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Speeltuin draagt ‘Spieren voor Spieren’ warm hart toe

Paaskaarten

Truus en Louis van Gaal openen
nieuwe attractie in Linnaeushof
Bennebroek – Feestelijk belooft de opening van de nieuwe
attractie van Linnaeushof te zijn, op woensdag 15 april. Niemand minder dan Truus en Louis van Gaal, ambassadeurs van
Spieren voor Spieren, nemen de opening op zich. Het gaat om
een negen meter hoge toren.
Met de hulp van ambassadeurs
Truus en Louis van Gaal en topsporters zoals Pieter van de
Hoogenband, Frank en Ronald
de Boer zamelt Spieren voor
Spieren (www.spierenvoorspieren.nl geld in voor kinderen met
een spierziekte. Linnaeushof in
Bennebroek draagt de stichting een warm hart toe en gaat
ze komend seizoen actief steunen. In Europa’s grootste speeltuin verschijnt een nieuwe at-

tractie, een negen meter hoge
toren met uitzicht over het hele park. Bezoekers gaan aan de
voet van de toren in een stoeltje zitten en hijsen zich op eigen spierkracht naar boven. Onder het motto ‘Met Spieren voor
Spieren naar de top’ maakt Linnaeushof voor iedere bezoeker
die de top bereikt een bijdrage
over naar Stichting Spieren voor
Spieren.
Louis van Gaal zal 15 april te-

vens de naam van de nieuwe
attractie onthullen.
De nieuwe toren is slechts één
van de ruim 350 speeltoestellen en attracties in Linnaeushof.
Er zijn kabelbanen, een trampoline- en luchtkussencentrum,
waterfietsen, motorskelters, funny-wheels, hobbelfietsen, minigolfbanen en een superglijbaan. Spectaculair zijn het elf
meter hoge Piratennest, het Pioniersdorp en waterspeeltuin De
Oase.
Linnaeushof aan de Rijksstraatweg 4 te Bennebroek heeft ook
een website: www.linnaeushof.nl
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v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Dotters in en
langs de vijver

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

10%

korting
op àlle paaschocolade

(zie pag. 3)

nol Bertram

Heemstede – Het voorjaar is goed begonnen met zalige
temperaturen. Nu gaat het snel met het gewas. Knoppen aan
de bomen ‘poppen’ open, voorjaarsbloemen staan in volle
bloei en het is natuurlijk hoog tijd om de tuin in gereedheid
te brengen. Dat merken de tuincentra maar al te goed. De
meeste gaan dan ook lekker open op maandag 13 april,
Tweede Paasdag. Het mooie, heldere weer van de afgelopen week leende zich prima voor het fotograferen van de
ontluikende lente. Meestal denk je dan aan tulpen of andere bollen. Maar de gele dotters, hier mooi gefotografeerd door Corrien Visser uit Heemstede, verdienen zeer
zeker een plaat(s)je op de voorpagina van de Heemsteder.
Dotters, behorend tot de Ranonkelfamilie, bloeien langs
en in de vijver, schrijft Corrien in haar mailtje.

Wij doen ook onderhoud en
reparaties van ieder merk.
APK E27.95 incl.
Klein onderhoud E99.00 incl.

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809
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BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

Po d i u m O u d e S lot
Dinsdag 21 april 2009 20:15 uur 17,50 /  15,-

Schubert

VAN SCHAGEN
automobielbedrijf

Achterweg 38• 2103 SX Heemstede
Tel 023-5478578 • Fax 023-5472005
E-mail: info@autovanschagen.nl
www.autovanschagen.nl

Escher Trio

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan
Heemstede

m.m.v. Clemens van Feen en Esther Apituley
www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26
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Lancelot

Verschijnt woensdag

Speelplaats officieel geopend
Heemstede - De speelplaats op
de hoek Overboslaan/ Bronsteeweg is vorig jaar opnieuw ingericht en wordt woensdag 15 april
officieel geopend. Om 15.00 uur
zal wethouder Sjaak Struijf de

vernieuwde speelplaats opnieuw
in gebruik nemen. Voor kinderen
is tijdens deze openingsactiviteit
ook een rol weggelegd. Zij zijn
per brief door de gemeente uitgenodigd.

INGEZONDEN

Nu eens een compliment
voor de gemeente

Dier van de week

Lancelot is weer een geval apart.
Hij is bij ons binnen gekomen als
verwilderde kater. Hij moest nog
gecastreerd worden en hij was
totaal niet te benaderen. Nadat
hij helemaal gecheckt was door
de arts en natuurlijk gecastreerd
was, kon hij lekker loslopen op
de plaatsingsafdeling tussen de
andere katten. Vaak zat hij hele dagen verstopt in de krabpaal
en kwam er alleen uit als iedereen weg was, als de kust veilig was. Toen ineens lag hij bovenop de krabpaal en sindsdien
gaat het supergoed met hem.
Eerst met grote ogen alles bekijken en snel wegrennen als het
hem te veel werd. Daarna bleef
hij zelfs zitten en nu kunnen we
hem lekker aaien en kroelen en
hij heeft vorige week zelfs zijn
eerste borstelbeurt al achter de
rug! Lancelot heeft het licht ge-

zien, kunnen we nu concluderen.
Waarschijnlijk gaat het vanaf nu
af alleen nog maar beter en misschien zit hij over een paar weken wel op schoot. We kunnen
niet in de toekomst kijken, maar
we hebben goeie hoop. Op dit
moment plaatsen we hem niet
bij kinderen, want de kans dat
hij dan weer wegkruipt in een
hoekje, is dan vrij groot. Andere katten is geen probleem en
als hij gewend is, gaat hij graag
naar buiten.
Wie geeft deze schat een kans?
Kom kijken in het asiel in de
Keesomstraat 5, open van maandag tot en met zaterdag tussen
11.00 en 16.00, tel 023-5713888
of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

Heemstede - Graag wil ik de mensen van de afdeling groen in
Heemstede eens bedanken voor de prachtige bloemenbermen.
Als iets niet goed is mopperen we, maar we moeten ook eens een
compliment kunnen geven als iets wèl goed is.
Marisca van der Eem
(www.fluweelbloem.nl)

Eerst woorden, daarna schoppen
Heemstede - De politie heeft
woensdag 1 april rond 18.00 uur
een 46-jarige inwoner van Heemstede aangehouden, omdat hij
zijn buurman had geschopt. Een

al lang lopende ruzie escaleerde in een woordenwisseling en
uiteindelijk in het schoppen. De
politie maakte proces-verbaal
op.

Vervangende dagen afvalinzameling
Heemstede - Op tweede Paasdag, maandag 13 april, zamelt
De Meerlanden geen afval in in
de gemeente Heemstede. Ook
is deze dag de milieustraat gesloten. Dit heeft gevolgen voor
de afvalinzameling in een aantal wijken in de gemeente. Op
onderstaande, vervangende da-

WINKELCENTRUM HEEMSTEDE PRESENTEERT:

ZATERDAG 11 APRIL

Ga mee op toer met de PAAS EXPRESS!

Dit elektrische treintje met toeters & bellen en de Paashaas achter
het stuur rijdt vanaf 12.00 uur door winkelcentrum Heemstede.
In een CIRCUStent bij de HEMA kunnen de kinderen zich
prachtig laten omtoveren tot hun lievelingsdier. Na alle pret nog
even genieten van een zakje popcorn, aangeboden door de
winkeliersvereniging Heemstede!

Kijk ook eens op onze vernieuwde website:
www.wch.nl

Veel exclusieve
speciaalzaken

BINNENWEG – RAADHUISSTRAAT

van 1930

gen zamelt De Meerlanden het
huisvuil of gft-afval in deze wijken in:
Wijk 1a: restafval op 10 april
Wijk 1b: gft-afval op 10 april
Meer informatie staat op de afvalkalender die eind 2008 huisaan-huis verspreid is.

Fietstocht door
‘de bollen’
Bennebroek - Om het nieuwe fietsseizoen in te luiden heeft Welzijn Bloemendaal locatie Bennebroek voor
dinsdag 14 april een prachtige Bollenroute voor fietsliefhebbers uitgezet.
De tocht is 30 tot circa 35 kilometer lang en er is onderweg voldoende tijd ingepland
voor een gezellige koffiestop.
Het is ieder jaar in de maand
april weer enorm genieten
van de ontluikende bollenvelden. Verzamelen voor het
gemeentehuis aan de Bennebroekerlaan 5. Het vertrek is om 10.00 uur. U kunt
via www.buienrader.nl checken hoe het weer wordt of
naar het SWOB-kantoor bellen voor meer informatie. Dat
is open van 9.00 tot 11.30 uur.
Opgave van te voren is wenselijk. Tel. 584 53 00.
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Maatschappelijke stage voor 210 Hageveldleerlingen

‘Heb je even voor mij?’
Heemstede - Van 23 maart
tot 4 april volgden alle vierdeklassers van College Hageveld gedurende 30 uur
een maatschappelijke stage. In plaats van de lessen op
school gingen ze aan de slag
als vrijwilliger bij een nonprofit organisatie. Ter stimulering van het vrijwilligerswerk en om jongeren te laten
proeven wat vrijwilligerswerk
inhoudt, is deze stage vanaf
2011 een verplicht onderdeel
in het voortgezet onderwijs.
Leerlingen van de Heemsteedse Vwo-school namen
alvast een voorproefje en zetten zich in voor het goede
doel, gebruikmakend van hun
interesses en talenten.
De vijf muzikanten van Hageveld weten hoe ze een zaal plat
kunnen krijgen. Met ‘Heb je
even voor mij’ van Brabants trots
Frans Bauer krijgen ze bij zorgcentrum Overbos zelfs de rollators aan de polonaise.
Tim, Arnoud, Diederick, Thijs en
David (allen 15 of 16) vormen tijdens de stageweek een muzikale groep die langs drie verzorgingscentra in de regio toert om
de bewoners een leuke middag
te bezorgen. ”Wij bespelen een
instrument, klarinet en gitaar en
houden van zingen. Verder kennen we elkaar, omdat we in dezelfde klas zitten”, aldus Diederick. Prima redenen om voor deze stage te kiezen. Veel scholieren hebben nog niet eerder vrijwilligerswerk gedaan. Dat ze zelf
een keuze mochten maken uit
het aanbod verhoogt de kans op
een geslaagde stage voor zowel
de scholieren als de instellingen
waar ze terecht komen.
Het gelegenheidskwintet heeft
eerder in de week opgetreden
bij St. Jacob in de Hout en de
Houttuinen. Ze hebben zelf het
programma samengesteld. Arnoud: “Daarbij moeten we natuurlijk rekening houden met de
leeftijd van ons publiek, dus veel
evergreens als ‘My Bonny is over
the Ocean’ afgewisseld met een
stukje klassieke muziek. Maar
we zingen ook eigentijdse popsongs en die worden ook gewaardeerd. We vinden het leuk
dat mensen die onze opa’s en
oma’s zouden kunnen zijn zitten
te genieten.”
De Hagevelders komen niet alleen muziek maken, maar hebben ook een spelletjesmiddag georganiseerd. Ze helpen
bij het ophalen van de bewoners uit hun appartementen en
drinken gezamenlijk koffie. David: “We moesten wennen aan
de bewoners van de Houttuinen,
want daar wonen veel dementerende ouderen. Het was soms
moeilijk om contact te maken. Er
werd tijdens het optreden hardop gepraat, maar het was toch
heel leuk.”

