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Heemstede - De Merlet trofee is bedoeld voor natuur- 
lijke personen, die in de particuliere sfeer of als onderne-
mer of in dienst bij een bedrijf/instelling, op een bijzondere 
wijze een bijdrage hebben geleverd ten bate van de bevol-
king van Heemstede (welke bijdrage in de meest ruime zin 
van het woord kan worden uitgelegd) en voor die werkzaam-
heden niet reeds op andere wijze een prijs of onderscheiding 
hebben gekregen.

Heemstede leerde IJs Tuijn ken-
nen als godsdienstleraar op Col-
lege Sancta Maria, waar hij aan 
vele Heemsteedse kinderen ruim 
twintig jaar op zijn specifiek ma-
nier godsdienstlessen gaf. Hij 
schiep er een schoolklimaat, 
waarin leerlingen zich thuisvoel-
den en wel zo waardeerden, dat 
vele oud-leerlingen hem later 
als pastoor van de OLV Hemel-
vaartkerk aan het Valkenburg-
plein  hun huwelijk lieten inze-
genen en nog later hun kinde-
ren lieten dopen. Als pastoor 
van de OLV Hemelvaartkerk 
wist hij veel mensen aan zich 

te binden en bleef hij organise-
ren als op Sancta. Na zijn eme-
ritaat zag hij kans om zijn jour-
nalistieke gave in te zetten voor 
het schrijven van enkele boek-
jes, artikelen in het bisdomblad. 
Hij kan nog steeds genieten van 
zijn oud-leerlingen die hem niet 
loslaten. Zij houden hem op de 
hoogte van hun levens: vragen 
hem regelmatig om raad.
Voor veel parochianen en men-
sen die hem in nood hebben 
leren kennen, is hij een Mer-
let trofee waard. De trofee zelf 
is een bronzen beeldje van de 
Heemsteedse kunstenaar Ellen 

Wolff, die het beeldje maakte 
naar de zeven merletjes, eend-
jes zonder pootjes en snavel, 
zoals ze voorkomen op het ge-
meentewapen en in brons zijn 
vereeuwigd.
Deze trofee wordt hem uitge-
reikt op dinsdag 22 april om half 
vijf door de Rotaryclub Heem-
stede in het raadhuis en wie het 
mee wil maken is welkom.

Ton van den Brink

Emeritus pastoor IJs Tuijn 
ontvangt Merlet trofee

Wat is tijd op de oudste school van Nederland?

Voorwegschool tijdelijk 
in de ban van tijd
Heemstede - Hebben ze de tijd 
bij de Voorwegschool of krijgen 
ze de tijd. Je kan ook zeggen dat 
ze tijd genoeg gehad hebben als 
je 378 jaar bestaat. Maandag-
morgen namen alle leerlingen en 

leerkrachten van de Voorweg-
school  alle tijd om even stil te 
staan bij de tijd die toch voort-
schreed op de digitale terugtel-
klok. De aftrap vond plaats op 
het podium buiten op de speel-

plaats waar alle kinderen en ve-
le ouders in spanning zagen hoe 
lang het duurde tot de klok te-
ruggeteld was naar nul secon-
den. Tijd voor de Tijd-Rap met 
zijn monotone tik-tak-tik-tak, tik-

ketakketikketakke. Helemaal ge-
componeerd door leerkracht Pe-
ter Straus. Alle kinderen in wit-
te T-shirts met een grote klok op 
de borst, zingen en klappen op 
het ritme van de rap. Als con-
ciërge Remco Tegelaar even la-
ter het  nostalgische lied mooi 
was die kindertijd zingt, blijkt dit 
bij de kinderen hetzelfde effect te 
hebben. Tijdloos dus! Evenals de 
meezinger: Heb je even voor mij. 
Binnen de school hangen alle-
maal gezegden en spreuken die 
met tijd te maken hebben.
Van Goede Tijden Slechte Tijden 
tot de tijd heelt alle wonden en 
die goeie ouwe tijd. In de klas 
gaat de tijd gewoon door behal-
ve als op een dag tijdens de twee 
projectweken de klok uit de klas 
gehaald wordt. Hoe lang duurt 
dan een rekenles, wanneer is het 
pauze? Hoe lang duurt de pau-
ze? Voor het project neemt de 
school alle tijd. Twee weken met 
elke dag wel een ander program-
ma. Zo komt er een cabaretavond 
met leerkrachten, die het natuur-
lijk zullen hebben over  bedtijd 
en vroeger. Een optreedavond 
van grotere kinderen waarin el-
ke klas een blok maakt en het 
Voorwegtheater maakt een voor-
stelling van  ‘terug in de tijd’. Op 
vrijdag 18 april krijgen de spon-
soren de tijd in de sponsorloop 
voor een weeshuis in Polen en 
een stukje voor een speeltoestel. 
Vrijdag 25 april wordt het project 
afgesloten. Tijd voor vakantie!

Ton van den Brink

Podium Oude Slot
Dinsdag 29 april 2008 / 20:15 uur

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan

Heemstede

Gustavo Toker
Tango en Milonga

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

5.50
 

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

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

r

Runder-
gehakt

2x 500 gram

Enthousiaste
bezorgers gezocht

De Heemsteder is altijd op 
zoek naar gemotiveerde 
mensen die de bestgelezen 
krant van Heemstede wil-
len rondbrengen. Een leu-
ke krantenwijk is dan een 
goed begin! Je ‘loopt’ de 
krant op woensdagmiddag 
en krijgt daarvoor een gro-
te krantentas en natuurlijk 
een leuk bedrag op je re-
kening. Informatie voor een 
krantenwijk in Heemste-
de, Bennebroek of Haar-
lem Zuid krijg je als je Mar-
tin belt bij Verspreidnet BV: 
0251-674433.
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Langs het tuinpad van Heemstede
Gemeentelijke monumenten in beeld: 
Herenweg 87 ‘onder het oude dak’

Vanaf de Herenweg is, vooral in de zomer, het woonhuis Heren-
weg 87 niet goed zichtbaar, maar even aanbellen en de foto van 
de voorgevel mocht direct gemaakt worden. Aan de zijkant aan 
de Hugo de Grootlaan is het pand nog wel te bekijken en vooral 
de omringende tuin is prachtig. Boven de entree staat het op-
schrift: onder het oude dak. Het pand dateert uit de tweede helft 
19de eeuw. Belangrijke wijziging was de plaatsing van vijf dak-
kapellen in 1922 en in 1963 zijn alle ramen in de gevels voorzien 
van een roedenverdeling. De gemetselde erfafscheiding dateert 
uit 1924 als gevolg van de aanleg van de Hugo de Grootlaan. De 
voorgevel is een symmetrische, vijfassige lijstgevel met een om-
gaande kroonlijst die boven de entree wordt doorbroken door 
een Vlaamse Gevel. Deze Vlaamse gevel is plat afgedekt, wordt 
door een kroonlijst afgesloten. Het voorgevelvlak wordt links en 
rechts door pilasters beëindigd. De gevels zijn gepleisterd, voor-
zien van een natuursteenmotief en wit geschilderd. De plint is 
gepleisterd en zwart. Centraal in de voorgevel zit een verdiept ge-
legen entree bestaande uit een zesruits deur met tweeruits bo-
venlicht. Daarboven zit een balkon dat door een ijzeren hekwerk 
wordt omgeven en ondersteund wordt door geprofileerde, deco-
ratieve consoles. De woning wordt door een tuin omgeven. De 
tuin wordt van de openbare weg gescheiden door een lage ge-
metselde erfafscheiding met rolkraag en hekwerk erboven. Echt 
een tuin voor een grote Sennenhond.
Ton van den Brink

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

Herenweg 87

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

van 1930

De Heemsteder vóór Koninginnedag
Heemstede – In de week van Koninginnedag verschijnt De Heemsteder een dag eerder. Niet op woensdag – want dat is 30 april – 
maar op dinsdag 29 april wordt de krant verspreid. U kunt de Heemsteder diezelfde avond of eventueel woensdagmorgen op de mat 
verwachten.  Voor het aanleveren van kopij houdt dat in dat de deadline een dag naar voren opschuift. Persberichten en andere tekst 
die bestemd is voor de redactie graag aanleveren vóór maandag 28 april 12.00 uur. Voor advertenties geldt dat zij vrijdag 25 april ‘bin-
nen’ moeten zijn. Maandag wordt dan hard gewerkt om weer een volle, gezellige Heemsteder voor Koninginnedag en Hemelvaartsdag 
(donderdag 1 mei) in uw bus te laten vallen. Voor de goede orde nog even de mailadressen voor advertenties: aanlever@heemsteder.
nl en redactie-tekst: redactie@heemsteder.nl

Veel belangstelling voor de Ladies 
Night van Le Grand Cru
Heemstede - Volgens eigena-
resse Els Beeren van Wijnhan-
del Le Grand Cru aan de Jan van 
Goyenstraat beschikken de da-
mes over een meer dan uitste-
kend proefvermogen en daarbij 
zij de dames ook verantwoorde-
lijk voor een groot deel van de 
wijnaankopen. Met die weten-
schap organiseerde Els Beeren 
dit jaar de derde editie van de 
Ladies Night. Tijdens de eerste 
editie in 2006 was de belang-
stelling zo groot dat er vorig 
jaar al naar twee avonden werd 
uitgeweken en ook dit jaar be-
zochten 200 dames de Ladies 
Night van Le Grand Cru. Els had 

ruim 45 wijnen op de proefta-
fels staan en daarbij had zij ook 
nog een wijnwedstrijd georga-
niseerd. Veel dames namen aan 
deze wedstrijd deel evenals aan 
de wijn-spijs-combinatie van 
zoete lekkernijen van Patisse-
rie Tummers geserveerd met bij-
passende dessertwijnen. Er was 
een modeshow en de dames 
konden zich bovendien laten in-
formeren over schoonheids- en 
gezichtsbehandelingen. 
De derde editie van de Ladies 
Night van Le Grand Cru was een 
leerzame, informatieve, modebe-
wuste maar vooral ook smaak-
volle avond. 

SWOB gaat weer naar Barnaart
Bennebroek - Op woensdag 23 april  kunt u weer wandelen met 
de SWOB. De vorige wandeling was zó prachtig, dat dit keer de-
zelfde wandeling gehouden wordt, namelijk over het landgoed van 
Barnaart. Het landgoed dat parkachtig aandoet en een grote diver-
siteit aan bomen kent. Ook hebben veel grote Nijlganzen hun plek 
gevonden in dit gebied. Het bijzondere aan deze grote watervogels 
is, dat zij roze poten hebben en hun nesten in bomen hebben, bo-
vendien maken zij behoorlijk wat lawaai. Er wordt bij Pannenland 
gepauzeerd voor koffie. Bent u nog nooit eerder meegeweest? Ge-
woon komen! Het is gezellig en wandelen is goed voor uw conditie. 
Gestart wordt om 10.00 uur precies vanaf de SWOB, Bennebroeker-
laan 3a in Bennebroek.  Alleen bij heel slecht weer gaat de wande-
ling niet door. U kunt zelf op www.buienradar.nl zien of er buien in 
aantocht zijn, of anders belt u de SWOB als het weer er dreigend 
uitziet.  Meer informatie bij de SWOB, tel. 023 – 584 53 00, op werk-
dagen van 9.00 – 11.30 uur.



dels bekend van kleuradviezen 
en brocante. De gemeente gaf 
een waarderingssubsidie het-
geen zeer gewaardeerd werd en 
de Oosteinde uit Hillegom Ben-
nebroek en sinds kort ook in 
Vijfhuizen, gaf tweehonderd ro-
zen om na afloop van het feest 
iedereen een mooie grote gele 
roos gezellig mee naar huis te 
geven. De gasten die dit feest 
niet konden meemaken kregen 
een verrassing thuisbezorgd. 
Ton van den Brink
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Grote Muzenhuis actie
Muziekles hoeft niet 

duur te zijn
Regio - Het is nu de tijd, dat men in grote lijnen bezig is met 
‘welke school’ en wat gaan we verder nog voor activiteiten na de 
grote vakantie ontplooien. Vanzelfsprekend staat sport en be-
weging dan hoog genoteerd, maar wellicht is het ook te over-
wegen om iets met cultuur te gaan doen. Misschien is muziek 
dan wel een heel goed idee. Het Muzenhuis Haarlem heeft nu 
een grote actie.
Het leuke is, dat met name bij kinderen het leren bespelen van 
een muziekinstrument vaak komt aanwaaien. Daar hoeven de 
kinderen heel weinig voor te doen, het komt de ontwikkeling van 
de motoriek ten goede en in korte tijd kunnen ze al vaak tot heel 
leuke resultaten komen. Ook blijkt uit wetenschappelijk onder-
zoek, dat in het bijzonder kinderen door het bespelen van een 
muziekinstrument, ’slimmer’ worden. Bovendien hebben de kin-
deren en ook de ’ouderen’ dan voor de rest van hun leven een 
’pakketje’, waar muziek een heel belangrijke plaats bij inneemt.
Om nu iedereen de mogelijkheid te geven om met muziekles te 
beginnen en de eerste stap op het muzikale pad te doen, heeft ’t 
Muzenhuis een grote actie op touw gezet. Wie zich namelijk voor 

1 juni aanstaande als reguliere Muzenhuisleerling voor muziek- 
of zangles inschrijft, dat kan in ieders eigen interesse, klassiek, 
jazz of pop, krijgt een korting van 15% over het lesgeld van de 
eerste 6 maanden. Als je samen met een vriend(in), buurman of 
buurvrouw, tante en/of oom, opa en/of oma, inschrijft, krijgt zelfs 
een korting van 25% over het eerste half jaar. Welk instrument 
of zang men ook kiest. 

Geïnteresseerd? Surf dan even langs de Muzenhuissite www.
muzenhuis.nl of neem contact op met de Muzenhuis administra-
tie 023 – 536 05 25. Bollenstreek: 0252 - 422 733.

Nieuwe expositie
Heemstede – In het Kunst-
bedrijf is op dit moment een 
nieuwe expositie te zien. Er is 
werk van een aantal kunste-
naars geëxposeerd. Een van 
hen is Sylvia de Heul. Zij ex-
perimenteert met verschil-
lende materialen en tech-
nieken en creëert graag een 
eigen wereld waardoor haar 
schilderijen laten zien wie 
ze is, een kleurrijk en posi-
tief persoon. In haar huidi-
ge werk spelen haar kinde-
ren een grote rol, hun speel-
se manier van doen en de 
fantasievolle knutsels geven 
Sylvia voordurend nieuwe 
inspiratie. De tentoonstel-
ling duurt tot en met 26 april. 
Adres: Raadhuisstraat 56a.

50 Jaar Zonnebloem 
Heemstede jubileum
Heemstede - Tegen half elf 
worden de honderd gasten 
van de Zonnebloem door eigen 
chauffeurs naar Claus Party-
house gebracht. In een perfec-
te organisatie komen de gasten 
die moeilijker ter been zijn, met 
roltaxi`s binnen, waar zij ver-
welkomd worden door Jolan-
da  Duyvestyn en Ans van den 
Broek , voorzitters van de bei-
de afdelingen Berkenrode en 
de Valkenburg. Met de vrijwilli-
gers een gezelschap van twee-
honderd mensen, die het 50 ja-
rig jubileum gaan vieren van de 
Zonnebloem Heemstede. De 
honderd gasten worden regel-
matig bezocht door de vrijwilli-
gers die deze dag ook als gast 
van de Zonnebloem kunnen be-
leven. Vertroeteld worden door 
de medewerkers van Claus Par-
tyhouse, die trouwens aardig 
bijgedragen heeft in de kosten 
van de dag. Begonnen werd met 
koffie en gebak. Gebak van Tum-
mers die óp de gebakjes de fe-
licitatie met 50 jaar Zonnebloem 
had gezet. Heel attent! Speci-
ale gasten waren de dominees 
van de Protestante kerken en de 
pastores van de katholieke ker-
ken van Heemstede. Oud-be-
stuursleden waren uitgenodigd 
en de sterke verhalen deden de 
ronde over het ontstaan van de 
Heemsteedse Zonnebloem. Op-
gericht in 1958 door de Bavo 
parochie aan de Herenweg die 
zich inzetten voor alle zieken 
gehandicapten en eenzamen 
van heel Heemstede. Als re-
sultaat van het Radioziekenbe-
zoek De Zonnebloem dat jaren-
lang een KRO programma was 
van Alex van Wayenburg, waarin 
hij als ideaal had: een samenle-
ving van gezonde en zieke men-
sen. Tot jaren later pastoor Drost 
van de OLV Hemelvaart paro-
chie aan het Valkenburgerplein 
enkele “ verse vrouwen” vroeg 
om een aparte afdeling op te 
richten om de grote werkdruk 
van de inmiddels grote Zonne-
bloem Heemstede te verlichten. 

