hooijmaijers bij ondernemers
Heemstede - Ondernemersvereniging Heemstede, Bloemen-
daal en Bennebroek hebben voor een ledenvergadering ged. 
Hooijmaijers uitgenodigd. Deze vergadering vindt plaats op don-
derdag 17 april in restaurant Landgoed Groenendaal vanaf 19.30 
uur. Hooijmaijers (VVD) houdt een lezing.



Heemstede – Het was afgelo-
pen zondagmiddag een drukke 
en gezellige boel bij het tuin-
centrum aan de Sportparklaan. 
Het was geen koopzondag, nee 
sterker nog, alle kleurige bloe-
men en planten waren uit de kas 
verwijderd om ruimte te maken 
voor een aantal muzikale optre-
dens. In het kader van het goe-
de doel EOTAS was er door Bert 
Steinman een muziekmiddag 
georganiseerd waarbij een veel-
tal muzieksoorten ten gehore 
werden gebracht. De opbrengst 
van deze culturele en vooral ge-
zellige middag worden besteed 
aan het geven van passend on-
derwijs aan dove kinderen in 
Tanzania. De ontvanger van de 
Minerva cultuurprijs, Bert Stein-
man, gaat een gedeelte van dit 
onderwijs ter hand nemen. Met 
zijn twee dochters worden ge-
durende 5 jaar een aantal we-
ken in het Afrikaanse land door-
gebracht om, het is niet zo moei-
lijk te raden, onderricht te geven 
in muziek. En er waren veel be-
langstellenden. 

Mudvol
De kas van het tuincentrum zat 
mudvol met muziekliefhebbers 
en of ondersteuners van het goe-
de doel. Voor de pauze waren er 
optredens van Steinman op alt-
hobo met harpiste Jet Spren-
kels. Voor een verslaggever met 
een geringe muzikale kennis 
leek het eerste werk, ‘Homma-
ge Bellini’ een duivels moeilijke 
opgave. Het solo-optreden van 
Jet Sprenkels met een aantal 
volksmelodietjes paste bijzon-
der goed in de kleurrijke plan-
tenkas van het tuincentrum. Een 
hobotrio bracht een muziekstuk 
van Ludwig von Beethoven be-
staande uit Scherzo, Adagio en 
Finale. En toen was het tijd voor 
het Dodoma ensemble, een mu-
ziekgezelschap van 12 jongeren 
dat op een ontroerende manier 
een aantal werken uitvoerde. 

Drankje 
De pauze was de overgang naar 
het gezellige gedeelte. Tijdens 
die muziekloze momenten was 
er voor de bezoekers de tijd om 
te genieten van een drankje wat 
geheel belangeloos ter beschik-
king was gesteld door drank– en 
wijnhandel ‘De Gevulde Flesch’ 
aan de Binnenweg. Na het nut-
tigen van die heerlijke versnape-
ringen was het tijd voor de 40-
koppige Teisterband. Met mak-
kelijk in het gehoor liggende 
melodieën kwam de stemming 

er al heel gauw in. En al heel 
gauw werden de stoelen aan 
de kant gezet om de  bezoe-
kers ruimte te geven een dans-
je te maken. Tijdens het optre-
den van het Dodoma ensemble 
was het Bert Steinman al gelukt 
de mensen aan het bewegen te 
zetten. Onder aanvoering van de 
humoristische Steinman werd er 
meegeklapt, gedraaid en han-
den boven het hoofd gebracht. 
Handelingen die tijdens het 
concert van de Teisterband nog 
vele malen werden herhaald. 
Een schitterend initiatief van de 
nestor van de Heemsteedse mu-
ziek in een mooie en sfeervolle 
omgeving die bovendien nog 
beschikte over een uitstekende 
akoestiek.  Zeker voor herhaling 
vatbaar.
Voor informatie over het project 
www.eotas.eu/’
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Fernande Daniëls–Laas is geboren in Heemstede. Zij heeft van 
1964 tot 1983 gewerkt als kunstschilderes in het Caraïbische 
Grenada. Ook exposeerde ze onder andere in New York en Ot-
tawa, Canada. Eind 1983 keerde zij terug naar Heemstede, waar 
ze in 1987 trouwde met kunstenaar Ger Daniëls. Fernandes werk 
is inmiddels geabstraheerd, aanvankelijk werkte ze in aquarel, 
daarna voornamelijk in acryl. Haar onderwerpen zijn de zee, gol-
vend water en beweging. 
Tijdens deze expositie staat de jazzmuziek centraal en speelt 
Fernande in haar werk met allerlei aanknopingspunten. Zo be-
speelt Vincent van Gogh de saxofoon, Picasso de trombone en 
slaat Kees Verwey op de trom. Naast beeldend kunstenaars wor-
den ook jazzmusici geportretteerd, zoals Ben Webster, Dizzy Gil-
lespie, Miles Davis, Charlie Parker en Coleman Hawkins.

Eerste expositie in 
vernieuwde raadhuis

Heemstede - Vanaf maan-
dag 14 april exposeert de 
Heemsteedse kunstena-
res Fernande Daniëls-Laas 
in de Raad/Burgerzaal van 
het Raadhuis. Deze eer-
ste expositie na de verbou-
wing van het raadhuis is tot 
en met 16 mei gedurende 
de openingstijden te be-
zichtigen. Wethouder Sjaak 
Struijf zal de tentoonstel-
ling vrijdag 11 april ope-
nen, om 16.00 uur.

Schilderij van Count Basie en 
Charlie Parker van Fernande 
Daniëls-Laas.

Voetjes van de vloer voor het goede doel

Concert Teisterband bij
tuincentrum Peter C. Nijssen

Harpiste Jet Sprenkels en 
Bert Steinman althobo, razend 
moeilijk.

Bert Steinman bedankt Peter 
en Ineke Nijssen voor gastvrij-
heid.

Meisje mishandeld 
door ruige man

Heemstede - Een 16-jarige 
Heemsteedse heeft aangifte 
gedaan van mishandeling. Het 
meisje fietste in de nacht van 
zaterdag op zondag rond 01.45 
uur op de Industrieweg. Daar 
sprong een man voor haar fiets 
die haar zonder enige aanlei-
ding een stomp in haar gezicht 
gaf. Het slachtoffer kwam ten 
val en liep letsel op aan haar ge-
zicht. Omdat er andere fietsers 
aankwamen ging de dader er 
vandoor. Het betreft een blanke 
man van ongeveer 40 jaar met 
een gespierd postuur, blond ste-
kelhaar en een ruig voorkomen. 
Hij droeg een kort, stoffen jack 
met een bontkraag. De politie is 
op zoek naar de verdachte.