INGEZONDEN

Delegatie uit Heemstede
bezoekt EU-parlement

Heemstede – Op donderdag
2 april bracht een groep van 48
personen een werkbezoek aan
het Europees Parlement (EP).
De delegatie bestond uit leden
van NVVH-Vrouwennetwerk en
de Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap. Speciale gasten waren mevrouw
Caroline Kruseman, 2e secretaris van de Heemsteedse Kunstkring en haar echtgenoot.
In Brussel werd de groep uit
Heemstede en omgeving ontvangen door mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, lid van
het EP binnen de VVD-Eurofractie. Op vlotte en charmante wijze gaf zij uitleg over haar
werkzaamheden. Die ochtend
had het Europese Parlement ingestemd met het voorstel om
discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, handicap, leeftijd en religie ook buiten de arbeidsmarkt te verbieden, zoals
in de sectoren gezondheidszorg
en onderwijs. De EU bestaat nu
uit 27 lidstaten met meer dan
700 gekozen leden. Nederland
telt 27 afgevaardigden op een
totaal van 785 leden.
Mevrouw Plasschaert, die we
bij binnenkomst voor een representatieve voorlichtster aanzagen, is al op 31-jarige leeftijd in het parlement gekozen.
Door de week bivakkeert zij in
de metropool Brussel en het
weekend thuis bij haar gezin in
Nederhorst den Berg. Vele vragen werden vlot beantwoord,
o.a. over de verschillen binnen
de Europese landen, afhankelijk van de bevoegdheden van
de nationale parlementen en
wat aan wetgeving aan het Europees Parlement is voorbehouden, zoals zaken van veiligheid, milieu, economie, men-

senrechten en transport. Op 4
juni aanstaande vinden wederom verkiezingen plaats voor
het E.P.
Na een korte rondgang door
het gebouw volgde een bezoek aan de publieke tribune
om een voltallige zitting bij te
wonen. In een enorme zaal met
aan weerszijden de tolken voor
elke taal in een apart kamertje achter glas. We vielen met
de neus in de boter omdat oud
president Bill Clinton als voorzitter van de William J. Clinton Foundation een toespraak
hield over de gevolgen van de
kredietcrisis voor de arme landen. Zijn komst betekende dat
de Amerikaanse veiligheidsdienst geen risico nam en alle
handbagage tijdelijk afgegeven moest worden.
Hierna was nog gelegenheid
om de hoogtepunten van de
Belgische hoofdstad te bezoeken, zoals de Grote Markt en
Manneken Pis. Het was zonnig weer en velen gebruikten
de avondmaaltijd dan ook op
een terrasje.
Vervolgens werd met chauffeur
Pieter Korver in een luxe touringcar van Jan de Wit de terugreis naar Heemstede aanvaard. Een ervaring rijker waren alle deelnemers vol lof over
de wijze waarop de reisleidster
mevrouw Elisabeth Grolmanvan ’t Net, voorzitter van het
Vrouwennetwerk Haarlem en
omstreken, al voor de zevende
maal deze reis had georganiseerd. Verheugd over haar binnenkort eerste AOW-uitkering
had zij het te ontvangen bedrag al uitgegeven aan een cadeautje als aandenken aan de
excursie voor alle deelnemers.
Hans Krol

Lezing bij Casca

Schilderijen doorgelicht
Roos de Jong (15) liep stage bij de manege van de Cruquiushoeve,
de instelling voor mensen met epilepsie en meervoudige handicaps.
Patricia Starrenburg, hoofd afdeling welzijn van Overbos en St
Jacob in de Hout is vol lof: “Ik
had het niet gedurfd op die leeftijd. Ze hebben het goed opgepakt en zelfs speciaal voor het
optreden een net overhemd
aangetrokken.”
Voordat de middag wordt afgesloten zetten de jongens het gevoelige ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld in en natuurlijk de uitsmijter ‘Heb je even voor mij?’,

vanwege het overweldigende
succes. “U was het beste publiek
van deze week”, roept Thijs geroutineerd door de microfoon.
Prompt krijgen de jongens een
drankje aangeboden van een
van de bewoonsters. Zij is fan
geworden. Tim: “Wij hebben wel
respect gekregen voor mensen
die vrijwilligerswerk doen. Ik zou
hier best een keer per maand of
zo willen optreden.”
Mirjam Goossens

Heemstede - Een kunsthistoricus kijkt naar een schilderij met
het blote oog. Maar met natuurwetenschappelijk
onderzoek
heeft het vak kunstgeschiedenis zich ontwikkeld van kennerschap tot wetenschap.
Een schilderij is meer dan een
voorstelling, het is tegelijkertijd ook een houten plank of een
doek met verf. Wat kan je daar
met het blote oog aan ontdekken? Hoe kijkt een kunsthistoricus en wat heeft het wetenschappelijk onderzoek van schilderijen toegevoegd aan de traditionele methoden van kunsthistorisch onderzoek?
Voor restauratie en onderhoud
kan met behulp van infrarood
en röntgen de houten plank of
het linnen doek met verf worden

doorgelicht. Drs. Liselot de Jong
geeft u vanuit haar eigen ervaring als voormalig conservator
van het Bonnefantenmuseum in
Maastricht een kijkje achter de
schermen. Dit museum beschikt
over een uitzonderlijke verzameling 14e, 15e en 16e eeuwse Italiaanse schilderijen, die door
prof. Henk van Os voor het eerst
wetenschappelijk zijn onderzocht.
Deze interessante lezing van
Drs. Liselot de Jong is op donderdag 16 april om 20.00 uur bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Entree: 6,00 euro.
Aanmelden kan bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen van 9 – 12 uur, tel: 023- 548
38 28 kies 1.
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Nieuwe ‘postkantoren’ bij
Primera en Dekamarkt een feit
Heemstede - TNT Post breidt haar dienstverlening in Heemstede uit met de opening van twee nieuwe TNT Postkantoren.
Klanten kunnen hier sinds 3 april jl. terecht voor het wereldwijd versturen van brieven, pakketten en aangetekende post.
De nieuwe TNT Postkantoren
zijn gevestigd op locaties:
• Primera de Pijp aan de Raadhuisstraat 30 en
• Dekamarkt Binnenweg aan de
Binnenweg 16.

Volop voorjaar bij
Tuincentrum De Oosteinde
Hillegom – Bij het goed gesorteerde tuincentrum De Oosteinde in Hillegom, op de grens
van Bennebroek, is het voorjaar volop aanwezig. Vrolijke
kleuren komen je tegemoet bij
binnenkomst van het tuincentrum waar je op dit ogenblik een
groot aanbod voorjaarsplanten
aan treft. Violen in allerlei kleuren – moeilijk kiezen! – vragen
om een mooi plekje in uw tuin of
terraspot. Maar uiteraard zijn er
nog veel meer soorten tuinplanten waarmee u echt de lente
thuis haalt! Het is nu de tijd om
plantjes en struiken voor uw tuin
uit te kiezen. Wilt u goed advies
over het planten of inrichten van

uw tuin, schroom niet de medewerkers van De Oosteinde te
raadplegen. Uiteraard hebben
zij alle vakkennis in huis om u te
adviseren. Wist u ook dat u hier
prima terecht kunt voor diverse soorten sierbestrating? Dat
is natuurlijk nog niet alles want
hoe u de tuin, balkon of terras
ook wilt inrichten, het kan bijna
niet anders dat u slaagt bij De
Oosteinde. Meubelen, vijvers,
tuinverlichting en tuindecoraties
naar de laatste trends. Bovendien zijn er erg leuke sfeerartikelen voor in huis, tuingereedschap, dierenvoeding en –artikelen en uiteraard kamerplanten. Snijbloemen zijn er ook, dus

Klanten kunnen niet meer terecht bij het hoofdpostkantoor
aan de Binnenweg 209.
Daarnaast zijn er ook 11 postzegelverkooppunten in Heemstede. Kijk op www.tntpost.nl voor
die adressen.
Met de opening van de nieuwe
TNT Postkantoren, speelt TNT
Post in op de behoefte van de
consument. Die heeft aangegeven postzaken bij voorkeur te
regelen op toegankelijk locaties,

met ruime openingstijden en op
plekken waar ze dagelijks komt.
In maart 2008 kondigden ING
en TNT Post aan om hun gezamenlijke dienstverlening in de
hoofdpostkantoren te verplaatsen naar eigen TNT Post en ING
locaties. De dienstverlening van
de 250 hoofdpostkantoren komt
de komende 5 jaar te vervallen.
Het hoofdpostkantoor in Heemstede is een van deze 250 locaties.
TNT Post breidt haar netwerk de
komende jaren uit met 750 extra
verkooppunten. In totaal heeft
TNT Post dan 2.600 TNT Postkantoren in winkels. Daarnaast
kan de consument op 6.800 locaties postzegels kopen.

komt u natuurlijk niet thuis zonder ‘bloemetje’ mee te nemen.
Aankomend weekend heet Tuincentrum De Oosteinde u ook op
maandag 13 april, Tweede Paasdag, van harte welkom. Tussen 10 en 17 uur kunt u heerlijk struinen, kijken, bewonderen en kopen. De Oosteinde Hillegom vindt u aan de Zandlaan
22. In verband met Goede Vrijdag, 10 april, is er geen koopavond op die vrijdag. De Oosteinde heeft ook een vestiging in
Vijfhuizen en die vindt u aan de
Schipholweg 1088. Kijkt u ook
op de website www.deoosteinde.nl voor het laatste nieuws.

Paasshow dit weekeinde

Vrolijke lentedrukte bij
Jachthaven Poelgeest!
Regio - Met het mooie weer van
begin april is de voorjaardrukte goed losgebarsten bij Jachthaven Poelgeest in Oegstgeest.
Ruim 300 boten komen weer uit
de stallingloods en kiezen na de
jaarlijkse poetsbeurt weer het
ruime sop.
Na de succesvol verlopen Hiswa
is het ook in de ruime showroom
al weer gezellig druk. De volledige range Antaris sloepen is er in
allerlei uitvoeringen te bezichtigen. De boten van deze oer-Hollandse sloepenbouwer staan al
20 jaar garant voor veel vaarplezier en weinig onderhoud.
Ook deze winter heeft de samenwerking tussen Antaris en
Poelgeest weer geresulteerd in
een aantal opzienbarende primeurs. In totaal zijn er vier nieuwe innovatieve modellen uit de
koker gekomen waarmee het
marktleiderschap van Antaris en
Poelgeest ook in 2009 bevestigd
zal worden.
Op de Paasshow dit weekeinde zullen de nieuwe RB 24 en
27 vooral hoge ogen gooien. De

Regenboog 24 is zeer vernuftig
ingedeeld met als resultaat twee
riante zonnedekken en ruim voldoende zit- en bergruimte. Het
strakke uiterlijk van de RB 24 en
de uitstekende vaareigenschappen hebben al geresulteerd in
diverse verkopen dus ook deze Antarissen zullen de Kagerplassen dit jaar weer wat mooier maken.
Jammergenoeg nog niet op de
Paasshow te zien maar wel vlak
daarna is de nieuwe Connery
25. Met dit model wordt er een
volledig nieuwe productlijn opgezet. Deze luxe tender wordt
gebouwd volgens de vertrouwde Antaris maatstaven; kwaliteit, functionaliteit, onderhoudsvriendelijk en met uitstekende
vaareigenschappen.
Een bezoek aan de showroom
van Poelgeest is dus zeker de
moeite waard, in het voorseizoen
is deze zeven dagen per week
geopend. Jachthaven Poelgeest
B.V., Hugo de Vrieslaan 1
Oegstgeest. Tel. 071 – 5 176 176.
Meer info: www.poelgeest.nl
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Lezing
Pascal Mercier

Culturele Kring Bennebroek

Dialezing paleis ‘Het Loo’,
tuinen en bewoners
Bennebroek – De heer Jongbloed houdt dinsdag 14 april
een dialezing in ’t Trefpunt aan
de Akonietenlaan 1 in Bennebroek. De avond gaat van start
om 19.30 uur. De geschiedenis van paleis Het Loo in Apeldoorn is nauw verweven met de
Nederlandse geschiedenis van
de afgelopen vier eeuwen. Bijna alle stadhouders en koningen
hadden een bijzondere band met
Het Loo. Stadhouder Willem III
trok zich er terug voor de jacht
na het drukke hofleven in Den
Haag en Londen. Zijn kleinzoon

liet er zijn persoonlijke dierentuin
uit Den Haag naartoe overbrengen, Koning Willem III zwom er
graag in de waterbekkens achter het paleis en zijn dochter Wilhelmina heeft haar hele leven
een grote verbondenheid met
haar ‘witte paleis’ gehad en is er,
evenals haar vader, gestorven.
Alle bewoners hebben in de loop
der jaren hun stempel op het gebouw en de tuinen gedrukt. Veel
is hiervan nog te zien. Geen lid?
Ook dan bent u van harte welkom. De vergoeding is dan 5,00
euro (pas 65+ 4,00 euro).