Dat resulteerde in twee afdelin-
gen: Berkenrode en de Valken-
burg. Mevrouw Lies Smit-Spruijt 
was de eerste voorzitter en bleef 
dit maar liefst 28 jaar. Haar leuk-
ste herinnering? De eerste boot-
tocht langs het Spaarne op een 
oude schuit met als enige luxe 
een paar harde banken en een 
teiltje om de vaat te doen die af-
gedroogd werd met een sluitla-
ken die ooit aan een dikke moe-
der behoorde. Dat geloof je niet 
al varend op het nieuwste luxe 
Zonnebloemschip.

Ervaring burgemeester
Burgemeester Marianne Hee-
remans kent de Zonnebloem 
uit persoonlijke ervaring. Haar 
moeder krijgt iedere donderdag 
bezoek van een vrijwilliger. Iets 
waar zij elke keer naar uitkijkt. 
Een kopje thee drinken, praten 
en vooral luisteren. Die persoon-
lijke aandacht doet veel goed. 
Dat moest de burgemeester in 
haar speech naar de vrijwilligers 
en de gasten even kwijt. Hoe be-
langrijk dat bezoekwerk is. Goed 
om te horen dat het vrijwilligers-
werk van de Zonnebloem niet 
het gemakkelijkste werk is, al-
dus de burgemeester, die graag 
de gelegenheid aangrijpt om 
iedereen te bedanken voor de 

enorme inzet van al die men-
sen in Heemstede die om een 
of andere reden behoefte heb-
ben aan hulp en aandacht. Het 
gemeentebestuur waardeert de 
inzet bijzonder en als je dan 50 
jaar bestaat, dan mag je daar-
van een feest maken. Want na 
inspanning komt ontspanning. 
In de middag was het optreden 
van een verrassing aangekon-
digd. Goed geheim gehouden, 
kwam Volendams zangeres Ca-
rola met haar band zingen. Na-
dat bekend was dat Carola zong, 
waren de verwachtingen direct 
dat het Volendamse repertoire 
zou laten horen, maar met En-
gelstalige songs en harde mu-
ziek was dit meer de smaak van 
jonger publiek, dan dat ouderen 
konden waarderen. 
Maar de voortreffelijke lunch, 
de borrel met de heerlijke hap-
jes en de ambiance van de Ball-
room waren meer dan genoeg 
om van een echt Zonnebloem-
feest te spreken zoals alleen de 
Zonnebloem kan feesten.

Sponsoren
Feesten voor tweehonderd men-
sen kosten vandaag de dag veel 
geld en dat is voor organisaties 
die het toch van lotenverkoop, 
start begin mei weer!!, van do-
naties en legaten moet hebben, 
toch moeilijk. De organisatie 
kost al genoeg. Gelukkig heb-
ben een aantal ondernemers en 
bedrijven de Zonnebloem ge-
steund om hun 50 jarig jubile-
um mooi te kunnen vieren. Tum-
mers deed het al bij de koffie, 
Rabobank stelde gelijk dat zij 
de hoofdsponsor wilde zijn. Uit 
de Zonnebloemorganisatie was 
Columba Communicaties een 
gulle gever. Newasco, Van Hou-
ten Wasserij als vanouds schoon 
erbij! Nefkens Peugeot garage 
wilde graag zijn goede naam zo 
houden, geslaagd! Wijnvariant, 
de Wijnimpotreur uit Haarlem 
heeft ook nauwe banden met de 
Zonnebloem, net als S.T.O.E.R 
van de Raadhuisstraat, inmid-
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Gast aan tafel maaltijd Welzijn Ouderen
Heemstede - In 2008 werkt Welzijn Ouderen Heemstede met het 
thema ‘De maaltijd keuze van een speciale gast’. Maandelijks wordt 
een speciale gast uitgenodigd aan tafel, die een menu naar eigen 
keuze samenstelt en vertelt over haar/zijn werkzaamheden en hoe 
zij/hij tot de keuze van dit menu is gekomen. Op dinsdag 29 april 
(12.30 uur) is de gaste Saskia van der Valk, coördinator van het dag-
centrum ‘Lieven de Key’. Haar menukeuze is o.a. kipfi let met een 
heerlijke saus, boontjes en aardappelen en tiramisu na.
Kosten van de maaltijd zijn 9,50 euro. Tot één week voor de maaltijd 
kan men een dinerbon kopen bij WOH. In de Lieven de Keylaan 24 
geopend op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrij-
dag van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

Baklucht
Kabouters
Onlangs bereikte mij een 
schrijven van Multikabel. Deze 
organisatie is verantwoordelijk 
voor het ongestoord TV kijken, 
telefoneren en internetten. Een werkzaamheid die ze tot op 
heden erg goed afgaat. Maar nu even over de inhoud van het 
schrijven. Er werd mij verzocht mijn digitale decoder, die mij 
dagelijks soms niet te verteren TV-kost doorgeeft, ‘s nachts 
aan te laten staan. Dit in verband met het digitaal reinigen van 
het kabelwerk of zo iets dergelijks. Nu is nieuwsgierigheid een 
zeer onhebbelijke eigenschap van mij. Ik was erg benieuwd 
hoe dat schoonmaken zou gaan plaatsvinden. Daarom heb 
ik na het uitkijken van het laatste programma op de beeld-
buis mij behaaglijk voor de TV geïnstalleerd. Fotocamera lag 
schietklaar in mijn directe nabijheid evenals een paar al reeds 
ontkurkte pijpjes bier. In mijn verbeelding zag ik al een aan-
tal bedrijvige en hele kleine kabouters voorzien van bezems, 
stofzuigers en aanverwante reinigingsapparatuur door deco-
der en bekabeling kruipen. De camera was uitgerust met een 
macrolens en stond afgesteld en in afwachting van de eerste 
rode puntmutsen. En wat mij betreft hoefden ze zich wat dat 
schoonmaken niet tot het TV-gedeelte te beperken. Wellicht 
waren ze bereid om tegen betaling in het illegale circuit de 
kamer en gang ook tot het schoonmaakgebied uit te breiden. 
Aan die onderhandelingen ben ik helaas nooit toe gekomen. 
Met ogen die steeds roder en kleiner werden en inmiddels 
de afmetingen hadden aangenomen van de, misschien wel 
denkbeeldige, schoonmaakdwergen zat ik naar het gloeiende 
groene lampje te staren. Onder invloed van de biertjes zakte 
ik in een diepe slaap en zijn de schoonmaakwerkzaamheden 
volledig aan mij voorbij gegaan. De volgende morgen werd 
ik in een zeer ongemakkelijke houding wakker en mijn eer-
ste vraag was of die kijkbuis het nog wel deed. In die brief 
stond ook nog een aantal handelingen dat ik met de deco-
der moest verrichten. Maar mijn geringe intelligentie en het 
vroege ochtenduur waren in dat opzicht een niet te nemen 
hindernis. Ik heb het maar zo gelaten en de TV doet het ge-
woon weer. Maar nu moet ik van die kabelmaatschappij weer 
iets met mijn e-mail gaan doen. En daar begrijp ik nu werke-
lijk geen hout van. En dat heb ik ‘s avond geprobeerd dus ik 
nu moet nu toch het ergste vrezen voor mijn IQ. Om mij uit 
de brand te helpen kon ik inloggen op een bestand van Mul-
tikabel en dat zou mij dan verder door de problemen lood-
sen. Dat was althans de intentie, maar zelfs dat lukte mij niet 
want die website bleek niet te bestaan. Nu dreigt het gevaar 
dat ik binnenkort geen e-mail meer kan verzenden en opha-
len. Het zij zo, wel zo rustig. Ik heb al een koppeltje postdui-
ven aangeschaft.
Wim Bak

Lezing ‘levenkunst van ouderen’
Heemstede - Dinsdag 22 april geeft Liebje Hoekendijk bij Welzijn 
Ouderen een lezing over ‘Levenskunst van ouderen’. Deze gaat van 
start om 14.00 uur; de toegang is gratis. In diverse welzijnsfunc-
ties zette Liebje Hoekendijk nieuwe projecten op, zoals het Lande-
lijk Steunpunt Vrijwilligerswerk, de voorloper van het huidige CI-
VIQ. Liebje Hoekendijk heeft veel publicaties op haar naam staan, 
oa. over vrijwilligerwerk. Tijdens de lezing die zij zal geven bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede (WOH) staat haar boek: ‘Levenskunst van
ouderen’ centraal. De lezing is een onderdeel van het thema Weer-
baarheid. Het thema Weerbaarheid is gekozen door het samenwer-
kingsverband van de Ouderenbonden in Heemstede, Loket Heem-
stede, Casca en WOH. De lezing van Liebje Hoekendijk is de eerste 
bijeenkomst in kader van het thema Weerbaarheid. WOH, Lieven de 
Keylaan 24 te Heemstede.
Meer informatie bij WOH, tel: 023 528 85.

Heemstede - Bij de entree van een één van de 
meest rustieke hofjes van Heemstede (Droogplein) 
staan deze, inmiddels 50 jaar oude taxusbomen. 
Deze bomen en de grond waren reeds meer dan 
50 jaar eigendom van de gemeente, maar door ver-
koop dit jaar is nu een particulier eigenaar. Die ei-
genaar heeft een kapvergunning aangevraagd en de 
gemeente heeft deze verleend. Alle omwonenden 
hebben inmiddels bezwaar gemaakt, maar als we 
het hoofd van de groenvoorziening mogen geloven 
maken we weinig kans...

Bewoners Droogplein en Jan vd Bergstraat

INGEZONDENOmwonenden willen 50-jarige 
taxussen niet missen

Buurtborrel bij Eerste Aanleg

Frizzz, binnen niet roken
Heemstede – Dinsdag 1 juli 
staat roodomrand in de agenda 
van Kees Heger, eigenaar van 
De Eerste Aanleg, dat oude café  
aan de Raadhuisstraat. Poetsdag 
om alle nicotine weg te poetsen 
van lampen, tafels stoelen, glas-
werk, buffet, biljart, wanden en 
vloeren. Er wordt alleen niet ge-
wit. Men moet over twintig jaar 
nog kunnen zien hoe hier in 
vroeger tijden gerookt werd. 
Die sfeer wil Kees blijven koes-
teren en met hem zijn vele gas-
ten. Zondagmiddag had Kees de 
buurtgenoten uitgenodigd om 
met hem te praten over de ge-
volgen van het rookverbod dat 
1 juli 2008 ingaat en inhoud dat 
er in het café niet meer gerookt 
mag worden. 
Dat betekent dat veel rokers 
buiten een sigaretje opsteken 
en een drankje meenemen naar 
buiten. Het terras van Kees is 
een bankje groot. Daar mag je 
drinken. Roken uiteraard op de 
hele stoep.  Nu gebeurt dat ook 
al met mooie avonden als het 
publiek graag buiten zijn drank-
je wil drinken. Dat gaf nooit pro-
blemen, maar wat als er meer 
mensen na 1 juli naar buiten 
gaan. De Horecabond waar 
Kees om raad vroeg, gaf als ant-
woord: “ de tijd zal het leren”. De 
gemeente zegt: “het is uw taak 
om het buiten rustig te houden”. 
Maar Kees is het liever vóór en 
praat met iedereen, dus ook 

met zijn buren en vraagt ze di-
rect door te geven als het te ru-
moerig wordt, de muziek te hard 
staat, de deur te lang openstaat 
of “ik kan niet slapen door jul-
lie”. Kees is niet oppermachtig al 
heeft hij eigenlijk nooit veel last 
gehad. Maar hij kan niet overal 
tegelijk zijn. 

Frizzz
Een warm welkom aan eenie-
der die nooit een rokerig café 
in wilde. Na 1 juli als Kees met 
zijn medewerkers en de spon-
taan aangeboden burenhulp 
zijn oude café helemaal ont-
daan heeft van nicotine aanslag 
en FRIZZZZ doorgaat. Waar de 
rokerige geur verdwijnt, kunnen 

andere luchtjes de kop opste-
ken. Niet altijd even frizzz, van-
daar dat Kees vanaf 2 juli zorgt 
voor verse bloemen en een lek-
ker geurtje. Professioneel, dat 
wel, geen goedkoop geurtje 
van een chemische verfrisser, 
nee echte etherische oliën gaan 
Kees bijstaan om een heerlijke 
natuurlijke geur te verspreiden 
bij een goed gesprek. Ervarin-
gen in andere landen geven al 
een verschuiving aan van drin-
ken naar eten. Lekkere hapjes 
had Kees altijd al, de tapas en 
snacks hebben al zijn aandacht 
en u weet al, bij Kees eet je zon-
der bestek, je knabbelt er. Vanaf 
2 juli FRIZZZ!!
Ton van den Brink

Musicalgroep Lef! trekt
opnieuw Musicaltopper aan
Heemstede - Musicalver-
eniging Lef! uit Heemstede 
maakt dit jaar alweer haar 
7e productie. Sinds de op-
richting in 2002 heeft deze 
levendige musicalvereniging 
jaarlijks prachtige musical-
producties op de planken ge-
bracht.

Met 25 enthousiaste leden en 
een creatieve en professione-
le artistieke leiding wordt mo-
menteel hard gewerkt aan de 

musical ‘Ik heb een droom’. Een 
musical met de mooiste liedjes 
van Abba. Deze zal worden op-
gevoerd op 31 mei en 1 juni in 
theater De Luifel in Heemstede. 
Kaarten hiervoor zijn nog te be-
stellen via www.leftroep.nl

Echter, de ene voorstelling is nog 
niet af of er wordt alweer nage-
dacht over de volgende. En dat 
gaat voor volgend jaar de mu-
sical ‘Heerlijk duurt het langst’ 
worden. Een heerlijke komische 

musical van originele Neder-
landse bodem. De audities hier-
voor zijn gepland op 12 en 26 ju-
ni en wederom is het vereniging 
Lef! gelukt om Joost de Jong als 
1 van de artistiek leiders te strik-
ken. Een nieuw samenwerkings-
verband met Lef! kon dan ook 
niet uitblijven.
Volgens Joost de Jong is het een 
gemotiveerde en getalenteer-
de club en hij kan dan ook niet 
wachten tot het zover is dat ‘Ik 
heb een droom’ op de planken 
staat. Aanmelden voor de au-
dities voor de nieuwe productie 
kan nog steeds via leffertjes@
gmail.com of kijk voor meer in-
formatie op www.leftroep.nl
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Woogie-Boogie project vordert gestaag

Twee schilderijen van Evenaar en 
Jacoba school naderen voltooiing
Heemstede – De datum van 
24 mei begint aardig nader-
bij te komen en met de komst 
van de voorjaarsvakantie wordt 
het opschieten voor de groepen 
vier van de tien basisscholen in 
Heemstede. Op die dag zijn de 
kunstwerken tijdens de opening 
van het Raadhuis te bezichtigen. 
En de Heemsteedse kunstenaar 
Henk Koelemeijer die het ge-
hele project op zeer professio-
nele wijze begeleidt kreeg een 
seintje dat twee scholen zover 
waren met de schilderijen dat 
er een foto gemaakt kon wor-
den. Op de bovenverdieping van 
de Jacobaschool lag het kleu-
rige kunstwerk keurig op de 
grond met rondom de ouders, 
docenten en kinderen die trots 
naar het door hun vervaardigde 
kunstwerk keken. 
Soms waren er wel wat verf-

spatjes op andere plekken als 
op het schilderslinnen aan te 
treffen maar daar is de was-
machine goed voor. Op de Eve-

naarschool een aanzienlijk min-
der grote groep maar dat geldt 
zeker niet voor de geestdrift van 
de kinderen en de lerares. Ook 
hier prachtige kleurige afbeel-
dingen van dieren die na wat 
aanwijzingen van de ‘grijsge-
lokte’ Koelemeijer nog wel wat 
aanpassingen e en verfraaiin-
gen zullen ondergaan. 
Maar het is leuk om te zien hoe 
enthousiast en kunstzinnig het 
project door de scholen worden 
aangepakt. En dat moois is op 
24 mei en een maand daarna al-
lemaal te zien in de Burgerzaal 
van het Raadhuis, tijdens de 
feestelijkheden ter gelegenheid 
van de officiële opening van het 
verbouwde Raadhuis.

Vrolijke kleuren en kinderen op 
Evenaarschool.

Weinig te zien van het schilderij maar iedereen wil op de foto.   

Bosbeekse Fancy Fair op 
woensdag 23 april

Heemstede - Woensdagmid-
dag 23 april organiseert Ver-
pleeghuis en Zorgcentrum Bos-
beek in Heemstede een grote 
Fancy Fair. Op de rommelmarkt 
kunt u uitgebreid rondsnuffelen. 
Er is een grote boekenkraam, 
religieuze artikelen, kaarten, 
handwerk en een breed scala 
aan huishoudelijke spullen. Bij 
het rad van fortuin en de grote 
loterij zijn vele mooie prijzen te 
winnen. Ook aan de inwendige 
mens is gedacht: haring, patat, 

koffie met taart zijn verkrijgbaar. 
De opbrengst is geheel voor het 
goede doel: een gedeelte wordt 
geschonken aan vrouwenhuis 
Domodungu in Chili. De rest 
komt ten goede aan de bewo-
ners van Bosbeek. Onder andere 
voor een speciale biljartkamer. 
U bent van harte welkom in Bos-
beek van 13.30 uur tot 15.30 uur 
aan de Glipper Dreef 209, naast 
wandelbos Groenendaal. Tele-
foon 023 – 892 99 00. De toe-
gang is gratis.