Lenn Sanders’ Wandelclub (50+) 
gaat naar Leyduin

Heemstede - Samen wandelen: gezellig én goed voor de conditie! 
Iedere 2 weken organiseert Lenn Sanders voor Casca een wande-
ling met aandacht voor de natuur en cultuur. 
Dinsdag 15 april gaan de wandelaars door Leyduin wandelen. Het 
landgoed is natuurlijk prachtig omstreeks deze tijd. Verzamelen om 
10.30 uur op de parkeerplaats bij Leyduin aan het eind van de Man-
padslaan over de Leidsevaart. Aanmelden graag uiterlijk maandag 
14 april bij Casca: tel. 023 – 548 38 28.

Is China op tijd klaar voor 
de Olympische Spelen?
Heemstede – Amnesty Interna-
tional Heemstede voert zaterdag 
12 april actie omtrent China en 
het organiserren van de Olym-
pische Spelen. Dat gebeurt voor 
het pand van ING Bank op de 
Binnenweg, van 11 tot 15 uur.

Amnesty attendeert voorbijgan-
gers op de mensenrechten in 
het land waar dit jaar de Olym-
pische Spelen plaatsvinden. De 
actie voor betere rechten van 
Chinezen wordt onder de aan-
dacht gebracht door een drietal 
hoofdpunten.  Het eerste is vrij-
heid van pers en internet, pro-
motie en bescherming van men-
senrechtenverdedigers in Chi-
na is nummer twee en als der-
de wordt actie gevoerd voor af-
schaffing van de doodstraf.

Amnesty Heemstede wil Heem-
steders in de gelegenheid stel-
len hun  wens met betrekking 
tot bovenstaande te uiten. U 
kunt dit doen door een chinees 
stempel te zetten en uw wens te 
schrijven op een banier. Een in 

China veelgebruikte methode bij 
protestmarsen. Deze banieren 
voorzien van uw tekst, zullen ge-
bruikt gaan worden bij de her-
denking van  het bloedbad op 
het Plein van de Hemelse Vrede, 
op 4 juni.
Indien mogelijk gaan ze ook 
naar China.

Amnesty is niet voor een boycot 
van de Spelen.

Open Kloosterdag 13 april
Heemstede – Ruim zestig kloosters verspreid over heel Ne-
derland zetten zondag 13 april hun deuren open. Ook Zusters 
Augustinessen ‘Mariënheuvel’ in Heemstede, aan de Glipper-
dreef, neemt deel aan deze Open Dag. Met het initiatief willen 
de kloosterhofgemeenschappen laten zien hoe religieus leven in 
deze tijd wordt vormgegeven. Publiek is van harte welkom. In het 
klooster aan de Glipperdreef vindt om 10.00 uur een eucharis-
tieviering plaats, waarna een kop koffie gedronken kan worden. 
Er is een diapresentatie en de gelegenheid tot vragen stellen of 
in gesprek te gaan. Tevens is er een rondleiding. Datzelfde pro-
gramma, maar dan voorafgegaan door een gebedsdienst, begint 
om 14.00 uur. Koffie, diapresentatie en rondleiding staan ook 
op het middagprogramma dus. De dag duurt tot 16.00 uur. Op 
www.openkloosterdag.nl vindt u meer over de open dag.
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Kampioenschap Kon. HFC 
week uitgesteld

Fotobureau Fons.

Heemstede - Doordat EVC uit 
Edam afgelopen zondag drie 
punten pakte tegen het even-
eens hooggeplaatste Purme-
rend en de Kon. HFC geen 
moeite had met ZTS, bleef 
het verschil in punten tus-
sen HFC en EVC gelijk. The-
oretisch kan EVC nog op ge-
lijke hoogte komen met HFC, 
maar HFC heeft uit de ko-
mende drie duels genoeg 
aan één punt om zich kampi-
oen te noemen.

HFC kende tegen het onderaan-
staande ZTS een droomstart. Di-
rect na de aftrap kreeg HFC  een 
corner te nemen. De kort geno-
men corner werd op Bart Nelis 
gespeeld die de bal vervolgens 
droog tussen de keeper en de 
paal liet verdwijnen. Door grote 
personele problemen, zeven se-
lectiespelers van ZTS zijn in de 
loop van dit seizoen vertrokken, 
één geschorste en één gebles-
seerde doelman noopte de trai-
ner van ZTS te improviseren. Hij 
besloot de spits van het twee-
de elftal Saricam onder de lat 
te zetten. Hij keepte niet slecht 
maar bij het eerste HFC doel-
punt vergat hij de voorste paal 
te dekken, met voor ZTS verve-
lende gevolgen. 

HFC had een groot overwicht en 
kansen en kansjes deden zich 
voor. Ook ZTS kwam op momen-
ten gevaarlijk door, waarbij de 
verdediging van HFC er niet al-
tijd even solide uitzag. Een schot 
op het HFC doel werd aange-
raakt door Bart Nelis waardoor 
de bal onbereikbaar voor doel-
man van Rossum in het doel ver-
dween. Het antwoord van HFC 
volgde snel en in de 30st minuut 
was het Joost Cornelissen die 
na een knappe persoonlijke ac-
tie Pascal Averdijk in staat stel-
de de 2-1 te scoren.
Na een verre uittrap van de kee-
per verscheen een ZTS aan-
valler alleen voor doelman van 
Rossum, maar deze laatste wist 
tot tweemaal toe deze droom-
kans te voorkomen. Ook HFC 
verdediger Luyten kwam oog in 
oog met de ZTS doelman maar 
speelde de bal iets te ver voor 
zich uit zodat de doelman kon 
ingrijpen. Averdijk schoot vlak 
voor rust nog van één meter af-
stand op de benen van de doel-
man.