Voorstelling Oude Slot

Hortense De vergeten
koningin van Holland

Het Escher Trio in Oude Slot

Heemstede - Het culturele seizoen 2008/2009 van het Podium
Oude Slot wordt op dins-dag 21
april afgesloten met een optreden van het succesvolle Escher
Trio. Het trio be-staat uit Jeroen
Bal, piano, Sonja van Beek, viool en Johan van Iersel, cello. Zij
brengen een aan Schubert gewijd programma met het pianotrio op 100. Na de pauze zullen
bas-sist Clemens van Feen en
altvioliste Esther Apituley zich bij
hen voegen om het hartveroverende Forellenkwintet uit te voeren. In de veertien jaar van samenspel hebben Jeroen, Sonja en Johan blijk gegeven van
een diepe verwantschap en grote passie voor het genre pianotrio. Dit vertaalt zich in een grote
muzikale ervaring, die inmiddels
heeft geleid tot een repertoire
van meer dan 50 pianotrio’s. Imponerend samenspel, energieke
speelstijl, grote individuele mu-

zikale kwaliteiten en een gedurfde programmering zijn waarderingen die het Escher Trio, opgericht in 1994, sindsdien veelvuldig zijn toegevallen. Dankzij deze kwaliteiten heeft het Escher Trio een prominente plaats
verworven op nationale en internationale podia. De volle zalen bij hun optredens tonen iedere keer weer dat zij een groot
en breed publiek aan zich weten
te binden. Een waardig slot van
een mooi seizoen. Na het concert wordt in de foyer een glas
wijn geschonken die wordt aangeboden door de Vrienden van
het Podium Oude Slot.
Dinsdag 21 april om 20.15 uur
in Het Oude Slot, ingang aan de
Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 17,50 euro/ 15,00 euro. Reserveren kaarten 06-13133626
of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig aan de zaal.

‘De Toverhoed’ in poppentheater
Heemstede - Op donderdag 16
april, extra voorstelling en tevens
vriendenvoorstelling van het Podium Oude Slot. Theatermaker
Thera Coppens vertelt over het
leven van Hortense de vergeten
koningin van Holland. Hortense
was de dochter van een keizerin,
de vrouw van een koning en de
moeder van een keizer. In 1806
werd Hortense de Beauharnais
(1783-1837) als eerste koningin
van Holland met haar man Koning Lodewijk en de beide prinsjes feestelijk ingehaald op het
Binnenhof in Den Haag. Vier jaar
later hield het Koninkrijk Holland op te bestaan. Napoleon
lijfde het land in bij het keizerrijk Frankrijk. Enkele jaren later
werd Napoleon verbannen en
moest Hortense met haar kinderen naar het buitenland vluchten
waar ze de rest van haar leven

Paasdienst

in ballingschap doorbracht. Haar
leven was een aaneenschakeling
van avonturen. Koningin Hortense had zich liever geheel willen
wijden aan haar grote passies:
zingen, componeren en schilderen. Thera Coppens is naast theatermaker auteur van veel historische werken. Ze schreef het
boek ‘Hortense de vergeten koningin van Holland’. Zangeres en
pianiste Paula Bär-Giese zingt
en speelt deze avond de prachtige romances die La Reine de
Hollande in haar Album Artistique publiceerde.
Donderdag 16 april om 20.15
uur in Het Oude Slot, ingang aan
de Ringvaartlaan, Heemstede.
Toegang: 17,50 euro / Vrienden
gratis. Reserveren kaarten 0613133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig aan
de zaal.

de Postlaan 16 in Heemstede een kerkdienst gehouden.
Heemstede – Op zondag 12 Deze wordt voorgegaan door
april, Eerste Paasdag, wordt ds Schlette en begint om 10.30
in ‘de Kleine Vermaning’ aan uur.

Regio - Anton kan niets.
Niet lopen op een bal.
Niet springen op een wip.
En fietsen kan hij ook al niet.
Maar zou hij kunnen toveren
met die mooie, rode toverhoed?

Dichtstorten

Deze
poppentheatervoorstelling van poppentheater Dubbele Jan is geïnspireerd op het
prentenboek ‘Anton kan toveren’ van Ole Könnecke, het peutervoorleesboek van 2009. Het
is een voorstelling met veel muziek voor peuters van 3 t/m 6 jaar.
Te zien 11 en 12 april bij Poppentheater de Zilveren Maan in de
Aardappelkelder op het Landgoed Elswout te Overveen.
Info en reserveren via mobiel:
06-22946290.
www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Armband maken
Heemstede - Houd jij wel van
sieraden of doe je ze graag cadeau? Bij de Woensdagmiddagclub in het Honk gaan de kinderen op woensdag 15 april een
mooie armband maken van kleurige kralen. Kinderen die niet zo
van knutselen houden kunnen
ook meedoen met een bordspel

Heemstede – Dinsdag 14 april
geeft Pascal Mercier een lezing
in Het Oude Slot. Pascal Mercier
(Bern, 23 juni 1944) is Zwitsers
filosoof en schrijver van romans.
In 2006 brak hij in Nederland
door met Nachttrein naar Lissabon. Ook schreef hij de romans
Perlmann’s zwijgen en De pianostemmer, die later in Nederland
zijn gepubliceerd
In februari verscheen zijn meest
recente roman Lea. Deze roman
gaat over de vervreemding tussen mensen onderling, over hoe
weinig we eigenlijk van elkaar
weten. Hij stelt de vraag in hoeverre wij de loop van ons leven
zelf kunnen bepalen. Opnieuw
slaagt Pascal Mercier erin filosofische reflectie, psychologisch
inzicht en literaire virtuositeit tot
een unieke leeservaring te combineren. Wij zijn zeer vereerd
met het bezoek van deze bijzondere auteur. Pascal Mercier
houdt in het Engels een lezing
over zijn werk. Kaarten à 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij boekhandel Blokker 023-5282472 info@
boekhandelblokker.nl en Podium
Oude Slot 06-13133626/www.
podiumoudeslot.nl
Locatie: Het Oude Slot Ir. Lelylaan 6, ingang Ringvaartlaan
Heemstede. Aanvang 15.00 uur.

Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post
kan ook: de Heemsteder,
Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
of kringspel of lekker buiten
spelen. De woensdagmiddagclub is van 13.30-15.15 uur bij
Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten per
keer: 3,50 euro, een kaart voor
10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren aanmelden: 023-548 38 28
– kies 1.
Meer informatie: www.casca.nl.

Judaskus
Een onverdiende bonus
Is als een Judaskus
Van elitaire Heren
Die harde werkers
En gepensioneerden
De rug toekeren
Henk Schrijvers
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Kon. HFC zet VVIJ in
2 minuten aan de kant

Foto: Fotobureau Fons.

Regio - In VVIJ trof HFC afgelopen zondag aan de Spanjaardslaan een geduchte tegenstander.
De ploegen bezette samen de
derdeplaats op de ranglijst en
voor de winnaar lonkte de nacompetitie. Trainer Anneese had
de broertjes Lindenhovius op de
back posities geposteerd wat
zeker in de eerste helft niet zo
succesvol bleek. De na een lange blessure teruggekeerde Verkaik bezette samen met Luyten
het centrum. Hernan Noorman
schoof hierdoor en linie door en
speelde op het middenveld. VVIJ
had zeker de eerste helft het betere van het spel en kregen een
aantal kansjes maar het schoot
te kort in de afwerking. Binnen
vijf minuten moest HFC doelman
van Rossum handelend optreden nadat zijn verdedigers een
steekje lieten vallen. Pas in de
40e minuut viel het eerste gerichte schot op het doelvlak van

VVIJ te noteren.
Eerder al scoorde Averdijk voor
HFC maar zijn doelpunt werd,
door de scheidsrechter Andre,
afgekeurd omdat Averdijk zou
hebben geduwd. Een prachtige
volley van Tuncay Yener ging rakelings over het doel van VVIJ.
Yener liet zien uit het goede hout
gesneden te zijn door een enorme werklust aan de dag te leggen. Bij de vele terugspeelballen op de doelman van VVIJ
sprintte Yener richting de doelman die daardoor danig van zijn
stuk raakte. Als zijn medespelers het storende werk van Yener wat meer hadden gesteund
was er misschien meer te halen
geweest. Beide ploegen hielden
in elkaar in evenwicht. Geheel in
verhouding ging de rust dan ook
in met een 0-0 stand.
Na de hervatting kwam HFC beter voor de dag en ging gaandeweg steeds beter spelen en
sloeg bij VVIJ de vermoeidheid

Leuke demonstraties bij JUUL
tijdens Voorjaarsmarkt
Heemstede - Op zondag 19
april a.s. vindt de jaarlijkse voorjaarsmarkt op de Raadhuisstraat
en Binnenweg plaats. JUUL zal
daar uiteraard ook vertegenwoordigd zijn met een van de vele kramen ter hoogte van de Julianalaan waar JUUL is gevestigd. In samenwerking met docent, tekenaar en schilder Willemien Schouten verzorgen de
medewerkers van Juul demonstraties met Neocolor 1 oliekrijt.
Dit keer niet op canvasdoek, papier of paneel maar op iets heel
anders….. Dit is overigens niet
de eerste demonstratie die Willemien Schouten, Caran d’Ache
en JUUL in samenwerking met
elkaar hebben georganiseerd.
De vorige demonstratie, die met
veel enthousiasme werd ontvangen, was gebaseerd op wateroplosbaar krijt van Caran d’Ache.
Op de voorjaarsmarkt zal de demonstratie dus met oliekrijt worden gedaan. Een van de kwaliteitsproducten die overigens nog
steeds voor 100% geproduceerd

worden in Geneve, Zwitserland.
Bij JUUL zullen ze er alles aan
doen om er een zonnige dag van
te maken met veel creativiteit
en kleur en uiteraard een Hollands tintje. Indien u meer wilt
weten over het werk van Willemien Schouten kunt u terecht op
www.willemienschouten.nl voor
de overige demonstraties van
JUUL en de producten of het assortiment kunt u terecht op de
(binnenkort vernieuwde) website www.juul3.nl want Juul is nl.
gevestigd op nummer 3. JUUL
is een volle dochter van de Roos
en is gevestigd op de Julianalaan
nummer 3 in het pand naast de
Roos. JUUL is gespecialiseerd in
kunstschildersmaterialen, kleuren tekenproducten en schoolartikelen met een volwaardig assortiment op ruim 100 m2 winkeloppervlakte. De Roos kantoorvakhandel & vulpenspeciaalzaak
kan zich hierdoor sterker concentreren op haar kernassortiment met luxe schrijf- en lederwaren en kantoorartikelen.

toe. Een afgeslagen schot van
Yener zette VVIJ direct om in
een aanval en op de voorzet van
Frank van Kippersluis kopte Peter Woest de bal op doel. Doelman van Rossum kon de inzet
nog juist over de lat tikken. Kort
daarna was het Peter van Kippersluis van VVIJ die zijn inzet
zag gekeerd door Roy Verkaik en
de rebound gestopt zag door van
Rossum. Aan de andere kant onderschepte Averdijk een terugspeelbal en omspeelde de keeper. In de ogen van de toeschouwers werkte doelman Reyer Ran
Averdijk tegen het gras, maar de
scheidsrechter wilde van geen
penalty weten.
HFC zetten alle op alles en in
de 68e minuut verlengde Averdijk een voorzet van Kamerbeek.
De opgekomen verdediger Luijten werkte de bal perfect tegendraads achter doelman Ran.
Vrijwel direct na de aftrap kwam
HFC weer in balbezit en bereikte
op links Wesley Kamerbeek die
nu eens op snelheid zijn tegenstander voorbij kwam. Nog eenmaal werd hij opgehouden maar
kapte zijn tegenstander uit en
schoot de bal in de verre hoek
2-0.
Binnen twee minuten was de
wedstrijd dan ook gespeeld.
Direct wisselde trainer De Jong
van VVIJ twee spelers maar het
mocht niet baten. HFC hield de
controle over het restant van
de wedstrijd en haalde Hernan
Noorman wat meer terug richting eigen verdediging en dit
bleek een goed extra slot op de
deur te zijn.
Met nog 3 wedstrijden te gaan
en vier punten achter op De
Meern, de nummer één van de
ranglijst, is zelfs rechtstreekse
promotie naar de 1e klasse nog
mogelijk voor HFC.
Eric van Westerloo

Lachen met
senioren

Bennebroek - Lachen is gezond! Dat is niet alleen een
volkswijsheid, maar het blijkt
ook uit wetenschappelijk onderzoek. Daarom heeft dr. Kataria (internist en cardioloog in
India) Lachyoga ontwikkeld.
Lachen als gezonde gymnastiekof yoga-oefening is een cursus
opgezet door Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek bestemd voor senioren. Onder leiding van lachpsycholoog drs.
Alida van Leeuwen gaat u in drie
lessen kennismaken met Lachyoga. Lachyoga is een combinatie
van diverse lachtechnieken en
oefeningen. De oefeningen worden zittend op een stoel gedaan
en kunnen worden aangepast
indien u beperkingen heeft.
De cursus wordt gegeven op
woensdag 15, 29 april en 13 mei
van 10.00-11.30 uur in het voormalige gemeentehuis. De kosten bedragen 25,- euro inclusief
koffie/thee. Aanmelden bij Welzijn Bloemendaal locatie Bennebroek, 584 53 00.

Werken in een zonnige sfeer?