Lentebier fietstocht feestelijk van start

Deze razend populaire fietstocht 
is in 2002 gestart door een paar 
enthousiaste café ondernemers 

in en rond Haarlem. Van de oor-
spronkelijke bezetting is in de 
komende tocht alleen nog De 
1ste Aanleg in Heemstede en 
Koops en de Tapuit in Haarlem 
over. 
Naast deze cafés loopt de rou-
te dit keer in noordelijke richting 
langs café Mideloo (Driehuis), 
Café Bartje, (Santpoort), Café ’t 
Kolkje (Spaarndam) en in Haar-
lem de Flapcan. Alle cafés zor-
gen voor een lekker hapje en op 
diverse locaties is live muziek 
te beluisteren. Inschrijven kan 
bij alle bovenstaande cafés. De 
kosten zijn bij voorinschrijving 6 
euro en op de dag zelf 8 euro. 
Hiervoor ontvangt u de route-
kaart, een stempelkaart, natuur-
lijk het beroemde oranje vlagge-
tje. De route beschrijft een cir-
kel dus als u het goed doet komt 
u weer terug bij het café waar 
u bent gestart. De tocht is niet 
louter een kroegentocht voor 

doorgewinterde cafégangers 
maar heeft zich ontwikkeld tot 
een groot familiefeest met veel 
jonge deelnemers. Op de diver-
se ‘stations’ kunt u natuurlijk de 
verschillende lentebieren proe-
ven maar het verdient aanbeve-
ling om vooral te beginnen met 
wat glazen fris om de biertjes tot 
het eind te bewaren. Inschrijven 
kan bij Café de 1ste Aanleg van-
af 12 uur. 

De starttijd is open om een goe-
de spreiding te verkrijgen maar 
het is wel verstandig om voor 
14:00 uur vertrokken te zijn van 
het startpunt. Deze lente is de 
tocht circa 28 kilometer lang, 
een echte fietstocht maar u kunt 
natuurlijk 7 keer uitrusten on-
derweg.
In de 1ste Aanleg worden de 
fietsers ontvangen met een lek-
kere kop tomatensoep en live 
muziek van de formaties LIKE 
JAZZ en THE WILDCARD DU-
KES. Het parkeerterrein aan de 
Kerklaan is ingericht met bars, 
muziek en tenten voor als er een 
druppeltje mocht vallen.

Passage
Heemstede - Het bestuur 
van de christelijk maat-
schappelijke vrouwenbe-
weging Passage nodigt u 
van harte uit voor de afde-
lingsavond op donderdag 
17 april in de Pinksterkerk, 
Camplaan 18 te Heemste-
de. Vanaf 19.45 uur bent u 
welkom. Het programma 
start om 20.00 uur. De heer 
van der Wal uit Leerdam zal 
een lezing met demonstra-
tie houden over ‘Glasbla-
zen’. Ook mogen een paar 
dames zelf proberen iets te 
maken.

Lezing door Amerika-kenner

Amerikaanse Verkiezingen
Heemstede - Amerika-kenner Frans Verhagen is wat je noemt 
een verkiezingsjunkie: hij weet alles van verkiezingen en pre-
sidenten en kan daar enthousiast over vertellen. Het is voor de 
tiende keer dat hij actief de Amerikaanse verkiezingen volgt, 
waarvan 8x als journalist. Hij publiceerde meerdere boeken 
over dit onderwerp, waaronder De beste wint nooit. In zijn le-
zing - met illustratieve beelden - zal hij uitleggen hoe het sy-
steem werkt, wat voor strategieën de partijen volgen, wat de 
sterke en de zwakke punten zijn van de kandidaten en wat nu 
eigenlijk de vereisten zijn voor een goede president. Ook zullen 
de onderwerpen in deze verkiezingsstrijd aan de orde komen 
en de vraag hoe Amerika ervoor staat na bijna acht jaar presi-
dent Bush. Welke uitdagingen wachten de volgende president?  
Het ABC van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Deze lezing is donderdag 24 april om 20.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, entree  7,00 euro, reserveren 
is noodzakelijk. Telefonisch: 023-5483828 keuze 1 of bij de re-
ceptie van de Luifel.

Heemstede - Op zondag 20 april ziet het in Kennemerland 
weer feestelijk oranje van de fietsvlaggetjes. Op deze zondag 
gaat de lente editie van de bokbier fietstocht weer met ruim 
2000 deelnemers van start.



Heemstede - Zoals ieder jaar 
houdt Kynologenclub Kenne-
merland in samenwerking met 
het Oranjecomité Heemstede 
op 30 april (Koninginnedag) een 
ras- en rasloze hondenkeuring.
De honden worden gekeurd 
door ervaren keurmeesters. Elke 
baas krijgt een keuringsrapport. 
De winnaar ontvangt een leuke 
prijs. Tevens is er op deze dag 
een dieren fotograaf aanwezig 
die een gratis foto van uw hond 
maakt.
Ook zijn er verschillende de-

monstraties van Flyball, Behen-
digheid en Gehoorzaamheid. Na 
elke demo kan u zelf onder be-
geleiding van een instructeur 
het parcours met de hond lo-
pen. Om 12.00 uur is er een de-
monstratie doggy-dance gehou-
den door één van Nederlands 
beste doggy-dancers Brigitte 
van Gestel. Iedereen is welkom 
van 11.00 uur tot 15.30 uur op 
het trainingsveld achter zwem-
bad Groenendaal aan de Sport-
parklaan te Heemstede.
Toegang gratis!
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Doggy-dance demonstratie

Gratis foto van uw hond op 30 april

Dit is de allermooiste...!
Heemstede – De 8-jarige Mitchell Treffers van het Minadruc-
kerhof Heemstede is de winnaar geworden van de Slagharen 
kleurwedstrijd! Zijn kleurplaat werd door de jury de mooiste be-
vonden! Met glitterstift en uitbundige kleuren sprong de plaat 
van Mitchell er uit. Als winnaar mag hij niet alleen samen met 
zijn vader en moeder en broer of zusje een dag lang genieten 
in attractiepark Slagharen, er zijn ook nog extra prijzen voor 
de jonge kunstenaar. Zo krijgt Mitchell een heus indianenpak 
en mag hij een foto meenemen die wordt gemaakt op de wild- 
waterbaan. De overige prijswinnaars zijn Tim Mensink (8) uit 
Haarlem, Ted van Staalduijnen (3, jongste deelnemer), Beau v.d. 
Tol (4), Chris de Meijer (5), Wouter (8), Nova (6) allen uit Heem-
stede, Luuk den Boer (6) uit Haarlem, Jean van Straaten (5) uit 
Velserbroek en Joelle van Ginneke (9) uit Bennebroek. Gefeli-
citeerd met jullie prijzen. Alle winnaars zijn al schriftelijk op de 
hoogte gesteld.
Veel plezier in Slagharen met zijn meer dan 40 attracties en 
diverse zwembaden!

Gezond jubileum
Vitaminstore viert 10-jarig bestaan
Heemstede - Toen Vitamin-
store in 1998 haar eerste winkel 
opende was het gebruik van vi-
taminen nog relatief onbekend. 
Nu, 10 jaar later is deze keten 
gegroeid naar 17 filialen en is 
het de grootste keten vitami-
nespeciaalzaken van Nederland 
en dat wordt gevierd. U bent 
daarom de komende twee we-
ken van harte welkom bij Vita-
minstore Haarlem (Anegang 21,
schuin tegenover C&A) en 
Heemstede (Binnenweg 19, te-
genover Dekamarkt) voor een 
deskundig advies en spectacu-
laire aanbiedingen.

Tien jaar geleden was het dage-
lijks gebruik van vitaminen voor 
veel mensen nog iets heel on-

gewoons. Tegenwoordig zijn vi-
taminen, probiotica en gezonde 
omega vetzuren een stuk gewo-
ner. Gezondheid is een ‘lifestyle’
geworden en Vitaminstore volgt 
deze ontwikkeling op de voet. 
Zo is de winkel onderverdeeld in 
drie categorieën; health, sports 
en beauty. Binnen die catego-
rieën wordt gekozen voor mer-
ken die staan voor kwaliteit. Zo 
verkoopt Vitaminstore gerenom-
meerde merken als Solgar en 
Orthica en de wereldwijd ver-
kochte sportvoeding van Ame-
rican Sports, EAS en MDouble-
You.
In het beauty assortiment wordt 
uitsluitend gewerkt met de 100% 
natuurlijke verzorgingsproduc-
ten zoals die van Weleda, Dr. 

Hauschka en Annemarie Bor-
lind, dus cosmetica en huidver-
zorging zonder chemische en
vaak ongezonde toevoegingen 
erin. Wilt u nu ook eens weten 
wat een goede multivitamine is, 
hoe sportvoeding moet worden 
gebruikt of wat een echt goede 
natuurlijke dagcrème is? Bij Vi-
taminstore kunt u met al deze 
vragen terecht! Advies en bege-
leiding staat al 10 jaar voorop bij 
Vitaminstore en dat is natuurlijk 
wel een feestje waard.
Twee weken lang wordt er in Vi-
taminstore Haarlem en Heem-
stede flink uitgepakt met kor-
tingen tot wel 50%! U bent van 
harte welkom en voor elke klant 
ligt er een leuk presentje klaar!

Hond uit gezin 
gehaald

Heemstede - Naar aanleiding 
van klachten van buurtbewo-
ners en een licht bijtincident 
heeft een hondengeleider van 
de politie vorige week een grote 
hond uit een Heemsteeds gezin 
gehaald.

Hij constateerde dat de hond 
onvoorspelbaar gedrag ver-
toont. Het dier is in beslag ge-
nomen en ter beoordeling over-
gedragen  aan een gedragsdes-
kundige, die de viervoeter on-
derzoekt.

Het onderzoeksrapport zal  ver-
volgens met het proces verbaal 
van de hondengeleider door-
gezonden worden naar Justitie. 
Aan de hand van dit rapport zul-
len passende maatregelen wor-
den getroffen.

Bekeuring 
voor venters

Heemstede - Politieagenten 
hoorden dinsdag 8 april rond 
09.15 uur dat twee mannen ille-
gaal speakers verkochten in de 
omgeving van de Binnenweg.

De mannen, 42 en 33 jaar oud 
en afkomstig uit Hoofddorp en 
Arnhem, hadden geen vergun-
ning voor het verkopen van de 
spullen. Tegen beiden wordt 
proces-verbaal opgemaakt.

Man sloopt
fotohokje

Heemstede - In de nacht van 
maandag 8 en dinsdag 9 april 
heeft de politie een 41-jarige 
Rotterdammer aangehouden die 
een fotohokje op het station had 
vernield. De man is overgedra-
gen aan de Spoorwegpolitie.

Dichtstorten is een open podi-
um voor dichttalent. De naam 
dichtstorten betekent eigenlijk 
´storten op dichten´. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heem-
steder publiceren, dan kunt u 
dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Liefst niet te lang, 
omdat er niet altijd genoeg ruim-
te is.
Hiernaast een inzending van 
Henk Schrijvers.

Flipperkast
Meedogenloos
Emotieloos

Dat is de Flipperkast
Een ijskoude stalen bal

Zoekt zijn weg langs
kermislichten

De speler is het die moet
zwichten 

Voor de gokverslavingsval

Dichtstorten

Voorjaarsexcursie op Leyduin
Heemstede - Donderdag 24 
april organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een excursie over 
het landgoed Leyduin met als 
thema ´Voorjaar!` De start is om 
19.00 uur bij de parkeerplaats 
van Leyduin aan het Manpad-
slaan. Dit landgoed maakt deel 

uit van de naast elkaar gelegen 
landgoederen Leyduin, Vinken-
duin en Woestduin. Genieten 
van de laatste stinsenplanten, de 
broedvogels zijn terug en zingen 
volop: Het voorjaar is begonnen! 
In dit complex van parken, bos-
sen en speelweiden is het mooi 
wandelen. Er zijn open plekken 
met alleenstaande bomen die bij-

zonder van sfeer zijn. Men heeft 
een grote kans om reeën tegen 
te komen. Op Woestduin lag be-
gin 1900 de bekendste paar-
denrenbaan van Nederland, nu 
een open terrein waar de hout-
snip in het voorjaar al knorrend 
zijn rondjes vliegt. Door Leyduin 

stroomt nog een echte duinbeek. 
Een grote betekenis hebben deze 
landgoederen voor vleermuizen. 
In een oude ooftkelder overwin-
teren grootoorvleermuizen, soms 
ook de zeldzame franjestaart. Vo-
gels die hier voorkomen zijn o.a. 
de zwarte en de kleine specht.
Informatie: Marc van Schie, 023-
5351239 of www.ivnzk.nl

Schoenlepels bij Vrouwen van Nu
Heemstede - Te gast bij de Vrouwen van Nu op dinsdag 22 april 
is de heer Tuithof uit Schagerbrug. Tuithof verzamelt schoenlepels. 
Hij was te zien bij het tv-programma ‘Man bijt Hond’. Leden en be-
langstellenden zijn van harte welkom in de benedenzaal van de 
Pinksterkerk aan de Camplaan. De aanvang is 14.00 uur. Niet-leden 
betalen 2,50 euro entree. Inlichtingen: tel. 5280340



Heemstede - Vier jonge 
Heemsteedse cricketspelers 
vertrekken binnenkort naar 
Barbados met het Neder-
landse team onder de 15 jaar. 
Cricket zult u zeggen wat is 
dat dan wel? In Nederland 
hoor en zie je weinig over de-
ze sport. In de wereld is het 
echter een hele grote tak van 
sport.

In Engeland bijvoorbeeld, de ba-
kermat van het spel, speelt ze-
ker de helft van de jongeren 
cricket. De Engelse cricketbond 
mikt de komende jaren op een 
aanwas van twee miljoen jon-
geren. Wereldwijd volgen onge-
veer één miljard wereldburgers 
deze sport en bij internationale 
testmatches zitten stadions vol 
met 60.000 tot 100.000 bezoe-
kers. Thuis voor de buis worden 
deze wedstrijden door miljoe-
nen met spanning gevolgd. He-
laas wordt de sport in te weinig 
landen gespeeld waardoor het 
geen Olympische status heeft 
op dit moment. De laatste maal 
dat op een Olympiade ook cric-
ket werd gespeeld was in 1900. 
Vooral in de voormalige Engelse 
gebieden is cricket sport num-
mer één. Landen als India, Pa-
kistan, Bangladesh, de West In-
dies en Australië zijn grote cric-
ketnaties.
Hoewel Nederland zich nog 
lang niet kan meten met de gro-

te landen, acteren zij wel op de 
wereldkampioenschappen en 
winnen daar zo nu en dan een 
wedstrijd.
De cricketbond trekt er hard 
aan en Nederland beschikt over 
zeer talentvolle jeugd. Vier spe-
lers van de cricketclub Rood & 
Wit in Haarlem zijn uitgenodigd 
om binnenkort af te reizen naar 
Barbados om daar deel te ne-
men aan een toernooi van ruim 
twee weken.

The Dutch Lions
Paul van Meekeren, Koen Brou-
wer, Jaap Dickmann en Nico Be-
noist gaan mee als deelnemer 
van het Nederlandse team “The 
Dutch Lions” Zij moeten wel het 
een en ander voor doen en la-
ten voor hun sport. Tweemaal 
per week reizen zij naar Rotter-
dam voor de uren durende cen-
trale training. Een maal per week 
bezoeken zij de sportschool en in 
het seizoen spelen zij hun wed-
strijden. Vier dagen per week zijn 
gevuld met cricketactiviteiten. 
Daarnaast presteren zij ook nog 
aardig op school en bezoeken 
allen het VWO of Gymnasium. 
In de winter spelen zij ook nog 
eens voetbal of hockey op hoog 
niveau maar het cricket blijft voor 
alle vier nummer één. “Wij slapen 
in Barbados in het Hilton en het 
afsluitende banket wordt gehou-
den in het Hilton in Trinidad”, zegt 
Paul. “Als wij goed presteren te-
gen Bangladesh, onze eerste te-
genstander, dan vliegen wij door 
naar St Kitts en als wij verliezen 
gaan wij naar Trinidad”, vult Jaap 
aan. “Met enig geluk vliegen wij 
weer door naar Grenada, maar 
pas als wij de halve finales ha-
len.
De kosten van de reis naar Bar-
bados zijn voor onze ouders, het 
verblijf en verplaatsing wordt 
door de bond en de organisatie 

betaald” Paul gaat voorafgaand 
aan deze reis nog snel even naar 
India om daar een trainingssta-
ge te ondergaan. Ook op jonge-
re leeftijd namen zij al deel aan 
wedstrijden in Schotland en De-
nemarken. Deze jonge mannen 
ontwikkelen zich tot wereldbur-
gers met veel reiservaring en 
steken nog wat op van de Engel-
se taal. Slechts drie begeleiders 
gaan met de groep van 15 uitver-
koren spelers mee. “Onze disci-
pline is groot, zeggen de jongens 
in koor, wij zijn al heel zelfstandig 
en leven voor onze sport, mis-
schien gaan we even naar het 
strand maar de wedstrijden en 
voorbereiding staan voorop.”