Na rust zette het spel zich voort 
zoals in de eerste periode. HFC 
was de betere ploeg en gaf min-
der kansen weg dan in de eerste 
periode. Met het afnemen van 

de krachten van TZS nam het 
aantal overtredingen toe. We-
sley Kamerbeek zag een actie 
eindigen met een bal juist over 
het doel en Joost Cornelissen 
schoot op de paal. Het wach-
ten was op een volgend doel-
punt van HFC, dit kwam al in 
minuut elf. In plaats van de bal 
over de zijlijn te laten lopen en 
in te gooien, speelde een ZTS 
middenvelder de bal terug op 
een verdediger. Hij deed dit veel 
te zacht waardoor Kamerbeek 
de bal kon oppikken en Aver-
dijk bediende, hij bracht op zijn 
beurt Joost Cornelissen in stel-
ling die de 1-3 liet aantekenen. 
Met een frommelgoal van Ha-
kan Bayram kwam ZTS weer 
even terug in de wedstrijd, maar 
niet lang daarna was het weer 
Cornelissen die met een prach-
tige boogbal de doelman van 
ZTS verschalkte. In de resteren-
de minuten lagen er nog kansen 
voor HFC op een vijfde of zelfs 
een zesde doelpunt maar Her-
nan Noorman en Wesley Ka-
merbeek misten net dat beetje 
geluk.
Volgende week kan HFC het 
kampioenschap definitief bin-
nenhalen tijdens de uitwedstrijd 
tegen IVV.
Eric van Westerloo

Het weer zat weer niet 
mee bij VEW!
Heemstede - Eindelijk leek 
het weer een normale voetbal- 
zaterdag te worden maar één 
regenbui van vrijdag op zater-
dag verpestte dat weer. In heel 
Heemstede werd er gevoet-
bald maar de VEW-velden la-
gen vol met plassen. De vereni-
ging hoopt dat daar nu eens iets 
aan gedaan wordt. Heimwee 
naar het oude complex aan de 
Ringvaartlaan begint de kop op 
te steken bij een aantal men-
sen.
Zaterdag 12 april wordt er wel 
gevoetbald.

De thuiswedstrijden
VEW-f3- DSS-f                    09.30 uur
VEW-f2- HBC-f                   10.30 uur
VEW-f1- BSM-f                   10.30 uur
VEW-e2- Waterloo-e           09.30 uur
VEW-d1- Concordia-d        10.30 uur
VEW-c1- BSM-c                12.00 uur
VEW-5- Hillegom-3       14.30 uur

De uitwedstrijden:
Concordia-e- VEW-e1        10.30 uur
DSS-e- VEW-e3                 09.45 uur
Zandvoort-f-VEW-f4        10.30 uur
Bl’daal-e- VEW-me       12.00 uur
AMVJ-5- VEW-4           11.30 uur
St’vogels-vet- VEW-vet    14.30 uur

Start honkbalseizoen 
RCH-Mediamonks

Heemstede - Zaterdag 12 april speelt het eerste Honkbalteam 
van RCH-Mediamonks aan de Ringvaartlaan in Heemstede de 
eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De eerste 
bal van het nieuwe seizoen zal om 14.00 uur geworpen worden 
door wethouder Struijf, waarna de wedstrijd tegen Neptunus uit 
Rotterdam zal aanvangen. Uiteraard is er ook aan de inwendige 
mens gedacht en zullen er op het sportpark diverse versnaperin-
gen te krijgen zijn. De sfeerverhogende muzikale omlijsting zal 
op deze dag ook zeker niet ontbreken.

Honkbal heren 1 heeft zich in het seizoen 2007 gemeten met 
de gevestigde orde van de landelijke Hoofdklasse. Als nieuwko-
mer op het hoogste niveau wisten ze zich met een recordaan-
tal overwinningen te handhaven. Komend seizoen zal heren 1 
dus weer op het hoogste niveau aantreden. November 2007 is 
de overschrijvingsperiode voor de hoofdklasse honkbal afgeslo-
ten en heeft RCH de selectie uit kunnen breiden met een aantal 
nieuwe, jonge talenten. Onder hen enkele Jong Oranje spelers 
maar ook enkele Tsjechische internationals zijn naar Heemstede 
gekomen om de gelederen versterken.

VEW-1 is al weken uitgespeeld 
en wacht op de nacompetitie. 
Trainer Wim van Marsbergen pro-
beert de spelers scherp te hou-
den door maar steeds te blijven 
trainen. Het kan nog wel veertien 
dagen tot drie weken duren voor 
het programma bekend is.

Verdere activiteiten
Vrijdag 11 april: klaverjassen in 
het clubhuis. Aanvang 20.00 uur
Woensdag  9, 16 en 23 april Stuif 
eens in trainingen bij VEW. Aan-
vang 15.30 uur. Zaterdag 24 
mei: Zeven tegen Zeven toer-
nooi voor Senioren. Info bij Wil-
lem Pannekoek 06 14119045 en 
Micha Pannekoek 06 43562842.
Vrijdag 30 mei t/m zondag 1 ju-
ni het VEW jeugdkamp. Opgeven 
bij de leiders of jeugdbestuur.

Familie Lammerse redt 
HBC G2 in Zeist
Heemstede - Soms zit je op 
vrijdagavond angstig naar het 
weerbericht te kijken. Wat zijn 
de vooruitzichten voor de vol-
gende ochtend? Zou de voet-
bal doorgaan? Dit was weer zo 
een avond. Alleen nu was de 
insteek iets anders. Nu zou het 
niet slecht uitkomen als de voet-
bal afgelast zou zijn. Ga maar 
na, maar liefst vier afzeggingen 
voor de zaterdag. Maar helaas, 
het voetbal gaat door. 
Hoewel incompleet reist HBC 
dus toch vroeg af naar Zeist. 
Daar aangekomen zien de spe-
lers de ‘voetbalfamilie’ Lammer-
se. Bij vijf  voetballende broers 
stopt de teller. En drie daarvan 
verschenen in Zeist. Natuurlijk 
Wesley. Dat is e vaste vliegende 
(of zwevende) tijger in het doel. 

En vandaag ook Jesse en Jordi. 
Eigenlijk jongere uitgaven van 
Wesley. Beiden spelend met een 
geweldige inzet. Jesse, als effie, 
verdedigend tussen al die grote 
tegenstanders alsof hij nooit an-
ders gedaan had. Jordi, als mi-
ni, met een nu al dodelijk schot. 
Geen wonder dat het tweede 
doelpunt van zijn voet afkwam. 
Mede daardoor droop Patria 
met een nederlaag van het veld. 
HBC droop alleen maar van de 
stevige regenbuien. En zo had 
HBC eindelijk weer eens een 
echte overwinning. Doelpunten 
van Sebastiaan, Rick, Davy en 
Jordi maakten een 3-7 uitslag. 
De aanknopingspunten, die vo-
rige week gezien waren, hebben 
effect gehad. 
Leo Holdorp