De juiste zon voor de
juiste huid Bij Sunergy
Heemstede - Steeds meer mensen beseffen gelukkig dat we
verantwoord met de zon om moeten gaan. Dat betekent dat
we de perfecte balans zoeken tussen de positieve effecten
(aanmaak Vitamine D, heerlijk ontspannen warmte, opdoen
van nieuwe energie) en de eventuele risico’s van huidverbranding. Maar hoe weet je nu of je die balans hebt gevonden?
Zonneconsulente Mariska Feitsma of een andere goed opgeleide medewerkster legt het uit.
Vragenlijst voor huidtype
Mariska beseft dat steeds meer
mensen verantwoord met hun
huid willen bezig zijn: “Dat merken we ook in onze zonnestudio. Vroeger vonden mensen
het vaak omslachtig wanneer
wij eerst hun huidtype vast wilde stellen, alvorens zonadvies te
geven. Tegenwoordig waardeert
men onze aanpak des te meer!”
Bij Sunergy wordt gewerkt volgens de professionele en verantwoorde wijze die de branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen naleeft. “Daar
hoort een goede huidanalyse al
jaren bij. Er zijn verschillende systemen op de markt, waarmee
je het huidtype van iemand kunt
vaststellen. Wij maken gebruik
van een zorgvuldige vragenlijst
waardoor we weten welk huidtype de klant heeft.”
Individueel advies
Het belang van het vaststellen
van het huidtype legt Mariska
of medewerkster graag uit: “Ieder huidtype kan aan een andere hoeveelheid zonlicht worden blootgesteld, voordat deze verbrandt. Die verbranding
moeten we te allen tijde voorkomen en daarom zijn er verschillende zonschema’s voor de vier
verschillende huidtype die internationaal worden gehanteerd”.
Door het hanteren van het individuele schema in combinatie
met de professionele zonneapparatuur, weet de zonaanbidder

precies de juiste balans te pakken en verantwoord te zonnen.
Buitenzon
Wanneer straks de zomer er weer
aankomt, worden veel consumenten weer met de rode neus
op de feiten gedrukt dat de buitenzon minder goed te controleren is. “Het KNMI meet iedere dag de zonkracht, maar veel
consumenten weten niet wat ze
met die informatie moeten”, realiseert de zonneconsulente maar
al te goed. Ook voor buiten in de
zon geldt echter dat verbranding
uit den boze is en daarom adviseert Mariska of opgeleide medewerkster in de zonnestudio
ook over het huidtype in combinatie met de buitenzon.
Sunergy staat dus voor verantwoord zonnen en vraagt dit ook
van haar medewerksters.
Dat ook de kwaliteit van onze Ergoline zonnebanken, en de gezellige sfeer en klantgerichtheid
van het personeel in de studio
van groot belang is draagt bij
aan de professionele uitstraling
waar wij voor staan…
Een ieder die zich hierin kan
vinden om het team op zaterdag te versterken kan contact
opnemen met Sunergy, Mariska Feitsma. Adres: Eikenlaan 41,
tel: 023-5476101.
Voor meer informatie over zonnen, huidtypen of een persoonlijk interview kunt u ook contact
opnemen met Sunergy.

Gall & Gall viert 125-jarig jubileum
Heemstede - Gall & Gall bestaat maar liefst 125 jaar. En dat
wordt gevierd! De eerste 125
klanten ontvangen in de filialen Bloemendaal en Heemstede
op zaterdag 11 april een speciale jubileum dropstop, waarmee
druppelende wijnflessen voorgoed tot het verleden behoren.
Ook zijn er andere aantrekkelijke acties.
In 1884 begon weduwe Ma-

ria Gall een drankenzaak op de
Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Daarmee stond deze
stoere zakenvrouw avant la lettre aan de wieg van het huidige Gall & Gall. Onder de kurk
had ze een assortiment van Fijne dubbele likeuren, Genever,
Echte Fransche Cognacs, Geheel zuivere Limonade Siropen
en Punch Siroop van onberispelijke qualiteit.

Doorrijder door getuigen achterhaald
Heemstede - Een 14-jarig meisje is vrijdag 3 april in de namiddag op het Raadhuisplein aangereden. Ze week uit voor een
voetganger waarna een auto
haar aanreed. Daardoor kwam
het meisje ten val op haar rug.
Ze moest naar het ziekenhuis.

De automobilist reed echter gewoon door. Getuigen konden
gelukkig het kenteken van de
auto aan de politie doorgeven.
De man, een 44-jarige Haarlemmer, is achterhaald en verhoord.
De politie maakt proces-verbaal
op.
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Er op uit
Lammetjesdag in Spaarndam
Regio - Zondag 12 april, Eerste Paasdag, kunt u van 11.00
tot 17.00 de Lammetjesdag bezoeken op boerderij de Koningshoeve in Spaarndam.
Naast de diverse schapenrassen
met hun lammeren, de vleeskoe
‘limousine’ en het varken ‘zwientje’ is er ook een landelijke markt
van 30 kramen met vele leuke items. De kinderen kunnen
zich vermaken met diverse bui-

tenspelletjes zoals, boter kaas
en eieren, zaklopen, domino,
stelten lopen en de strohut, op
veler verzoek.
Er is een dagprogramma met o.a
schapen scheren, op spreekuur
gaan bij de veearts en u kunt
door middel van een scan een
ongeboren kalf bewonderen in
de buik van haar moeder. Voor
meer info zie de website www.
koningshoeve-ettingen.nl

Paaseieren zoeken in het
Zuiderzeemuseum
Regio - Kom met het hele gezin met Pasen naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Op zondag 12 en maandag 13
april wordt speciaal voor kinderen een paaseierenspeurtocht in het museumpark georganiseerd.
Verzamel de letters op de grote paaseieren, los de puzzel op
en ontvang een verrassing als
beloning. Behalve puzzeleieren
heeft de paashaas ook chocolade paaseitjes verstopt in het
museumpark, dus let goed op
tijdens de speurtocht.
Activiteiten
Naast de paaseierenspeurtocht
is er nog veel meer in het museumpark te doen. Maak een
bootje van een houten klomp,
krijg schrijfles met een kroontjespen, speel oud-Hollandse
spelletjes of verkleed je als een
vissersjongetje of - meisje van

vroeger. Daarnaast kun je allerlei huisjes van binnen en buiten bekijken en kom je overal
ambachtslieden tegen die demonstraties geven.
Zie voor de bereikbaarheid en
overige informatie www.zuiderzeemuseum.nl.

Paasevenement Nicky’s Place

Regio – Op Eerste Paasdag,
zondag 12 april, is er een spiritueel paasevenement in Haarlem, georganiseerd door Nicky’s
Place. De locatie is Van Oosten
de Bruynstraat 60, Haarlem, bij
de Leidsevaart en Bavo Basiliek.
U kunt het evenement bezoeken
van 12.00 tot 17.00 uur.
Meer info: www.nickysplace.

nl/agenda of bel 06-41041509.
Kaarten 22,50 euro in de voorverkoop, aan de kassa 25,00
euro. Ieder uur een optreden
of voorstelling met muziek en
beeld in de grote zaal: Met Wilka
Zelders van Shadeshifter en het
muzikale duo To Be. Ieder uur
een lezing in de kleine zaal over
diverse spirituele onderwerpen.

Intercity
bestemming
Pasen

Regio - Ook dit jaar rijdt er
weer een bijzondere Intercity, met als bestemming Pasen. Het is een denkbeeldige
trein die in de week voor Pasen stopt op de belangrijkste plaatsen, zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk op Pasen zelf. De kerk
is in de week van Pasen op
haar paasbest. Als u ooit met
de kerk zou willen kennismaken, is deze week een goede
gelegenheid om nu eens niet
alleen van de buitenkant of via
de route van vooroordelen te
kijken, maar om van binnenuit
te zien wat ons bezighoudt.
Daarom is er een boekje, Intercity bestemming Pasen, dat
als reisgids gebruikt kan worden. Het is een prachtig, boeiend en duidelijk boek over de
week van Pasen. Met overdenkingen, uitleg en inspiratie. Uiteraard is het geschreven in
de taal van de 21e eeuw.
Stap zelf eens in, als je zelden
of nooit met deze trein reist.
Ontdek op die manier wat Pasen betekent. Er zijn diverse
activiteiten die de kerk organiseert om mee te maken:
• 8 april maaltijd in de Goede Herderkerk - 17.30 uur
(Rechthuisstraat 8)
• 9 april viering van avondmaal
in de Begijnhofkapel - 19.30
uur (Begijnhof 10)
• 10 april viering Goede Vrijdag in de Begijnhofkapel 19.30 uur (Begijnhof 10)
• 12 april paasontbijt en paasviering in de Begijnhofkapel
- resp. 9.15 uur en 10.30 uur
Wilt u meer informatie over
een van deze activiteiten, wilt
u het boekje ontvangen of wilt
u zich opgeven, neem dan
contact op: info@baptistenhaarlem.nl.

Laatste paasei
Artisklas is
gevonden
Regio - Het wordt steeds drukker en drukker bij de Artisklas
in Haarlem Noord. Vorig jaar
beleefde deze Mini-dierentuin
vlakbij het Schoterbos het drukste paasfeest ooit.
Op maandag 13 april (Tweede
Paasdag) van 12.00 tot 17.00 uur
is de Artisklas geopend. Op gezette tijden, zal niemand minder dan de paashaas zelf, uitgebreide minirondleidingen geven.
Daarbij vertelt van alles over
enkele van de dieren die hier
leven.
Voor de kinderen zijn er chocolade eieren. De entree zal deze dag zowel voor kinderen als
voor volwassenen 1,00 euro bedragen.

Stichting Artisklas Haarlem ligt
in Haarlem-Noord aan het Arthur van Schendelpad 1 in het
Schoterbos naast de Stayokay.
Buslijn 2 stopt bij ons voor de
deur. Voor meer informatie kunt
u bellen met de Artisklas tel: 023
5250493 of met het secretariaat
tel: 023 5259262.

Pasen in
speeltuin Floragaarde
Regio - Speeltuin Floragaarde laat het Paasfeest niet ongemerkt voorbijgaan dit jaar.
Speeltuinbegeleidster Elisabeth begint al op Goede Vrijdag met paaseieren verven
voor peuters en kleuters. Op
Tweede Paasdag, maandag
13 april, organiseren de Floramoeders voor kinderen van
2 – 8 jaar Paashaasoren knutselen en daarna buiten eieren zoeken. Misschien zien
ze de Paashaas zelf ook nog
wel! Voor de ouders staat uiteraard de koffie en het paasbrood klaar.

Floramama’s
Ongeveer 1 x in de maand organiseert een groep enthousiaste moeders uit de buurt een
activiteit zoals knutselen, dans
of verkleedfeestjes voor jonge
kinderen. Het is wel belangrijk dat de ouders erbij blijven
om hun kind(eren) te assisteren. Dit is voor hen meteen
een leuke manier om andere ouders uit de buurt te leren
kennen! De volgende activiteit
staat gepland voor Koninginnedag. Houd het informatiebord bij de speeltuin in de gaten voor onze activiteiten!
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Voorjaarslessen
Nordic Walking
GSV Heemstede

De kampioenen Lenie Rixel en An Vink

Bridgekampioenschap
van Kennemerland
Heemstede - Op zaterdag, 4
april jl. werd de zevende en laatste wedstrijd gehouden om het
kampioenschap van Kennemerland. Van de 24 paren in de A lijn
kwamen er 20 aan de bridgetafel in de grote zaal van GSV te
Heemstede.
De grote kanshebbers op de titel Martin Baas en John Mis-

saar moesten, vanwege bridgeverplichtingen in Utrecht verstek
laten gaan. Mien en Ries van
Zoelen waren met Ada en Hans
Groenevelt nu de kanshebbers
op de titel en Lenie Rixel en An
Vink hadden ook nog een kans.
Zes van de zeven uitslagen tellen mee voor het eindresultaat.
Toen alles was opgeteld bleken

De winnaars van de B groep Jet v.Breevoort en Mary v.Woensel.
Lenie en An met de titel aan de
haal te gaan. Met een gemiddeld van 56,53% bleven zij de
verrassend opgekomen Vérène
v.d.Bosch en Marieke v.d. Burg
(55,06%) net even voor. Martin en John legden met een gemiddelde van 55.03% beslag op
plaats drie. Mien en Ries zakten naar de vierde plaats met
54,94%.

van 56,03%. Wil Stevens en Riet
Kol hadden aan het begin van de
drive de beste papieren in handen, maar tegen een score van
61,11% van Jet en Mary konden
zij niet op. Zij kwamen niet verder
dan 53,99% wat hun gemiddelde
op 55,96% bracht. Wil Hoogenstein en Tonny Priem kwamen op
de derde plaats met een gemiddelde van 55,50%.