Erik van Muiswinkel
Zij willen nog wel even kwijt dat 
zij op zesjarige leeftijd al met 
cricket zijn begonnen en veel 
te danken hebben aan de hun 
trainer. De trainer van de jon-
gens was lange tijd de beken-
de Heemsteedse cabaretier Erik 
van Muiswinkel. Erik, zelf een 
uitstekende beoefenaar van de-
ze sport, trekt als cricket ambas-
sadeur door het land en organi-
seerde eerder demonstraties op 
scholen. Daarnaast neemt hij 
jaarlijks jeugd spelers van Rood 
& Wit onder zijn hoede.
“Er komen nog veel meer ta-
lenten aan, zegt de moeder van 
Jaap, Marieke Dickmann, ook 
bij de jongens onder de vijftien 
jaar staan Rood & Wit jongens al 
weer klaar voor het grote werk. 
Dit soort evenementen moet 
jongeren aanspreken en dat 
doet het ook.” De aanwas bij de 
verschillende verenigingen ont-
wikkelt zich goed. Het lijkt voor 
de buitenstaander een ingewik-
keld spel maar is dat niet. Om 
goed te worden in deze sport 
vergt dat wel veel training. 
Eric van Westerloo
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Jonge Heemsteedse sporters 
vertrekken naar Barbados

Brasserie Sanz loopt kleine 
marathon Rotterdam

Heemstede - Afgelopen zondag was de 28e editie van de ma-
rathon van Rotterdam. De harde kern van Brasserie Sanz is al 
ruim anderhalf jaar lang, wekelijks met een groepje van 8 a 10 
medewerkers te vinden in de bossen tussen de Oase en Pan-
nenland. “In het begin liepen we zo’n minuut of 10 en dan waren 
we helemaal gesloopt”, aldus chef-kok Peter Kuijper, “maar in-
middels schrikken we niet meer van 8, 10 of 12 kilometer.”
“De kleine marathon van Rotterdam (zoals deze genoemd wordt) 
was voor ons de eerste stap in het lopen van officiële wedstrij-
den. De sfeer in Rotterdam was geweldig, overal blijde mensen 
die je aanmoedigen onderweg, op sommige plaatsen stond een 
groepje muziek te maken, echt heel gezellig.”
Op 1 juni loopt hetzelfde groepje de Leesersloop 10 km in Bloe-
mendaal en op 8 juni loopt Sanz voor het goede doel de 10 kilo-
meter KIKA loop, de stichting voor kinderen kanker vrij.

Elke zaterdagochtend traint het groepje bij Pannenland, aan-
wezig om 10.45 uur. (liefhebbers zijn altijd welkom om mee te 
rennen!)

Tafeltennis HBC
Ouder-Kind toernooi massaal bezocht
Heemstede - In een razend 
druk weekend (10 thuiswed-
strijden op zaterdag) werd 
op zondag het traditionele 
ouder-kindtoernooi gehou-
den. Een unieke gebeurte-
nis. Niet het toernooi op zich 
maar wel het aantal deelne-
mers. Dit jaar mochten er bij-
na 40 dubbels ingeschreven 
worden. Het was dus enorm 
druk, want behalve ruim 70 
actieve deelnemers was er 
ook veel familie op dit toer-
nooi afgekomen. 

Dat het toernooi een serieu-
ze status heeft, bleek in de we-
ken ervoor. Al ruim drie weken 
werd er door veel ouders samen 
met hun kinderen geoefend op 
de woensdagavond. Niemand 

wilde een modderfiguur slaan 
naast hun getrainde kind.
De kinderen die mee doen ko-
men dan ook vaak uit de jong-
ste categorie. Dit omdat dan het 
niveauverschil tussen ouder en 
kind nog niet zo groot is. Wan-
neer dit niveau verschil te groot 
is zie je al snel grote irritatie bij 
het dubbelspel.
De grote vraag van vandaag 
was: Wie neemt de wisseltro-
fee over van Danique Mense en 
haar vader?
Er werd gespeeld in 3 verschil-
lende klassen. In de recrean-
ten klasse ging het er fanatiek 
en spannend aan toe. Opvallend 
hier was dat de meisjes het be-
ter deden dat de jongens en de 
vaders weer beter dan de moe-
ders. 

In de finalepoule lukte het nie-
mand om ongeslagen te blijven. 
Jesse Bais was samen met zijn 
vader Bart de ongelukkigste en 
belandde op onderling resultaat 
op de 3e plaats. Boukje Meijer 
speelde met haar vader Jeroen 
en zij werd 2e en de meest ge-
lukkige was Cynthia zij mocht 
samen met haar vader John de 
1e prijs ontvangen.

In de gevorderde klasse maak-
te de broertjes Rudy en Maurice 
Cramer het de organisatie erg 
moeilijk. Zij speelde beide met 
hun vader Andre. Dus overwerk 
voor vader Andre, daar kwam 
nog eens bij dat ze 1 uur later 
begonnen dan de rest.
Uiteindelijk moesten ze tegen 
elkaar in de finale poule. Ru-

dy ging toen op zoek naar een 
vervangende ouder. Deze vond 
hij met veel succes. Want met-
een in de eerst wedstrijd ver-
sloeg hij zijn broer met zijn va-
der in een onderling treffen. 
Maurice werd hierdoor 3e. De 
finalepartij was een spannen-
de en werd met 11-9 verloren 
door Joris de Graaf en zijn vader 
Maurice. Joris behaalde ech-
ter een keurige 2e plaats. Win-
naar in deze poule dus Maurice 
Cramer.

Bij de competitiespelers was het 
ook geen makkie. Vooral voor de 
ouders. Zij zijn vaak de mindere 
in deze strijd en krijgen dan ook 
regelmatig kwade blikken toe-
geworpen als ze weer eens een 
bal mis slaan. In de finalepou-

le van 4 wederom 2 zussen die 
met hun vader speelde. Simo-
ne Broersen mocht als jongste 
met haar vader blijven spelen. 
Madelon zocht snel een goede 
ouder in de zaal uit. Dit werd 
Erwin Moetwil. De wedstrijd tus-
sen beide teams werd gewon-
nen door Simone. Madelon won 
uiteindelijk met Erwin toch de 2e 
plaats. 3e werd David Brussaard 
(net hersteld van een blessu-
re) samen met zijn vader Wim. 
Simone en Jos Broersen wonnen 
al hun partijen en mogen zich 
voor 1 jaar Ouder-Kind kampi-
oen van H.B.C. noemen.

Het toernooi stond onder de 
strakke leiding van Arno Hen-
zen.
Ron Olijdam
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Feestweek Bennebroek begin juni

Nieuw dit jaar is de jeugdbandjes avond op 
donderdag. Muzikale jongeren, die in een 
bandje spelen, wordt de kans gegeven om op 
te treden voor een groot publiek. 
Op  vrijdagmiddag vindt, wegens groot succes, 
het Open Podium plaats. Kinderen kunnen hun 
talenten hier laten zien, playbacken, live zin-
gen, instrument bespelen, mop vertellen, dans-
uitvoering, enz. Voor deze activiteiten kun je je 
aanmelden via de site www.feestweekbenne-
broek.nl.

Verder zijn er voor de jeugd verschillende ac-
tiviteiten gedurende de dagen. Womens Wor-
kout zal wederom laten zien wat het in huis 
heeft, door de inmiddels bekende Streetdance 
act. Tevens zijn er alle dagen buitenattracties 
en evenementen.

De Stichting Welzijn Ouderen Bennebroek 
(SWOB) zal op zaterdag een ochtend organi-
seren voor senioren. De Bennebroekse kerken 
houden zondagochtend een Oecumenische 
Viering met speciale optredens. 

Ook ’s avonds is het dorp niet stil want ook dit 
jaar komen er weer tal van bekende artiesten 
optreden tijdens de feestavonden. Op zondag-
middag wordt de week afgesloten met het suc-
cesvolle en gezellige Bennebroek Culinair. Pro-
minente restaurants en cateraars uit de regio 
zullen deelnemen. Aansluitend is er nog een 
muzikaal optreden tot 23.00 uur.

De feestweek wordt mede mogelijk gemaakt 
door trouwe en nieuwe sponsoren. Voor meer in-
formatie kijk op www.feestweekbennebroek.nl

Bennebroek - Feestweek Bennebroek komt er weer aan. Van 5 t/m 8 juni zal dit jaar 
weer een spetterend 4-daags feest worden neergezet voor jong en oud op het evene-
menten terrein van Bennebroek. Tijdens dit evenement zullen allerlei leuke activiteiten 
plaatsvinden. 

Sponsor de SWOB met een fi etstocht!
De SWOB is een gesubsidieerde organisatie. 
De Nieuwsbrief wordt tot nu toe gesponsord 
door de Rabobank. Maar de Rabobank heeft de  
sponsoring nu op een andere leest geschoeid. 
Op zaterdag 31 mei wordt er een Sponsorfi ets-
tocht georganiseerd waarmee u een bedrag(je) 
voor de SWOB bij elkaar kunt fi etsen. U kunt 
kiezen uit afstanden van 15, 30 of 50 km. Als u 
mee wilt fi etsen kunt u zich aanmelden bij de 
SWOB of extra informatie vragen. 

In het voorjaar naar buiten
- Duinwandelingen. Met een vrijwilligster max. 1 
uur wandelen in de duinen op woensdag 14 mei. 
Start om 10.00 uur vanaf ’t Panneland. Graag 
aanmelden bij de SWOB.

- Wandelen met de SWOB. Samen met een vrij-
williger van de SWOB wordt er iedere maand 
een wandeling van + 7 km gemaakt in de om-
geving van Bennebroek. Zo mogelijk met een 
koffi epauze onderweg. Er wordt weer gewan-
deld op de woensdagen 23 april en 28 mei. 
Start 10.00 uur vanaf de SWOB.

- Nordic Walking in de duinen. Iedere tweede 

dinsdag van de maand maken twee SWOB-vrij-
willigers een wandeling in de duinen van on-
geveer 1,5 uur. Als u ervaring heeft met Nor-
dic Walking vinden zij het leuk als u zich bij 
hen aansluit. De eerstvolgende wandeling is op 
dinsdag 13 mei. Start om 10.00 uur vanaf  ’t 
Panneland. Opgave is gewenst. 

- Fietsen. Ook dit jaar wordt er onder leiding 
van enkele vrijwilligers weer maandelijks ge-
fi etst. De tochten zijn 30 tot 35 km lang en er 
wordt in een rustig tempo gereden. De data 
voor deze fi etstochten zijn dinsdag 20 mei en 
dinsdag 17 juni. De start is om 10.00 uur vanaf 
de SWOB. Opgave is noodzakelijk. 

- Extra lange fi etstocht. Voor de actieve en 
sportieve senior is er een extra lange fi ets-
tocht  op vrijdag 23 mei. De afstand zal dan 
ongeveer 50 km zijn en er wordt stevig door-
gefi etst. Start om 10.00 uur vanaf de SWOB. 
Ook voor deze tocht is opgave noodzakelijk. 
Bij voldoende animo wordt er vaker een lan-
gere tocht georganiseerd. 

Met paard en wagen door de duinen.
Deze tochten door de Waterleidingduinen zijn 
al een paar jaar een succes. Daarom heeft de 
SWOB weer een aantal data met de koetsier 
kunnen afspreken en wel de volgende: donder-
dag 29 mei, maandag 9 juni, dinsdag 24 juni en 
donderdag 10 juli. De start is om 10.30 uur van-
af Café  De Doofpot in de Zilk. Om  + 12.30 uur 
bent u weer terug. Aan deze tocht zijn kosten 

verbonden. U krijgt wel koffi e of thee onder-
weg. Opgave bij de SWOB. Tel. 5845300. 

Koffi e Plus-ochtend. 
Op donderdag 15 mei is het onderwerp: Weet 
u nog ......de tijd van toen. Samen met Sybil van 
Dam gaat u aan de hand van beeldmateriaal, 
verhalen en versjes terug naar vroeger. Aan-
vang: 10.30 uur. Locatie: bibliotheekzaal, ingang 
via de SWOB. Kosten 3 euro incl. koffi e/thee. 
Aanmelden bij de SWOB.

Rode Kruis uitstapjes voor senioren
Voor Bennebroekse senioren die niet met regu-
liere uitstapjes mee kunnen organiseert het Ro-
de Kruis op twee middagen een bustochtje. In 
de bus is plaats voor 2 rolstoelen. De volgende 
tochtjes zijn gepland: vrijdag 13 juni naar de 
havens van IJmuiden en vrijdag 17 oktober naar 
het Amsterdamse Bos. U kunt zich nu al op de 
lijst laten plaatsen. Belt u dan naar de SWOB.

Beperkte bereikbaarheid
Koninginnedag, Hemelvaartsdag en Bevrijdings-
dag vallen dit jaar bijna aansluitend. Daarom is 
het kantoor van de SWOB gesloten op: woens-
dag 30 april, donderdag 1 mei en maandag 5 
mei.  Op vrijdag 2 mei is het kantoor slechts 
beperkt open: van 9.00 – 10.00 uur. Houdt u 
er rekening mee dat vervoersaanvragen voor 
2 mei uiterlijk dinsdag 29 april vóór 10.00 uur 
gedaan moeten worden.

Sponsor de SWOB met een fi etstocht!

dinsdag van de maand maken twee SWOB-vrij-
willigers een wandeling in de duinen van on-
geveer 1,5 uur. Als u ervaring heeft met Nor-
dic Walking vinden zij het leuk als u zich bij 
hen aansluit. De eerstvolgende wandeling is op 
dinsdag 13 mei. Start om 10.00 uur vanaf  ’t 
hen aansluit. De eerstvolgende wandeling is op 
dinsdag 13 mei. Start om 10.00 uur vanaf  ’t 
hen aansluit. De eerstvolgende wandeling is op 

Panneland. Opgave is gewenst. 
- Fietsen. Ook dit jaar wordt er onder leiding 

Bennebroek - Met deze rubriek wil Stichting 

Welzijn Ouderen Bennebroek (SWOB) senioren 

van Bennebroek informeren over de activitei-

ten en zaken die voor hen van belang kunnen 

zijn. U vindt de SWOB aan de Bennebroeker-

laan 3a te Bennebroek. Tel. 023-5845300. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 

9.00 tot 11.30 uur. Website: www.welzijnou-

derenbennebroek.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

directie bij Ed Spanjaard en Jac. 
van Steen aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. 
Deze studie sloot hij af met een 
gastdirectie bij het Radio Sym-
fonie Orkest. Naar aanleiding 
van dat optreden werd hem de 
Anton Kersjesbeurs toegekend. 
Ook werd Moulijn benoemd tot 
assistentdirigent bij het Neder-
lands Balletorkest, dankzij de 
toekenning van de Bernard Hai-
tinkbeurs aan hem en dit orkest. 
In deze functie dirigeerde hij

Heemstede - Het 60 leden 
tellende Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest treedt 
zondag 20 april op in Zand-
voort. Dit concert, dat deel 
uitmaakt van de serie Kerk-
pleinconcerten, wordt geor-
ganiseerd door de Stichting 
Classic Concerts Zandvoor 
(www.classicconcerts.nl) en 
wordt gehouden in de Protes-
tantse kerk aan het Kerkplein 
1 te Zandvoort. De aanvang is 
15.00 uur. De toegang gratis.
De leiding is in handen van 
Jepe Moulijn. Medewerking 
aan dit concert zal geven so-
praan Merel van Geest.

Het orkest stond sinds de op-
richting in 1966 tot 2007 onder 
de inspirerende leiding van diri-
gent Iman Soeteman. In het sei-
zoen 2007-2008 maken drie diri-
genten hun opwachting bij het 

orkest, waarna één van hen de 
taak zal overnemen. In het Hp-
hO vormen gevorderde ama-
teur-musici, samen met hun di-
rigent, een ensemble waarin en-
thousiasme samengaat met het 
streven naar een hoog muzikaal 
niveau. De wekelijkse repetities 
kennen dan ook een professio-
nele aanpak.
Het HPhO geeft acht à tien con-
certen per jaar, niet alleen in 
Heemstede, maar ook elders in 
Nederland en in het buitenland. 
De sopraan Merel van Geest is 
een jonge sopraan die momen-
teel studeert voor haar Mas-
ter klassieke zang aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den 
Haag. 
Dirigent Jeppe Moulijn (1972) 
studeerde aanvankelijk compo-
sitie en muziekwetenschappen, 
maar koos uiteindelijk voor het 
dirigeren. Hij studeerde orkest-

Lenteconcert Heemsteeds 
Philharmonisch in Zandvoort

vele voorstellingen met het
Nationale Ballet en het Neder-
lands Dans Theater, Van 2001 
tot 2003 was hij vervolgens
muzikaal leider van Het Natio-
nale Ballet. Hij dirigeerde on-
dermeer bij het Radio Symfonie 
Orkest, het Limburgs Symfonie 
Orkest, het Metropole Orkest, 
het Orchestre Symphonique 
de Dijon en het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest even-
als Musica Ducis, voorheen het 
Brabants Kamerorkest.