Gedupeerden kunnen aangifte doen

Jongen aangehouden
voor vernielingen

Heemstede – In de avond 
van zaterdag 5 april waren 
jongens op de Bronsteeweg 
bezig met het vernielen van 
autoruiten. Ze sloeggen er op 
met stokken. Agenten troffen 
in de buurt een groepje van 
vier jongens aan van wie er 
één een stok in zijn hand had. 
Deze jongen ging er hardlo-
pend vandoor maar één van 
de agenten was sneller en 
hield hem aan. De jongen 
bleek een 15-jarige Heemste-
denaar en op de stok die hij 
vasthad zaten lakresten. Hij 
is meegenomen naar het bu-
reau en daar ingesloten. Bij 
verhoren bekende hij uitein-

delijk verantwoordelijk te zijn 
voor een aantal  vernielingen 
aan auto’s. Hij had dit gedaan 
met drie vrienden, twee 15-
jarige Haarlemmers en een 
16-jarige jongen uit Cruqui-
us. Zij zullen ook worden ge-
hoord over hun aandeel in 
de vernielingen. De vernielin-
gen zijn gepleegd op de rou-
te die loopt vanaf de Leidse-
vaart, de Schouwtjesbrug, de 
Berkenrodestraat, Zomerlust-
straat, Wagenweg, Van Olden-
barneveltlaan, Emauslaan en 
Bronsteeweg. Het onderzoek 
wordt voortgezet. Gedupeer-
den worden verzocht aangifte 
te komen doen.
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HPC jeugd
Synchroonzwemsters

geslaagd voor hun diploma
Heemstede - Afgelopen zon-
dag hebben Jade van Kandelaar 
(9), Iris de Waard (12) en Nadia 
Kellouh (13), hun diploma ge-
haald. Jade en Iris gingen voor 
hun eerste diploma, de basis, en 
Nadia ging voor haar tweede, de 
zeilboot. Het was erg spannend 
voor de meisjes, je mag niet te-
veel fouten maken met de ver-
eiste oefeningen die ze moeten 
afleggen. 
Deelneemsters voor het eerste 
diploma moeten laten zien dat 
ze de basis van het synchroon-
zwemmen beheersen. Ze moe-
ten kunnen zwemmen, maar 
ook kunnen drijven zonder hun 
handen te gebruiken.  Een be-
langrijk onderdeel is het maat-
zwemmen. De zwemsters moe-
ten laten zien dat zij niet alleen 
netjes kunnen zwemmen, maar 
dat ze dat ook op de maat van 
de muziek kunnen.
Even ging het fout met een 

oefening van Jade. Zij gebruik-
te haar armen wat absoluut niet 
mocht. Maar na het perfect af-
leggen van de rest én wat troos-
tende woorden van haar trainer 
kwam het toch allemaal in orde.
Met Iris verliep het net zo goed, 
een aanstormend talent, ze is 
pas enkele maanden lid van 
HPC en mocht nu al haar eerste 
diploma zwemmen. Nadia  is al 
een stapje verder en ging voor 
haar tweede diploma, dat ging 
haar ook goed af. Bij de uitrei-
king van de diploma’s had Iris 50 
van de 51 te halen punten. Een 
topprestatie voor iemand die zo 
kort op synchroonzwemmen zit. 
Jade had 48 punten en Nadia 
49 wat ook zeer verdienstelijk is. 
HPC kan trots zijn op zulke ta-
lenten, maar er is nog een lange 
weg te gaan naar de top.
20 april is er een wedstrijd in 
Heemskerk. Publiek van harte 
welkom.

Zwemmen

ZV Noordwijkerhout 
wint HPC-Bokaal

Heemstede - De zwemwedstrijd om de HPC-Bokaal was nog 
nooit zo spannend geweest als dit jaar. Tijdens de gehele wed-
strijd gingen de ploegen van Zv Noordwijkerhout en het organi-
serende HPC-Heemstede gelijk op. De estafettes waren de win-
nende factor. Deze estafettes werden allen gewonnen door de 
Noordwijkerhouters en hierdoor mochten ze opnieuw de Bokaal 
voor een jaar in hun prijzenkast zetten. Rapido ’82 uit Haarlem 
werd op gepaste afstand derde en NVA/HHC eveneens uit Haar-
lem vierde. Bij HPC werden er maar liefst 68 persoonlijke records 
aangescherpt.  Anouk en Michael van Dam, Tim Walstock en Na-
dia du Fossé zwommen twee maal naar een gouden medaille. 
Goud was er ook voor Linda Abu El Hassan, Simone van Veen, 
David Windt en Ricardo Haverschmidt. Timo van der Veen mocht 
twee keer zilver om laten hangen. Voor Carmen Meijer, Gwyn Bird 
en David van Groen was er ook zilver. Terwijl Jeroen Braspen-
ning, Wessel Buijs en Mariska van Geldorp naar huis gingen met 
brons.  De grootste pechvogel was waarschijnlijk wel Jack Tromp 
die vierde werd op maar liefst 1 honderdste van een seconde.  De 
jongste generatie staat al te trappelen voor de podiumplaatsen. 
Nikita Vos, Koen Kaars Sijpesteijn, Wesley Bos en Sam van Groen 
haalde nu nog geen medaille omdat zij tegen ouderen zwemmers 
moesten, maar ze zwommen erg goed. Voor Nadine Dolfing was 
het haar eerste optreden en dat deed ze zeer verdienstelijk.

Nordic Walking bij GSV Heemstede
Heemstede – GSV start met nieuwe cursus-
sen Nordic Walking. Allereerst de zaterdagcur-
sus voor mensen met een beperking. Tegelijker-
tijd met deze cursus, die elke zaterdag om 12.00 
plaatsvindt (verzamelen bij GSV centrum) kun-
nen alle ex-cursisten die deze cursus op zater-
dag al hebben gedaan, mee gaan doen aan loop-
groep op hun niveau. Dit geldt ook voor mensen 
die reeds een cursus elders hebben gedaan.
Dit zal in beginsel steeds in Groenendaal zijn en 
de groep verzamelt eveneens om 12.00 uur in 
het GSV centrum.

Dan is er elke dinsdagochtend om 9.00 uur een 
loopgroep voor mensen met wat minder snel-
heid. Deze loopgroep is ook voor mensen die al 
eens een cursus elders hebben gedaan. Er wordt 
op verschillende locaties gelopen en het vertrek 
is vanaf het GSV centrum.
De meer gevorderde lopers kunnen terecht in 
de zaterdaggroep die om 8.00 uur vertrekt van-
af het GSV centrum. Ook hier wordt gelopen op 

verschillende locaties. Vanaf begin mei zal er bij 
voldoende aanmeldingen een loopgroep worden 
gevormd op dinsdagavond en die zal vanaf 19.45 
uur zijn in Groenendaal.
Alle loopgroepen staan onder begeleiding van 
een instructeur, die tijdens het lopen uw tech-
niek zal helpen verbeteren.