In de B lijn kwamen er 28 paren
opdraven en daar ging de winst
naar Mary v. Woensel en Jet van
Breevoort met een gemiddelde

Op zaterdag, 3 oktober dit jaar
gaat deze competitie voor het
20ste jaar van start.
Piet van den Raad

MS Fonds zoekt coördinator collecte Cursus
Heemstede - Het Nationaal MS
Fonds zoekt in Heemstede een
coördinator voor de collecte in
november. Het werk vergt één
keer per jaar 2 á 3 weken. De
coördinator benadert collectanten die u van het MS Fonds doorkrijgt, bestelt collectematerialen,
verdeelt materialen en spreekt af
wie waar collecteert. Daarnaast
int hij of zij de collectebussen en
draagt zorg over de inkomsten
en bijbehorende administratie.
Wat is het Nationaal
MS Fonds?
Het Nationaal MS Fonds doet er

alles aan om mensen met Multiple Sclerose onafhankelijk te
houden. Niet alleen fysiek maar
ook mentaal. Zo coacht het Nationaal MS Fonds mensen met MS
waar ze kunnen én doen dat ook
persoonlijk. Er wordt geholpen
om de vele dagelijkse knelpunten
waar tegen aangelopen wordt,
het hoofd te bieden en zo goed
mogelijk op te lossen. Het Nationaal MS Fonds geeft ook uitgebreide voorlichting aan mensen
met MS, hun omgeving, het algemene publiek en de behandelaars. Onbekend maakt immers
onbemind! Veel symptomen van

Expositie creatieve cursussen

Heemstede - Van 13 tot en met
24 april exposeren cursisten van
de cursus Tekenen en schilderen
van docent Chris van Lieshout
en van de cursus Schilderen met
olieverf van docent Gemma van
Schendelen in de Luifel bij Cas-

ca. Tijdens dezelfde periode exposeren cursisten van de cursus
Tekenen en Schilderen van docent Dominica Dogge en van de
cursus Open Atelier van docenten Piet Zwaanswijk en Linda
Hartgring in het Honk bij Cas-

Play-Inn harmonie St. Michaël
Heemstede - Harmonie St. Michaël bestaat 100 jaar!
Om dit te vieren organiseert het
Instaporkest van Harmonie St.
Michaël samen met het orkest
van het Coornhert Lyceum een
Play-Inn op zondag 8 november 2009.
De Play-Inn wordt gehouden op
het Coornhert Lyceum in Haarlem onder leiding van Patrick
Wildenburg (muziekdocent en
dirigent van het lyceum)
Iedereen die het leuk vindt om

samen muziek te maken en minimaal één jaar muziekles heeft
gehad (met uitzondering van piano en vleugel), kan zich inschrijven (alle leeftijden).
De kosten voor deze dag bedragen 5,00 euro inclusief lunch.
De start is om 10.30 uur en aan
het eind van een dag (ca. 15.30)
repeteren wordt een uitvoering
voor publiek gegeven.
Kom je ook meedoen? Inschrijven kan tot 30 april via www.
stmichael-heemstede.nl

MS zijn minder zichtbaar en dus
stuiten mensen die MS hebben
vaak op onbegrip. Verder levert
het Nationaal MS Fonds aanzienlijke bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor
wordt nauw samengewerkt met
de MS centra, MS neurologen
en andere professionele hulpverleners in Nederland.
Wil je helpen? Neem contact op
met Pamela Zaat, tel. (010) 591
98 39 of pamela@nmsf.nl
Kijk op www.nationaalmsfonds.
nl voor meer informatie. Nieuwe
collectanten zijn ook meer dan
welkom!
ca. Schilderijen gemaakt in een
eigen ‘taal’: vanuit een opdracht
of uit de eigen fantasie, experimenten met kleuren en met gebruik van verschillende materialen en technieken. Te bezichtigen bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, en in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.

Mind- fullness
en Meditatie

Heemstede - Vindt u meditatie
zweverig? Bij mindfullness-meditatie is dit zeker niet het geval...
integendeel! U leert juist onder
ogen te zien wat er zich voordoet
en er niet van weg te ‘zweven’.
Onder begeleiding van docente
Maaike Wentholt leert u om met
aandacht te trainen in het omgaan met stress, vermoeidheid,
pijn en piekeren. U werkt aan
een grotere balans, meer zelfzorgzaamheid, controle en plezier in het leven. Mindfullnessmeditatie is een combinatie van
o.a. Boeddhistische en Westerse psychologie-inzichten. Op 16
april start bij Casca in de Luifel
een cursus Mindfullness-meditatie van 8 lessen. Kosten: 168,euro. Opgeven kan bij Casca de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op werkdagen van 9 tot 12 uur,
of telefonisch: 023-548 38 28
kies 1 of via www.casca.nl.

Heemstede - GSV Heemstede
start maandagavond 6 april met
speciale voorjaarslessen Nordic
Walking. Gezond op een verantwoorde manier bewegen is het
motto. Er zijn verschillende mogelijkheden. De avondcursus
van 6 april begint om 18.45 uur
vanuit het GSV Centrum F. Schubertlaan 37 te Heemstede. Het is
ook mogelijk om dinsdagochtend
of zaterdagochtend te beginnen
met een cursus. Een combinatie
van dagen is ook mogelijk. Kopje
koffie en gebruik van stokken is
gratis. U kunt u ook aanmelden
voor een proefles.
Kortom mogelijkheden te over.
Voor inlichtingen René Reeuwijk
023-8447496 of 06-53582295.

Concert
Oratoriumkoor
Bennebroek
Bennebroek - Op woensdag
22 april geeft het Oratoriumkoor Bennebroek in samenwerking met het Promenade
Orkest een concert in de St.
Jozefkerk aan de Kerklaan 9
in Bennebroek. Op het programma staan van Mendelssohn ‘Drei geistliche Lieder’
en ‘Lauda Sion’ en van Haydn
De Lente uit ‘Die Jahreszeiten’.
In 2009 zullen de componisten
Joseph Haydn (1732-1809) en
Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847) wereldwijd worden herdacht. Haydn, omdat hij 200 jaar geleden overleed en Mendelssohn, omdat
hij 200 jaar geleden werd geboren. In de Geistliche Lieder
voor altsolo, koor en orkest
viert de Romantiek van Mendelssohn hoogtij, evenals in
Lauda Sion. Dit laatste werk
schreef Mendelssohn op verzoek voor de Sacramentsdag in het Duitse stadje Lüttich. De muziek werd pas na
zijn dood gedrukt en uitgegeven. In de Lente uit het oratorium “Die Jahreszeiten” schildert Haydn na een sprankelende ouverture de komst van
de lente, de bedrijvigheid op
het land, het ontwaken van
de natuur, die tot volle groei
en bloei komt. Dit alles wordt
bezongen in aria’s, duetten
en indrukwekkende koren.
Frank Hameleers is dirigent.
Aanvang 20.15 uur. Deuren
open om 19.45 uur. Toegangskaarten a 16 euro (met korting 15 euro) verkrijgbaar bij:
Boekhandel Bruna, Zwarteweg 16 te Bennebroek en bij
Otja Harpcenter, Bennebroekerlaan 35a te Bennebroek.
Tevens bij mevr. C.W.Aafjes
Bijweglaan 32 Bennebroek,
tel. 023 5846858.
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ZOED, Zorgverleners Onder Een Dak
Heemstede – Op initiatief van
de gemeente Heemstede wordt
door Elan Wonen een Zorg
Onder Eén Dak (ZOED), een
kinderdagverblijf (KDV) en een
dagopvang voor ouderen gebouwd. Deze wijkvoorzieningen
worden gerealiseerd in de onderbouw van verschillende flatgebouwen in de Provinciënwijk
in Heemstede. Deze flats hebben recentelijk een grootonderhoudsingreep gehad. In de
onderbouw van flatgebouw
Groenling vestigt Club Bambino zich, zodra de bouw van het
kinderdagverblijf is gerealiseerd.
Dit plan omvat 433 m2. Na realisatie van een dagopvang voor
ouderen vestigt de SHDH (Stichting Hervormde Diakonale Huizen) zich in de onderbouw van
flatgebouw Geelgors. De dagopvang omvat 409 m2.
Na vijf jaar overleg, trekken, duwen en volhouden, was echt
een groeiproces, kan in mei de
ZOED geopend worden aan de
Frieslandlaan 34-37. In de onderbouw van flatgebouw Roodmus wordt een ZOED gereali-

seerd. De ZOED heeft een oppervlakte van 811 m2.
De ZOED is een combinatie van
zorgverleners als huisartsen, fysiotherapeuten,
psychologen,
diëtiste ZorgBalans en apotheek. De flats in de Provinciënwijk zijn allemaal gerenoveerd,
de hele buurt wordt verder opgeknapt. Architect F. Straesser

Links: fysiotherapeut Aad van der Kwast, rechts huisarts Lilian Crielaart.

Vrijdag 17 april

Groot singlesfeest op
strand Wijk aan Zee
Wijk aan Zee - Op vrijdag 17
april is in Het Strandhuis in Wijk
aan Zee het Knuz & Klik Lentekriebel-feest. De twee grootste
gratis datingsites van Nederland,
RelatieKlik.nl en Knuz.nl, houden
voor de tweede keer een singlesfeest op het strand van Wijk
aan Zee. Op 17 april wordt Het
Strandhuis het sfeervolle decor
van feestende alleenstaanden
vanuit het hele land. Het feest,
toepasselijk Lentekriebel-feest
gedoopt, moet maken dat alleenstaanden er onder een vrolijke noot gelijkgestemden kunnen ontmoeten.
Het initiatief komt van Heemskerkers Koen Kastermans en
Marcelino Lopez, beheerders
van beide datingsites. Kastermans: ,,Contact maken via internet is leuk en handig, maar
voor sommige enthousiastelingen blijkbaar niet genoeg. We
hebben inmiddels zo’n 120.000
actieve singles dus je kunt ervan uit gaan dat een groot aantal van hen graag achter de
computer vandaan komt om de
bloemetjes eens buiten te zetten. Ook niet-leden zijn trouwens van harte welkom. Het is
een mooie gelegenheid om de
lente in te luiden. We verwachten singles in de leeftijd van eind
twintig tot een jaar of zestig.’’
Wie bang is dat singlesfeesten
een grote vleeskeuring blijken,
kan gerust zijn. Collega Lopez

heeft in opdracht van Woningbouwvereniging Elan van bergruimten onder de flats en de
ruimtes ervoor een slimme oplossing gevonden om er kinderopvang, naschoolse opvang en
een ZOED te ontwerpen.
Het hele plan is ontworpen
door architectengroep Naarding
Straesser en Van der Linden.

kan erom lachen: ,,Mijn alleenstaande kennissen kijken vaak
overdreven moeilijk als ik ze uitnodig op ons singlesfeest. Ze
verwachten blijkbaar wanhopige lui die met strakke blik op de
uitkijk staan naar een partner of
date. Ze zijn vaak verbaasd als ze
merken dat er gewoon een ontspannen sfeer hangt. Het uitwisselen van je ervaringen als single zorgt vaak al voor een lach
der herkenning en een hoop gezelligheid. Het schept een soort
band die je misschien niet in een
willekeurige club hebt.
En als daar toevallig romantische kriebels uit voortkomen
dan is dat mooi meegenomen.
Het wordt in ieder geval een
leuk feest. De collega’s van Het
Strandhuis weten inmiddels wel
hoe dat moet.’’
Wie alleenstaand is en de sfeer
wil proeven is van harte welkom
om op 17 april naar strandpaviljoen Het Strandhuis, De Zwaanstraat 12, Wijk aan Zee te komen. Het Knuz & Klik Singlesfeest duurt van 20.00 tot 02.00
uur.
Kaarten a 12,50 euro in de voorverkoop via www.knuz.nl aan de
deur 15 euro.
Inclusief twee consumpties. Parkeren en het gebruik van garderobe en toiletten is gratis. Meer
informatie staat op http://www.
relatieklik.nl/singlesfeest/info@
relatieklik.nl. Tel. 06–57 66 97 93.