Gevonden: 
sleutels

Heemstede – Aan het 
Spaarne, onder een bank-
je bij de Bartoklaan, is afge-
lopen weekend een ring met 
daaraan zeven sleutels ge-
vonden. De sleutelbos is af 
te halen op het politiebureau 
van Heemstede.
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Koninklijke HFC promoveert 
naar de 2e klasse
Regio - Het kampioenschap in 
de derdeklasse zat er al eni-
ge weken aan te komen. Over 
het gehele seizoen gemeten 
was HFC de beste ploeg in 
deze afdeling. Met nog twee 
wedstrijden te gaan kon het 
kampioenschap afgelopen 
zondag al worden gevierd. In 
Landsmeer tegen het tegen 
degradatie vechtend IVV was 
het lastig voetballen. HFC had 
aan één puntje genoeg voor 
het kampioenschap maar te-
gen het zich fel verwerende 
IVV was dat geen eenvoudi-
ge opgave.

HFC, dat Pascal Averdijk door 
een blessure moest missen in 
de spits, nam direct bij aanvang 
het initiatief. Als snel ontstonden 
mogelijkheden om de scoren te 
openen maar het vizier stond niet 
scherp. Tegen de verhouding in 
kwam IVV op voorsprong via een 
strafschop, nadat een HFC ver-
dediger de bal tegen de arm ge-
schoten kreeg. Van opzet was 
geen sprake en de rode en ge-
le kaarten bleven op zak van de, 
op momenten, vreemd leidende 
scheidsrechter Campbell. Na de-
ze meevaller trok IVV nog feller 
van leer en werd het duel, zeker 
van IVV kant, steeds harder. HFC 

bleef het beste van het spel hou-
den maar creëerde geen kansen. 
Na de rust ging HFC op jacht 
naar het benodigde punt. 
De regelmatig opkomende Her-
nan Noorman werd gevloerd. 
Hij nam zelf de vrije trap maar 
schoot rakelings over de lat. IVV 
kreeg de beste kans van de wed-
strijd maar alleen voor doelman 
van Rossum belandde de bal 
op de paal. De terugspringende 
bal werd opnieuw ingeschoten, 
maar van Rossum wierp zich net 
op tijd voor de bal.  Jurjen Son-
dorp werd gewisseld voor mid-
denvelder Belloni en Bart Nelis 
verhuisde naar de Spits. Het was 
Nelis die aan de basis stond van 
de gelijkmaker. Hij trok de bal, na 
een gelukte passeeractie, voor 
het doel. Belloni kopte de bal 
hard in maar IVV doelman Le-
nard Goede keerde het schot. In 
de rebound wist Hans van Laar 
de doelman alsnog te verschal-
ken. Nog geen drie minuten later 
was het de beurt aan Bart Nelis 
om, na een afgemeten voorzet 
van Joost Corneisslen, steenhard 
de 1-3  in te koppen. HFC leek op 
rozen te zitten. De scheidrechter 
zag dat een aanvaller van IVV 
werd vastgehouden in het straf-
schopgebied van HFC en gaf we-
derom een strafschop aan IVV.

Goed resultaat voor 
HPC-Heemstede

Heemstede - De landelijke zwemcompetitie zit er voor dit sei-
zoen weer op. Na vijf wedstrijden zijn de zwemmers en zwem-
sters van HPC-Heemstede op een mooie 16-de plaats geëin-
digd. In totaal doen er in hun afdeling 86 verenigingen vanuit het 
hele land mee. Met recht zijn ze trots op deze prestatie. Tijdens 
de laatste ronde die thuis in het zwembad Groenendaal ver-
zwommen werd, werden er maar liefst 53 persoonlijke records 
scherper gezet. Grote tijdsverbeteringen kwamen op de naam 
van Sylle Hoogeveen, Denise van der Linden en Marcella Vet te 
staan.  Dubbel goud werd er omgehangen bij Tim Walstock, Lin-
da Abu El Hassan en Timo van der Veen. Goud was er ook voor 
Nadia du Fossé en Mariska van Geldorp. Een compleet HPC-po-
dium was er bij de jongens op de 200 m. vrijeslag waar Micheal 
van Dam, Jeroen Braspenning en Floris van Wieringen de me-
dailles verdeelden.

Aanvoerder Michel Pleune van 
IVV maakte zijn tweede doel-
punt van de dag uit een straf-
schop. Uit een wonderschone 
aanval werd het even later 2-4. 
Een door Hernan Noorman op-
gezette aanval liep via Jochem 
Lindenhovius terug bij Noorman 
die de bal aflegde op Bart Nelis 
die op zijn beurt Cornelissen de 
kans gaf de 2-4 te maken. HFC 
bleef de aanval zoeken maar de 
concentratie achterin leek te 
verslappen. Met nog een minuut 
of zeven op de klok leek er geen 
vuiltje aan de lucht voor HFC. 
Hoe anders zou het uitpakken. 
IVV speelde alles of niets en de 
HFC achterhoede bleef zoeken 
naar voetballende oplossingen. 
In plaats van de bal zo nu en 
dan het veld uit te rossen wer-
den medespelers gezocht.
Dit liep tot twee maal toe fout 
af en binnen 5 minuten scoor-
de IVV aanvaller Moushin Kas-
mi en 3-4 en de gelijkmaker. 
Tot opluchting van beide teams 
floot de scheidsrechter kort na 
de vierde treffer van IVV af en 
waren de teams tevreden met 
één punt.
HFC maakt zich op voor het 
kampioenfeest op 20 april (na 
de thuiswedstrijd tegen Purme-
rend) en IVV heeft nog alle kans 
de nacompetitie voor degradatie 
te ontlopen.
Eric van Westerloo

Drive voor beginnende bridgers
Heemstede - Op woensdag 
7 mei vana 19.30 uur vindt in 
Casca De Luifel aan de He-
renweg 96 een bridgedrive 
voor beginners plaats.

In onderlinge samenwerking 
tussen drie bridgeclubs die bij 
Casca De Luifel in Heemste-
de spelen is het initiatief geno-
men om deze bridgedrive te or-
ganiseren. Het gaat dan om pa-
ren die opgeleid zijn bij de BOB 
(Bridge Onder Begeleiding), 
thuisbridgers en andere begin-
nende bridgers. Kosten bedra-

gen 2,50 euro per persoon, te 
betalen aan de zaal. Per lijn wor-
den enkele prijzen toegekend. 
Er mag niet gerookt worden en 
de zaal gaat open om 19.00 uur. 
Parkeergelegenheid bij Casca 
en in de directe omgeving. 
Inschrijven tot uiterlijk 30 april 
per e-mail aan p.v.d.sluys@hcc-
net.nl òf telefonisch aan één van 
de secretarissen òf per post aan 
mevr. P.M. Koetse-Arens, Stra-
winskylaan 45, 2102 CN Heem-
stede.
De drie organiserende clubs zijn 
aangesloten bij de Nederlandse 

Bridgebond en spelen in Casca 
De Luifel van september t/m mei 
en kunnen nog enkele nieuwe 
leden plaatsen. Het zijn: Bridge-
club Centrum 111. Secretaris. 
Jolanda I. van Steveninck: 023-
5476475. E-mail p.v.d.sluys@
hccnet.nl 
Bridgevereniging BCG-Heem-
stede, website: www.bcgheem-
stede.nl, Secretaris: Lucas Kru-
se 023-5334880 e-mail lukru@
planet.nl
Bridgeclub KlaverTop, secretaris 
Elly Koetse-Arens 023-5291294. 
e-mail: ellykoetse@hetnet.nl 
Website: http://www.nbbportal.
nl/6054  

VEW programma
woensdag en zaterdag

Woensdag 16 april VEW-2- Kismet”82-2   19.00 uur
Zaterdag 19 april – THUIS: UIT:
VEW-3 -  THB-2 14.30 uur Castrc-4 -  VEW-5 14.30 uur
             DIO-b        -  VEW-b 12.00 uur
VEW-4 -  Pancr.-4 12.15 uur de Brug-c  -  VEW-c 11.00 uur
VEW-vet -  BSM-vet 14.30 uur H’dorp-e  -  VEW-e2 09.00 uur
    Terr.vog-e  -  VEW-e3 10.00 uur
VEW-d1 -  United-d 10.30 uur Zw;’burg-me -  VEW-f3 09.00 uur
VEW-e1 -  HBC-e2 09.30 uur VSV-f -  VEW-f4 09.00 uur
VEW-f1 -  O.G.-f 10.30 uur
VEW-f2 -  Bl’daal-f 09.30 uur
VEW-me -  Olympia  14.30 uur

Onderlinge wedstrijden 
GSV Heemstede
Heemstede - Op maandag 14 
april was het een drukte van be-
lang bij de Haemstede Barger. 
Na een lange tijd van oefenen 
mochten de meisjes hun oe-
feningen laten zien aan de pa-
pa’s,mama’s en oma’s enopa’s. 
De juf Steffie had de hele groep 
ingedeeld  op niveau en leeftijd, 
zodat iedereen even veel kans 
had. Om precies 16.00 uur mar-
cheerde de 20 meisjes op mu-
ziek de zaal in. Er waren 4 onder-
delen t.w. brug,balk, lange mat 
en sprong over de kast. Er werd 
goed gewerkt al ging er best af 
en toe wat mis, maar wat wil je 
als je pas 5 jaar bent en 4 oe-
feningen moet onthouden. Ge-

lukkig  stond bij elke groep een 
hulp die zei wat je moest doen 
als je het even niet meer wist. 
Om 17.00 mocht de juf de me-
dailles uitreiken en de deur ope-
nen voor de volgende groep. Nu 
waren de 8 t/m 10 jarigen aan 
de beurt. Het is goed te zien dat 
zij wat meer in hun mars heb-
ben. De oefeningen worden wat 
langer en moeilijker en wat mij 
ook opviel was de balk. Slechts 
3 meisjes van de 24 moesten 
vroegtijdig de balk verlaten. Om 
18.00 kregen de gelukkige de 
medailles omgehangen en zag 
ik zelfs een bloemetje en een 
kus voor de winnaar.
Jos Holdorp



Regio - Op zaterdag 19 april 
komen de Nederlandse sopraan 
Johannette Zomer en Fred Ja-
cobs op theorbe in Museum de 
Cruquius met het speciale pro-
gramma ‘Nuove Musiche’: Ont-
wikkeling van de ‘nieuwe mu-
ziek’ in het Europa van de 17e 
eeuw. Het concert gaat 20.15 
uur van start.

Johanette Zomer is dé sopraan 
Oude muziek in Nederland. 
Het is dan ook bijzonder dat 
zij in het Museum komt optre-
den. Zij werkte met belangrij-
ke barokspecialisten zoals Phi-
lippe Herreweghe, Ton Koop-
man, Frans Brüggen, René Ja-
cobs. Haar operadebuut maakte 
zij in oktober 1996 bij de Nati-
onale Reisopera in Verdi’s Don 
Carlo als page Tebaldo. Sinds-
dien heeft zij meerdere malen 
op de operabühne gestaan in 
rollen als Belinda, Pamina, Eu-
ridice, Dalinda en Ilia maar ook 
als Amanda in Ligeti’s Le Grand 
Macabre.
Fred Jacobs, luit en theorbe, 
speelde al in het museum op 7 
februari met zijn ensemble oude 
muziek het Locke Consort. Toen 
al bleek hoe prachtig de theorbe 
kan klinken in de Waterschaps-
zaal van het museum.

Fred Jacobs treedt regelma-
tig op als begeleider van o.a. 
Anne Azéma, Johannette Zo-
mer, Michael Chance en Maar-
ten Koningsberger. Hij speelde 
op belangrijke festivals voor ou-
de muziek (onder meer Utrecht, 
Beaune, Venetië, York, Moskou 
en San Antonio) en in operapro-
dukties in Nancy, Bath, Parijs, 
Amsterdam en Florence. Fred 
Jacobs als luitdocent verbonden
aan het Conservatorium van 
Amsterdam.

Voor meer informatie zie www.
CruquiusConcerten.nl De toe-
gangsprijs voor alle concerten 
is 17,50 euro inclusief pauze- 
consumptie. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via schouwburg de 
Meerse: 023 – 556 37 07 en via 
www.CruquiusConcerten.nl

Regio – Zaterdag 19 en zon-
dag 20 april vinden op Land-
goed Elswout voorstellingen 
plaats voor kinderen. Orga-
nisator is Poppentheater De 
Zilveren Maan. Aanvang: 
11.00 uur. 

Het betreft de laatste voorstel-
ling alweer dit seizoen door 
gastpoppenspelers Dubbelejan.
Dit is een voorstelling naar aan-
leiding van het bekroonde peu-
tervoorleesboek uit 2006 door 
Amy Hest en Jill Barton. Geen 
gewoon boek maar een pren-
tenboek van Kiki. Al die foto’s bij 
elkaar vertellen het verhaal van 
Kiki die met haar opa naar het 
strand gaat. Dit alles wordt tot 

leven gebracht met dottige pop-
jes en beeldige decortjes, waar-
door de voorstelling een sprook-
jesachtige ervaring wordt. 
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Museum de Cruquius
Sopraan Johanette Zomer 
& Fred Jacobs op theorbe

Regio - Hartezorg, vereni-
ging van hartpatiënten re-
gio Amsterdam organiseert 
op iedere derde maandag 
van de maand een inloop-
spreekuur in het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp. De 
vereniging biedt waardevolle 
steun en informatie aan lot-
genoten.
Op maandag 21 april is er 
tussen 10.30 en 11.30 uur 
een ervaringsdeskundige van 
Hartezorg aanwezig om men-
sen met vragen over hartfa-
len, hun naasten en andere 
belangstellenden persoon-
lijk te woord te staan. De er-
varingsdeskundige is voor u 
bereikbaar in het Informatie-
punt Zorg Spaarnepoort in de 
centrale hal van het Spaarne 
Ziekenhuis locatie Hoofd-
dorp.

Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met het 
Informatiepunt Zorg Spaar-
nepoort, tel. 023-890 83 60.

Voorjaarsevenement 
in Stadskweektuin

De tientallen deelnemers aan het 
evenement bieden, naast een 
groot sortiment planten en zaden, 
ook onderhoudsproducten en 
gereedschap aan voor het groen 
in de (moes)tuin, op het balkon 
of op het terras. Verder zijn er ge-
specialiseerde deelnemers zoals 
een rozenkweker (met veel en 
zeer bijzondere rassen), een be-
drijf dat zich toelegt op de kweek 
van vijverplanten, een kweker 
van moestuingewassen en keu-
kenkruiden en er is een groot 
sortiment zomerbloeiende knol- 
en bolgewassen. Ook de deelne-
mende landelijke verenigingen 
op het gebied van hosta’s, orchi-
deeën, vetplanten en succulen-
ten moeten tot de specialisten 
gerekend worden. Op groenge-
bied is er dus voor ieder wat wils. 
Omdat de tuin een leefgemeen-
schap is van planten en dieren, 
zijn er ook kramen waar de be-
zoeker zich kan laten informe-
ren over het dierenleven rond de 
woning, zoals over de inrichting 
van een vlinder- of vogelvriende-
lijke tuin. Vogelwoningen zijn op 
het evenement trouwens ook te 
koop, net als vleermuiskasten en 
insectenhotels. 
Verder is er een gezellig terras 
waar bezoekers de lekkernijen 
kunnen eten van een zeer bij-
zondere biologische cateraar en 
van het Indonesisch restaurant. 
Voor de kinderen zijn er suiker-
spinnen, popcorn en knutselac-

Regio - Het jaarlijkse tuinevenement in de Stadskweektuin is 
inmiddels een begrip in Haarlem en omstreken. De organisa-
tie en de deelnemers hebben weer hun best gedaan om het 
aanbod zo bijzonder mogelijk te maken. Op zaterdag 19 en 
zondag 20 april is iedereen die graag bezig is in en met het 
groen, van harte welkom in de Haarlemse Stadskweektuin.

tiviteiten. Verder kunnen ze een 
ponyritje maken of zich verma-
ken in het speeltuintje. 

Meer informatie
Het evenement vindt plaats in 
de Stadskweektuin, die gelegen 
is aan de Kleverlaan 9 te Haar-
lem. Op beide dagen is iedereen 
tussen 11.00 uur. en 16.00 uur. 
van harte welkom en de toe-
gang is gratis.