Nieuwe cursussen
Nu de zomertijd er weer is kan er ook in de 
avonduren gelopen worden. De eerste avond-
cursus start woensdagavond 16 april om 19.00 
uur vanaf het GSV centrum. Dit zal een versnel-
de cursus worden van 4 lessen van 2 uur, zo-
dat er na 4 weken meegelopen kan worden in 
een loopgroep. Bij voldoende belangstelling zal 
er ook weer een reguliere cursus zijn op donder-
dagmiddag om 13.30 uur. Dit gaat weer over 6 
lessen van 1 ½ uur. De eerste les is op 17 april. 

Informatie: René Reeuwijk, tel. 06-53582295 of 
023-8447496.

Heemstede - Zondag 13 april 
speelt de Jazz & Latin band 
van zangeres Yvonne Weijers 
uit Heemstede in Jazzcafé 
‘In den Uiver’.  Het optreden 
gaat van start om 17.00 uur 
en duurt tot 20.00 uur.

Ze spelen jazzsongs, bossano-
va’s, rumba, samba, bolero en 
ballads, gezongen in het Engels, 
Spaans of Braziliaans.
Een kleine greep uit het re-
pertoire: Night and day (Cole 
Porter), Yesterday is here (Tom 
Waits), Volveras (Gloria Este-
fan), No more blues (A.C.Jobim), 
Tema pra Jobim (Gerry 
Mulligan), This can’t be love 
(Rodgers & Hart), Cachaca 

Opening seizoen bij Ateliers 195 – 197
Heemstede - Zondag 13 april om 16.00 
uur  gaat het seizoen met  een aantal 
opmerkelijke kunstprojecten bij Ateliers 
195-197 aan de Glipperdreef van start. Een 
evenement met een bijzondere combina-
tie van beelden buiten, en binnen een ten-
toonstelling met foto’s en etsen en daar-
naast een concert met voordracht, zang en 
piano.

Conny Kuiperi en Yonna Frohwein, – beiden net 
afgestudeerd aan de Kunstacademie in Den 
Haag -,  kregen de opdracht werk(en) rond het 
thema Naturen te realiseren. 

Zij geven op hun eigen wijze d.m.v. typografie 
en sculptuur de bomen hun verloren gegane 
betekenis van bescherming, vertrouwdheid en 

schoonheid terug onder de titel Hou(d)t. Daarbij 
aansluitend met als titel Grassen worden etsen 
van Han van Hagen en foto’s van Leo Divendal 
getoond. Etsen met ragfijne grassen als mees-
terproef en foto’s waarbij gras als metafoor voor 
liggen en rusten wordt gekenmerkt.

Divendal maakte gedichten bij deze prenten 
die voorgedragen worden door zangeres Brigit-
te van Hagen. Tevens brengt zij een recitel van 
haar conservatorium-afstudeerwerk ten gehore 
begeleid door pianist Jan van Wijk.
Belangstellenden zijn van harte welkom. De toe-
gang is gratis en na afloop wordt een glas wijn 
geschonken.

Voor informatie: Willemijn Faber tel. 06-10583636, 
Jack Prins, tel. 06-53393903.

Optreden Yvonne Weijers Jazz & Latin
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Mecanica (Erasmo Carlos).
Yvonne Weijers en haar band 
treden op bij veel verschillende 
gelegenheden.
Tijdens festivals en andere eve-
nementen. Tijdens diners, re-

cepties of feesten. Maar net zo 
makkelijk bij mensen die thuis 
een gezellige borrel of een feest 
geven. Dat kan ook omdat ze te 
boeken zijn in diverse samen-
stellingen. Als kwintet (zang, pia-
no, contrabas, saxofoon, drums), 
als kwartet (zonder drums) of in 
akoestische bezetting, bijv. met 
gitaar.
In ‘In den Uiver’ spelen ze met de 
voltallige band: Leo Bouwmees-
ter speelt piano, Vincent Kuiper 
contrabas, Nout Ingen Housz 
drums en Ruud Eeuwen saxo-
foons.
In den Uiver vindt u aan de Ri-
viervischmarkt 13 in Haarlem.
Meer weten van deze band? Surf 
naar www.yvonneweijers.nl

Nieuwe voorzitter Raad van Kerken
Heemstede - Sinds begin april 2008 heeft de Raad van Kerken Heemstede een nieuwe 
voorzitter en secretaris. Voorzitter is geworden de heer J. van Voornveld te Heemstede 
en secretaris mevrouw C. Grimme te Lisse. Zij zijn in de plaats gekomen van  mevrouw E. 
M. Haselager en de heer N.J. Tieleman, die de Raad van Kerken Heemstede hebben ver-
laten.
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Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

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

•  Werkzaamheden 
Glipperdreef

•  Plannen voor 
Componistenwijk-
Zuid

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

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

Telefonische bereikbaarheid
In het vernieuwde raadhuis heeft de 

gemeente een nieuwe telefoon-

centrale in gebruik genomen. 

Door technische storingen 

zijn er helaas een aan-

tal momenten geweest 

waarop wij niet goed 

telefonisch bereikbaar 

waren. Wij betreuren dit 

zeer en bieden u hiervoor onze 

excuses aan. En wij bedan-

ken u voor het begrip dat 

u heeft getoond tijdens de 

contacten met onze medewerkers. 

Uiteraard doen wij er alles aan 

om deze storingen in de toe-

komst te voorkomen.

Nieuwe service: uw grof snoeihout afgevoerd via de ‘takkenronde’!

Het is lente! Hét seizoen om weer in de tuin te gaan werken. Onze ervaring leert dat 
juist in deze periode veel grof snoeihout als gft-afval wordt aangeboden. De groene 
rolemmer zit dan al snel vol.
Als nieuwe service introduceren de gemeente Heemstede en afvalbedrijf De Meerlanden 
daarom de zogenaamde ‘takkenronde’.

In de afvalkalender 2008 heeft u al kunnen 

lezen dat u twee keer per jaar, zonder een 
afspraak te maken, snoeihout/takken kunt 

aanbieden. De eerste inzamelronde voor 

grof snoeihout in 2008 vindt plaats in april. 

Het snoeihout wordt ingezameld in een week 

waarin ook uw gft-rolemmer wordt geleegd. 

De takken kunt u naast uw gft-rolemmer leg-

gen, op de voor u gebruikelijke aanbiedplaats.