De huisartsen die in de ZOED
hun praktijk gaan uitoefenen zijn
Blanckenberg, ten Have&Krijt,
Krutthoffer&
Troost&Crielaart.
Naast de behandelkamers beschikken zij over een ruimte voor
kleine chirurgische ingrepen en
extra spreekkamers voor praktijkondersteuning. De Heemsteedse apotheek krijgt er een
dependance, wel zo makkelijk
om na doktersbezoek direct bij
de apotheek de eventuele medicijnen te halen. De fysiotherapeuten Beuger & van der Kwast
krijgen hun drie grote behandelkamers en een grote, moderne
oefenzaal met de nieuwste apparatuur. Diëtiste van Niekerken
gaat er praktijk houden en de
psychologenpraktijk van de Bosgroep komt ook naar de ZOED.
Een betere zorg voor de patiënt
stond die vijf jaar intensief werken naar deze zorgcombinatie
voorop. In mei wordt de ZOED
door de deelnemende zorgverleners successievelijk in gebruik
genomen. De officiële opening
van dit medisch centrum zal later in het jaar plaatsvinden.
Ton van den Brink

Voorjaarsmarkt
Zondag 19 april grote voorjaarsmarkt
Raadhuisstraat/Binnenweg.
Adverteren?
Mail: aanlever@heemsteder.nl

Ga mee op zeilkamp
deze zomer!
Heemstede - Ben je tussen de
10 en 15 jaar? Ga dan met ons
mee op zeilkamp deze zomer!
Dit jaar zijn er enkele plaatsen
voor niet-leden, zeilervaring is
zeker niet vereist. Het kamp is
van zaterdag 4 juli tot en met
maandag 13 juli op de Westeinder plassen. De totale kosten van dit kamp van tien dagen
bedragen 250 euro per kind. Het
vertrek is vanaf het clubhuis van
NJV De Haven aan het Heemsteeds kanaal. Naast een leuke vakantie is dit natuurlijk een
goede manier om te leren zei-

len en te werken aan erkende
CWO-diploma’s. Geïnteresseerden kunnen informatie aanvragen en zich aanmelden bij Hanneke Luttikhuis, te bereiken op
06-11182657. Zij geeft tevens alle informatie over plaats en tijd
van vertrek en terugkomst, wat
meegenomen moet worden,
waar we precies naar toe gaan,
hoe de leiding te bereiken is tijdens het zeilkamp voor de ouders, wat we allemaal gaan doen
en alles wat verder nog van belang is. Voor een impressie surf
je naar: www.haventje.nl

“Poseren op z’n Japans”.

Japanse dag
in Heemstede

Heemstede – Eind maart werd
in Heemstede een speciale
‘Japanse dag’ georganiseerd.
Masako Higashi nam het
initiatief voor deze dag. Cursisten van Hanakunst, Japanners die Nederlands leren en
Nederlanders die Japans leren ontmoetten elkaar in de
Dr P Cuyperslaan.
Stel, u moet plotseling boodschappen doen in Japan. Op de
voedingsmiddelen ziet u slechts
vreemde karakters, hoe zou u
beslissen welk eten in uw mandje komt? En dan nog afrekenen
bij een caissière die luid en duidelijk iets onbegrijpelijks zegt?
Deze en andere situaties werden
geoefend en besproken onder
het genot van drop, advocaat,
sushi en sake. Daarnaast kwamen nog andere zaken op tafel;
Japanse sumo-worstelaars die
naar Nederland komen, de voetbalwedstrijd Nederland - Japan
op 5 september, maar ook of Nederlanders nu echt zo lomp en
onbeleefd zijn. Volgens een Japanse deelneemster viel dit wel
mee: “Vrouwen met kinderwagens worden hier netjes geholpen bij het in- en uitstappen van
de trein, zie je maar zelden in Japan.”
De Japanners bleken meer
moeite te hebben met het gebruik van onze lidwoorden, wanneer gebruik je ‘de’ en wanneer
‘het’ en waarom gebruik je überhaupt een lidwoord? “De Japanse taal heeft inderdaad geen lidwoorden. Het is een hele interessante, maar geen makkelijke taal met 50 verschillende letterkarakters en duizenden symboolkarakters”, aldus een jonge
cursiste.
Winst van de eerste NL-JP dag
was dat je met enige basiskennis, handen en voeten en
goede wil best kan communiceren. Voor meer informatie over
Japanse taal, ikebana en keramiek, zie www.hanakunst.nl.
Sayonara!

MIX-It Disco in de Princehof
Heemstede - Mix-it is dé
dance-avond bij Casca. Niet alleen de muziek wordt goed gemixed, het publiek is een mix
tussen mensen mét en mensen
zonder verstandelijke beperking. Kom jij op zaterdag 18 april
ook lekker dansen of wat drinken en praten met vrienden en

vriendinnen? Iedereen is welkom van 19.30 tot 22.00 uur. De
entree, incl. twee frisdrankjes is
5,- euro. Een strippenkaart met 9
strippen kost 40,00 euro en een
kaart met 5 strippen kost 22,50
euro. Meer informatie, tel. 023 548 38 28 of plexat@casca.nl of
via www.casca.nl.

“Vijftien cent terug alstublieft!”.
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Ouder-kind toernooi bij H.B.C.
tafeltennis groot succes

Heemstede - Het was alweer
zo’n 15 jaar geleden dat het idee
ontstond om een toernooi te
houden, waar de kinderen samen met hun ouders konden
strijden om de prijzen. Al snel
bleek dat dit vooral voor de beginnende jeugd een groot succes was. Hier is het niveau verschil een stuk minder groot en
dus ook de ergernis bij de kinderen als vaders of moeders een
bal mis slaat. Dit jaar waren er
meer dan veertig inschrijvingen.

acht streden om de titel van de
C poule. Hierin kwamen Jesse
en Daan Bais uit tegen Rebecca van Schinkel en Govert. Een
spannende strijd werd het waar
Rebecca en Govert als winnaars
uit tevoorschijn kwamen.
De overige twaalf dubbels streden in een knock-out competitie
om de titels van de D poule.
De mannen met de langste adem

en beste tafeltennisarm waren
Ryan en Fred Rooijakker en David en Maarten van den Berg. Zij
mochten onderling uitmaken wie
de grootste beker mocht ontvangen. Ryan en Fred wonnen deze
prestigestrijd.
De aanmoedigingsbeker ging
dit jaar naar Laurens van Schreven. Samen met zijn vader kon hij
geen wedstrijd winnen, maar ze

gingen wel elke keer weer vol de
strijd aan. Er wordt volgend jaar
veel van je verwacht Laurens.
Want Wouter won dit jaar de B
poule na het krijgen van de aanmoedigingsprijs.
Om 17.15 uur werden alle bekers
uitgereikt. Sommige ouders zaten toen al uitgeput op de bank
thuis, maar een groot deel was
nog gebleven. Het was een genot om naar iedereen te kijken
en heerlijk om gastheer te zijn
van de vele ouders, die ook nog
eens er voor zorgde dat de bar
goed bezet bleef.
Ron Olijdam

Kunststukje bij HBC-G
Het was redelijk koud, desondanks was het toch goed voetbalweer. HBC trad aan met
twee vervangers. De wedstrijd
begon goed. Al binnen vijf minuten mocht scheidsrechter
Frans het 2e doelpunt van Davy noteren. De eerste was een
waar kunststukje. Rick zette voor en met een curieus
hakballetje verraste Davy iedereen. Het zijn echter sterke
benen die de weelde kunnen
dragen, want ineens sloop er
nonchalance in het team wat
er voor zorgde dat de voorsprong verdween als sneeuw
voor de zon. Voor de meeste er
erg in hadden stond HBC met
2-4 achter!!
Gelukkig wist Wesley net voor
de rust de “anschluss” treffer
te maken. In de kleedkamer
werden de boys er nog eens
van overtuigd dat een wed-

Heemstede - Het voorlopige gevecht om de derde
plaats tussen VEW en de
KHFC is in het voordeel van
VEW geëindigd. Een spannende wedstrijd leverde
voor beide doelen spectaculaire acties op.
Na zo’n vijftien minuten spelen was het Bouk Beliën die
met het hoofd een corner afrondde : 1-0. Hierna was het
aan Michael van Gennip te
danken dat VEW met een 10 voorsprong kon gaan rusten. Twee onoverzichtelijke situaties werden door de keeper
opgelost.
Na de thee stond de verdediging te slapen waardoor een
KHFC-aanvaller met het hoofd
kon scoren: 1-1. VEW ging een
tandje hoger spelen en dat
had na twintig minuten succes. Een lange bal van Joseph
Obeng bereikte Niels Dekker,
een strakke voorzet volgde en
het was broer Michiel die ook
met het hoofd scoorde: 2-1.
Wim van Marsbergen wisselde Martijn Roozen voor Maarten Veenhof, die steeds meer
speelminuten krijgt. Veenhof
stond ook aan de basis van
de 3-1, gemaakt door Gerben
Jukema.

De hoogste A poule bestond
uit tien dubbels. Al snel werd
het duidelijk dat de tafeltennissende ouders/oudere de doorslag gaven. Raymond en Maurice de Winter hadden via het Foster Parants Plan twee plaatsvervangende ouders in Vogelenzang gevonden. Geheel gesponsord stonden zij achter de tafel.
Maurice werd uiteindelijk ook
winnaar samen met Andre. Zij
wonnen in twee games van het
verassend sterke dubbel Joey en
Marcel Smit.
In de B poule was er wederom een tafeltennissende ouder die de titel pakte. Wouter en
Jan Kuster behaalden hier de 1e
plaats. Een opmerkelijk resultaat
omdat Wouter nog niet zo lang
geleden de aanmoedigingsprijs
in de laagste poule in ontvangst
mocht nemen.
In laatste poule zaten alle recreanten die na het spelen van de
poule wedstrijden in een C en D
poule werden verdeeld. De beste

Heemstede – Afgelopen
weekend speelde de afdeling G-voetbal van HBC tegen
DVSU. Heemstede won en wel
met 5-4.

VEW houdt
aansluiting
met de top

strijd 2 x 30 minuten duurt en
dat dan 1 x 5 minuten goed
spelen toch echt te weinig is.
Die boodschap werd gelukkig
goed opgepakt. Rick had, als
aanvoerder, nu wel zijn verdediging op orde. Sebastiaan
week geen meter meer van de
spits. Jeroen v R. zorgde ervoor dat zijn directe tegenstandster (een meisje) vanaf de andere kant ging spelen en kon daardoor het middenveld extra impulsen geven.
David vocht daar verbeten
duels uit. Davy en Jeroen W.
waren voorin steeds goed aanspeelbaar en speelden goed
samen. Wesley, ook als speler
nadrukkelijk aanwezig, trok de
stand weer gelijk. Er was nog
niets verloren. Hoewel er af en
toe nog hachelijke momenten voor het HBC doel waren
pakte Sam nu wel alles. Dan
laat David nog wat meer
warmte in de HBC harten
stromen. De 5-4 had zijn
handtekening. Een leuke en
enerverende wedstrijd wordt
zo toch nog winnend afgesloten.

Meisjes en G-spelers komen in actie

Paastoernooien bij HBC
Heemstede - Ook dit jaar worden er op zaterdag 11 april voetbaltoernooien georganiseerd op
het terrein van HBC. Vorig jaar
moest alles op het laatste moment afgelast worden in verband met de weersomstandigheden. Dat is nu gelukkig niet
aan de orde. Op zaterdagochtend mogen de meisjes van HBC
laten zien wat ze waard zijn. Tegenstanders zijn DEM, CSW,
VVW, RKEDO, DSS, Pancratius
en Concordia. Er zijn twee poules van vier teams. De samenstelling van de poules is zo gekozen dat er weinig krachtsverschil zal zijn. De prijsuitreiking
zal om 12.45 plaatsvinden. Hiervoor komt Liesbeth Migchelsen (aanvoerster van het vrouwenteam van AZ) speciaal naar
Heemstede.
Op zaterdagmiddag is het de
beurt aan de G-spelers van
HBC. Ook deze jongens gaan
in een poule van vier uitmaken
wie de sterkste is. De G-spelers zijn verdeeld over 2 “klassen”; een G-team bestaande uit
spelers van 8 tot 15 jaar en een

G-team met spelers van 16 tot
23 jaar. Ook hier worden leuke
wedstrijden verwacht, al zijn het
over het algemeen bekende tegenstanders omdat het aantal
verenigingen met G-spelers niet
erg groot is.
Tijdens het toernooi is er ook een
penaltycompetitie. In deze competitie mogen alle deelnemende
spelers twee penalty’s nemen.
Voor dit evenement hebben we
twee keepers weten te strikken
van het Nederlands Elftal onder
19 voor CP-spelers. Als aandenken aan het toernooi wordt voor
aanvang van elk team een foto
gemaakt welke na afloop aan
alle deelnemers/deelneemsters
wordt uitgereikt.
Het complete toernooiprogramma is te vinden op de website
van HBC ( www.svhbc.nl )
De toegang is gratis. Naast de
deelnemende teams worden
veel toeschouwers verwacht. Als
het parkeerterrein vol is, mag er
op de openbare weg worden
geparkeerd maar let op dat u
dat doet op een plek waar het is
toegestaan.