Hartzorg in Spaarne

Inloopochtend voor kankerpatiënten
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp organiseert samen 
met de werkgroep IKA kankerpatiëntenverenigingen iedere 4e don-
derdag van de maand een inloopspreekuur voor mensen met kan-
ker en hun naasten. De IKA-werkgroep staat voor Intergraal kan-
kercentrum Amsterdam. De vereniging biedt waardevolle steun aan 
lotgenoten. Zij bieden ook advies en ondersteuning aan hulpverle-
ners, beleidsmedewerkers en managers in de oncologie. Op don-
derdag 24 april zullen er tussen 10.00 – 12.00 uur twee leden van 
de patiëntenvereniging aanwezig zijn om u persoonlijk te woord te 
staan. Zij zijn voor u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg Spaarne-
poort in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofd-
dorp. Hiervoor en voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort van het Spaarne Zieken-
huis tel. (023) 890  83 60.

Laatste voorstelling seizoen

Kiki en de Zee

Business-golfen in de Haarlemmermeer

MeerBusiness Open 2008
komt er aan
Regio - Op woensdag 21 mei 
wordt de MeerBusiness Open 
2008, het grootste golfevene-
ment voor directeuren in deze 
regio georganiseerd door Meer-
Business. Het golfevenement 
duurt die dag van 10.30 tot 21.00 
uur en vindt plaats op de Haar-
lemmermeersche Golfclub te 
Cruquius. Aan het MeerBusi-
ness golf- en relatie-evenement 
kunnen 40 wedstrijdgolfers uit 
Haarlemmermeer en 10 clinicers 
deelnemen. Voor de deelnemers 
is interesse voor de golfsport na-
tuurlijk onontbeerlijk. Het plezier 
in het golfen en het zakelijke be-
lang van netwerken zijn de mo-
tivatie om mee te doen aan dit 
prachtige sportieve evenement. 
De MeerBusiness Open is een 
jaarlijks terugkerend golfevene-
ment in deze regio en wordt mo-
gelijk gemaakt door de spon-
sors te weten: Rabobank Regio 

Schiphol, InfoRegio, Schenk Ma-
kelaars, RWE Energy, ATN, Strix 
Lease Service, BK Ingenieurs, 
L´Hirondelle, Portovino en Ka-
rin Dekkers Fotografie. Het gol-
fevenement is een onderdeel van 
MeerBusiness, het nieuws- en 
informatieplatform voor onder-
nemers in Haarlemmermeer en 
Schiphol. MeerBusiness is er van 
en voor de 8.000 ondernemers in 
deze regio. MeerBusiness biedt 
ondernemers een gratis perscen-
trum, zakennieuws, businessin-
formatie, een up-to-date agenda 
met netwerkinformatie en inte-
ressante kortingen c.q. aanbie-
dingen voor de zakelijke markt. 
De communicatie naar onderne-
mers vindt plaats via de websi-
te www.meerbusiness.nl, aange-
vuld met digitale nieuwsbrieven 
en informatie- en themabijeen-
komsten van partners en spon-
sors. Ondernemers kunnen zich 
hiervoor gratis aanmelden via: 
www.meerbusiness.nl
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Awards bij HBC
Heemstede - Op vrijdag 18 april 
krijgen de kaderleden van HBC-
voetbal weer hun beloning voor 
een heel seizoen inzet voor de 
club in de vorm van een gezelli-
ge avond. Deze avond (georgani-
seerd door Werkgroep JeugdAkti-
viteiten o.l.v. Anneke Staats) staat 
dit jaar in het teken van Holland-
se gezelligheid, waar een hapje 
en een drankje zeker niet zullen 
ontbreken. Tijdens deze jaarlijkse 
kaderavond worden ook de HBC-
Awards uitgereikt. Ook dit jaar 
waren er weer diverse kaderle-
den genomineerd. De keuze is al-
tijd moeilijk omdat eigenlijk elke 
vrijwilliger een prijs verdiend voor 
alle tijd en energie die hij/zij aan 

de jeugd van HBC besteedt. Na 
veelvuldig en goed overleg heeft 
de jeugdcommissie uiteindelijk 
een keus gemaakt. De vraag voor 
velen is nu: wie krijgt dit jaar de 
Vrijwilligersaward en wie de Sti-
muleringsaward?  Evenals voor-
gaande jaren worden de namen 
nu nog niet bekend gemaakt. 
Tijdens de kaderavond zal be-
kend worden wie dezelfde eer te 
beurt valt als bijvoorbeeld Dirk de 
Graaf, Simon Zandstra, de PeBa-
Kogroep, de JWA, Jonno Vrij die 
allen al de felbegeerde en dikver-
diende AWARD hebben gekre-
gen. De jeugdcommissie is er van 
overtuigd dat ook dit jaar weer 
enkele kaderleden geëerd wor-
den die dat dubbel en dwars ver-
diend hebben.

RCH Honkbal zoekt jeugdleden
Heemstede - Voor de Honkbal Pupillen teams van RCH is de com-
petitie afgelopen weekend weer begonnen! RCH speelt met meer-
dere jeugdteams mee in de competitie. Met name de jongste pupil-
len zijn nog op zoek naar versterking. Enthousiaste, sportieve jon-
gens en meiden die mee willen spelen, in de leeftijd van 7,8 en 9 
jaar, zijn van harte welkom.  In deze ‘opgooi’ klasse gooit de eigen 
coach nog de bal aan. De kinderen leren zo op een veilige manier 
de regels en tactiek van het spel.  De trainingen vinden plaats op 
het honkbalveld van RCH aan de Ringvaartlaan op dinsdagmiddag. 
De wedstrijden worden gespeeld op zaterdag of zondag. Wil je eens 
komen kijken, of meteen meedoen op een training, neem dan even 
contact op met Maarten van Oeffel: 023-5295116 of mail naar van-
oeffel@versatel.nl

Concert oratoriumkoor Bennebroek
Bennebroek - Op woensdag 
23 april geeft het Oratorium-
koor Bennebroek in samenwer-
king met het Promenade Orkest 
een concert in de St. Jozefkerk, 
Kerklaan 9 in Bennebroek. Aan-
vang van het concert 20.15 uur. 
Deuren open om 19.45 uur. Op 
het programma staan het Orato-
rium ‘Die Kindheit Jesu’ van Jo-
hann Christoph Friedrich Bach en 
het Requiem van Michael Haydn. 
Twee componisten, die destijds 
in de tweede helft van de 18e 
eeuw tijdgenoten waren. Frie-

drich, de zoon van Joh. Seb. Bach 
was zijn levenlang kapelmeester 
in dienst van de keurvorst van 
Bückeburg in midden Duitsland. 
Michael Haydn, de broer van Jo-
seph Haydn was zijn leven lang 
in dienst van de aartsbisschop 
van Salzburg. De beide wer-
ken zijn ongeveer gelijktijdig ge-
schreven, t.w. rond 1770. Interes-
sant is, dat bij de eerste uitvoe-
ring van Haydn’s Requiem in de 
Dom van Salzburg  in 1772, Wolf-
gang Mozart het orgel bespeelde 
en zijn vader Leopold Mozart als 

eerste violist optrad. Nog inte-
ressanter is, dat bepaalde delen 
van Mozarts Requiem uit 1791 
treffende overeenkomsten ver-
tonen met Haydns Requiem. De 
leiding is in handen van Richard 
Heidema. Toegangskaarten: 15 
euro (met korting 14 euro) ver-
krijgbaar bij Boekhandel Bruna, 
Zwarteweg 16 te Bennebroek 
en bij Otja Harpcenter, Benne-
broekerlaan 15a te Bennebroek. 
Tevens bij mevr. C.W. Aafjes Bij-
weglaan 32 Bennebroek, tel. 023 
5846858.

Hockeyclub Alliance
zet weer een volgende stap

Heemstede - Hockeyclub Alli-
ance in Heemstede heeft afge-
lopen zondag, tussen de wed-
strijden van Dames en Heren 
1, de contracten getekend met 
twee nieuwe sponsors.
Het gaat hierbij om Hot ITem (IT 
bedrijf dat de management in-
formatie van een bedrijf inzich-
telijk maakt) en de Polak van 
der Linden Groep (assurantie-
bedrijf). 

Tom Klinkhamer (voorzitter 
sponsor commissie): “Je ziet dat 
wij door die unieke cultuur en 
heel veel jeugd interessante pro-
posities kunnen bieden aan de 
sponsoren. Waarbij we proberen 
om niet traditioneel te denken. 
Alliance heeft met haar ledental 
natuurlijk veel mogelijkheden 
want bij al die jeugdleden horen 
evenzoveel ouders waarvan een 
groot aantal actief zijn betrok-
ken bij de het hockeyen van hun 
kinderen. En niet alleen als sup-
porter maar ook als coach, trai-
ner en in de diverse commissies. 
Het bruist op Alliance!” Drukbezochte

synchroonzwemwedstrijd HPC
Heemstede - Afgelopen zondag 
vond in ons Heemsteedse zwem-
bad Groenendaal een synchroon-
zwemwedstrijd plaats. Honderd-
vijftig meisjes en één jongen 
kwamen uit heel Noord-Holland 
om hun krachten te meten. Al 
tijdens het inzwemmen trok het 
gekrioel van de zwemsters in het 
wedstrijdbad de aandacht van 
de vrijzwemmers in het golfslag-
bad. Deelnemen was mogelijk in 
maar liefst 8 categorieën. Helaas 
was HPC niet in alle categorie-
en vertegenwoordigd, waardoor 
HPC diverse punten misloopt in 
de competitie. In de categorieën 
waarin HPC deelnam, werd ech-
ter goed gescoord. Bij de senio-
ren was er goud voor Kimberley 
van Raavenswaaij. Goud was er 
ook voor Ilse Bosman in de ca-
tegorie Age II (meisjes onder 16 
jaar). Nikita van Groenigen volg-
de haar onmiddellijk in de rang-

lijsten en mocht dan ook een zil-
veren medaille mee naar huis 
nemen. Beide zwemsters be-
haalde een limiet waardoor zij 
HPC mogen vertegenwoordigen 
op de synchrobeat (Nederlandse 
jeugdkampioenschappen voor 
meisjes onder 16 jaar).
Ilse Bosman behaalde tevens bij 
haar eerste poging direct een li-
miet op junioren niveau. Ook 
bij de beginners werd goed ge-
scoord. Nadia Kellouh, die haar 
eerste wedstrijd zwom, eindig-
de op een gezamenlijke twee-
de plaats. In dezelfde catego-
rie werd eveneens voor de eer-
ste keer deelgenomen door Jade 
Kandelaar. Jade Kandelaar was 
tevreden met haar resultaten, 
ook al ging ze zonder prijs naar 
huis. Daarmee is Jade een mooi 
voorbeeld van de spirit bij HPC. 
Winnen is geweldig, maar deel-
nemen moet gewoon leuk zijn!

HBC G2 beleeft een waar festijn
Heemstede - Only Friends uit 
Amsterdam komt op bezoek bij 
HBC. Altijd leuk. Zij zijn eigen-
lijk de initiators van het jeugd 
G-competitie en weten dus heel 
goed waar het om gaat. Het moet 
een festijn zijn. Zo gewoon mo-
gelijk voetballen, ook als je een 
beperking hebt. Dat ‘zo gewoon 
mogelijk’ hebben ze bij HBC ook 
goed begrepen. De G-teams 
doen dan ook aan alle activi-
teiten mee die ook voor andere 
jeugdteams georganiseerd wor-
den. Zo werd de G2 deze keer 
een heerlijk ontbijt voorgescho-
teld. Compleet met jusdorange 
en warme eitjes. Alle spelers en 
begeleiders hebben van dit fes-
tijn genoten. Dank aan HBC-
JWA. Beter kan je de voorberei-
ding niet beginnen. Met 8 spe-
lers begonnen we lekker aan de 
wedstrijd. De 1-0 door DAVY, na 
een minuut of 10, was dan ook 
terecht. Only Friends is echter 

niet de minste. Nog voor de rust 
hadden ze door 2 doelpunten de 
voorsprong omgebogen in een 
achterstand. Niets aan de hand. 
Wat meer op doel schieten, wat 
feller en agressiever op de bal 
spelen en het komt wel goed. 
Ongeveer met die opdrachten 
ging het team weer aan de gang. 
Invaller scheidsrechter BRIAN 
had het geluk dat hij van zijn 
broer een nieuw notitie boekje 
meegekregen had. Want de 2e 
helft was een doelpunten fes-
tijn. Maar liefst 12 keer kwam 
het boekje er aan te pas. Helaas 
voor HBC iets vaker voor Only 
Friends. Met 6-9 ging de winst 
naar Amsterdam, waarbij DAVY 
en RICK de Heemsteedse pro-
ductie verzorgden. Jammer maar 
de vele doelpunten, waaronder 
enkele hele fraaie, maakten veel 
goed. Volgens mij missen we die 
stoere verdediger. 
Leo Holdorp

Kater gevonden
Heemstede - Wie kent deze 
kater van ongeveer 8 jaar oud, 
die al een paar dagen in de 
achtertuinen van de Johanna 
Westerdijklaan huist. Zeer aai-
baar en lief. Waarschijnlijk is 
hij zijn huis kwijt. De redac-
tie heeft het mailadres van de 
‘vinder’.

Verteltheater
Een held in de jungle
Heemstede - Op zondag 20 
april is er een voorstelling in 
Lilaluna Verteltheater met als 
titel ‘Een held in de jungle’.

Op een ochtend ontdekt Koning 
Leopold, de leeuwenkoning, dat 
zijn zoontje Lodewijk is ontvoerd. 
Met de slimste en sterkste die-
ren uit de jungle gaat hij op zoek, 
maar hij kan Lodewijk nergens 
vinden. En dan krijgt hij ineens 

hulp uit onverwachte hoek.
Een held in de jungle is een grap-
pige en spannende voorstelling 
voor kinderen vanaf 4 jaar, maar 
natuurlijk ook voor hun ouders 
en grootouders.
Het Lilaluna vindt u aan de Ir. 
Lelylaan 10 (oude NOVA-colle-
ge) in Heemstede.
Aanvang: 14.30 uur. Kaartjes 
6,50 euro per kind en 7,50 euro 
per volwassene (inclusief drin-
ken en iets lekkers). Graag re-
serveren op 023-5475892 of in-
fo@lilaluna.nl

Ondertekening van de contracten.
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Jaarvergadering Vereniging Meerwijk
Bennebroek - Vereniging Meerwijk Bennebroek houdt op maan-
dag 21 april haar jaarvergadering. Wethouder Dick Winnubst zal in-
formatie geven over de  stand van zaken betreffende de Multi Func-
tionele Accommodatie. De Oude Kern, monumenten, het groen en 
veiligheid in de wijk en WOZ staan ook op de agenda. Er is vol op 
gelegenheid ook andere onderwerpen in te brengen als ze in het 
belang zijn van de Vereniging. Na de pauze (ca 21.30 uur) gaat de 
vergadering over in een besloten huishoudelijke vergadering voor 
leden. De avond wordt gehouden in het Trefpunt van de Gerefor-
meerde Kerk Akonietenplein,aanvang 20.00 uur.
Nadere informatie bij de secretaris Dick van Amerongen 023-
5845688 of www.verenigingmeerwijk.nl voor de nieuwsbrief 14.

Film & lunch voor 
senioren (55+)

Heemstede - Donderdag 24 
april wordt bij Casca voor se-
nioren een dramatische ope-
rafilm met meeslepende mu-
ziek gedraaid. (Bel Casca voor 
meer informatie over de in-
houd van de film.) In de pau-
ze van de film wordt in de foy-
er van de Luifel een heerlijke 
lunch geserveerd, die gezellig 
met elkaar genuttigd wordt.

Het hele film & lunchprogram-
ma is van 10.30- ± 14.00 uur 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kosten inclusief 
lunch: 8,50 euro. Senioren van 
65+ betalen 7,50 euro.  Opge-
ven kan telefonisch tot en met 
maandag 21 april. Telefoon 
Casca: (023) 548 38 28.