Data ‘takkenronde’
De inzameldata van de takkenronde in april 

zijn:

- Maandag 14 april: wijk 1B

- Dinsdag 15 april: wijk 2B

- Donderdag 17 april: wijk 3B

- Maandag 21 april: wijk 1A

- Dinsdag 22 april: wijk 2A

- Donderdag 24 april: inzamelwijk 3A

De wijknummering vindt u terug op de kaart 

van uw afvalkalender en op de sticker van 

uw grijze rolemmer. Bij het aanbieden van 

snoeihout/takken vragen wij u rekening te 

houden met de volgende zaken:

- Bied alleen grof snoeihout aan (dus bij-

voorbeeld geen complete coniferen of 

stammen dikker dan 15 cm);

- Leg de takken voor 07.30 uur op de aan-

biedplaats van uw rolemmer. Let er hierbij 

op dat het verkeer geen hinder onder-

vindt van de takken;

- Bundel de takken met touw (niet met 

ijzerdraad of plastic);

- De bundel mag niet zwaarder zijn dan 

25 kilo (dit is door 1 persoon te tillen);

- Takken mogen niet langer zijn dan 1,50 

meter;

- Bied geen zakken met blad en klein snoei-

afval aan. Dit kan, zonder vuilniszak, in de 

gft-rolemmer.

Vanwege de verwerking is het belangrijk 

dat er tussen de takken geen ander afval 

aanwezig is. Tuinhekken, bielzen en schut-

tingen worden niet meegenomen. Dit kunt 

u, na het maken van een afspraak met 

De Meerlanden, aanbieden als grofvuil. U 

kunt hiervoor een afspraak maken met de 

afdeling Publieksinformatie van De Meer-

landen via telefoonnummer (0297) 38 17 17 

of via de website van de Meerlanden 

www.meerlanden.nl.

Expositie Fernande Daniëls-Laas 
in raadhuis Heemstede
Vanaf maandag 14 april 2008 
exposeert de Heemsteedse 
kunstenares Fernande Daniëls-
Laas in de Raad-/Burgerzaal 
van het raadhuis, Raadhuis-
plein 1. Deze eerste expositie 
na de verbouwing van het 
raadhuis is tot en met 16 mei 
gedurende de ope ningstijden 
te bezichtigen.

Fernande Daniëls-Laas, ge-

boren te Heemstede, heeft 

van 1964 tot 1983 gewerkt 

als kunstschilderes in het 

Caraïbische Grenada. Ook ex-

poseerde ze onder andere in 

New York, Ottawa en Canada. 

Eind 1983 keerde zij terug naar Heemstede, 

waar ze in 1987 trouwde met kunstenaar 

Ger Daniëls. Fernande’s werk is inmiddels 

geabstraheerd. Aanvankelijk werkte ze in 

aquarel, daarna voornamelijk in acryl. Haar 

onderwerpen zijn de zee, golvend water en 

beweging.

Tijdens deze expositie staat de jazzmuziek 

centraal en speelt Fernande in haar werk 

met allerlei aanknopingspunten. Zo bespeelt 

Vincent van Gogh de saxofoon, Picasso de 

trombone en slaat Kees Verwey op de trom. 

Naast beeldend kunstenaars worden ook 

jazzmusici geportretteerd, zoals Ben Webster, 

Dizzy Gillespie, Miles Davis, Charlie Parker 

en Coleman Hawkins.
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Zaterdag 12 april 2008: Landelijke compostdag
Gratis compost bij milieustraat aan Cruquiusweg
Op zaterdag 12 april kunnen inwoners van 
de gemeente Heemstede gratis 4 zakken 
compost ophalen bij de milieustraat aan 
de Cruquiusweg. Met deze actie bedan-
ken afvalbedrijf De Meerlanden en de 
gemeente Heemstede de inwoners voor 
hun inspanning groente-, fruit- en tuinafval 
(gft) en groenafval (zoals snoeihout, tak-
ken, gras) gescheiden aan te leveren. Dit 
organisch afval wordt door De Meer-
landen in Rijsenhout verwerkt tot com-
post. Inwoners krijgen het ingezamelde 
afval nu terug in de vorm van compost.

Op is op!
Op vertoon van hun legitimatie kunnen inwo-

ners van Heemstede op zaterdag 12 april bij 

de milieustraat gratis 4 zakken compost van 

20 liter liter ophalen. Sjaak Struijf, wethouder 

Milieu, reikt om 09.00 uur de eerste zakken 

compost uit. De milieustraat bevindt zich 

aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede en is 

op zaterdag geopend van 09.00-16.00 uur. 

Het is van groot belang om op tijd te 

komen, want op is op én het gaat om een 

éénmalige actie. Ook inwoners van een 

wijk, straat of fl at waar organisch afval niet 

gescheiden wordt ingezameld, kunnen 

compost ophalen.

Goed voor de tuin
Compost is een natuurlijke bodemverbete-

raar. Het stimuleert de groei van gewassen 

op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert 

de waterhuishouding en zorgt voor een na-

tuurlijke balans in de bodem. Compost is, 

gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle 

tuinplanten. Kijk voor het gebruiksvoor-

schrift van De Meerlanden-compost op 

www.meerlanden.nl.

Composteren beter voor het 
milieu én de portemonnee
Composteren is goed voor het milieu; orga-

nisch afval wordt nuttig hergebruikt. Boven-

dien draagt compost bij aan het vastleggen 

van CO2 in de bodem en helpt dus in de 

strijd tegen de opwarming van de aarde. 

Composteren bespaart ook geld omdat het 

een goedkope manier van afvalverwerking 

is, in veel gevallen zelfs meer dan de helft 

goedkoper dan het verbranden van rest-

afval. Kortom: genoeg reden om uw gft-afval 

goed gescheiden te blijven aanleveren!

Samenwerken aan Veiligheid en leefbaarheid: Centrum-Zuid
Bijeenkomst Centrum-Zuid 
op 23 april
Door van de kennis van de wijkbewoners 

gebruik te maken, kunnen we knelpunten 

in de wijk eerder signaleren en sneller op-

lossen. Daarom nodigen wij bewoners van 

het zuidelijk deel van het centrum van harte 

uit voor de bijeenkomst ‘Samenwerken aan 

veiligheid & leefbaarheid’ op woensdag 

23 april a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal 

van het raadhuis. Aanwezig op deze avond 

zijn medewerkers van de gemeente, de 

woningbouwvereniging, de brandweer en de 

politie zodat we met elkaar de knelpunten in 

uw wijk kunnen bespreken. De uitkomsten 

van deze avond worden gebruikt voor het 

opstellen van het actieplan.

Aanmelden en meer informatie
Wijkbewoners kunnen zich aanmelden voor 

deze bijeenkomst via de thuisbezorgde 

antwoordcoupon of via ons e-mailadres 

veiligheid@heemstede.nl.

Meer over dit project is te vinden op de web site 

www.heemstede.nl Nieuws Plan nen & pro-

jecten. Als u nog vragen heeft, kunt u bel len 

met Dick Nieuweboer via tel. (023) 548 57 45 

of mailen naar veiligheid@heemstede.nl.