VEW krijgt een druk Paasweekend:
Zaterdag 11 april:
VEW-1- KDO-1 14.30 uur
VEW-2- SDZ-2
12.00 uur
De VEW-e1, e2 en e3 en de f2
junioren hebben een toernooi
bij Kennemerland.
Maandag 12 april:
de Meer-1- VEW-1 14.30 uur.
Van deze gestaakte wedstrijd
moeten nog 34 minuten gespeeld worden. De stand is 13 in het voordeel van VEW.
De agenda:
Klaverjasavond: de achtste
ronde op 10 april gaat niet
door. De eerstvolgende avond
is op 8 mei in het clubhuis.
Dan wordt ook de eindstand
bekend gemaakt.
• 15 april: Sportdag de Evenaar.
• 22-23 en 24 mei: Het beroemde Kampweekend in
en om het clubhuis. Ook
nieuwe jeugdleden zijn van
harte welkom. Inlichtingen
bij Onno Stoltenborg 0235637856.
• Zaterdag 30 mei: Het zeven
tegen zeven toernooi dat
wordt afgesloten met een
BBQ voor jong en oud.
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Proeve van bekwaamheid

Ben jij een echte prins
of prinses?

Dit jaar geen Koninginnedagviering
in Jan van Goyenstraat
Heemstede - Dit jaar vindt in
de Jan van Goyenstraat geen
Koninginnedagviering
plaats.
De organisatie betreurt het niet
door gaan ten zeerste maar is
genoodzaakt tot dit besluit omdat er te weinig vrijwilligers voor
handen zijn. 30 April, Koninginnedag, valt namelijk precies in
de Mei-vakantie. Minder moeders en andere vrijwilligers dus
die kunnen helpen èn minder
bezoekers. Koninginnedag in de
Jan van Goyenstraat is de laatste
jaren een groot succes maar vorig jaar merkten de organiserende moeders dat de Mei-vakantie
toch ietwat roet in het eten gooi-

de. Daarom is uitgezocht hoeveel vrijwilligers dit jaar met vakantie zouden zijn. De uitkomst
was dat dit er zelfs meer dan
vorig jaar zijn. Dus wordt het
Koninginnedagfeest
ditmaal
overgeslagen tot verdriet van
omwonende kinderen. Er is gelukkig ook goed nieuws: Volgend jaar valt Koninginnedag
wel weer gunstig. Dus nu al
heeft de organisatie besloten
om Koninginnedag 2010 nòg
grootser en mooier op te pakken dan ooit tevoren... “We gaan
er een echt knalfeest van maken”, aldus één van de organiserende moeders.

Kinderboerderij ’t Molentje be-

Voor het aanbieden van takken
gelden een paar regels:
• Takken bundelen met touw
(niet met ijzerdraad of plastic).
• De bundel mag niet zwaarder
dan 25 kilo.
• Takken mogen niet langer dan
1,50 meter zijn.
• Zakken met blad en klein
snoeiafval worden niet meegenomen. Dit tuinafval kan
zonder vuilniszak in de GFTrolemmer.
• Takken moeten om 7.30 uur aan
de rand van de weg liggen.

Data & wijken
In de volgende wijken in Heemstede zamelt De Meerlanden
gebundelde takken in:
Wijk 1a: 20 april
Wijk 1b: 27 april
Wijk 2a: 21 april
Wijk 2b: 14 april
Wijk 3a: 23 april
Wijk 3b: 16 april
Milieustraat
Natuurlijk kunnen Heemstedenaren hun takken ook naar
de milieustraat in Heemstede
brengen en daar goed geschei-

den inleveren. De milieustraat
is gevestigd aan Cruquiusweg
47 (Heemstede).
Op maandag tot en met vrijdag
is deze geopend van 08.00 uur
t/m 16.30 uur en op zaterdag
van 09.00 t/m 16.00 uur.
Van afval naar grondstof
Afvalbedrijf De Meerlanden
maakt zich sterk voor meer recycling. Afval dat gescheiden
wordt ingezameld, kan weer
als grondstof worden hergebruikt: veel afval bevat waardevolle materialen. Op deze manier zijn minder nieuwe grondstoffen nodig en dragen we bij
aan de vermindering van het
broeikaseffect.

Globe Reisburo komt Vliegtax-gedupeerden tegemoet
Heemstede - Globe Reisburo
Heemstede geeft per direct de
vliegtax terug, op de geboekte of nog te boeken reizen waar
vliegtax voor betaald is of betaald moet worden.
Globe neemt het op voor de gedupeerde vakantieganger die
voor 1 juli vertrekt en geen voordeel haalt uit de wettelijke af-

schaffing van de vliegtax per
deze datum.
Wie al geboekt heeft en voor 1
juli op vakantie gaat, moet de
vliegtax gewoon betalen. Andere reisorganisaties doen niets
voor klanten die nog voor 1 juli
vertrekken. Dat vindt Globe onredelijk. Daarom kunnen al die
mensen nu bij Globe Reisbu-

vindt zich in het Groenendaalse
Bos in Heemstede, Burgemeester Van Rappardlaan 1.
Tijdens het afgelopen Midwinterfeest hebben ruim 300 kinderen hun wens in de wensboom
gehangen en 10 meisjes hebben
toen gewenst om een dag prinses te mogen zijn. Die wens zal
tijdens een VIP lunch met Koningin Isolde in vervulling gaan,
waarna zij ook kunnen laten zien
dat ze ‘prinses-waardig’ zijn.

Voorjaarsmarkt in ‘Meerleven’

De Meerlanden rijdt takkenrondes
Heemstede - De Meerlanden start binnenkort met het rijden van takkenrondes in Heemstede. Deze rondes rijdt De
Meerlanden ieder voorjaar en najaar met speciale wagens
om takken op te halen.

Heemstede - Op zondag 3 mei
a.s. kan je laten zien of jij een
echte prins of prinses bent. Koningin Isolde zal die dag weer
naar het Groenendaalse bos komen om de diploma’s uit te reiken aan alle prinsen en prinsessen die hun examen hebben gehaald. De proeve van bekwaamheid bestaat uit een test op de
rode loper, elegant een kopje
thee drinken, sprookjestaart maken en de speciale buiging. Prinsessen knutselen hun kroontje
en prinsen hun witte paard. Dit
alles onder het toeziend oog van
Winterkoningin Isolde. Natuurlijk komen alle Hoogheden koninklijk verkleed naar dit feest.
Iedereen is welkom tussen 13.30
en 15.30 uur. Kaartjes kunnen
sinds 6 april worden gekocht bij
de beheerder op kinderboerderij
‘t Molentje tijdens de openingstijden en kosten 1 euro per kind.
Kinderen van alle leeftijden zijn
welkom.

ro terecht voor een gratis reischeque ter waarde van het
Vliegtax-bedrag.
Het maakt niet uit bij welke reisorganisatie of reisbureau er is
geboekt. De gedupeerden hoeven slechts een boekingsbevestiging van de geboekte reis te
tonen om in aanmerking te komen voor een reischeque.

Bennebroek - Op zaterdag 11
april kunt u een voorjaarsmarkt
bezoeken in Huize Meerleven
van 10.00 tot 16.00 uur. Op deze markt kunt u terecht voor sieraden, hobby, handwerk, tassen,
prullaria, boeken, planten en
nog veel meer kraampjes aanwezig.
Ook kunt u kennismaken met de
voetzool reflex therapie. Gega-

digden kunnen zich inschrijven
voor een korte behandeling.
Tevens is er een verloting met
mooie prijzen.
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in het restaurant van
Huize Meerleven, Witte de Withlaan 1 in Bennebroek.
Voor meer informatie: Anja Hogervorst tel: 023 - 5846047.

13-Jarige bedreigt politie-beller
Heemstede - Oplettende getuigen meldden zondagmiddag
5 april dat een groepje jongeren vernielingen pleegde aan de
fietsenstalling en fietsen op het
Roemer Visscherplein.
De jeugd ging er bij het zien van
de politie als een haas vandoor
maar agenten konden zes verdachten aanhouden. Het ging

om vijf jongens en een meisje
van 13 jaar.
Vlak voor die aanhouding bedreigde een 13-jarige jongen een
getuige die de politie had gebeld.
De politie onderzoekt wie wat
heeft vernield. In elk geval kunnen de daders een boete tegemoet zien en zullen zij voor de
schade op moeten draaien.

Vrijdagavond voor tieners

Taarten bakken

Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag:
dé vrijdagavond voor tieners bij
Casca! Op vrijdag 17 april duiken
we bij ’t Is weer Vrijdag de keuken in om de lekkerste taarten te
bakken. Mixen, kloppen, en misschien de beslagkom uitlikken?
En dan natuurlijk proeven van
het resultaat! Of je nu een keukenprinses of –prins bent of niet!
Kom gewoon lekker meedoen!
‘t Is weer Vrijdag is altijd in Plexat
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, van 20.00 tot 22.00 uur.
De entree is 2 euro per avond.

Kom je ook langs met je vrienden en vriendinnen voor een vette avond lol? Je hoeft je niet van
tevoren op te geven.
Kijk ook eens op de speciale
plexat hyves: plexat-heemstede.
hyves.nl. Daar vindt je wat er in
Plexat te doen is en er staan ook
filmpjes op die we gemaakt hebben.

In de

s:
eNieuw

msted
z e He e

Heemstede

NIEUWS

weg
aan d e
kken
• Werk
fietswra
ijderen
w
r
e
tweek
r
V
•
ale Spo
Nation
t
r
ta
S
•
n
planne
• Bouw

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

Rookmelders noodzaak!
Een rookmelder - een apparaat dat de aanwezigheid van rook aangeeft - waarschuwt
vóór het te laat is. Vooral bij branden die 's nachts ontstaan of die in ruimten uitbreken
waar niemand zich in bevindt. Rookmelders spelen dan ook een belangrijke rol in het
overheidsbeleid om het aantal doden en gewonden bij woningbranden terug te dringen.
Naar aanleiding van de twee recente woningbranden in Zaandam (5 oktober 2008)
en Hoofddorp (16 augustus 2008) is door
VROM een inventarisatie uitgevoerd naar
de omvang van het probleem van woningen
met onvoldoende brandwerendheid. De
grote ver-huurders in Heemstede, zoals Pre
Wonen, Elan wonen en Amvest zijn dit aan
het onderzoeken. De particuliere woningbezitter is zelf verantwoordelijk voor de
brandveiligheid van zijn woning. Eén ding
is zeker: een maatregel waarbij op korte termijn de veiligheid van eigenaar/bewoners

sterk vergroot wordt, is het aanbrengen van
rookmelders. Rookmelders zijn van belang
om bewoners tijdig te waarschuwen in
geval van brand. Om deze reden willen we
de rookmelders uitdrukkelijk bij u onder de
aandacht brengen.

Installeer rookmelders
Veiligheid in huis begint dus met het ophangen van rookmelders. De rookmelder
moet de rook zo snel mogelijk ontdekken
en hij moet u waarschuwen, ook als u
slaapt. In woningen met één bouwlaag
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(bungalow, flat) is één rookmelder meestal
voldoende. De beste plaats ervoor is de
gang waar de meeste kamers op uitkomen.
Plaats de melder tegen het plafond, niet te
dicht bij de muur. Heeft uw woning twee
woonlagen, dan kunt u het beste op iedere
verdieping een melder plaatsen. De beste
plek is op de slaapverdieping, boven aan
de trap tegen het plafond.
Voor een maximale beveiliging, ongeacht het
aantal woonlagen, kunt u in iedere ruimte waar
u regelmatig bent een melder plaatsen. Denk
met name aan de woonkamer, de slaapkamer(s) en iedere ruimte waar een elektrisch
apparaat staat. Gebruik bij voorkeur onderling
verbonden rookmelders. Als er dan een melder
afgaat, doen de andere melders dat ook.
Vervolg zie volgende pagina.

Gratis compost als beloning voor scheiden gft- en groenafval
Zaterdag 11 april 2009: Landelijke compostdag
Op zaterdag 11 april kunnen inwoners van de
gemeente Heemstede gratis vier zakken
compost ophalen bij de milieustraat aan de
Cruquiusweg 47. Milieuwethouder Sjaak Struijf
reikt om 09.00 uur de eerste zakken compost
uit. De milieustraat is op zaterdag geopend van
09.00-16.00 uur. Het is van groot belang om
op tijd te komen, want op is op!
Met deze jaarlijkse compostactie bedanken afvalbedrijf De Meerlanden en de
gemeente Heemstede de inwoners voor
het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en groenafval (zoals snoeihout,
takken, gras). Dit organisch afval wordt
door
De Meerlanden in Rijsenhout verwerkt tot
compost. Inwoners krijgen het ingezamelde
afval nu terug in de vorm van compost.

2 0 0 9

14 april t/m 8 mei

Expositie Hester
van Wijngaarden
Van 14 april tot 8 mei 2009 zijn de
schilderijen van Hester van Wijngaarden
tijdens kantooruren te bezichtigen in
de Burgerzaal van het raadhuis.
Hester van Wijngaarden, geboren
en getogen in Heemstede, heeft een
voorliefde voor het schilderen van
dieren met een sterke uitstraling
zoals stieren, olifanten en paarden.
Dieren die aardse kracht en brute
energie vrijmaken in haar schilderwerk. Hester leeft en werkt in ZuidFrankrijk en exposeert haar werken
sinds 1995 in Frankrijk, Spanje en
Engeland.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.
‘Compostdag 12 april 2008’

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Gemeenten Heemstede en Zandvoort
starten met de Nationale Sportweek
Van 18-24 april vindt de nationale sportweek plaats. Een ideaal moment om
kennis te maken met allerlei sportmogelijkheden in Heemstede en Zandvoort.
Daarom
organiseert
Sportservice
Heemstede Zandvoort in samenwerking
met het NOC*NSF, de KVLO, vereniging
Sport en Gemeenten en vele sportaanbieders ‘de Nationale Sportweek’.
Een week met allerlei Open dagen bij
organisaties die een sportaanbod realiseren voor de inwoners van de gemeenten
Heemstede en Zandvoort. Maar niet alleen
in Heemstede en Zandvoort, in héél
Nederland zetten verenigingen hun deuren
wagen wijd open voor iedereen die
graag meer wil bewegen.

Toe aan wat extra lichaamsbeweging? Maar
u weet niet hoe of waar? Doe dan mee met
de Nationale Sportweek. Vanaf 18 april
kunt u kennismaken met (hard)lopen, fietsen,
zwemmen, dansen, gymnastiek, badminton,
volleybal en diverse andere beweegvormen.
Een week lang kunt u onder professionele en
deskundige begeleiding starten met (meer)
bewegen. Nieuwsgierig naar het aanbod in de
buurt? U kunt zoeken op activiteit en/of plaats
op de website: www.nationalesportweek.nl.

30minutenbewegen en de
Nationale Sportweek
De gemeente Heemstede en gemeente
Zandvoort zijn twee van de vele beweeglocaties
onder Start met. Start met is een actie van de
campagne '30minutenbewegen' en wordt uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor
Sport en Bewegen (NISB). De campagne wil
Nederlanders kennis laten maken met de
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen,
vijf dagen in de week 30 minuten matig intensief bewegen voor volwassenen en voor
jongeren en kinderen 60 minuten per dag.
De campagneboodschap voor 2009 is 'ga
aan de slag en ervaar!'. Deze boodschap
krijgt vorm in onder andere de actie Start met
van het NISB en de Nationale Sportweek.
De actie stimuleert zoveel mogelijk mensen
om te beginnen met bewegen of sporten.
Daarvoor worden van 18 april t/m 24 april
door heel Nederland introductielessen aangeboden die geschikt zijn voor iedereen.

Vervolg van pagina 1.
Sommige plekken zijn niet geschikt voor
een rookmelder:
- in de badkamer en de keuken zou u door
stoom en vocht te vaak een vals alarm krijgen.
- bij een ventilatieopening of mechanische
ventilator en boven verwarmingstoestellen
en radiatoren kunnen rookdeeltjes door
luchtstromingen de rookmelder niet bereiken.
- In de garage kunnen uitlaatgassen ook
een vals alarm veroorzaken.

Consumentenproducten. Deze rookmelders
hebben het Goedmerk, dat u vindt op de
verpakking. Rookmelders gaan bij normaal
gebruik en onderhoud zo’n tien jaar mee.
Test regelmatig of de melder nog werkt.

TIP: Test uw rookmelder
regelmatig!

Op iedere rookmelder zit hiervoor een
testknop. Een batterij gaat gemiddeld
één jaar mee. Als u de batterij plaatst, plak
dan meteen een datumstickertje op de rookmelder. Zo weet u altijd wanneer hij voor het
laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg
is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal.
Er zijn sinds kort ook rook-melders te koop
waarvan de batterij tien jaar meegaat.

Een rookmelder is te koop bij de meeste
bouwmarkten. Er zijn verschillende typen
in de handel. Een aantal apparaten is
goedgekeurd door het Keurmerkinstituut

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw
brandweer, op www.brandweer.nl of de de
bouwmarkt bij u in de buurt.

Persoonlijk sportadvies
Wilt u meer weten over de sportmogelijkheden in Heemstede en/of Zandvoort? Aarzel
dan niet en bel! Sportservice HeemstedeZandvoort, Steffen van der Pol, telefoon (023)
574 01 16 of e-mail: svanderpol@sportserviceheemstedezandvoort.nl

Sportorganisaties
Verenigingen of sportorganisaties die graag
deel willen nemen aan de nationale sportweek in Heemstede kunnen zich hiervoor
aanmelden op de website van Sportservice
Heemstede-Zandvoort. Hier vindt u ook een
draaiboek met daarin nuttige tips voor de
sportaanbieders om er gezamenlijk een
succesvolle week van te maken.

Gewijzigde agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 16 april 2009 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
- 20.00 uur: bezwaar tegen de verleende sloopvergunning en bouwvergunning ten behoeve
van de renovatie van woningen in de Gelderlandlaan, Utrechtlaan, Zeelandlaan
en Brabantlaan - openbaar - 20.30 uur: bezwaar tegen de weigering van een subsidie - openbaar - 21.00 uur: bezwaar tegen de weigering van vergoeding voor plaatsing van een tweede
toilet op de eerste verdieping van een woning - niet openbaar - 21.30 uur: nabespreking
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Gratis het laatste nieuws
over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl
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Intrekking Regeling brandveiligheid en hulpverlening
Op 24 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders besloten de Regeling brandveiligheid en hulpverlening in te trekken. Deze Regeling is door de regionalisering van
de brandweer overbodig geworden. Er is hierdoor geen sprake meer van gemeentelijke
taken respectievelijk een gemeentelijke brandweer. Een aantal andere in de Regeling
vermelde taken en zaken, zoals de aanwezigheid van bluswatervoorzieningen, is op een
andere wijze geregeld.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.038
2009.073

het plaatsen van een terrasoverkapping
het vergroten van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak

- Schollevaarlaan 37
- Jan van den Bergstraat 58

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2009.070

het wijzigen van de bestemming kantoren
naar wonen/kantoren en bouwen
4 appartementen en een woning

- Herenweg 5

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2008.093

het bouwen van 15 woningen en
28 appartementen

- Johan Wagenaarlaan 72-74

Aanvraag monumentenvergunning
2009.071

het restaureren en verbouwen van
'De Hartekamp'

- Herenweg 5

Aanvraag sloopvergunning
2009.908

het verwijderen van asbest

- M. Vaumontlaan 174

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 3 april 2009) en
ontheffing bestemmingsplan
2008.271
2008.323
2008.314
2009.014

het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een erfafscheiding

- Narcissenlaan 16
- Sportparklaan 9
- Overboslaan 24
- Fresialaan 9

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen tegen de vergunningen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 3 april 2009)
2009.033

het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak, wijzigen achteren zijgevel

- Prof. Asserlaan 5

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 3 april 2009)
2009.055
2009.065

het plaatsen van reclame
het vernieuwen van de parkeerplaats

- Jan van Goyenstraat 26
- La Travee 7

Verleende sloopvergunning (verzonden 3 april 2009)
2009.907

het verwijderen van asbest

- Dr. J.R. Thorbeckelaan 89

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 – 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen tegen de vergunningen bezwaar maken. Zie kader.
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Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing
bestemmingsplan
2009.045

het plaatsen van een erfafscheiding

- Troelstralaan 22

Het verzoek ligt vanaf 9 april 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag
van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen over het verzoek
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Diegenen die zienwijzen indienen willen wij
de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk
om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door
de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Kapvergunningen
Er zijn kapvergunningen verleend voor:
- Het kappen van 1 populier op het perceel Blekersvaartweg 24, kadastraal bekend
gemeente Heemstede sectie B. 09110. De boom wordt gekapt omdat de boom te groot is
geworden en op de erfgrens staat.
- Het kappen van 2 dennen op het perceel Dr. P. Cuyperslaan 30, kadastraal bekend
gemeente Heemstede sectie A. 06172. De bomen worden gekapt omdat de bomen te
groot zijn geworden voor de relatief kleine voortuin.
Aan deze kapvergunningen is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden: de vergunningen zijn pas van kracht met ingang van de dag na de dag
waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaar-termijn een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, worden de vergunningen niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 april 2009 zes weken ter inzage in de
hal van het raadhuis aan de Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Besluit
Aanwijzen drie parkeerplaatsen vergunningparkeren huisarts Brabantlaan
Het college van B&W heeft het volgende besloten:
1. drie parkeerplaatsen voor vergunningparkeren voor een huisarts aan te wijzen op de
Brabantlaan, nabij de nieuwe huisartenpraktijk in de ZOED aan de Frieslandlaan 34-37;
2. vergunningparkeren op deze parkeerplaatsen van toepassing te laten zijn op maandag
tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur.
Om de parkeerplaatsen aan te duiden worden drie verkeersborden E9 (vergunningparkeren)
geplaatst in combinatie met een onderbord ‘huisarts, maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot
18.00 uur’. De parkeerplaatsen worden daarnaast middels markering op de weg aangegeven.
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 9 april 2009 zes weken ter inzage. Tegen dit
besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de publicatiedatum bezwaar maken. Door het
indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoed-eisend belang kan
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen
van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede
aan het Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het
aanvragen van een voorziening in het kader
van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(zoals hulp bij het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of een rolstoel) of om
informatie en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt
u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen.
U kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur.

HeemstedeNieuws
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Evenementen
Kunstmarkt Jan van Goyenstraat
Op 31 maart 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5.2.4. van de Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het
houden van een kunstmarkt in de Jan van Goyenstraat op zondag 7 juni 2009 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 7 juni 2009 van 09.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.
In verband met het bovenstaande is door het college van burgemeester en wethouders, op
grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 7 juni
2009 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 contact opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens
openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze
tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Verwijdering fietswrakken
Op woensdag 15 april 2009 gaat de gemeente in samenwerking met de politie fietswrakken verwijderen die zich in de directe omgeving van het station Heemstede - Aerdenhout bevinden. Het
is op grond van artikel 5.1.11, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening verboden om
fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in verwaarloosde
toestand verkeren, op de weg te laten staan.
Verwijderde fietswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De Meerlanden
aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling van de
kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag. Voor vragen kan men contact opnemen
met bureau Handhaving, via het algemene telefoonnummer (023) 548 56 30.
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Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg
- Van 6 april tot half juni: vervangen van gasleidingen door Joulz, onderdeel van Eneco
Energie. Joulz gebruikt het Julianaplein als opslaglocatie.
- 18 mei tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).
Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld.
Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project
‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Van Merlenlaan
Tot half april 2009 wordt de rijbaan en het fietspad in de Van Merlenlaan op een aantal
plaatsen hersteld. Zowel fietsers als wegverkeer kunnen hinder van deze werkzaamheden
ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Franz Lehárlaan
Tot half april 2009 worden in het binnengebied van de Franz Lehárlaan werkzaamheden uitgevoerd. Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse plaatsen
hersteld. Voetgangers en fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden
en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool
afgesloten voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de
Lanckhorstlaan. De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de
Crayenesterschool.

Bernard Zweerslaan/Mozartkade/Johannes Verhulstlaan
Tot mei 2009 is het weggedeelte tussen de kruising Johannes Verhulstlaan/Van Breelaan
en de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten voor alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven. De afsluiting heeft
te maken met de aanleg van een bergbezinkleiding. Bestemmingsverkeer voor de
Mozartkade en Johannes Verhulstlaan kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Brug Mozartkade - Nijverheidsweg
Tot mei 2009 is de brug tussen Mozartkade en de Nijverheidsweg niet toegankelijk voor
voetgangers en fietsers.

Asterkade
Tot half mei wordt op de Asterkade de bestrating van de westelijke rijbaan en het trottoir
hersteld. Het werkgebied is met bebording afgezet. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen
hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift
moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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