Tango in het Oude Slot
Heemstede - Het culturele the-
aterseizoen van het Podium Ou-
de Slot wordt op dinsdag 29 april 
afgesloten door Gustavo Toker 
met zijn nieuwste programma 
’The art of Duo.’  Het concert be-
gint om 20.15 uur.
Toker is één van de toonaange-
vende bandeonisten, componist 
van Argentijnse muziek en vurig 
pleitbezorger van de tango en de 
milonga, de oude muziekstijlen 
van zijn geboorteland Argentinië. 
In zijn zoektocht naar de Argen-
tijnse wortels van de tango en de 
milonga, creëerde hij arrange-
menten voor twee instrumenten, 
de bandoneon en piano. Het re-
sulteerde in composities met een 
minimaal instrumentale struc-
tuur, maar van een orkestrale al-
lure. Ze zijn een organische mix 

van invloeden uit het verleden en 
heden, opgetild naar een hoger 
niveau vol dynamiek, diepgang 
en expressie. 
Al vele jaren weet Toker de tan-
go- en milongaliefhebbers in het 
hart te raken met zijn optredens. 
‘The art of Duo’ belooft een in-
strumentaal hoogtepunt te wor-
den, waarin alle kleuren van het 
muzikale palet van Toker volledig 
tot hun recht komen. Een fijnzin-
nige balans tussen de lange tra-
ditie en verfrissende modernis-
me, het resultaat van het muzi-
kale rijpingsproces van Gustavo 
Toker.  Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemstede. 
Toegang 16,- euro/ 13,50 euro. 
Reserveren kaarten 06-13133626 
of voor het concert aan de zaal. 
www.podiumoudeslot.nl 

Lezing bij Blokker
Voor de troon wordt men 
niet ongestraft geboren

Heemstede – Op donderdag 24 april vindt bij boekhandel Blok-
ker een lezing plaats over troonopvolging. Om zich een voorstel-
ling te maken van wat Nederland straks te wachten staat, gin-
gen historici Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra op zoek 
naar de laatste mannen op de troon. De beschrijvingen van on-
der anderen diplomaten, hofartsen en ministers, èn die van de 
koningen en hun famileden zelf, geven een indringend beeld van 
de triomfen en nederlagen, de onderlinge strijd, de illusies en de 
eigenaardigheden van de eerste drie mannen op de troon. Ze 
werpen bovendien licht op de vraag hoe een land als Nederland, 
dat vanouds zoveel prijs stelt op vrijheid en gelijkheid, eigenlijk 
aan een koning komt. In 2006 verscheen van dezelfde auteurs; 
‘Vertel dit toch aan niemand’ leven aan het hof. Reserveren via 
023-5282472 of info@boekhandelblokker.nl. Aanvang 20.00 uur. 
Toegang 5 euro. Boekhandel Blokker, Binnenweg 138.

Jeugd
Turkse keuken

Heemstede - Lekker samen ko-
ken, deze keer – op 25 april – uit 
de Turkse keuken. Wie kent niet 
pitah-broodjes met kebab, pilav 
met rijst of een Turkse pizza. Of 
weet jij een ander lekker recept? 
Kom ook koken, proeven, en na 
afloop aan de afwas. Geef je van 
tevoren op: telefoon (023) 548 
38 46. E-mail: plexat@casca.nl. 
Of kom naar de Luifel.

’t Is weer vrijdag Turkse Keuken 
is op 25 april van 18.15-21.15 
uur in Plexat - de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kosten: 5,- 
euro.

Lezing voor vrouwen

Voice Dialogue
Heemstede - We denken te 
leven vanuit één ik, die be-
wust handelt en vrije keuzes 
maakt. De methode Voice Di-
alogue heeft het bestaan van 
verschillende deelpersonen als 
uitgangspunt. In ons wonen 
als het ware verschillende per-
sonen, met elk een eigen wil, 
gedachten, en gevoelens, die 
ongemerkt ons leven kunnen 
bepalen. De pleaser, die alles 
doet om aardig gevonden te 
worden, de pusher, die steeds 
weer vertelt wat er allemaal nog 
moet gebeuren, de criticus, die 
continu commentaar geeft of de 
afgewezen vrouw, de sjoeme-
laar, het slachtoffer, het kind …. 
Vera Slot maakt in haar praktijk 
als hypnose- en regressiethe-
rapeute veel gebruik van deze 
fascinerende methode. In de-
ze lezing krijgt u antwoord op 
vragen als: wat wil ik? Wat voel 
ik? En: wat denk ik? Om meer 
bewegingsvrijheid in onszelf te 
creëren.

Deze workshop is woensdag 23 
april om 20.00 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, entree  4,50 euro. 

Ooievaars slaags boven 
Kinderboerderij?
Heemstede - Was het een 
schijngevecht in de lucht, een 
aanval op het territorium of ge-
woon even de kat uit de boom 
kijken?  Ooievaars boven de 
Kinderboerderij Het Molentje le-
ken serieus in gevecht met el-
kaar boven het ooievaarsnest 
op de hertenbaan. Vermoedelijk 
waren de ooievaars van de Fa-
zantenlaan even op werkbezoek 
om de vorderingen te bekijken 
van hun naaste buren. Hele bos-
sen hooi worden naar boven ge-
sleept om straks de kleintjes een 
warm nest te geven.  De ooie-
vaars van de Kinderboerderij zijn 

ook een beetje van Peter den El-
zen, hij bouwde het ooievaars-
nest vorig jaar en is reuze trots 
op de snelle bewoning. De ooi-
evaars van de Fazantenlaan te-
genover het huis van ooievaars-
man van Heemstede, Peter den 
Elzen, hebben afgelopen winter 
niet in Spanje overwinterd, ze 
voelden wel aan dat het met de 
winter zou meevallen, maar hun 
kind van vorig jaar is wel gesig-
naleerd in Spanje, zo kreeg Peter 
gemeld van het ooievaarsstation 
in Arnhem. Het ringnummer was 
omstreeks kerst 2007 gesigna-
leerd. Er is meer jong leven op 

de Kinderboerderij. Twee geitjes 
liggen nog onder de lamp, vijf 
jonge geitjes lopen al los. Vier 
lammetjes nog onder de lamp 
en vijf aan het schaap. Vogels in 
de volières zijn aan het nestelen 
en ganzen zijn druk in de weer. 
De broedmachine levert veel 
kuikens voor de lesprogramma`s 
op de scholen en de cavia`s zijn 
drachtig. Er is altijd leven op de 
Kinderboerderij. 

Stichting Vrienden 
Kinderboerderij Heemstede 
Regelmatig worden activiteiten 
op de kinderboerderij georga-
niseerd. Zo zijn er onder andere 
het midwinterfeest, het oogst-
feest en het schapenscheren. 
De Stichting Vrienden Kinder-
boerderij Heemstede heeft een 
prominente rol bij de organisa-
tie van deze evenementen. De 
stichting beheert ook een leskist 
over bijen. 
De financiële bijdragen van de 
donateurs, sponsors en de op-
brengst van activiteiten komen 
geheel ten goede aan de kin-
derboerderij. De bijdrage van de 
donateurs bedraagt minimaal 
7,50 euro per jaar. Voor dit be-
drag ontvangt u tweemaal per 
jaar het beestenblad De Molen-
bode.
U kunt donateur worden door 
contact op te nemen met Aman-
da van der Koogh, Brabantlaan 
70, 2101 SH Heemstede of via 
telefoonnummer (023) 5290036.
Vrijwilligers zijn van harte welkom 
en kunnen zich eveneens op bo-
venstaand adres aanmelden.
Ton van den Brink

Loos alarm
Heemstede - Zondagochtend rond 9.25 uur werden de brand-
weerkorpsen uit Hillegom, Bennebroek en Heemstede opgeroepen 
om naar de Geestgronden aan de Rijksstraatweg in Bennebroek te 
gaan. Bij de locatie Eikendonck ging het automatisch brandalarm af. 
Na een korte controle van de brandweer bleek het loos alarm, waar-
op alle wagens terug konden naar hun eigen kazerne.



Heemstede - In de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede is op zondag 20 april  
het achtste en laatste thee-
concert van dit seizoen. “Lest 
best”? Zoals u van de organisa-
tie gewend bent is ook dit con-
cert weer van hoge kwaliteit en 
zeer aan te bevelen! Deze mid-
dag  een optreden van het ‘Lotos 
Ensemble’ met o.a. werken van 
Caplet, Ibert, Saint Saëns, Ema-
nuel, Ravel, Gaubert  en Poulenc 
,allen geboren in de 19e eeuw. 
Voor fluit en piano bijvoorbeeld  
een sonate  van Poulenc, voor 
fluit en zang  Deux stelés Orien-
tées van Ibert. De instrumenten; 
fluit en piano zult u samen, so-
lo en in combinatie met de zang  
kunnen beluisteren. 
Over de musici van het Lotos 
Ensemble:
Martje de Voogd ,zang, studeer-
de aan het Rotterdams conser-
vatorium en heeft een lesprak-
tijk in Haarlem. 
Else Schaaij, fluit, begon haar 
studie aan het Alkmaars- en 
voltooide deze aan het Utrechts 
conservatorium. Zij heeft zich als 
musicus vooral op de kamermu-
ziek toegelegd. Vormt naast het 
ensemble met haar echtgenoot 
Wim Leising een vast duo.
Lennie Kerkhoff,piano, studeer-
de piano aan het Utrechts con-
servatorium bij de Belgische pi-
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Oplossing verkeersoverlast 
Bennebroek?
Bennebroek - Er moet een op-
lossing komen voor de verkeers-
overlast in Bennebroek. Het ver-
werken van de  stroom door-
gaand verkeer en het tegengaan 
van het sluipverkeer was voor 
het gemeentebestuur aanlei-
ding een onderzoek te laten ver-
richten. Er ligt nu een praatstuk 
op tafel. Naar aanleiding van dit 
stuk moeten keuzes worden ge-
maakt. Vanuit de politiek wordt 
gepleit voor een deugdelijk Oost 
West verbinding ten noorden van 
Hillegom. Hiervoor zijn de Pro-
vincies Noord en Zuid- Holland 
de instanties om hiermee aan 
de slag te gaan. Los hiervan kan 
Bennebroek zelf ook het een en 
ander doen om ongewenst ver-
keer te weren en de veiligheid 

Voorwoord 
Dit is het verhaal over mijn oom Geer, de jongste broer van mijn 
vader en tevens jongste van een gezin met twaalf kinderen. Het be-
gint bij de razzia van 6 december 1944 en eindigt in eerste instan-
tie op 29 januari 1945, als oom Geer in een Duits kamp overlijdt. 
Maar geheel onverwacht krijgt het verhaal in augustus 2003 een 
bizar vervolg, om 19 november 2007 alsnog te eindigen.
Ik heb lang geaarzeld of ik deze geschiedenis wel zou schrijven. 
Verschillende redenen hebben me doen besluiten het toch te doen. 
Zo wil ik graag mijn neven en nichten op de hoogte brengen van 
mijn ontdekkingen; iedereen kent het verhaal tot januari 1945, 
maar zal volledig onwetend zijn van het vervolg. 
Mijn vrouw, kinderen, inmiddels overleden broer, zussen, vrienden 
en kennissen heb ik de afgelopen vierenhalf jaar voortdurend las-
tiggevallen met mijn verhalen over deze zaak. Zij hebben, als dank 
voor hun luisterend oor, er recht op het complete verhaal te kunnen 
lezen. Daarnaast zijn er enkele mensen die de afgelopen anderhalf 
jaar op een of andere wijze behulpzaam zijn geweest tijdens mijn 
onderzoek. Ook zij hebben er recht op de afloop van oom Geers 
verhaal te kennen. Bij deze wil ik hen hartelijk danken voor hun 
hulp. Mijn zeer bijzondere dank gaat uit naar Dick Verkijk, die mij 
de afgelopen jaren onvermoeibaar heeft geadviseerd, geïnspireerd 
en de moed erin heeft gehouden.

Ton van der Eem, Heemstede, maart 2008

De dood van oom Geer
Woensdag 6 december 1944 
vindt in Zuid-Kennemerland 
een grote razzia plaats, waarbij 
oom Geer en zijn drie jaar oude-
re broer Siem tezamen met circa 
duizend lotgenoten
door de Duitsers worden opge-
pakt. Ze worden afgevoerd naar 
een kamp in het Duitse Rees.
Amper twee maanden later, op 
29 januari 1945, overlijdt oom 
Geer. Hij wordt 3 februari in 
Bienen begraven. De familie 
wordt door de autoriteiten op de 
hoogte gebracht van het over-
lijden, waarna vervolgens nooit 
meer iets van diezelfde autoritei-
ten wordt vernomen.
Na de oorlog keert de volgens 
mijn oudste zus eens zo vrolij-
ke oom Siem terug in Heemste-
de als een stille en in zichzelf ge-
keerde man. Hij heeft nooit over 
de periode in kamp Rees willen 
praten. 

De pastoor van Bienen
Op een avond in augustus 2003 
gaat de telefoon. Het is de oud-
journalist Dick Verkijk, die mijn 
naam heeft gekregen van Hans 
Krol. Deze oud-bibliotheca-
ris van Heemstede had in 1995 
het boek ‘Heemstede in bezet-
tingstijd’ geschreven, waarin het 
overlijden van oom Geer in een 
Duits kamp werd gememoreerd. 
Net als oom Geer is ook de vader 
van Dick Verkijk opgepakt bij de 
razzia in 1944 en afgevoerd naar 
kamp Rees. 
Dick Verkijk, die op dat moment 
bezig is met research voor een 
boek dat hij gaat schrijven over 
kamp Rees, had in het Haarlems 
Dagblad een oproep gedaan om 
in contact te komen met ex-
slachtoffers en/of nabestaanden. 
Mijn zus Hennie had hierop ge-
reageerd en hem de naam van - 
de inmiddels overleden - tante Jo 

Heemskerk-van der Eem gege-
ven. Zij was op dat moment de 
enige nog in leven zijnde zus van 
oom Geer en kon uiteraard meer 
over de gebeurtenissen in 1944 
vertellen. Dick Verkijk vroeg 
mij om het telefoonnummer van 
tante Jo om haar te kunnen inter-
viewen.
Enige dagen later heb ik Dick 
Verkijk wederom aan de tele-
foon. “Ik heb een wat moeilijk 
verhaal en wil daar je negentig-
jarige tante niet mee lastigvallen, 
vandaar dat ik jou bel.”
“Klinkt niet goed”, is mijn re-
actie, “maar vertel maar.” Hier-
op volgt een mij totaal onbekend 
verhaal. 
Eind december 1944 wordt een 
groep Haarlemmers - zoals de 
uit Zuid-Kennemerland afkom-
stige gevangenen gemakshalve 
worden aangeduid - vanuit kamp 
Rees overgeplaatst naar Bienen, 
een klein dorpje enige kilome-
ters verderop. Daar overlijden 
in drie weken tijd 24 mannen als 
gevolg van ziekte, uitputting en 
mishandeling. Een deel van de 
bevolking van Bienen is zeer be-
gaan met het lot van de Neder-
landse gevangenen. De inwo-
ners zien de haveloze en uitge-
putte mannen dagelijks vanuit 
het kamp naar de werkplekken 
strompelen, waar ze ondervoed 
en in lompen gekleed in de bar-
re winterkou tankvallen moeten 
graven.
Ook de pastoor van de katholie-
ke kerk in Bienen trekt zich het 
lot van deze mensen aan en zorgt 
ervoor dat de 24 slachtoffers - 
katholiek of niet - op zijn kerk-
hof worden begraven. Direct na 
afloop van de oorlog plaatst het 
uit Haarlem afkomstige Comité 
Nazorg Slachtoffers Kamp Rees 
op alle 24 graven een withouten 
kruis.

(vervolg volgende week)

Optreden van het LOTOS 
ensemble in de Oude Kerk

te vergroten. De kruising Rijks-
straatweg, Zwarteweg en Benne-
broekerlaan zal een nieuw ont-
werp moeten krijgen. Misschien 
is een rotonde de oplossing. 
Ook de Schoollaan en de Ben-
nebroekerdreef worden over-
belast door sluipverkeer. Vooral 
het eerste deel van de School-
laan is te smal. Ook de alterna-
tieve route door de Meerwijk is 
een ongewenst fenomeen. Met 
de aanstaande bouw van 10.000 
woningen in de nabije omgeving 
en nog eens een dergelijk aantal 
in de Bollenstreek, maakt dat de 
verkeersdruk alleen maar toe zal 
nemen. Tenslotte is het vracht-
verkeer het bestuur een doorn 
in het oog. Een in het onder-
zoek genoemd alternatief is het 
doortrekken van de Bennebroe-
kerdreef tot aan de Bennebroe-

anist Robert Groslot, waarna zij 
kamermuziek studeerde in Ant-
werpen, zij voltooide haar studie 
in Tilburg. Liedbegeleiding heeft 
zij  aan het Sweelinck in Amster-
dam gestudeerd en begeleid nu 
diverse zangers en koren,  heeft 
een lespraktijk in Haarlem en is 
verbonden als pianodocente aan 
de koorschool “Sint Bavo”.
Dit jonge ensemble is pas een 
jaar geleden opgericht maar zo-
als u kunt lezen hebben de da-
mes al veel bereikt in hun car-
riëre. Zoals gebruikelijk is het 
concert gratis toegankelijk en is 
er bij de uitgang een collecte om 
de onkosten te bestrijden. Het 
concert begint om 15.00 uur. 

Antiquarische- en
2e handsboekenmarkt Binnenweg
Heemstede - Op zondag 20 april wordt er een boekenmarkt geor-
ganiseerd op de Binnenweg in Heemstede. De markt wordt gehou-
den van 10.00 tot 17.00 uur. Professionele antiquaren op deze markt 
komen vanuit geheel  Nederland en presenteren een grote keuze 
aan interessante en bijzondere boeken van goede kwaliteit. Het is 
een gezellige en intieme markt met een geheel eigen karakter op 
een leuke locatie.
Voor de liefhebbers belooft dit dan ook een perfecte ambiance te 
worden om te snuffelen naar boeken over diverse onderwerpen als: 
kunst, topografie, scheepvaart, oude plaatjesalbums en kinderboe-
ken, literatuur enz. enz.
Voor iedereen zal er wel iets te vinden zijn, van goedkoop tot prijzig, 
van gangbaar tot zeldzaam.