Bij de wijkgerichte aanpak voor veiligheid en leefbaarheid is vanaf deze maand de 
wijk Centrum-Zuid aan de beurt. Dit is het zuidelijk deel van het centrum, zoals op de 
plattegrond is aangegeven. Inwoners van dit gebied worden van harte uitgenodigd 
voor een wijkbijeenkomst op 23 april. De wijkbewoners kunnen dan met ons meedenken 
over de juiste aanpak voor hun wijk op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Loket Heemstede 
in raadhuis, 
Raadhuisplein 1
Het Loket Heemstede – dé centrale plek 

waar u voor al uw vragen op het gebied 

van wonen, zorg en welzijn terecht kunt – 

is verhuisd naar het Raadhuisplein 1. Het 

Loket Heemstede was gevestigd aan de 

Blekersvaartweg 64 maar is nu onderdeel 

van het nieuwe raadhuis.

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, aan het Loket in het raadhuis 

wordt u verder geholpen.

U kunt iedere werkdag tussen 09.00 en 

12.00 uur zonder afspraak bij het Loket langs-

komen. Ook kunt u bellen om uw vraag te 

stellen via telefoonnummer (023) 548 30 40.

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

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

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

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

www.heemstede.nl

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

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

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

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

HeemstedeMail is de gratis berich-
ten service van de gemeente. Word 
abonnee via www.heemstede.nl 
en ontvang periodiek een e-mail-
bericht met nieuws op maat van 
de gemeente.

HeemstedeMail

24 uur per dag, 
7 dagen per 

week, 365 dagen 
per jaar

www.heemstede.nl
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Werkzaamheden Glipperdreef t.h.v. 
Belle van Zuylenlaan
De werkzaamheden aan de Glipperdreef 
ter hoogte van de Belle van Zuylenlaan 
zijn iets uitgelopen. Naar verwachting 
wordt het werk half april 2008 afgerond.

Bij de Glipperdreef nabij de aansluiting met 

de Belle van Zuylenlaan wordt de riolering 

vervangen en een verkeersdrempel aan-

gebracht. Tijdens de werkzaamheden is het 

betreffende weggedeelte van de Glipper-

dreef afgesloten. Omdat er maar één rijbaan 

beschikbaar blijft (van noord naar zuid), 

wordt het verkeer van beide kanten met 

verkeerslichten geregeld. De toegang tot 

de wijk via de Belle van Zuylenlaan is af-

gesloten. De fi etsers op de Glipperdreef 

worden via de Aletta Jacobslaan omgeleid 

door de Lizzy Ansinghlaan. De bushalte op 

de Glipperdreef aan de kant van de Belle 

van Zuylenlaan wordt tijdelijk verplaatst.
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Aanvragen bouwvergunning
2008.075  het plaatsen van een dakkapel op  - Rijnlaan 46

het achterdakvlak
2008.077  het weer- en winddicht maken van  - Manpadslaan 18

de carport
2008.078 het plaatsen van een zwembad - Bronsteeweg 1
2008.080  het plaatsen van een geluidsscherm  - Zandvoortselaan 24-26-28

t.b.v. terras

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2006.351  het bouwen van een woongebouw  - Herenweg 113

met 20 zorgappartementen voor cliënten 
van Stichting Philadelphia Zorg 

Aanvraag sloopvergunning
2008.907 het slopen van het pand ‘De Abri’ - Achterweg 5

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 4 april 2008)
2007.326  het plaatsen van een berging en een atelier - Valkenburgerlaan 41
2008.063 het wijzigen van de voorgevelpui - Zandvoortselaan 69
2008.071 het uitbreiden van een woonhuis - Rijnlaan 54
2008.072 het uitbreiden van een woonhuis - Borneostraat 62

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 2 april 2008)
2007.097  het plaatsen van veldverlichting  - Gemeentelijk Sportpark aan

(8 lichtmasten) en hekwerken t.b.v.    de Sportparklaan
hockyclub Alliance

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 4 april 2008)
2008.026  het uitbreiden en verbouwen van de  - Van der Waalslaan 37

R.K. Basisschool De Ark

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 7 april 2008)
2006.351  het bouwen van een woongebouw met  -Herenweg 113

20 zorgappartementen voor cliënten van 
Stichting Philadelphia Zorg

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Ontwerpbesluit monumentenvergunning
2007.235  het aanbrengen van een deur en een  - Hageveld 102

buitentrap in de kapel

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt vanaf 10-04-2008 
gedu rende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
aan het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Wanum van de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 55.

Bouwplannen

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2008.007 uitbreiden woonhuis en plaatsen dakopbouw - Von Brucken Focklaan 9 
2008.068  tijdelijk plaatsen (max. 2 jaar) van  - Nijverheidsweg, achter

7 containers t.b.v. verblijf van werklieden    nummer 3 (kadastraal 
bekend A 9985)

2008.080 het plaatsen van een geluidsscherm - Zandvoortselaan 24-26-28

De verzoeken en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 10-04-2008 gedurende 6 weken van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor 
nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de 
afde ling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Bestemmingsplan

Informatie over 
grote projecten?

www.heemstede.nl

Plannen voor Componistenwijk-Zuid
Inspraakavond op 22 april
In het najaar van 2008 wordt de riolering ver-

vangen in een deel van de Componistenwijk-

Zuid (Bernard Zweerslaan, Von Brucken Fock-

laan e.o.). Tevens wordt een bergbezinkleiding 

aan de Mozartkade aangelegd. Tegelijk met 

de rioleringswerken worden de Componis-

tenwijk-Zuid en de Franz Léharlaan 30 km-

gebied. Hiervoor komen er snelheidsrem-

mende voorzieningen. Ook worden maat-

regelen getroffen om de verkeersveiligheid 

op de Johan Wagenaarlaan te verhogen. 

Verder worden in enkele straten bomen 

vervangen.

Inspraak
De plannen liggen ter inzage in het raadhuis. 

Verder leest u meer hierover in Heemstede-

Nieuws van 16 april. Ook is er op dinsdag 

22 april van 19.30 tot 21.00 uur een inloop-

avond in de Burgerzaal van het raadhuis. 

Hier kunt u mondeling reageren op de 

plan nen. Uiteraard kunt u ook schriftelijk 

reageren. Tot uiterlijk woensdag 7 mei 

a.s. kunt u uw reactie sturen naar: 

Gemeente Heemstede, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede.

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het Service-

loket Begraafplaats. De dienstverlening aan 

nabestaanden is verbeterd doordat de infor-

matie te verkrijgen is via één loket. Als extra 

service is een overzichtelijke brochure uit-

gebracht over de algemene begraafplaats. 

De brochure is gratis te ver krijgen bij het 

Serviceloket op de begraafplaats, bij het 

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te 

downloaden vanaf www.heemstede.nl.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023) 

528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-

mail:begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zons-

opkomst tot zonsondergang.

Serviceloket 
Begraafplaats
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 

de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester en 

wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de 

gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 

termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-

houders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meer weten? 

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. 

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

Overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 

admini stratieve bepalingen inzake het wegverkeer, is toestemming gegeven het terrein 

voor het raadhuis, af te sluiten voor autoverkeer op vrijdag 23 mei 2008 i.v.m. een openings-

ceremonie met betrekking tot het vernieuwde raadhuis.

Op zaterdag 24 mei 2008 mag het parkeerterrein achter het raadhuis alsmede het terrein 

voor het raadhuis afgesloten worden voor autoverkeer i.v.m. diverse activiteiten in het kader 

van de nieuwe inwonersdag, kunst- en cultuur- en milieudag.

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

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

Afsluiting (parkeer)terrein raadhuis

- Het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op de Tooropkade nabij de 

ingang van het gebouw van de roeivereniging

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2008 zes weken ter inzage.

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 

niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 

een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, 

Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 

moeten griffierechten worden betaald.

Verkeersbesluit

Op 27 maart 2008 heeft het college van 

burgemeester en wethouder het inrichtings-

plan voor de buitenruimte van de bouwlocatie 

Spaarne Ziekenhuis ongewijzigd vastgesteld. 

Het plan is te zien op de website van de 

gemeente Heemstede. De werkzaamheden 

voor de aanleg van het plan zullen waar-

schijnlijk starten in 2010, na de bouw van de 

woningen. Voor meer informatie over het 

plan kunt u contact opnemen met mevrouw 

L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid, 

telefoon (023) 551 04 34.

Vastgesteld inrichtingsplan locatie Spaarne Ziekenhuis

Aan Café De Eerste Aanleg, Raadhuis-

straat 103 te Heemstede is overeenkomstig 

artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto 

artikel 34 van het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer, toestem-

ming gegeven, het parkeerterreintje aan de 

Kerklaan, gelegen achter genoemd café af te 

sluiten voor autoverkeer op zondag 20 april 

2008 en zondag 19 oktober 2008 i.v.m. te 

houden bokbierfi etstochten.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

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

Afsluiting parkeerterrein Kerklaan

Op 1 april 2008 heeft de burgemeester 

beslo ten, op grond van artikel 5.2.4. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een ver-

gunning te verlenen aan de Winkeliers-

vereniging Jan van Goyen voor het houden 

van een kunstmarkt in de Jan van Goyen-

straat op zondag 8 juni 2008 van 11.00 tot 

17.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer, toestemming gegeven het 

weggedeelte van de Jan van Goyenstraat 

tussen het J.M. Molenaerplein en het Van 

Ostadeplein op 8 juni 2008 van 09.00 tot 

18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.

In verband met het bovenstaande is door 

het college van burgemeester en wethou-

ders, op grond van artikel 8 van de Verorde-

ning Winkeltijden Heemstede, besloten zon-

dag 8 juni 2008 aan te wijzen als dag waarop 

de winkels voor het publiek in het deelgebied 

‘Winkelcentrum Jan van Goyenstraat’ open 

mogen zijn.

Indien u meer informatie wenst kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Algemene & 

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

Evenementen

Lenteconcert van Blaasorkest
Heemstede - Onder de titel 
Nieuwe Lente geven alle orkes-
ten van het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede het eerste con-
cert in 2008. Dat gebeurt op za-
terdag 19 april om 19.30 uur in 
de aula van College Hageveld.
Het Symfonisch Blaasorkest on-
der leiding van de nieuwe diri-
gent Bernd van Echelpoel speelt 
twee sessies. Voor de pauze wer-
ken van Antonin Dvorák, Johan 
de Meij en Jan van der Roost. Bij 
het werk van François Glorieux - 
‘Fantasy for Euphonium’ - zal de 
talentvolle Glenn van Looy sole-
ren op de tenortuba. Deze jonge 
Belg heeft al vele prijzen gewon-
nen met zijn spel. Na de pauze 
wordt een Keltisch programma 
gebracht. Daarin komt Glenn 
van Looy weer aan bod, maar er 
zijn ook solo’s van orkestleden te 
horen. Dirigent Lorenzo Papolo 
leidt zijn - nog steeds groeiende 

- Heemsteeds Jeugdorkest door 
pittige stukken van voornamelijk 
Ivo Kouwenhoven, met zelfs so-
lo’s op klarinet en slagwerk. 
Na afloop kunt u - eventueel on-
der het genot van een drankje - 
meeswingen met het ‘Herenor-
kest De Teisterband’. Onder lei-
ding van Bert Steinmann geeft 

Olympische Spelen in de Oudheid
Heemstede - Op dinsdagmiddag 15 april zal de laatste Trefpunt 
Heemstede dialezing van dit lezingenseizoen gepresenteerd wor-
den door mevrouw drs. D. de Wild met als onderwerp de Olympi-
sche Spelen in de Oudheid.
Er wordt een bezoek gebracht aan Olympia, het heiligdom waar 
meer dan 1000 jaar gestreden werd om een krans van olijftakken. 
Zelfs ruim 1500 jaar nadat de laatste oude Olympische Spelen ge-
houden werden zijn de verhalen erover nog steeds het beluisteren 
waard. Aanvang: 14.30 uur in zaal 1 van de Pinksterkerk, Camplaan 
18. Entree 2,50 euro.

Knutselclub

Poppenhuisje maken
Heemstede - Elke week kunnen kinderen knutselen bij de 
Knutselclub van Casca in het Honk. Lekker crea bea bezig zijn 
met papier, karton, wol, kralen e.d. Op woensdag 16 en 23 april 
gaan ze een poppenhuisje maken, met meubeltjes erin en pop-
jes en een huisdier. De kinderen graag van tevoren opgeven via 
telefoon 023 - 548 38 28 kies 1. De knutselclub is van 13.30-
15.15 uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer: 3,- euro.

dit illustere gezelschap een voor-
proefje van het programma, dat 
deze zomer op toernee in Praag 
gespeeld wordt.
Entree (inclusief pauzedrankje) 
bedraagt 12  euro voor volwas-
senen en 10 euro cjp / 65+; 6 eu-
ro voor kinderen t/m 12 jaar.
Kaarten aan de kassa voor aan-
vang concert. Kijk op www.sbo-
heemstede.nl 