Hippe vogels kijken 
in de oude bomen

Heemstede - Op 27 april tus-
sen 10.00 en 11.30 uur en op 4 
mei van 08.00 tot 09.30 uur or-
ganiseert Landschap Noord-
Holland een vogelexcursie. U 
kunt mee met de gids van Land-
schap Noord-Holland op Land-
goed Leyduin, Oud Woestduin 
en Vinkenduin. Het bos bij de-
ze Landgoederen is oud en veel 
vogelsoorten voelen zich pret-
tig in die hoge, oude bomen met 
holen. De stilte is hier nog ‘oor-
verdovend’ en er zijn bijzondere 
vogels te zien. Boomklevers bij-
voorbeeld, die zulke sterke po-
ten hebben dat zij langs vertica-
le stammen op en neer kunnen 
klimmen. Er zijn ook spechten, 
boomkruipers en een imposan-
te roofvogel zoals de buizerd. 
Hij ‘drijft’ in stilte op de lucht en 
maakt cirkelvormige bewegin-
gen om zo een prooi te kunnen 
vinden. De groep verzamelt op 
het parkeerterrein bij Natuur-
informatiecentrum Kakelye van 
Leyduin aan de Manpadslaan te 
Heemstede. Aanmelden is ver-
plicht en kan bij de Informatie-
Winkel van Landschap Noord-
Holland, tel. 0251-362 762. De 
kosten bedragen 3,50 euro, 
Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 2,50 eu-
ro en kinderen tot 12 jaar 1,50 
euro. Meer informatie op www.
landschapnoordholland.nl. 

ker laan. Dit zal de handen van 
de omwonenden niet op elkaar 
krijgen. De bevolking van Ben-
nebroek heeft op 22 april de mo-
gelijkheid om haar zegje te doen 
tijdens een bijeenkomst op het 
raadhuis. Het gehele onderzoek 
en de aanbevelingen zijn ook te 
lezen op de webstite van de ge-
meente. Ook de busverbindingen 
kwamen in de commissie verga-
dering aan bod. Als je naar het 
station in Heemstede wilt moet 
je uitstappen op de Herenweg 
in Heemstede en dan nog eens 
een flinke afstand lopen. Ook 
dat moet beter geregeld wor-
den als alternatief voor de auto. 
De bewoners zijn nu aan zet en 
kunnen hun bezwaren en idee-
en kenbaar maken. Vervolgens 
neemt het college een standpunt 
in en gaat de raad in juni beslis-
sen over de feitelijke invulling 
van de plannen. 
Eric van Westerloo
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Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

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

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

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Voorjaar op 
Leyduin!

•  Grof snoeihout 
afgevoerd via de 
‘takken ronde’

• Bouwplannen

•  Bestemmingsplan

•  Horgere waarden 
Wet geluidhinder

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

Plannen 
Componisten wijk-zuid en 
Johan Wagenaarlaan

Inloopavond op 22 april

In het najaar van 2008 ondergaat de Componistenwijk-zuid een grondige onderhouds-
beurt. In een deel van de wijk wordt de riolering vervangen, er komt een bergbezink-
leiding en op de Johan Wagenaarlaan worden maatregelen getroffen om de verkeers-
veiligheid te vergroten. Verder wordt de hele wijk 30 km-gebied. De plannen liggen ter 
inzage in het raadhuis en tot 7 mei kunt u hierop reageren. Dat kan o.a. tijdens een 
inloopavond op 22 april.

Riolering
In een aantal straten wordt de riolering ver-

vangen. Daarnaast wordt een regenwater-

afvoerleiding aangebracht. Relatief schoon 

regenwater kan hierdoor voortaan direct 

worden afgevoerd naar het Heemsteeds 

kanaal. Nu gaat dit water nog via het vuil-

waterriool naar de rioolwaterzuivering. Ook 

komt er een drainageleiding, die een teveel 

aan water uit de bodem afvoert naar het 

oppervlaktewater (sloten, kanalen e.d.). 

Ver der zorgen twee bergbezinkleidingen in 

de toekomst bij hevige regenval voor extra 

opvang van rioolwater, waardoor minder 

riool water geloosd wordt op het opper-

vlaktewater.

30 km-gebied
De Bernard Zweerslaan, Von Brucken Fock-

laan e.o. en de Franz Lehárlaan worden 

30 km-gebied. Hiervoor komen er enkele 

voorzieningen om de snelheid te remmen. 

Zo komen er inritconstructies in deze lanen 

bij de aansluitingen op de Johan Wagenaar-

laan. De kruising Bernard Zweerslaan-

Von Brucken Focklaan wordt op een ver-

hoogd plateau aangelegd en in de Franz 

Lehár laan komen twee  verkeersdrempels. 

In de omgeving van de Beatrixschool 

worden enkele maatregelen uitgevoerd in 

het kader van ‘Veilig rondom de basis-

school’.

Veiligheid Johan Wagenaarlaan
Om de veiligheid in de Johan Wagenaarlaan 

te vergroten worden de volgende maatrege-

len getroffen op basis van een onderzoek 

van adviesbureau VIA:

- Verplaatsen bushalte bij Von Brucken 

Focklaan;

- Aanpassen bocht bij Wagnerkade en ver-

plaatsen voetgangersoversteekplaats naar 

Von Brucken Focklaan en Bernard Zweers-

laan;

- Rode kleur asfalt van fi etsstroken en 

marke ring langs fi etsstroken herstellen;

- Plaatsen fi etssluis in voetpad voor Franz 

Schubertlaan 1;

- Instellen linksaf-verboden van en naar het 

parkeer terreintje in hoek Heemsteedse 

Dreef-Johan Wagenaarlaan.

Groen
Op enkele plaatsen worden de bomen ver-

vangen. Sommige bomen zijn in slechte 

staat. Ook leiden boomwortels die de stoep 

of het wegdek omhoog drukken soms tot 

onveilige situaties. Bewoners van de be-

treffende straten hebben een voorstel voor 

nieuwe beplanting ontvangen.

Reageren op de plannen?
De tekeningen, met een uitgebreidere be-

schrijving van de plannen, liggen ter inzage 

in het raadhuis. Ook kunt u de plannen in-

zien tijdens een inloopavond op dinsdag 
22 april van 19.30 tot 21.00 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis. Hier kunt u 

mondeling reageren op de plannen. Ook 

kunt u tot 7 mei een schriftelijke reactie sturen 

naar: Gemeente Heemstede, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede.

Informatie
Neem voor meer informatie over de plan-

nen Componistenwijk-zuid contact op met:

Carlieke te Beest (riolering): 

tel. (023) 548 57 82

Sjoerd Vente (verkeer): tel. (023) 548 57 87

Jarda Dijk (groen): tel. (023) 548 57 77

Sluiting rond feestdagen
De gemeentelijke diensten (ook het Loket Heemstede) in het raad-

huis zijn gesloten op:

- woensdag 30 april (Koninginnedag)

- donderdag 1 mei (Hemelvaartsdag)

- vrijdag 2 mei.

Op maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn we wel open en staan we 

vanaf 08.30 uur weer voor u klaar.

De bibliotheek Heemstede is eveneens gesloten op woensdag 

30 april en donderdag 1 mei, maar is op vrijdag 2 mei wél open. 

Op Bevrijdingsdag, maandag 5 mei, is de bibliotheek echter dicht.
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Aanvragen bouwvergunning
2008.062  het wijzigen van de kap van het woonhuis,  - Breitnerweg 10

helling en bedekking

2008.082 het plaatsen van een berging - Timorstraat 9

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2007.197 het plaatsen van een dakopbouw - Meerweg 29

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 11 april 2008)
2007.332  het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Floradreef 20

2008.074  het vergroten van een dakkapel op het voordakvlak - Anna Blamanlaan 30

2008.075  het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak - Rijnlaan 4

2008.064 het uitbreiden van een woonhuis - Brederolaan 4

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 11 april 2008)
2006.252 het restaureren van het woonhuis - Herenweg 40

2007.183 het bouwen van 2 woonhuizen - Kerklaan 99

2007.339 het wijzigen van de voorgevel van de winkel - Binnenweg 30

2007.354 het uitbreiden van een woonhuis - Manpadslaan 6

2008.019 het plaatsen van een dakopbouw - Lindenlaan 45

2008.035 het plaatsen van reclame - Binnenweg 30

Verleende reguliere bouwvergunningen 2e fase (verzonden 11 april 2008)
2006.332 het plaatsen van een dakopbouw - Azalealaan 15

2007.288 het plaatsen van een dakopbouw - Azalealaan 19

De bovenstaande vergunningen liggen van  08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Verleende vrijstelling bestemmingsplan (verzonden 11 april 2008)
2008.003  verzoek om vrijstelling voor het  - Binnenweg 28-30

verstrekken van consumptie in de winkel

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woning-

toezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen in beroep bij de rechtbank Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bouwplannen

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2007.327 het plaatsen van een erfafscheiding - Bronsteeweg 66

2008.052  vervangen van de berging naar een  - Camphuysenlaan 3

garage/berging

De verzoeken en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 17-04-2008 gedurende zes weken van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het 

Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor 

nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de 

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

Bestemmingsplan

Voorjaar op Leyduin!
Donderdag 24 april organiseert het IVN 

Zuid-Kennemerland een excursie over het 

landgoed Leyduin met als thema ‘Voorjaar!’. 

Dit landgoed maakt deel uit van de naast 

elkaar gelegen landgoederen Leyduin, 

Vinkenduin en Woestduin. Genieten van de 

laatste stinsenplanten, de broedvogels zijn 

terug en zingen volop! Het voorjaar is be-

gonnen!

In dit complex van parken, bossen en speel-

weiden is het mooi wandelen. Er zijn open 

plekken met alleenstaande bomen die bij-

zonder van sfeer zijn en stukken waar de 

adelaarsvarens manshoog staan. Men heeft 

een grote kans om reeën tegen te komen. 

Op Woestduin lag begin 1900 de bekend-

ste renbaan van Nederland, nu een open 

terrein waar de houtsnip in het voorjaar al 

knorrend zijn rondjes vliegt.

Door Leyduin stroomt nog een echte duin-

beek. Een grote betekenis hebben deze 

landgoederen voor vleermuizen. Er zijn 

kraamkolonies van de watervleermuis en 

de dwergvleermuis. In een oude ooftkelder 

overwinteren grootoorvleermuizen, soms 

ook de zeldzame franjestaart. Vogels die 

hier voorkomen zijn o.a. de zwarte en de 

kleine specht. Wie kennis wil maken met 

de ‘Voorjaars’natuur van Leyduin wordt van 

harte uitgenodigd om met deze IVN-excursie 

mee te gaan.

Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats 

van Leyduin, Manpadslaan, Heemstede.

Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Informatie: Marc van Schie, 

tel. (023) 535 12 39 of www.ivnzk.nl.

14 t/m 24 april
Uw grof snoeihout afgevoerd 
via de ‘takkenronde’!

Twee keer per jaar houdt afvalbedrijf De 

Meerlanden een speciale ‘takkenronde’. U 

kunt uw grove snoeihout/takken dan apart 

aanbieden, náást uw groene rolemmer, zon-

der hiervoor een afspraak te maken. De 

eerste inzamelronde voor grof snoeihout in 

2008 vindt plaats in april. Het snoeihout 

wordt ingezameld in een week waarin ook 

uw gft-rolemmer wordt geleegd. De takken 

kunt u naast uw gft-rolemmer leggen, op 

de voor u gebruikelijke aanbiedplaats.

De inzameldata van de takkenronde in april 

zijn:

- Maandag 14 april: wijk 1B

- Dinsdag 15 april: wijk 2B

- Donderdag 17 april: wijk 3B

- Maandag 21 april: wijk 1A

- Dinsdag 22 april: wijk 2A

- Donderdag 24 april: inzamelwijk 3A

De wijknummering vindt u terug op de kaart 

van uw afvalkalender en op de sticker van 

uw grijze rolemmer.

Houd s.v.p. rekening met de volgende zaken:

- Bied alleen grof snoeihout aan (dus bij-

voorbeeld geen complete coniferen of 

stammen dikker dan 15 cm);

- Leg de takken voor 07.30 uur op de aan-

biedplaats van uw rolemmer. Let er hier-

bij op dat het verkeer geen hinder onder-

vindt van de takken;

- Bundel de takken met touw (niet met ijzer-

draad of plastic);

- De bundel mag niet zwaarder zijn dan 

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

- Takken mogen niet langer zijn dan 1,50 

meter;

- Bied geen zakken met blad en klein snoei-

afval aan. Dit kan, zonder vuilniszak, in de 

gft-rolemmer.

- Stop geen ander afval bij het snoeihout. 

Tuinhekken, bielzen en schuttingen wor-

den niet meegenomen.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

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

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

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Landzichtlaan 43 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner.

 (verzonden 11 april 2008).

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 17 april 2008 zes weken ter inzage.

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

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

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

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 

moeten griffierechten worden betaald.

Verkeersbesluit

In aanvulling op vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO voor de bouw van locatie ‘De 

Overstap’ aan de Herenweg 113 te Heemstede, heeft de directeur van de Milieudienst 

IJmond het voornemen hogere waarden vast te stellen op grond van de Wet geluidhinder.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 17 april 2008 

gedurende twee weken, samen met de concept Vrijstelling WRO, ter inzage in het raadhuis 

aan het Raadhuisplein 1 en in de bibliotheek aan het Julianaplein 1 te Heemstede. 

Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbesluit in te zien bij de Milieudienst IJmond, 

Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de ter visie legging kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling 

zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij 

de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, o.v.v. ‘Zienswijze ontwerpbesluit 

tot vaststelling hogere waarden Plan ‘De overstap’ Herenweg 113 te Heemstede’. Voor 

monde linge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst IJmond, 

telefoonnummer (0251) 26 38 63.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 

openbare vergadering op 24 april a.s. om 
20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van 

harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Onderzoek van de geloofsbrieven en 

beëdiging van de heer F.W. Brinck als 

lid van de gemeenteraad

- Benoeming van de heer Brinck in raads-

commissies

- Toekomstverkenning 2030 (Presentatie 

van de onderzoeksgegevens door onder-

zoeksbureau Regioplan)

- Vaststelling Subsidieverordening Ge-

meentelijke Monumenten Heemstede 

2008 (hamerpunt)

- Vaststellen Verordening Leerlingenvervoer 

gemeente Heemstede 2008

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige 

agenda en gerelateerde raadsstukken. Te-

vens treft u hier informatie over het spreek-

recht. Meer weten? Neem contact op met 

de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of 

e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Agenda

In het kader van artikel 17 van de Verorde-

ning op het gebruik van openbare havens 

en binnenwateren hebben de gemeentelijk 

opsporingsambtenaren van bureau Hand-

having van de gemeente Heemstede de 

volgende gezonken vaartuigen gelicht:

- zwarte stalen roeiboot met rode rand met 

een lengte van ongeveer 4,50 meter ge-

legen in de Leidsevaart ter hoogte van 

Leidsevaartweg 1, en

- witte polyester roeiboot met blauwe bies 

met een lengte van ongeveer 2,50 meter 

in de Blekersvaart ter hoogte van Blekers-

vaartweg 20.

Bovengenoemde vaartuigen worden voor 

een periode van 13 weken met ingang van 

16 april 2008 opgeslagen. Gedurende deze 

periode kan de rechtmatige eigenaar tegen 

betaling van de kosten van het verwijderen 

van het vaartuig en de opslagkosten zijn/

haar vaartuig terugontvangen. Hiervoor kan 

contact worden opgenomen met bureau 

Handhaving van de gemeente Heemstede 

op telefoonnummer (023) 548 57 39. Indien 

de vaartuigen niet worden opgehaald, zullen 

burgemeester en wethouders overwegen de 

vaartuigen te verkopen dan wel te vernietigen.

Handhavingsactie gezonken vaartuigen

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

na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-

meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

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

aan de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe bin-

nen de termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester 

en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming wor-

den betrokken.

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

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

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

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

HeemstedeMail

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams

De gemeente Heemstede beschikt over 

serviceteams om kleinere onderhouds-

werk zaamheden uit te voeren en klach-

ten te verhelpen die niet meer dan één 

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

heden kunnen betrekking hebben op 

straten, wegen, straat verlichting, straat-

meubilair (banken en speeltoestellen), 

verkeers- en straatnaamborden, open-

bare groenvoorzieningen etc. 

Bel het speciale telefoonnummer (023) 

548 57 62 of vul het formulier in op de 

homepage van de gemeentelijke web-

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

een brief schrijven aan: 

Gemeente Heemstede, 

t.a.v. Serviceteams, 

Antwoordnummer 8, 

2100 VB Heemstede 

(geen postzegel nodig).

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 
Heeft uw organisatie vacatures voor 
vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-
voorwaarden, rechten en plichten? Of 
zoekt u een goede cursus/work shop voor 
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 
Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 
informatiezuil (dagelijks tijdens openings-
tijden van de Luifel)
E-mail: 
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl


