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Miniklimaatconferentie 
op basisschool de Ark
Heemstede – Na de klimaat-
conferentie die gehouden werd 
door de leerlingen van groep 8 
van basisschool de Ark, kunnen 
de Verenigde Naties en de de-
missionaire regering van Neder-
land de borst natmaken. Groep 
acht van de basisschool de Ark 
hield de afgelopen weken hun 
eigen klimaatconferentie. Kran-
tenknipsels over onderwerpen 
die te maken hebben met milieu 
en duurzame ontwikkeling, wer-
den verzameld, bediscussieerd, 
standpunten bepaald, vragen 
opgesteld. Als het aan de kinde-
ren ligt, worden ook harde noten 
gekraakt. Kinderen houden ken-
nelijk van problemen gelijk op-
lossen. Ze hebben gelijk door 
dat geld het grootste probleem 
is. Als Europa zo graag in de 
Sahara een groot park met zon-
necollectoren wil bouwen, maar 
de kabel naar Europa het groot-
ste probleem is, komen zij ge-
lijk met de oplossing: gebruik die 
stroom dan voor arm Afrika! 
De Malediven willen geen val-
se beloften die rijke landen doen 
in klimaatconferenties zoals in 
Kyoto Ze weten wel raad met 
methaangas dat door de koeien 
wordt veroorzaakt. Minder koei-
en, dus minder vlees eten. Mees-
ter Maarten Bothe kreeg via een 
van de ouders contact met 
Don Gerritsen (25), consul-
tant duurzame ontwikkeling bij 
KPMG, een Nederlandse jon-

Werkzaamheden aan het spoor
Heemstede - In de nacht van 
maandag 26 april tot en met 
donderdag 29 april tussen 1.00 
en 6.00 uur worden werkzaam-
heden aan het spooremplace-
ment Heemstede-Aerdenhout 
verricht. ProRail laat de werk-
zaamheden uitvoeren.
Mogelijk ervaren omwonen-
den overlast. De werkzaamhe-

den zijn nodig om het treinver-
keer soepel te laten verlopen. 
Het spoor kan door veelvuldig 
gebruik slijten en voor de vei-
ligheid van de reizigers moet 
regelmatig onderhoud of ver-
nieuwing worden uitgevoerd. 
Wie vragen of opmerkingen 
heeft kan bellen naar ProRail: 
0900-7767245.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

shoarma-

5.50
samen

pakket
500 gram vlees,

5 broodjes en saus

In deze Heemsteder treft 
u in het hart de Oranje-
krant aan met het vol-
ledige programma voor 
Koninginnedag 2010. 
Samengesteld door de 
stichting Nationale Feest-
dagen Heemstede. 
Wij wensen u alvast heel 
veel plezier op vrijdag 
30 april aanstaande en... 
een heerlijk Koninginne-
zonnetje toe!
Redactie

Tennisgroepje van ’n halve eeuw
Heemstede - Dit jaar is het 50 
jaar geleden dat mevrouw Bak-
ker met een groepje dames op 
tennispark Groenendaal de eer-
ste ballen sloeg. Zelf is ze er op 
het 40-jarig jubileum mee ge-
stopt. Zij was toen 80 jaar oud. 
Haar rol als huurder namens 
de groep is overgenomen door 
Marian van den Haak, die dit 
jaar haar 3e lustrum viert, maar 
daarmee nog maar een jonkie 
is in het gezelschap. Twee le-
den doen al 41 jaar mee. Tussen 
de  jongste en oudste speelster 

zit een leeftijdsverschil van 40 
jaar maar het is een hecht clubje 
vrouwen dat tweemaal per jaar 
samen uit eten gaat. Mochten 
sportieve lezers zich aangespro-
ken voelen, dan kunnen ze zich 
melden, want uitbreiding met 
jonge 40-plussers is gewenst. 
Een beetje verjonging houdt 
iedereen fit.
Dat het 50-jarig jubileum niet 
onopgemerkt is gebleven bewij-
zen de bloemen en de thee met 
taart aangeboden door Stichting 
Tennispark Groenendaal.

gerenvertegenwoordiger naar 
de Verenigde Naties Commis-
sies voor Duurzame Ontwik-
keling en de VN klimaatveran-
dering conferenties. Hij heeft 
van dichtbij gezien dat het niet 
goed gaat met het klimaat in de 
wereld. Hij kent de bewindslie-
den en minister president Bal-
kenende nodigt hem regelma-
tig uit voor een gesprek  om te 
vragen wat de Nederlandse jon-
geren van sommige onderwer-
pen denken. Hij kent de weg 
in Den Haag en een beetje in 
Kopenhagen. De leerlingen 
hebben vragen als: Kan de 
Noordpool gaan smelten? Wat 
ga je doen als dieren sterven, 
want dan gaan ook mensen ster-
ven. Als bijen sterven, hebben 
mensen geen lang leven meer. 
Duurzame energie is belangrijk 
voor Nederland en daarbij lopen 

we nog flink achter. Zijn elektri-
sche auto`s de oplossing? 
Dichter bij huis: als de school 
nieuwe meubeltjes moet aan-
schaffen dan alleen van FSC- 
hout en ze weten waarom! Tij-
dens de miniconferentie gaan 
steeds weer de armen omhoog. 
Vragen en nog eens vragen.
Don Gerritsen vraagt de leerlin-
gen om hun vragen te bunde-
len en geeft zijn e-mail adres om 
die vragen door te spelen naar 
waar ze thuishoren. Hij weet 
inmiddels de bewindlieden te 
vinden en belooft groep 8 van de 
school De Ark antwoord. Want 
jongeren willen geen gepraat, 
maar oplossingen voor het mi-
lieu en duurzame ontwikkeling. 
Achtentwintig leerlingen van 
groep acht van de Ark blijven 
benieuwd.
Ton van den Brink

www.heemsteder.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Komt er weer extra verkeer 
door Heemstede?
Heemstede - De gemeente 
Haarlem heeft plannen ontwik-
keld om in en rond de Schouw-
broekerplas (aan de overzijde 
van het Spaarne tegenover het 
Spaarne ziekenhuis Heemstede) 
een flatgebouw van 15 woonla-
gen te bouwen. Eventueel aan-
gevuld met een jachthaven voor 
200 schepen en een horecaves-
tiging op de brug en mogelijk 
“drijvende huizen” in het water.
Er moet ook ruimte komen om te 
recreëren. De gemeente Heem-
stede is geïnformeerd door 
Haarlem en Heemstede heeft 
een reactie gegeven op de nog 
zeer voorlopige plannen. Heem-
stede maakt zich vooral zorgen 
over het extra verkeersaanbod 
dat ontstaat door de bouw van 
nieuwe appartementen en wo-
ningen. Andere activiteiten, zo-
als een haven en recreatie, zal 
ook extra verkeer aantrekken. 
De meest voor de hand liggende 
route op weg naar Hoofddorp/ 

Schiphol loopt over de Johan 
Wagenaarlaan/ Dreef en zo ver-
der. Daar blijft het niet bij. Langs 
de Schipholweg en  de Europa-
weg (nabij het Kennemer Gast-
huis) worden  woningen en ap-
partementen gebouwd. Een deel 
van dat verkeer zal ook voor een 
route door Heemstede kiezen. 
Tot op heden heeft de gemeen-
te Haarlem haar verkeersonder-
zoeken alleen gericht op de af-
wikkeling aan de noordzijde van 
Haarlem. Heemstede heeft nu 
verzocht ook het verwachte ver-
keersaanbod over de Schouw-
broekerbrug vast te stellen. Of 
Haarlem zich iets aan de uit-
slag van deze onderzoeken ge-
legen zal laten liggen moet nog 
blijken. Heemstede kan in be-
roep/bezwaar gaan tegen een 
eventueel door Haarlem te ne-
men besluit. Afwachten maar 
of Haarlem zich een goede buur 
zal tonen.
Eric van Westerloo

Raadhuisstraat 49 staat aan de westzijde van de Raad-
huisstraat. Met de bouw van het Raadhuis in 1906 krijgt de 
straat haar huidige naam. Voor 1906 maakt de straat deel 
uit van de Binnenweg: de historische, uit de middeleeuwen 
daterende, hoofdweg van Haarlem naar het ‘dorp’ Heem-
stede. De Binnenweg en Raadhuisstraat krijgen met name 
vanaf 1900 steeds meer een kernfunctie in het dorp. Vooral 
na de Eerste Wereldoorlog komen de eerste winkels.
Het pand dateert uit 1930 en is in opdracht van J. Zijlstra 
gebouwd als winkel met pakhuis en bovenwoning. Het ont-
werp is van de hand van A. Serné, architect bij het bouw- 
bureau van de N.V. Handelsonderneming J. Zijlstra.
Karakteristiek is de winkelpui die geheel bekleed is met ge-
glazuurd sieraardewerk en stijlkenmerken van de Art Déco 
bezit. Deze winkelpui zelf is gaaf bewaard gebleven. De rest 
van het pand onderging diverse, niet beschermenswaardi-
ge, wijzigingen zoals ingrepen in het dak, dakbedekking, 
gevelindeling noordzijde. Raadhuisstraat 49 is opgetrokken 
uit twee bouwlagen met een kapverdieping onder een steil 
zadeldak dat gedekt is met (vernieuwde) bordeauxrood 
geglazuurde VH pannen. De winkelpui bezit een omlijsting 
van geglazuurd sieraardewerk met florale motieven in een 
zeegroene kleurstelling. De puilijst draagt in geprofileerde 
koperen letters het opschrift: J. Zijlstra Hz. De stijlen rechts 
en links staan op een hard- stenen plint. De Zijlstra-winkel-
pui uit 1930 ontleend haar belang aan de zeldzame omlijs-
ting van geglazuurd sieraardewerk met stijlkenmerken van 
de Art Deco. Vanwege de kwaliteit van het ontwerp heeft de 
pui bijzondere kunsthistorische waarde. De pui heeft een 
hoge zeldzaamheidswaarde doordat het een uniek, gaaf 
bewaard en opvallend decoratief vormgegeven exemplaar 
is.  De cultuurhistorische waarde is gelegen in de oorspron-
kelijke functie en betekenis als winkelpui uit de jaren dertig 
van de vorige eeuw. De pui is een gaaf bewaard gebleven 
representant uit deze periode. 

Jarenlang oefende huisarts Philbert zijn praktijk als huis-
arts uit, nu zijn het bewoners van 0 tot 4 jaar die in het Kin-
dercentrum Plukje Gelukje, dagelijks voor voldoende drukte 
zorgen.  De ooievaar met een plukje, bracht ons een gelukje, 
wees ons naar een plekje. Plukje Gelukje stekje... Kinder-
centrum Plukje Gelukje heeft als doel het creëren van een 
vervangende thuisomgeving op een hoog niveau voor jonge 
kinderen van 6 weken tot en met 4 jaar. 
Ton van den Brink

Heemstede – De trots van 
Heemstede door de gemeen-
te is in kaart gebracht met 
een gemeentelijke monu-
mentenlijst, waar eind 2009 
een aantal monumenten aan 
zijn toegevoegd.  De Heem-
steder gaat deze monumen-
ten aan u voorstellen. Deze 
monumentenlijst is tot stand 
gekomen door ijverig werk 
van de Historische Vereniging 
Heemstede- Bennebroek, die 
de feitelijke aanzet heeft ge-
geven  om tot een gemeente-
lijke monumentenlijst te ko-
men. Door de gemeente zijn 
de objecten, meest woonhui-
zen, voorzien van een bruin 
informatiebordje met daarop 
de bijzonderheden van het 
gebouw. Deze bordjes zijn 
mede gesponsord door de 
ANWB.

Raadhuisstraat 49

Bromfietscontrole
Regio  - Politie heeft maandag 
op diverse plaatsen brom- en 
snorfietscontroles gehouden. 
Er is gecontroleerd op de 
Schipholweg en het Frans Hals-
plein in Haarlem, de Herfst-
laan in Heemstede en de Zand-
voortselaan in Zandvoort. Bij de 
controles zijn 160 bestuurders 
gecontroleerd. Er zijn 101 be-

keuringen uitgeschreven. Hier-
van waren er 46 voor snelheid 
(te hoog vermogen), 7 voor het 
rijden zonder rijbewijs, 32 voor 
het niet kunnen tonen van het 
rijbewijs of kentekenbewijs. De 
overige bekeuringen waren voor 
technische gebreken en andere 
overtredingen.
Bij de controle is samengewerkt 
met medewerkers van de ge-
meente Haarlem.
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Creatieveling die nieuwe naam bedenkt wint groot feest

Orangerie Elswout viert verbouwing 
en jubileum met prijsvraag 

De nieuwe kleuren springen bij 
binnenkomst gelijk in het oog. 
De zachte bruintinten op de mu-
ren, het heldere wit op de stijl-
volle hoge plafonds.  Voorheen 
hadden deze plafonds  opvallen-
de kleuren, waar ook de namen 
van de zalen aan ontleend wa-
ren:  terracotta en azuur . Nu zijn 
ze wit en kunnen ze dankzij een 
duurzame led-verlichting, vrijwel 
iedere kleur aannemen. “Fantas-
tisch voor als je feest een kleur-
thema draagt, of als je als be-
drijf een zaal in je eigen bedrijfs-

kleuren wilt hebben”, aldus Hans 
Baar. Maar de verandering gaf 
echter wel een probleem. Baar: 
“We kunnen de zalen niet meer 
Azurzaal en Terrazaal noemen.”

Prijsvraag
Het vinden van nieuwe namen 
blijkt nog niet zo makkelijk. Hil-
de Prosée: “Ze moeten duidelijk 
maken om welke zaal het gaat, 
origineel zijn, maar wel passen 
bij het monumentale karakter 
van de locatie. We werken nu 
met de Oostzaal en Westzaal, 

Regio - De Orangerie op landgoed Elswout is de afgelopen 
maanden grondig verbouwd. De twee royale zalen en de hal 
hebben een metamorfose ondergaan. Zo ook de sanitaire 
groepen. Deze verbouwing zorgt ervoor dat de Orangerie weer 
vooruitloopt op sfeertrends, zonder haar bekende, stijlvolle 
karakter te verliezen.  Daarnaast is het dit jaar precies tien jaar 
geleden dat Hans Baar en Hilde Prosée de Orangerie Elswout 
overnamen. Dit wordt gevierd met een groot feest in mei.  

maar echt spannend zijn deze 
namen niet. Daarom schrijven 
we een prijsvraag uit.  Wij vragen 
onze stadgenoten en relaties om 
hun creatieve inbreng en hopen 
hieruit onze nieuwe namen te 
kunnen halen. Natuurlijk wordt 
de winnaar beloond. Een grandi-
oos privéfeest voor 100 personen 
is de prijs voor de meest creatie-
ve geest!”

Jubileum
De Orangerie Elswout bestaat dit 
jaar tien jaar onder de huidigeei-
genaren. In die tijd is er een hoop 
veranderd, legt Hilde Prosée uit. 
“Toen wij  in 2000 begonnen, zag 
het interieur er totaal anders uit. 
Rieten stoeltjes en papieren lam-
pionnen als lampen bijvoorbeeld. 
We hebben in de loop der jaren 
onze locatie steeds op onderde-
len vernieuwd. Deze laatste me-
tamorfose heeft ervoor gezorgd 
dat we  met een nog trotser ge-
voel onze gasten kunnen ont-
vangen. Zowel huwelijksgasten 
als zakelijke relaties.”  

Feest
De nieuwe ‘look en feel’ en het 
tienjarig jubileum zijn genoeg re-
den voor een feest in mei. Naast 
zakelijke relaties zullen ook vijf 
genomineerden, die nieuwe na-
men voor de zalen hebben inge-
stuurd, uitgenodigd worden om 
hierbij aanwezig te zijn. Heerlijk 
eten, spetterende optredens van 
artiesten en de bekendmaking 
van de winnaar door een beken-
de Nederlander.

Politie zoekt getuigen
Bewoner ziet inbrekers 
wegrijden
Heemstede – De politie is op 
zoek naar twee verdachten die 
dinsdagmiddag 13 april tussen 
12.00 en 14.50 hebben ingebro-
ken in een huis aan de Heren-
weg. De 67-jarige bewoner reed 
langs zijn huis, toen hij twee jon-
gemannen daar zag staan. Toen 
de man korte tijd later bij zijn 
huis terugkwam, zag hij diezelf-
de twee mannen wegrennen 
vanaf zijn erf. Zij staken de Prin-
senlaan over en in stapten in een 
groene kleine Peugeot (oud mo-
del) die geparkeerd stond op de 
parkeerplaats van Eickenhorst. 
Toen de bewoner zijn auto voor 
de uitgang zette om de mannen 
de weg te versperren, keerden 
ze de auto en zagen kans tussen 
een afzetpaal en een heg alsnog 
de parkeerplaats te verlaten en 
reden weg in de richting van de 
Glipperdreef. De bewoner zet-
te tevergeefs de achtervolging 

in. De woning bleek doorzocht. 
Het is nog niet bekend wat er is 
weggenomen.
De politie stelt een onderzoek 
in naar de woninginbraak en is 
op zoek naar de verdachten. Da-
der 1 was een man met donkere 
huidskleur en ongeveer 22 jaar 
oud. Hij droeg een jack en een 
spijkerbroek. Dader 2 was een 
blanke man, eveneens ongeveer 
in de leeftijd van begin twintig. 
Deze dader was behoorlijk dik 
en had een bol gezicht. Ook hij 
droeg een spijkerbroek en een 
jack. Mensen die getuige zijn 
geweest van de inbraak, die de 
twee mannen bij het huis heb-
ben zien staan of weten waar 
de auto naartoe is gereden van-
af de kruising Prinsenlaan/Glip-
perdreef, worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
van Heemstede, telefoonnum-
mer 0900-8844.  

Fireplace, sinds 1982 
Het is altijd tijd voor een open haard
Heemstede – In het mooie, ou-
de pand aan Blekersvaartweg 14 
is Fireplace gevestigd. Natuurlijk 
een goede naam voor een firma 
die haarden en schouwen in alle 
soorten en maten in huis heeft. 
‘Huis’, want wie binnenwandelt 
bij Fireplace waant zich in een 
grote, sfeervolle huiskamer. Wel 
eentje met meerdere knusse 
hoekjes, die gemaakt zijn om de 
open haarden en schouwen te 
presenteren. Alles is goed op el-
kaar afgestemd, zodat je nuttige 
ideeën kunt opdoen bij het bekij-
ken van de mogelijkheden. Strak 
interieur? Of juist heel landelijk? 
Woont u op een flat? Zelfs dan 
zijn er mogelijkheden om van de 
warme sfeer die onmiskenbaar 
uitgaat van een open haard te 
genieten. Want Fireplace heeft 
ook elektrische haarden. Infor-
meer er gerust naar. 
Wie wil overgaan tot de aan-
schaf van een (nieuwe) open 
haard, gaat niet over een nacht 
ijs. Je wilt er immers één die 
precies naar je zin is en die in-
pasbaar is in het huis en uiter-

aard moet passen bij het inte-
rieur. Daarom is kijken belang-
rijk, weer terugkomen om dan 
uiteindelijk je keuze te maken. 
De deur van Fireplace staat al-
tijd open voor mensen die eerst 
eens op hun gemak willen rond-
kijken. Als de interesse uitgaat 
naar een bepaalde open haard 
of schouw, hoor je bij Firepla-
ce alle do’s en don’ts. Natuur-
lijk komen ze van Fireplace eerst 
kijken of het praktisch allemaal 
uitvoerbaar is want het plaatsen 
van een haard moet zorgvuldig 
gebeuren. Gelukkig heeft Fire-
place wat dat betreft heel wat 
jaren ervaring, 27 welteverstaan! 
Hoewel het alweer aangenaam 
weer is, nodigt een haard elk 
seizoen uit om er ’s avonds ge-
zellig bij gaan te zitten. Roman-
tisch mijmerend of een goed ge-
animeerd gesprek met vrienden 
terwijl de houtblokken knispe-
ren...
Fireplace vernieuwt telkens de 
collectie. Zo zijn de nieuwste 
trends op gebied van haarden- 
en schouwen te bewonderen. 

Kijk ook eens naar de woonac-
cessoires zoals lampen, stoelen 
en haard-accessoires. Ze komen 
veelal uit Frankrijk of Engeland 
en vervolmaken het sfeerbeeld 
dat past bij de open haard.  
Fireplace verkoopt zowel prefab 
schouwen als ambachtelijk ver-
vaardigde typen uitgevoerd in 
bijvoorbeeld marmer of natuur-
steen. Daarnaast zijn er hout- 
en gasgestookte en elektrische 
haarden.
Openingstijden: maandag van 
13-17 uur. Dins-, donder- en vrij-
dag tussen 10-17 uur. Zaterdag 
van 10 tot 16 uur. Ook ‘s avonds 
op afspraak. Woensdag geslo-
ten. Telefoon: 023-5293015. 

Informatiebijeenkomst WOH
‘Gratis’ Nabestaandendossier
Heemstede - Woensdag 28 
april wordt tijdens een informa-
tiebijeenkomst uitgebreid stil 
gestaan bij het belang van het 
Nabestaandendossier. Anne-
lie Brummer, professional Or-
ganizer, geeft uitleg over het in-
vullen van dit gratis boekje. Het 
eerste exemplaar zal deze och-
tend, in het bijzijn van wethou-
der J. Botter, worden overhan-
digd aan een speciale gast. Alle 

bezoekers aan deze bijeenkomst 
krijgen een exemplaar.
De bijeenkomst wordt georga-
niseerd door Welzijn Ouderen 
Heemstede, vindt plaats in het 
centrum van WOH Lieven de 
Keylaan 24 en deelname kost 
3,00 euro, dit is inclusief koffie/
thee en het Nabestaandendos-
sier.
Informatie en/of opgeven kan bij 
WOH, tel: 023-5288510.

Heemstede - “Als je bij ‘t Pannenland in Vogelenzang de 
duinen in gaat, zie je de Drentse heideschapen met hun 
lammeren. Zo schattig om te zien.
Het Drents heideschaap is het oudste schapenras in West- 
Europa. Migranten brachten het ras waarschijnlijk vanuit 
Frankrijk mee naar Nederland, waar het al vanaf 4000 v 
Chr voorkomt, met name in Drenthe.”
Tekst en foto: Corrien Visser, Heemstede

Beetje Drenthe



Regio - Het Vienna Mozart trio 
is op zondag 25 april te gast bij 
Muzenforum Bloemendaal. Vi-
olist, cellist en pianiste vormen 
samen dit gerenommeerd ka-
mermuziekgezelschap met in-
ternationale reputatie. Het Trio 
bestaat inmiddels bijna twintig 
jaar en wordt gevormd door het 
echtpaar Irina en Diethard Au-
ner (piano en cello) en als violist 
aanvankelijk Leonid Sorokow. 
Deze werd twee jaar geleden 
opgevolgd door Daniel Auner, 
een zoon van Irina en Diethard, 
die op 23-jarige leeftijd al een 
indrukwekkende carrière ach-
ter de rug heeft met prijzen en 
recitals. 
Deze zondagochtend in Bloe-
mendaal staan werken van 
Haydn, Clara Schumann en 
Brahms op het programma. Het 
concert begint met het trio in fis-
klein uit 1795 van Joseph Haydn 
met de 40e uit de totaal 45 pia-
notrio’s van deze componist. Het 
daarna volgende werk van Cla-

ra Schumann daarentegen is 
haar enige pianotrio. Johannes 
Brahms was een beschermeling 
en later een goede vriend van de 
Schumanns. Hij schreef twee pi-
anotrio’s, waarvan de nummer 2 
in C-groot uit 1882 na de pauze 
wordt uitgevoerd.
Het concert vindt plaats in het 
Gemeentehuis Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158 te Over-
veen. Losse kaarten à 15,-. Aan-
vang van het concert is 11.45 
uur. Zaal en kassa zijn open van-
af 11.10 uur euro; CJP en jeugd 
t/m 18 jaar 7,50 euro (incl. kof-
fie). Voorverkoop losse kaarten 
en abonnementen bij Primera 
Postkantoor, Bloemendaalseweg 
234, Overveen, tel 023-5272742 
en aan de kassa in de zaal. 
Voor mee informatie: www.mu-
zenform.nl De Stichting Muzen-
forum organiseert ieder jaar van 
september t/m april één keer in 
de maand een zondagochtend-
concert in de Burgerzaal van het 
Bloemendaalse Gemeentehuis. 
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Kerkdienst in 
Spaarne
Regio - Zondag 25 april om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek. De kerk-
zaal bevindt zich op de begane 
grond naast het restaurant (volg 
route 55). 
Voorganger is pastor F. Bossink.  
De zang wordt ondersteund door 
het koor Hosanna uit Vijfhuizen. 
(communieviering)

Gerwin van der Plaats.

Muzikaal talent in ‘Het 
Kunkels Draaiorgel museum’
Regio - Met een programma 
van lichte en vrolijke klanken 
zal Gerwin van der Plaats op za-
terdagmiddag 24 april a.s. op-
treden aan het theaterorgel  in 
‘Het Kunkels Draaiorgel muse-
um’. Het belooft een plezierig 
weerzien, want Gerwin was al 
eerder aan dit bijzondere instru-
ment te horen. 
Aanvang is om 15.00 uur, de zaal 
gaat omstreeks 14.30 uur open. 
Er is gelegenheid voor een kop-

je koffie in de hal en er is ruim-
schoots (gratis) parkeergele-
genheid. Het NOF-team rond 
het orgel en de gastvrije staf van 
‘Het Kunkels’ heten u van harte 
welkom voor een fijne muzikale 
middag met vrolijke klanken aan 
het orgel. 
Het adres is Kunkels Draaiorgel 
museum, Kuppersweg 3 in Haar-
lem. Toegangsprijs is, 12 euro, 
65+ betalen 10 euro en kinderen 
onder de 16 jaar vrij toegang.

Open Dag Schalkweide
Regio - Zaterdag 24 april or-
ganiseert Zorgcentrum Schalk- 
weide een Open Dag en een 
rommelmarkt voor snuffelaars 
en koopjeszoekers. ’s Middags 
zal de politie (en brandweer) 
diverse demonstraties geven. 
Daarnaast zal die middag ook 

weer de seizoensopening van 
de speeltuin bij Wijkcentrum 
de Ringvaart plaatsvinden. De 
rommelmarkt vindt plaats van 
10.30- 15.00 uur in Zorgcentrum 
Schalkweide. Toegang is gra-
tis. Floris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem, tel.: 023-8922900.

Voorjaarsconcert 
Gemengd Koor Zuid-West
Regio - Zondag 25 april geeft 
het Gemengd Koor Zuid-West 
uit Haarlem een voorjaarscon-
cert in de Groenmarktkerk te 
Haarlem. Met een gevarieerd 
programma wordt afscheid ge-
nomen van de winter en wordt 
het voorjaar verwelkomd. Vro-
lijke volksmuziek, romantische 
liederen en populaire muziek in 
zowel het Frans, Duits en En-
gels passeren de revue. Natuur-
lijk worden op deze dag van het 
Bloemencorso de Tulpen uit Am-
sterdam niet vergeten.
Het Gemengd Koor Zuid-West is 
in 1998 opgericht met als doel-
stelling samen zingen in een ge-
zellige en ontspannen sfeer. Een 
tweede doelstelling is de socia-
le contacten aanhalen of  verbe-
teren. Elke maandagavond repe-
teert het koor in het gebouw van 
de Vereniging Haarlem Zuid-
West aan de Kamerlingh On-
nesstraat 83 te Haarlem van 
20.30 - 22.15 uur, waarna veelal 
nog een gezellige nazit volgt tot 
uiterlijk 23.00 uur.

Het koor staat vanaf de oprich-
ting onder de bezielende leiding 
van Henny Brouwer. Ze laat ons 
prachtige muziek zingen in een 
aantrekkelijk repertoire. Volks-
muziek, pop, latin en romanti-
sche liederen in het Frans, Duits, 
Engels en Spaans. Ook het Ne-
derlandse lied komt aan bod.
Het koor bestaat uit 64 leden. 
Geweldige stemmen, maar soms 
te weinig. U begrijpt het al: we 
zoeken versterking! Lijkt het u 
leuk om in een ontspannen sfeer 
te zingen in een aantrekkelijk 
koor? Komt u dan eens vrijblij-
vend luisteren tijdens een repe-
titie of neem contact op met Jan 
Kloosterman, tel. 023-5294915.
Het concert wordt gehouden 
in de Groenmarktkerk aan de 
Nieuwe Groenmarkt 14 te Haar-
lem op 25 april 2010. Aanvang 
15.00 uur. Kerk open om 14.30 
uur. Toegangsprijs 4,50 euro per 
persoon inclusief drankje na af-
loop. Kinderen onder de 12 jaar 
gratis. Toegangskaarten ver-
krijgbaar in de kerk.

Muntenveiling
Regio - In het Squashcentrum, 
Kleverlaan 204, Haarlem is op 
maandag 26 april a.s. weer de 
maandelijkse clubavond van de  
Numismatische Kring Kenne-
merland. Iedereen met belang-
stelling voor munten en pennin-
gen kan vanaf ca. 19.00 uur te-
recht voor het contact met me-
de-verzamelaars en om de ka-
vels te bekijken die later deze 
avond zullen worden geveild. Op 
deze veiling komt een gevarieerd 
aanbod onder de hamer, dus ze-
ker de moeite waard om even te 
bekijken. De toegang is gratis en 
er is voldoende parkeergelegen-
heid. U bent van harte welkom.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij 
tel.nr. 0626404240.

Gevarieerd 
concert
Regio _ N.O.G. Concertkoor 
geeft een gevarieerd concert op 
24 april a.s. in de Oosterkerk, Zo-
merkade 165 te Haarlem. Aan-
vang: 14.30 uur en duurt tot 
15.45 uur. Toegangsprijs: 7,00 eu-
ro p.p. incl. kopje thee of koffie, 
na afloop van het concert. 
Kaarten zijn te bestellen d.m.v. 
overmaking van het totaalbedrag 
op bankrekening 3154763 t.n.v. 
NOG Muziektheater o.v.v. 24 
april. Afhalen en kopen van kaar-
ten aan de zaal. Zaal is open van-
af 13.30 uur. Inl: H.J.Disselkoen, 
tel: 023-5381351.

Vienna Mozart Trio bij 
Muzenforum Bloemendaal

Knipkaartkoor
Regio - Zondag 2 mei a.s. kan 
er weer gezongen worden bij 
het Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur.
Iedere zangliefhebber van 12 tot 
100 jaar is welkom. Naast het 
zingen van gevarieerd repertoi-
re, wordt aandacht besteed aan 
stemvorming.  Dit is de laatste 
bijeenkomst van het Knipkaart-
koor van dit seizoen. Op zondag 
5 september begint het nieuwe 
seizoen weer. Knipkaarten à 25,- 
euro voor vijf keer zingen zijn 
een half uur voor aanvang aan 
de zaal verkrijgbaar. Gebouw 
Zang & Vriendschap, Jansstraat 
74, Haarlem. Inlichtingen 023-
5312396.

Opbrengst naar waterproject in Kenia

Kledingactie bij Kasim 
Heren- en damesmode
Heemstede - Aanstaande vrij-
dag 23 april en zaterdag 24 
april is er een kledinginruilactie 
bij Kasim Heren- en damesmo-
de aan de Jan van Goyenstraat 
9. Lever een tweedehands, nog 
draagbaar kledingstuk in bij de 
winkel, en ontvang een leuke 
korting, bijvoorbeeld 10 euro 
voor een pantalon. Let op, tij-
dens de actie is kleding uitslui-
tend inwisselbaar tegen een 
gelijkwaardig artikel. 
De opbrengst van de kleding 
gaat naar Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood. Mo-
menteel steunt Sam’s Kleding-
actie een project in Kenia. Bin-

nen dit project worden de 
mensen geholpen om zich te 
wapenen tegen de steeds va-
ker voorkomende droogteperi-
odes bijvoorbeeld door de aan-
leg van waterreservoirs. Op 
www.samskledingactie.nl vindt 
u meer informatie over alle ge-
steunde projecten.

Help de mensen in Kenia in 
hun strijd tegen de droogte en 
help jezelf aan een leuke kor-
ting door je tweedehands nog 
draagbare kleding aanstaan-
de vrijdag en zaterdag naar 
Kasim Heren- en Damesmode 
te brengen! 



Heemstede - Het nieuwe the-
aterprogramma van Theater de 
Luifel is uit. Niet alleen is Cas-
ca heel trots u het nieuwe pro-
gramma te presenteren, maar 
ook op het nieuwe ontwerp van 
de Theaterbrochure.
In de intieme theaterzaal zullen 
komend seizoen weer 50 voor-
stellingen voor het voetlicht wor-
den gebracht. Theater de Luifel 
is een gastvrije standplaats voor 
veel artiesten van naam, maar 
ook een veilige plek voor nieuw 
talent om te spelen. En zeker ook 
een fijn Theater voor publiek om 
te komen. 
In het nieuwe seizoen hebben 
weer veel bekende artiesten 
de weg gevonden naar  Thea-
ter de Luifel. Juist het feit dat zij 
zo dicht op het publiek kunnen 
spelen en direct contact hebben 
maakt elke voorstelling voor hen 
én u zo speciaal. Bij een try-out  
beproeven zij een nieuwe voor-
stelling, teksten en grappen. 
Theater de Luifel blijft voor veel 
artiesten een warm bad.  
Op vrijdag 24 september bijt 
Dolf Jansen het spits af met 
zijn try-out Oudejaars 2010. Hij 
is toch echt de Recordhouder 
Oudejaarsvoorstellingen. Caba-
ret, zeker wel. En Rock’n roll, In-
teractief? Vanzelfsprekend. Ook 
o.a. Lebbis, Lenette van Dongen, 
Veldhuis & Kemper, Leoni Jan-
sen, Anne van Veen en Bill Ba-
ker’s Big Band zorgen voor een 
paar heerlijke uurtjes onbezorgd 
genieten van muziek of een 
avondje ongeremd lachen.

Natuurlijk kunnen ook de jong-
sten genieten van hun eigen 
voorstellingen van o.a. Dirk 
Scheele’s Kinderpopconcert (2+) 
of Het allergeheimste goochel-
geheim (6+) verteld en gespeeld 
door viervoudig Nederlands 
goochelkampioen Hilbert Geer-
ling. Hij betovert de kinderen! Er 
komt een sprankelende poppen-
voorstelling (7+) Oma’s oma door 
Ida van Dril en Prinsesje en de 
beer, een sprookje over vriend-
schap, anders zijn, niks doen, 
rommel en andere belangrij-
ke dingen in het leven (4-9 jaar) 
door AJA Productions. 
Verrassender dan ooit is het mu-
ziekaanbod: Chris Hinze die de 
wereld bereist van Tibet tot Tan-
ger, Irena Filippova uit Rusland, 
Gé Reinders uit Limburg. En 
Alex Roeka die alle mooie 
en rauwe kanten van het leven 
bezingt. 

Laat u ook eens verrassen door 
de groeidiamanten in het Thea-
ter: de nieuwe artiesten die op 
het punt staan door te breken. 
Theater de Luifel heeft bewezen 
een neus te hebben voor het sig-
naleren en scouten van spannen 
nieuw talent. Zo stonden ooit 
Jochem, Najib en Jan-Jaap als 
uitdagend aanbod geprogram-
meerd. Nu zijn Roy Aernouts, 
Paulien Cornelisse, Thijs Maas, 
Murth Mossel en Yora Rienstra 
veelbelovend talent in cabaret-
land. Monique van der Werff is 
een gloednieuwe speler op het 
toneel. Wie weet wat voor vlucht 
hun carrière zal nemen! 

Het hele programma staat uit-
gebreid beschreven in ons pro-
grammaboekje. De Theaterbro-
chure wordt huis-aan-huis ver-
spreid in Heemstede en wijde 
omgeving van 22 tot en met 25 
april. Mocht u het niet in de brie-
venbus hebben ontvangen, bel 
dan even of kom langs in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Als u ‘Vriend van Theater de Lui-
fel’ bent of wordt, krijgt u voor-
rang vóór alle andere aanvragen 
voor een abonnement of los-
se kaarten. Hoe en onder wel-
ke voorwaarden u gebruik kunt 
maken van dit aanbod ziet u op 
de pagina ‘Kaartverkoop’ in de 
Theaterbrochure. 

Vrienden abonnementen kun-
nen worden ingeleverd tot dins-
dag 4 mei. 
Abonnementen kunnen worden 
ingeleverd van donderdag 6 mei 
tot en met donderdag 27 mei.
Losse kaartverkoop start dins-
dag 2 juni. Bel voor meer infor-
matie: 023-548 38 28.
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Het nieuwe programma 
van Theater de Luifel is uit!

Het nieuwe theaterboekje met 
nieuw uiterlijk.

Zumba- en Pilateslessen boven 
de Heemsteedse Bibliotheek!
Heemstede - Sinds oktober 
2009 worden op de zolder bo-
ven de bibliotheek in Heemstede 
op donderdagochtend gegeven: 
twee heel verschillende lessen, 
maar uitstekend te combineren! 
Nadat de kinderen naar school 
zijn (tussen 09.30 en 10.30 uur) 
kun je je helemaal uitleven tij-
dens de Zumba-les van Dia-
na: dit is een workout op La-
tijnsamerikaanse muziek waar-
mee je je conditie een flinke op-
pepper kan geven, maar voor-
al ook je humeur want je wordt 

er helemaal vrolijk van! Voordat 
de kinderen weer uit school ko-
men (tussen 10.45 en 11.45 uur) 
kun je in alle rust nog iets doen 
aan balans, houdingverbete-
ring, lenigheid en spierverster-
king (vooral je krachtcentrum: 
buik- en rugspieren) tijdens de 
Pilatesles van Ansje. Een perfec-
te combinatie dus!
Voor meer informatie/proef-
lessen: Diana, 06-18530086 of 
daantjeteeven@live.nl (Zumba) 
Ansje, 06-13647854 of rosura-
ni@gmail.com (Pilates)

Community-singing op Koninginnedag
Heemstede - Ook dit jaar wordt 
er een community-singing ge-
houden op Koninginnedag, vrij-
dag 30 april a.s. in de Oude-
Kerk op het Wilhelminaplein in 
Heemstede, aanvang 14.00 uur. 
Leny van Schaik zal deze Oran-
jesamenzang leiden en de bur-
gerij opzwepen tot grote muzi-
kale hoogte en vrolijkheid. Het 
meezingprogramma zal bestaan 
uit volksliedjes, boertige wijsjes, 
vrolijke deuntjes en meezingers.
Verzoeknummers kunnen in-
gediend worden via leny.van.
schaik@12move.nl. Na afloop 
is er Oranjebitter voor ieder-
een! Inl.: Maria Benerink, tel 
023-5312396.Eemail leny.van.
schaik@12move.nl.

Singles ontmoeten elkaar in Heemstede
Heemstede - Een leuke avond 
met lekkere muziek voor alleen-
staanden, singles of gewoon 
leuke vrijgezellen organiseren is 
al tijden een wens van Annelou. 
Op eigen initiatief heeft zij via 
diverse bekende sites de leukste 
vrijgezellen benaderd. Haar cri-
teria zijn helder en simpel; leef-
tijd 40 tot 55 jaar, 100% single en 
openstaand voor een nieuwe re-
latie, wonend in de randstad en 
met een HBO/ academisch op-
leidingsniveau. De avond staat 

gepland half mei in Café de 1ste 

Aanleg. Het betreft een all in-
clusive avond die opgeluisterd 
wordt met de echte jaren 60 
en 70 singles op 45 toeren. Wie 
in aanmerking wil komen voor 
deze avond kan zich aanmel-
den via a.l.bangert+acadate@
gmail.com. Laat even weten wie 
je bent en wat je beweegt dan 
ontvang je alle informatie retour. 
Het betreft een besloten avond 
zodoende is spontaan aanlopen 
niet mogelijk.

Stekken- en plantjesmarkt 
Volkstuinvereniging Groenendaal
Heemstede - Op zaterdag 24 
april organiseert Volkstuinver-
eniging Groenendaal van 10.00 
tot 12.00 uur een stekken- en 
plantjesmarkt op het volkstuin-
complex aan de Manpadslaan 6 
in Heemstede.
Er is o.a. bezichtiging van tuinen, 

verkoop van dahlia’s, aardbeien- 
en tomatenplanten, bijzondere 
pioenrozen, diverse stekken, za-
den, honing, koffie/thee en taart. 
Tevens zijn aanwezig een gespe-
cialiseerde bollenkweker en een 
imker. Parkeren kan langs de 
Manpadslaan.

Culinaire cursussen bij Casca
Heemstede - In mei starten 
weer verschillende culinaire 
cursussen bij Casca

Koude Keuken
In de Koude Keuken gaat u 
heerlijke bekende en klassieke 
gerechten, aangevuld met nieu-
we en originele gerechten (le-
ren) klaarmaken in de Casca 
keuken onder leiding van onze 
Casca-kok. De gerechten kun-
nen onderdeel zijn van een koud 
buffet, of als borrelhap, snack, 
lunch of voorgerecht. Natuur-
lijk kunt u ook een compleet 
koud hoofdgerecht klaarmaken. 
Heerlijk voor in de zomer. U leert 
snijtechnieken en het opmaken 
van schotels. Ook is er specia-
le aandacht voor specerijen en 
kruiden.

De Koude Keuken is een kor-
te kookcursus van 4 lessen op 
dinsdagavond van 19.30 tot 
22.30 uur. De start is op 11 mei.

Scandinavische Keuken
We zullen geen rendiervlees 
roosteren boven een open vuur 
of in de sneeuw een zalmmous-
se koelen, maar op minder pri-
mitieve wijze zult u kennis ma-
ken met de specifieke Scandi-
navische keuken in de gelijkna-
mige cursus die start op woens-
dag 12 mei. 
De Scandinavische Keuken is 
een lust voor het oog en vooral 
de smaakpapillen worden ver-
wend. De cursus Scandinavi-
sche Keuken bestaat uit 2 les-
sen van 3 uur op de woensdag-
avond van 19.30 tot 22.30 uur. 

Luxe Keuken voor senioren
Ook voor senioren start er een 
kookcursus: Luxe Keuken voor 
senioren. In deze cursus leert u 
de fijnere gerechten maken: nét 
even anders, net even lekkerder. 
Dat komt goed van pas als u 
eens een etentje geeft. Iedereen 
die het leuk vindt om samen lek-
ker met koken bezig te zijn, kan 
meedoen. Het is echt niet nodig 
dat u het al goed kunt. 
De cursus Luxe Keuken voor 
senioren start op woensdag 12 
mei en bestaat uit 6 lessen van 
17.00 tot 19.00 uur. 

De kookcursussen zijn altijd in 
keuken van Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Aan-
melden kan van maandag t/m 
vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur: 
telefoon 023 – 548 38 28-1 of via 
www.casca.nl.

Computerles 
voor kids: 

leerzaam en 
leuk

Heemstede - Met het nieu-
we computerprogramma 
Windows Vista kun je van al-
les doen: brieven schrijven, 
werkstukken maken, uitno-
digingen ontwerpen en spel-
letjes doen. Op deze cursus 
Werken met Windows Vista 
leren de kinderen de basis-
kennis maar ook bijvoorbeeld 
het opzoeken van informatie 
voor de werkstukken op in-
ternet. 

De cursus van 6 lessen door 
Jeannette Thesing zijn op 
dinsdagen van 16.30-17.30 
uur bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Start-
datum is dinsdag 11 mei. 

Kosten: 29,50 euro. Aanmel-
den kan van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-12.00 uur: te-
lefoon 023-548 38 28 kies 1. 
Of via: www.casca.nl.
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Volop tuinplanten bij De Oosteinde
Regio – Alles loopt weer uit, 
blaadjes aan de bomen, geurige 
bloesems en bollen. De bollen-
velden nodigen uit om bewon-
derd te worden maar ook in ber-
men en uiteraard het bos is het 
genieten van zoveel voorjaars-
activiteit! Ook Tuincentrum De 
Oosteinde staan planten te po-
pelen om zich aan u te presen-
teren. Wilt u het voorjaar bin-
nenhalen? Stap weer eens bin-
nen bij het grote tuincentrum 
in Hillegom. Altijd goed gesor-
teerd en de mensen die er wer-

ken hebben alle kennis in huis 
om u goed te adviseren bij de 
aankoop voor uw tuin. U weet 
het: niet alleen planten (binnen 
en buiten) zijn hier aan te schaf-
fen maar ook tuinmeubels, al-
les voor de vijver, stenen en te-
gels en dan nog de mooie afde-
ling met decoratieve spullen. U 
kunt niet alleen uw tuin maar 
ook uw woonkamer en keuken 
mooi maken.
Van harte welkom dus op 
Zandlaan 1 in Hillegom. Par-
keerruimte genoeg.

Stempelactie bij Bakkerij Nol Betram
Heemstede - Vanaf 1898 bakt  
Nol Betram ze nog steeds bruin, 
en lekker! Vanuit een beschei-
den bakkerij in Amsterdam 
groeide het bedrijf tot een leve-
rancier van brood en bakkers-
producten aan horeca, zieken-
huizen, vliegmaatschappijen en 
aan inwoners van Heemstede. 
Dat laatste in de speciale winkel 
aan de Binnenweg die nog het 
oude assortiment voert aan vers 
brood. Veertig soorten brood, de 
hele dag vers op de plank. Nooit 
misgrijpen. Met daarnaast nog 
een groot assortiment crois-
santerie, kleine verse broodjes, 
gebak en diverse kant en kla-
re bakkersproducten als koek-

jes. Speciaalbakkerij Nol Ber-
tram heeft ook nog eigen win-
kels in Amsterdam, Haarlem en 
Heemstede. “De winkels zijn 
van  groot belang binnen on-
ze organisatie omdat op deze 
manier direct contact wordt ge-
houden met de consument. Op 
deze manier weten wij altijd wat 
er leeft onder de consument en 
hoe wij de actuele vraag uit de 
markt kunnen bedienen”. Aldus 
Nol Betram.

Met enige zorg ziet Bakkerij 
Nol Betram de wegwerkers na-
deren. Voor sommige mensen 
wordt het even moeilijker om 
de winkel te bereiken. Daarom 

komt Nol Betram u tegemoet 
door uw bestelling thuis te be-
zorgen. Daarnaast  krijgt u in de 
periode dat de Binnenweg gere-
noveerd wordt een stempelkaart 
thuis. Bij besteding van vijf euro 
krijgt u een stempel, met twaalf 
stempels is de kaart vol. De vol-
le kaart is  goed voor een slag-
roomtaart voor 3,95 die normaal 
9,95 kost. Als u op die kaart uw 
naam invult maakt u ook nog 
kans op een High Tea in het Am-
stel Hotel, een hele belevenis!

De stempelactie loopt van mei 
tot september 2010. Dus veel 
stempels halen!
Ton van den Brink

Workshop Omgaan met 
engelen-energie
“Leer in 2 uur hoe engelen je 
kunnen helpen bij alles in je le-
ven. Hoe nodig je engelen uit 
in je leven? We kennen wel be-
schermengelen, maar we heb-
ben allemaal veel méér enge-
len om ons heen.
En het mooie is, dat ze ons 
kunnen helpen bij alle klei-
ne en grote dagelijkse dingen 
in ons leven. Sterker nog: ze 
staan te trappelen om ons te 
helpen! “Want”, zeggen de en-
gelen: “als de dingen voor jul-
lie gemakkelijker gaan, hou-
den jullie meer tijd en energie 
over om te doen waarvoor jul-
lie werkelijk op aarde zijn ge-
komen. Dat is waar jullie echt 
passie voor voelen, wat je echt 
in je leven wilt doen.” Maar.... 
dan moet je dus wel eerst we-
ten hoe je ze kunt uitnodigen 
in je leven.

Maria Henkes is Master IET-
instructor (Integrated Energy 
Therapie). Zij vertelt je er alles 
over in deze bijzondere work-
shop op woensdag 28 april om 
20.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. En-
tree: 7,50 euro.

Reserveren kan op werkdagen 
van 9-12 uur bij de receptie 
van de Luifel, tel: 023-548 38 
28-1. 

Wegens groot succes 
nogmaals Diner&Film 
Eerst genieten van een heer-
lijk diner met bijv. een goed 
glas wijn en dan ontspannen 
naar een romantische drama-
film. Dat kan allemaal onder 
één dak bij Casca op donder-
dag 29 april. 
Voor het diner heeft u de keu-
ze uit 3 voor-, 3 hoofd- en 3 
nagerechten. U kunt een tafel 
reserveren voor u alleen, voor 
uw gezelschap of, als u dat 
wilt, aanschuiven aan een ge-
zamenlijke tafel. Van 18.00 tot 
19.00 kunt u aan tafel in het 
eethuis in de Luifel. U kunt rus-
tig van uw maaltijd genieten tot 
vlak voor het begin van de film. 
Deze begint om 20.00 uur. 
De kosten van diner&film sa-
men zijn 22,50 euro. Reserve-
ren is noodzakelijk i.v.m. het di-
ner en kan bij de receptie van 
de Luifel tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf: tel. 023-548 38 
28-1.
Als u alleen naar de film wilt 
betaalt u 5,00 euro. Diner&Film 
zijn bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. (Wilt u 
meer weten over de titel en in-
houd van de film? 
Bel: 023-548 38 28-1.

Op woensdag 19 mei is er weer 
een Diner & Film bij Casca. U 
kunt hiervoor alvast reserve-
ren! 

Planten-
ruilbeurs 

Groei & Bloei
Regio - In het voor- en 
najaar zijn veel tuiniers op 
zoek naar nieuwe planten, 
zaden of stekken of heb-
ben van dit “groengoed”  
te veel.
Koop niet direct nieuw 
en gooi zeker geen goe-
de planten weg, maar kom 
naar de plantenruilbeurs 
van Groei & Bloei Zuid-
Kennemerland. Ook als  u 
(nog) geen plantjes over 
heeft, bent u welkom. 

De beurs vindt plaats op 
de parkeerplaats van het 
landgoed Elswout te Over-
veen; de parkeerplaats ligt 
links, dus buiten het land-
goed zelf, van het poortge-
bouw van Elswout.

Kom op tijd, want de er-
varing leert dat het soms 
heel snel gaat, en het be-
gint exact om 10.00 uur!
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Afhaalservice Albert Heijn 
Zandvoortselaan
Heemstede – Twee vaste klan-
ten zitten aan de koffietafel in 
Albert Heijn aan de Zandvoort-
selaan. De nieuwe bedrijfslei-
der, Pieter Jan Aries, komt langs 
en krijgt van de heren precies te 
horen hoe de vork aan de steel 
zit in het verhaal over de ge-
castreerde varkens. Dat willen 
ze toch even kwijt bij de vak-
man. Exemplarisch voor het pu-
bliek in de vestiging van Albert 
Heijn aan de Zandvoortselaan. 
Het publiek zoekt de manager 
op. Ze willen graag informatie 
hebben en even bijpraten. Elk 
negatief bericht geeft weer kan-
sen, elk positief verhaal is goed 
voor de nachtrust en geeft weer 
energie. Een heel ander pu-

bliek als in vorige filiaal van AH 
in het toeristische Zandvoort op  
zes kilometer afstand. Mensen 
spreken af aan de koffietafel in 
Albert Heijn. Dat past precies 
in de filosofie van Albert Heijn. 
Maatschappelijke betrokken-
heid, klantgericht werken, goeie 
buren zijn en service geven.  Die 
koffietafel kan in een filiaal als 
de Zandvoortselaan waar ruim-
te is voor presentatiemogelijk-
heden. Zo pakken ze nu even uit 
met een stand met verse asper-
ges, beenham en Pinot Blanc. U 
kunt ook even kijken bij de Loi-
re wijnen. 

Carry-out
Ook de Zandvoortselaan kent 

zijn parkeerproblemen en stuk-
ken sjouwen met de boodschap-
pen is niet altijd een genoegen. 
Maak het je klanten makkelijk 
om een volle kar boodschap-
pen gemakkelijk in de auto te 
laden. U rekent uw boodschap-
pen gewoon af bij de kassa, een 
medewerker van Albert Heijn 
neemt de kar van u over, brengt 
die naar achteren en u kunt aan 
het Roemer Visscherplein 19, de 
vroegere Barnhoorn Garage, uw 
boodschappen inladen.

Past helemaal in de filosofie 
van Pieter Jan Aries, de nieuwe 
manager van Albert Heijn, die 
graag tevreden klanten ziet.
Ton van den Brink 

Pieter Jan Aries bij Carry-out Roemer Visscherplein.

Exclusief en Authentiek
Lim d’or Keizerin der asperge
Heemstede - Vanaf eind april 
kunt u weer Bourgondisch ge-
nieten van de overheerlijke 
Lim d’Or®-asperges. Lim d’Or 
staat voor het Limburgse Witte 
Goud; exclusieve en authen-
tieke asperges van Limburg-
se bodem. 
De Lim d’Or-asperge is een 
topproduct dat met recht ex-
clusief mag worden genoemd. 
Exclusief enerzijds vanwege 
de duurzame en kleinschalige 
teeltwijze; de ‘Keizerin der As-
perge’ wordt geteeld door ge-
selecteerde telers. 
Anderzijds is de Lim d’Or-as-
perge uniek vanwege haar 
kwaliteitskenmerken zoals 
het perfecte uiterlijk, de ver-
fijnde structuur, de smaak en 
de presentatie op het couvert. 
Het serveren van Lim d’Or-as-
perges is voorbehouden aan 
Lucas primeurs en een be-
perkt aantal toprestaurants. 
Lim d’Or is een initiatief van 
Aceera, het onafhankelijke 
projectenbureau voor de Ne-
derlandse aspergebranche.
Enkele Limburgse aspergete-
lers zijn uitverkoren om Lim 
d’Or-asperges te telen. 
Deze telen volgens een eigen 
teeltprotocol en maken geen 
gebruik van plastic folie en 
grondverwarming. 
De groei wordt dus niet ge-
forceerd wat het uiterlijk én 

de smaak van de asperge ten 
goede komt. Maar ook goede 
grond is een absolute must. De 
Lim d’Or-telers kozen daarom 
de meest vruchtbare percelen 
voor deze bijzondere asperge. 
En voor de oogst zetten zij uit-
sluitend gekwalificeerd per-
soneel in. Daarnaast is er in-
tensief contact tussen teler en 
rob lucas waardoor kwaliteit 
en versheid nog meer gega-
randeerd is. 
Kortom, de ideale setting voor 
het leveren van een toppro-
duct! Het serveren van de Lim 
d’Or-asperge is voorbehou-
den aan een aantal kwaliteits-
restaurants. 
Asperge op zich is voor de 
restauranthouders een prach-
tige groente en de Lim d’Or-
asperge geeft hier nog een 
extra dimensie aan. Deze, op 
ambachtelijke wijze berei-
de, asperge mag dan ook niet 
ontbreken op de menukaart. 
Volgens de restauranthouders 
proef je de pure smaak van 
asperges, mede door de au-
thentieke teeltwijze. 
De Lim d’Or-asperge smaakt 
weer zoals de asperge moet 
smaken. Om te benadruk-
ken dat de Lim d’Or-asperge 
iets bijzonders is, kunt u vanaf 
eind april de Lim d’Or-asperge 
bij Lucas primeurs in de Jan 
van Goyenstraat verkrijgen. 

Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat 
er een leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met Yolan-
da van den Brink, Alexandra El-
lis of José van Duin – dinsdag t/
m donderdag van 9-12 uur: 023 
– 5483824. Op www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
meer leuke vacatures vinden!

Restaurant vrijwilligers
Voor een zorgcentrum zijn wij op 
zoek naar enthousiaste restau-
rantvrijwilligers. De werkzaam-
heden bestaan uit het uitser-
veren van maaltijden, het afrui-
men van de tafels en het aanbie-
den van een kopje koffie/thee. 
De werkzaamheden zijn tussen 
17.00 en 19.00 uur, als vrijwilliger 
krijgt u ook een warme maaltijd. 

Verkeersregelaars
Avondvierdaagse Heemstede
Tijdens de avondvierdaagse 
Heemstede moeten grote groe-
pen wandelaars op verschillen-
de plekken de weg oversteken. 
Om dit allemaal zo veilig en soe-
pel mogelijk te laten verlopen 
zijn wij op zoek naar verkeersre-
gelaars die het gemotoriseerde 
verkeer kunnen stilleggen, zo-
dat de wandelaars veilig kunnen 
oversteken. 

Vervoersvrijwilligers
Voor een organisatie die activi-
teiten en diensten organiseert 
voor ouderen zoeken wij een 
vrijwilliger die met eigen auto, 
tegen vergoeding, de ouderen 
naar diverse bestemmingen rijdt. 
Volgens een rooster wordt u een 
halve dag per keer ingezet.

Drie mannen 
aangehouden 
voor ramkraak
Bennebroek – Maandagoch-
tend is rond 06.20 uur een ram-
kraak gepleegd bij een winkel 
aan de Schoollaan. Drie mannen 
hebben met een auto de pui ge-
ramd en zijn er met tabakswaren 
vandoor gegaan. Politiemensen 
hebben naar de daders gezocht 
en hen korte tijd later gevonden 
op de De Ruyterlaan. Drie Hage-
naars van 17, 18 en 23 jaar zijn 
aangehouden en ingesloten. Ze 
waren met twee auto’s die in be-
slag zijn genomen. Eén van de 
auto’s bleek afkomstig van dief-
stal. De politie stelt een nader 
onderzoek in en onderzoekt ook 
of de verdachten meer ramkra-
ken hebben gepleegd.

Vrijwilligers Vacature Top 3

Nordic Walking 
Beginnerscursus 55+

Heemstede - Steeds meer 
mensen ontdekken dat het wan-
delen met stokken – de poles – 
heel gemakkelijk en prettig is. 
Ook voor senioren is deze ma-
nier van wandelen ideaal. De po-
les ontlasten de nek, de schou-
ders en de knieën. Uw uithou-
dingsvermogen en daarmee uw 
mogelijkheden worden vergroot. 
En met Nordic Walking worden 
ook nog eens heel veel calorie-
en verbrand. U kunt in mei weer 
kennis maken met Nordic Wal-
king bij Casca. Op woensdag 12 

mei start deze cursus van 5 keer 
onder leiding van docent Ad 
Ulijn. Er wordt gewandeld in de 
omgeving van het wandelgebied 
Leyduin op woensdag van 9.30 
tot 11.00 uur. We verzamelen op 
de parkeerplaats Leyduin, aan 
de Leidsevaart ter hoogte van de 
Manpadslaan. Kosten voor de-
ze beginnerscursus Nordic Wal-
king zijn 36,- euro. Opgeven kan 
op werkdagen van 9-12 uur bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, tel: 023-548 38 28-
1, of via www.casca.nl.
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Autobedrijf De Looze voor 
alle auto-onderhoud
Heemstede - “`t Is goed wat de 
Looze doet” Met dit motto zette 
Paul de Looze in december 1996 
met zijn oom Ruud een garage-
bedrijf aan de Nijverheidsweg 
21 voort. Nu, bijna 14 jaar la-
ter, staat er een bedrijf met veel 
testapparatuur. Nodig om alle 
vormen van reparaties en onder-
houdsbeurten goed uit te kun-
nen voeren. De eerste jaren ver-
kochten ze wel nieuwe auto`s, 
maar Paul is geen autohande-
laar, hij is vakman in de auto-
branche. Hier is echt de vak-
man bezig met zijn passie. Alle 
reparaties uitvoeren, APK keu-
ren, auto`s onderhouden, sto-
ringen opzoeken en verhelpen. 
Moderne auto`s hebben veel 
elektronica aan boord, daar kan 
nog al eens wat mee mis gaan. 
Daar heeft Paul zich in gespeci-
aliseerd en hij heeft  veel geïn-

vesteerd in testapparatuur. Zo-
als een remmentestbank, han-
dig bij elektrische handremmen. 
Trots laat hij zijn nieuwe Bosch-
testkast zien waar je alle elek-
tronica kan uitlezen. Het mooi-
ste wat je kan kopen. Dat is zo 
leuk om daar mee te werken, en 
snel dat ie is! In 2007 overleed 
oom Ruud, veel te vroeg na ene 
slopende ziekte.

Neef Paul de Looze was klaar 
om de zaak voort te zetten, maar 
de twee hoofdletters LL blijven 
in het logo. Inmiddels was Frida 
al in de zaak gekomen voor de 
administratie en zij is in het team 
de Haarlemmer olie. Nog een 
Paul kwam binnen. Hij werkte bij 
Corus, wel een groot bedrijf en 
inmiddels is hij Corus vergeten 
en weet ook hij alles van auto`s. 
Met zijn opleiding 1ste monteur 

kunt u uw hele auto aan hem 
toevertrouwen. Veel klanten van 
het appartementencomplex Ha-
geveld kennen de vrolijke mon-
teur. Lekker dichtbij en eventu-
eel haalt en brengt Looze de au-
to. Vaste klant is pastoor Rutte 
die graag met zijn scootmobiel 
langskomt. Ook de auto`s van 
de Gemeente Heemstede ko-
men frequent langs voor onder-
houd. Dat vertrouwen doet ze 
goed. Net als veel medewerkers 
van Eneco die bleven vanuit het 
vroegere EZK. Ook de dieren-
ambulance is vaste gast.

Tegen lunchtijd vindt u Frida, 
Paul en Paul meestal vóór de 
garage, daar smaakt het broodje 
lekker en krijg je nog eens een 
zwaai van een klant of een vro-
lijke scholier.
Ton van den Brink

Knotshockey bij Alliance
Heemstede – Op de donderdag 
gehouden oldtimersdag van Al-
liance kregen de leden van de 
55?60? 65? Veteranenclub een 
uitleg over een nieuwe variant 
hockey met een knots. Klaas 
van Veen, bestuurslid senioren, 
gaf uitleg over de laagdrempeli-
ge variant van hockey, die  voor-
al gericht is op 65-plussers die 
nauwelijks of geen hockeyerva-
ring hebben en  sportief in team-
verband willen bewegen. Het 
veilige spel heeft eigen regels en 
wordt gespeeld met een zach-
te bal en knots. Er kan getraind 
worden op een doordeweekse 

dag op de velden die er overdag 
veelal stil bijliggen en de verde-
re accommodatie is aanwezig.   
‘Het sociale aspect is belang-
rijk, er wordt nogal wat  gepraat  
voor en na de training. Maar een 
leuterclubje is het niet, het spel-
letje vormt de kick. Knokken te-
gen elkaar, krachtmeten, gáán 
voor de winst. Knotshockey is 
geen bejaardensport, maar de 
leukste manier om fit te blijven 
en op een positieve manier con-
tact te houden met mensen uit 
je omgeving. Jaap Kleijn, 74 jaar, 
is de trainer knotshockey en met 
een twaalftal enthousiaste gaf hij 
een demonstratie van het hoc-

keyen met de knots. Een knots 
is een stok met een schuimlaag 
aan de onderkant waarmee je 
een zachte bal toch een flinke 
mep kan geven. Gespeeld wordt 
op kunstgras, hockeyervaring is 
niet nodig en buitenlucht is altijd  
goed voor de gezondheid van 
ouderen. Het zag er tijdens de 
demonstratie allemaal  echt hoc-
keyachtig uit. Voorlopig wordt er 
getraind op  woensdagochten-
den van 10 tot 11 uur. Door ve-
teranen van Alliance, maar ook 
door ouderen die door huisart-
sen en gezondheidsorganisa-
ties attent gemaakt zijn op de-

ze nieuwe sport voor ouderen, 
waar je ook nog eens nieuwe 
sociale contacten kan leggen. 
Naast knotshockey heeft Alli-
ance een afdeling gehandicap-
tenhockey. Negen gehandicap-
ten tussen acht en achttien jaar 
trainen sinds enige tijd onder 
leiding van Niels Mooij die on-
dersteund wordt door twee 
CIOS studenten. Nieuwe ontwik-
kelingen die horen bij een club 
van hoge leeftijd, ruim tach-
tig jaren, maar nog net zo jong 
en speels als  het jongste lid dat 
de hockeywereld nog moet ont-
dekken. 
Ton van den Brink

Halsbandparkiet zoekt       
                  lekker hapje

Heemstede - De laatste paar weken worden in de Alberdingk 
Thijmlaan vanuit het bos van het Landgoed “Berkenrode” regel-
matig voedsel tochten ondernomen door halsbandparkieten. De 
halsbandparkiet is een exoot uit tropisch Afrika en Zuid-Azie, die 
ooit naar Europa is gehaald als volierevogel. In de loop der jaren is 
een aantal van deze vogels ontsnapt of vrijgelaten. Zij blijken zich 
in West-Europa en dus ook in Nederland goed te handhaven en te 
aarden. Ze zijn nu uitgegroeid tot een kolonie van vele tienduizen-
den exemplaren, waarvan enkelen graag een hapje bij ons komen 
ophalen.  Foto: Bert van der Linden.

911 Dance Crew Battle op vrijdag 7 mei
Heemstede - Bij Casca gaan 
jongeren een kijkje nemen in de 
toekomst: 911 The Streets. 
Maar wat is dan 911 the Streets? 
Op 7 mei komt er een Crew Bat-
tle met verschillende Dance 
Crews (dansgroepen) uit ver-
schillende plaatsen. Ook ko-
men er drie rappers, o.a. Joelito 
en Adm2. Houd jij van dansen? 
Dans je in een dance crew? 
Geef je dan op voor de 911 
Dance Crew Battle bij Plexat! 
De Dance Crew Battle bestaat 
uit twee choreografie rondes en 
één ‘off the streets’.
Drie meiden, Sophia, Nicky 
en Malou van de Heemsteed-
se Ying Yang Dance Crew, be-
staande uit jongens en meiden 
van 13 tot 21 jaar, hebben sa-
men met jongerenwerker Mike 
Doodeman van Casca deze 911 
Dance Crew Battle georgani-

seerd. Zij willen laten zien dat er 
veel verschillende, hele goede 
dansgroepen zijn, die het dan-
sen niet op een school, maar ge-
woon op straat hebben geleerd. 
Door de dans terug te brengen 
in de scéne, kan iedereen zien 
dat je overal kunt dansen. Door 
naar elkaar te kijken en tegen 
elkaar te ‘battlen’ leren de dan-
sers van elkaar. Of het nu in de 
stad is of op het strand, dansen 
is altijd leuk. 
En voorbijgangers kijken met 
veel plezier en verbazing naar 
deze dansende jeugd!
Natuurlijk mag je bij de 911 
Dance Crew Battle ook alleen 
komen kijken met vrienden en 
vriendinnen. Kom en verbaas je 
over hoe flex een menselijk li-
chaam kan zijn en zie hoe ver-
schillende crews tegen elkaar 
de strijd aangaan! 

De 911 Dance Crew Battle is op 
vrijdag 7 mei in de jongeren-
ruimte van Plexat bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Het publiek is welkom van 
20:00 tot 00:00 uur. 
De crews zijn zelf welkom van-
af 18.30 uur om te kunnen oe-
fenen. 
Om zoveel mogelijk deelnemers 
en toeschouwers te trekken wil-
len Sophia, Nicky en Malou het 
natuurlijk zo aantrekkelijk mo-
gelijk maken. Een mooi prijzen-
pakket hoort daar bij. Daarom 
zoeken zij sponsoren. Uw bedrijf 
of product zal gepromoot wor-
den op de dag zelf. Wilt u ons 
helpen een prijzenpakket samen 
te stellen of sponsor zijn van dit 
leuke evenement, of wilt u eerst 
meer informatie, bel dan met 
Mike D: 023-548 38 47 of mail 
naar plexat@casca.nl. 
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Koninginnedag 2009
Bij Koninginnedag zullen velen van u vooral denken 
aan de afschuwelijke gebeurtenissen van vorig 
jaar. De beelden van de aanslag op de Koninklijke 
familie tijdens feest in Apeldoorn zullen nog lang in 
ons geheugen gegrift staan. Onze gedachten gaan 
in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en de 
nabestaanden.

Wat voor hen ongetwijfeld de mooiste dag van het 
jaar had moeten worden omdat zij het bezoek van 
de Koninklijke familie tijdens onze nationale feestdag 
mochten opluisteren, veranderde in een klap in een 
drama. Wij gedenken met respect de doden en zijn 
in gedachten bij de nabestaanden en de andere 
slachtoffers. 

Wij leven uiteraard ook mee met de Koninklijke 
familie omdat de herinnering aan deze dag voor hen 
heel traumatisch moet zijn. Koninginnedag heeft zijn 
onbevangen onschuld verloren. 

In overleg met het gemeentebestuur is vorig jaar 
besloten om het programma in Heemstede aan te 
passen.

Koninginnedag 2010
Ook dit jaar hebben wij weer een programma voor 
Koninginnedag samengesteld.
Dat programma hebben wij op een aantal 
onderdelen moeten versoberen.

Geen kermis
Zo hebben wij dit jaar geen ondernemer meer 
kunnen vinden die een kermis wil organiseren in 
Heemstede.
Wij hebben dat al wel enige tijd aan zien 
komen omdat er steeds minder belangstelling 
voor de kermis was. Nadat de kermis vanwege 
veiligheidseisen van het Wilhelminaplein verplaatst is 
naar de parkeerplaats van het sportpark is het nooit 
echt een succes geweest. 
Vorig jaar is de kermis in verband met het drama in 
Apeldoorn vroegtijdig afgebroken. Het ziet er naar uit 
dat dit gelijktijdig het einde was van een jarenlange 
traditie. Dat is een pijnlijke maar ook een begrijpelijke 
constatering.

Geen vuurwerk
Wij hebben besloten om dit jaar geen vuurwerk te 
organiseren als afsluiting van Koninginnedag. 

Hiervoor zijn een aantal redenen. In de eerste 
plaats is dat een kwestie van geld.  In een vorige 
bezuinigingsronde is de Stichting Nationale 
Feestdagen behoorlijk gekort op de subsidie.  De 
kosten voor de organisatie van de festiviteiten zijn 
daarentegen behoorlijk toegenomen. Vooral de 
kosten van het vuurwerk, deze zijn bijna verdubbeld. 
Bovendien krijgen wij steeds meer klachten van 
overlast en milieuschade over het vuurwerk. Omdat 
er ook steeds minder mensen naar het vuurwerk 
komen kijken hebben wij – in navolging van veel 
buurgemeenten – besloten geen vuurwerk meer te 
organiseren. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 
Vorig jaar is het vuurwerk al afgeblazen in verband 
met de aanslag in Apeldoorn. Ook hiermee komt 
een eind aan een jarenlange traditie. Wij begrijpen 
dat ook dit voor een aantal onder u een grote 
teleurstelling is.

Maar er is gelukkig nog genoeg te beleven op 
Koninginnedag in Heemstede. 

In alle vroegte kunt u al op de Vrijmarkt terecht. 
Gezellig schuifelen tussen de kramen over de 
Sportparklaan. Alles van uw gading voor de laagste 
prijs. U helpt in elk geval uw buren van een hoop 
overbodige spullen af.

Om 9.00 uur verwachten wij velen van u bij de 
aubade voor het Raadhuis. De officiële opening 
van Koninginnedag door de Burgemeester van 
Heemstede. Samen met veel gelijkgestemden het 
Wilhelmus zingen vind ik elk jaar weer een bijzondere 
ervaring. Het staat voor mij voor saamhorigheid en 
gemeenschapszin en voor het bewustzijn dat het 
een voorrecht is om in Nederland en in Heemstede te 
leven. Beleef dat mee.

Na de aubade is er op het Raadhuisplein voor jong en 
oud nog een aantrekkelijk programma met koffie en 
cake en allerlei activiteiten voor de kinderen.

Vergeet niet de Hondenshow op het sportpark te 
bezoeken en laat u zich verrassen door onze trouwe 
viervoeters. Sla vooral de Kinderspelen aan de 
Meerweg onder leiding van de Scouting niet over als 
u kinderen bij u heeft. 

Vanaf 14.00 uur kunt u op het Wilhelminaplein 
terecht. Een aantrekkelijk programma voor jong en 
oud. Samen voor de twintigste keer zingen met Leny 

Koninginnedag 2010
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van Schaik in de Oude Kerk om 14.00 uur of kiest u 
voor de disco. 
Vanaf 15.00 uur de inmiddels traditionele 
overheerlijke en voedzame BBQ van slagerij Ad 
Vreeburg, weg te spoelen met de zeer genietbare 
drankjes, die ook dit jaar weer geschonken worden 
door Kees Heger van Happerij/Tapperij De 1ste 
Aanleg. Zij staan ook garant voor spetterende 
optredens op het podium. Ontmoet elkaar en vier 
samen met veel oude bekenden Koninginnedag in 
Heemstede op het Wilhelminaplein tot 19.30 uur.

Gelukkig krijgen de activiteiten op de Jan van 
Goyenstraat steeds meer body. Dankzij de inzet 
van een aantal ondernemers in dat winkelcentrum 
kunt u daar de gehele dag genieten van een 
aantrekkelijk programma voor jong en oud: een 
kleedjesmarkt, kinderspelen en optredens voor de 
jeugd en een hapje en een drankje onder het genot 
van oorstrelende muziek voor een ieder. Wij danken 
de ondernemers van de De Groene Druif, Cheval 
Blanc en Jantjes Speelgoed voor hun betrokkenheid. 
Dankzij hen kan er een heel aantrekkelijk programma  
worden geboden.
Namens de Stichting Nationale Feestdagen wens ik 
u een goede Koninginnedag. Wij hopen dat u deze 
Nationale Feestdag in Heemstede wilt vieren. Het 
Oranjefeest is pas geslaagd als veel Heemstedenaren 
er van genieten.

Wij danken iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
aan Koninginnedag 2010. 
In het bijzonder dient vermeld te worden Marcel van 
Duivenboden die zich als algemeen coördinator heel 
veel uren belangeloos heeft ingezet om ook deze 
Koninginnedag weer tot een succes te maken.

De Stichting Nationale Feestdagen Heemstede wenst 
u veel plezier.

Willem van den Berg, 
Voorzitter



AUBADE 
(09.00-10.00 UUR)
Hier moet u dus gewoon bij zijn, de traditionele 
start van Koninginnedag in Heemstede:
“de aubade”

Ook dit jaar weer op het plein voor het prachtige 
Raadhuis van Heemstede. Na het hijsen van de vlag 

Raadhuisplein
door kinderen van de Scouting Groep WABO  zal 
de burgemeester van Heemstede, mevrouw drs. 
Marianne. J.C. Heeremans een toespraak houden. 
Vervolgens wordt gezamenlijk het volkslied 
gezongen onder begeleiding van Harmonieorkest 
St. Michaël dat verder gedurende de aubade nog 
diverse vrolijke nummers ten gehore zal brengen.

Ook zal er tijdens de aubade voor het Raadhuis van 
Heemstede gezongen worden door een kinderkoor 
van een aantal Heemsteedse basisscholen, te weten 
de Jacoba- en de Voorwegschool.

Het koor staat onder leiding van Joke Scholten, 
vakleerkracht muziek aan de Voorwegschool. 

Op de scholen in Heemstede, waar een vakleerkracht 
van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland werkt, is 
aandacht besteed aan dit initiatief. 
Het koor is bedoeld voor de leerlingen van groep 4 
t/m groep 7.
Na een toost op de koningin met een glaasje Jus 
d’orange welke u aangeboden wordt door het 
oranjecomité en de Gemeente Heemstede zullen de 
aanwezige kinderen oranje ballonnen loslaten voor 
een kleurrijke start van Koninginnedag in Heemstede. 

Hierna zal de burgemeester de Heemsteedse 
bewoners ontvangen, die drager zijn van een 
Koninklijke onderscheiding.

Ook dit jaar is het weer een gezellig buurtfeest 
in de Jan van Goyenstraat.  Er  is een beperkte 
kleedjesmarkt tussen 10.00 uur en 15.00 uur voor 
de kleintjes uit de buurt.  Kaarten zijn af te halen 
bij Jantjes speelgoed, de speelgoedzaak op de 
Jan van Goyenstraat.  Er komt een clown en er zijn 
kinderspelen,  zoals een springkussen. 
Vanaf 15.00 uur kunnen ook de ouder(s)(en) onder 
het genot van een drankje en een hapje genieten van 
een DJ. 
Natuurlijk wordt de inwendige mens uitstekend 
verzorgd door Proefl okaal de Groene Druif  zodat 
u ook in de Jan van Goyenstraat niets te kort zult 
komen.

Jan van Goyenstraat
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Programma 
Koninginnedag 2010

RAADHUISPLEIN
09.00-10.00 uur Aubade
10.00-10.45 uur Ontvangst dragers Koninklijke   
 onderscheiding 
10.00-10.15 uur Optreden St. Michael
10.30-11.15 uur  Sing a long met het kinderkoor
 van de Voorweg- en
 de Jacobaschool
11.15-12.00 uur Kinderactiviteiten georganiseerd  
 door Scouting groep Wabo 
 

WILHELMINAPLEIN
10.00-12.00 uur Koffi e- en cakefestijn, door
 Bakker Buijs en    
 winkeliersvereniging
14.00-15.00 uur Community Singing m.m.v.
 Leny van Schaik 
 (Oude Kerk Wilhelminaplein) 
15.00-19.30 uur Koninginnen BBQ  

Optredens muziektent Wilhelminaplein:
14.00-14.45 uur Disco
14.45-16.45 uur    Groovy Tunes
17.30-19.30 uur Whatever

SPORTPARKLAAN EN OMGEVING
07.00-15.00 uur Vrijmarkt
11.00-15.00 uur Hondenshow   
10.00-15.00 uur   Kinderspelen Scouting groep
 Graaf Bernadotte 
11.00-13.00 uur   Inschrijving Puzzelfi etstocht
                             Trapveldje SEIN aan de Meerweg
vanaf 11.00  uur Start Puzzelfi etstocht 

JAN VAN GOYENSTRAAT
10.00-15.00 uur Kleedjes vrijmarkt
 (alleen voor kinderen)
10.00-16.00 uur Clown/goochelaar
 en een springkussen
15.00-19.30 uur DJ  



Het door de 1ste aanleg deels overkapte 
Wilhelminaplein is op Koninginnedag weer 
de ambiance voor een gezellig en gevarieerd 
programma, uiteraard onder het genot van 
door de 1ste aanleg verzorgde drankje en 
een door slagerij Vreeburg verzorgde BBQ 
die weer van uitstekende kwaliteit zal zijn. 
De activiteiten starten om 14.00 uur en 
worden rond 19.30 uur beëindigd.

Café de 1ste aanleg heeft weer gezorgd voor 
spetterende optredens gedurende dag en 
avond

KOFFIE- EN CAKEFESTIJN 
10.00-12.00 uur
Echte Bakker Buijs aan het Wilhelminaplein 19 en 
de Winkeliersvereniging van het Wilhelminaplein 
bieden u graag een gratis kopje koffi e aan met een 
verrukkelijke  plak cake.
Het Wilhelminaplein en Echte Bakker Buijs zijn 
hiermee traditioneel de gastvrije plek om na de 
aubade de Koninginnedag gezellig te beginnen.

PROGRAMMA
Disco 14.00 – 14.45 uur

Op de klanken van de nieuwste nummers zal de DJ 
alle aanwezigen snel op de dansvloer krijgen om 
eens lekker ongegeneerd uit hun dak te gaan, niet 
alleen voor de kinderen een must om uit hun dak 
gaan, lekker te dansen, springen en meezingen, maar 
gewoon voor iedereen die zin heeft in een feestje. 

Optreden Groovy Tunes 14.45  - 16.45 uur

Vlotte en ondeugende rhythm & blues met een 
groovy funky twist

Optreden Whatever 17.30  - 19.30 uur

Het belangrijkste in een optreden voor coverband 
Whatever is, dat zij er samen met het publiek een knal 
feest van maken, waarbij iedereen lekker uit zijn, 
of haar dak kan gaan.

Wilhelminaplein
COMMUNITY SINGING 
(14.00-15.00 UUR: WILHELMINA KERK) 
Leuk, leuk, leuk………..
Lenie van Schaik komt alweer voor de 20ste 
keer optreden op Koninginnedag te Heemstede 
en dit fantastische evenement zal ook dit jaar 
weer plaatsvinden in de Wilhelmina kerk op het 
Wilhelminaplein. Veel mensen uit Heemstede 
verheugen zich nu al op haar komst. Doordat er op 
laste van de brandweer een limiet gesteld is aan 
het aantal participanten (330) zijn wij genoodzaakt 
kaartjes uit te delen bij binnenkomst van de kerk. 
Nummer 330 is echt de laatste die naar binnen mag. 
De kerk zal geopend zijn vanaf 13:30 uur.
Wij raden u aan op tijd te zijn om verzekerd te zijn 
van een plaatsje!
Na afl oop staan de gebruikelijke glaasjes Oranjebitter 
weer bij de uitgang. De Oranjebitter wordt u 
aangeboden door de gemeente Heemstede.

KONINGINNE BBQ 
(15.00-19.30: WILHELMINAPLEIN)
Ter afsluiting van een dag vol activiteiten, sporten, 
wandelen, zingen, verbrande neuzen?.…. en 
een goede verkoop op de Vrijmarkt zal op het 
Wilhelminaplein de mogelijkheid worden geboden 
onder het genot van een hapje en een drankje te 
genieten van de voortreffelijke muziek van Groovy 
Tunes en de coverband Whatever. 

Met speciale dank aan:  

Sponsors 
Koninginnedag 2010

Café de 1ste Aanleg

Slagerij Ad Vreeburg

Proefl okaal de Groene Druif

Restaurant Le Cheval Blanc

Jantjes Speelgoed

Makelaardij Peter Grajer

Winkeliersvereniging Wilhelminaplein

Echte Bakker Buijs

VRK Zuid Kennemerland

Gemeente Heemstede

Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland

Medewerkers Paspost en Paswerk Groen

Scoutinggroep Graaf Bernadotte

Scoutinggroep WABO

Kynologen club Kennemerland

Het bestuur van de Stichting Nationale 
Feestdagen Heemstede

Vrijwilliger worden voor
Koninginnedag?
Koninginnedag wordt georganiseerd door 
een klein team van vrijwilligers.  Op deze dag 
zetten zij zich, vooral achter de schermen en 
in hun vrije tijd, in om Koninginnedag tot een 
waar feest te maken voor jong en oud. Steeds 
meer zijn wij aangewezen op de hulp en 
bijstand van organisaties, die dat niet geheel 
kosteloos kunnen of willen doen. Maar het 
aantal vrijwilligers neemt af. Voor de komende 
jaren hebben wij behoefte aan meer vrijwilligers 
die ons willen helpen bij de organisatie van 
Koninginnedag in Heemstede.  
Met andere woorden: meldt u aan als vrijwilliger 
om de organisatie van de leukste dag van het 
jaar te ondersteunen! Neem contact op met de 
voorzitter. Hij is bereikbaar op het Raadhuis.
Of met de algemeen coördinator Marcel van 
Duivenboden.
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Om al deze activiteiten te kunnen blijven organiseren is behalve menskracht ook geld nodig. 
Gelukkig krijgen wij subsidie van de gemeente Heemstede en zijn er een aantal sponsors: 
Heemsteedse bedrijven en instellingen die dit evenement op waarde schatten. 
Maar ook uw donatie is van harte welkom:

Word daarom donateur voor Koninginnedag in Heemstede! 
Stort uw bijdrage op rekening 
ABN AMRO 40.09.16.924 t.n.v. Stichting Nationale Feestdagen Heemstede.

Donateur worden?



PUZZELFIETSTOCHT 
START VANAF 11.00 UUR
Vanaf 11.00 uur kunt u inschrijven voor een gezellige 
Puzzelfi etstocht bij de Scouting groep Graaf 
Bernadotte. Locatie Trapveld SEIN aan de Meerweg. 
De start is vanaf 11.00 uur en wij hopen om 15.00 uur 
de laatste fi ets(st)er binnen te zien komen. 
Aanmelden dus tussen 11.00 uur en 13.00 uur.

VRIJMARKT 
(07.00–15.00 UUR: 
SPORTPARKLAAN / JAVALAAN)
De vrijmarkt zal ook dit jaar weer in de buurt van de 
kermis plaatsvinden en wel aan de Sportparklaan / 
Javalaan, tussen de Slotlaan en de Meer en Boschlaan. 
De Heemsteedse jeugd tot en met 12 jaar wordt 
op deze markt in de gelegenheid gesteld allerlei 
spulletjes te verkopen. 
Autobezitters, wij vragen u vriendelijk  doch zeer 
dringend om tijdens de Vrijmarkt rekening te 
houden met de bewoners aan de Sportparklaan 
en Javalaan en bij het parkeren zo min mogelijk 
overlast te bezorgen.  Volgt u de aanwijzingen van de 
vrijwilligers op, en blijft u alstublieft vriendelijk tegen 
onze vrijwilligers, want zonder hen is de vrijmarkt niet 
mogelijk. Onze hartelijke dank hiervoor.
Informatie, betreffende de te huren kraampjes, wordt 
verspreid via de lagere scholen. Alle NIET verkochte 
kramen kunnen vrijdagochtend 23 april vanaf 
9.00 uur op het Raadhuis –bij de receptie- gekocht 
worden.  

KINDERSPELEN
(10.00-15.00 UUR: TRAPVELDJE 
VAN SEIN AAN DE MEERWEG)
Voor de kleintjes (tot 12 jaar) zijn er diverse attracties 
samengebracht op het trapveldje van SEIN aan de 
Meerweg.          
Elk jaar wordt deze activiteit door de Graaf 
Bernadotte scoutinggroep uitgevoerd. Er zijn 
springkussens en er zijn spannende spelletjes die te 
maken hebben met de Scouting. Wie weet vind je het 
zo leuk dat je lid wordt van de Scouting? Natuurlijk 
kun je ook een prijs winnen, dus mis het niet!

Sportparklaan en omgeving

Raadhuisstraat 103  - Heemstede  
Telefoon 023 - 5286035   www.1steaanleg.nl

LIFE OPTREDEN:
28 april 21.30 ’André Kwant’

5 mei 21.30 ’Blues Treat’
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HONDENSHOW 
(11.00-15.30 UUR: TERREIN SPORTCENTRUM 
GROENENDAAL ACHTER KERMIS)
Het hoogtepunt van het jaar voor elke 
hondenliefheb(st)er! Uw huisdier kan op 
Koninginnedag een diploma verdienen op het terrein 
aan de Sportparklaan (naast het wedstrijdbad op 
de ligweide). De Kynologen Club Kennemerland 
geeft tussen 11.00 uur en 15.30 uur demonstraties 
behendigheid en Fly Ball, verder zijn er proefl essen 
‘Gedrag en Gehoorzaamheid’.
Ook kunt u weer deelnemen aan keuringen voor 
rasloze honden. 
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Open huis dienstwoning Leyduin
Regio – Stichting Landschap 
Noord-Holland nam in 1996 on-
der andere de landgoederen 
Leyduin, Vinkenduin en  Oud 
Woestduin over van de Provin-
cie. In november 2009 werden 
belangstellenden geïnformeerd 
over de plannen die Landschap 
Noord-Holland heeft onder an-
dere met betrekking op Land-
goed Leyduin. De opkomst was 
onverwacht zo groot, dat zeven 
bijeenkomsten in het Fordmuse-
um en het Cruquiusmuseum no-
dig waren. Groot onderhoud en 
herstel in de oude luister is op 
een aantal plaatsen hard nodig. 
Van de restauratie van de Bel-
verdere tot het herstel van het 
ravijn en de Zwitserse brug op 
Overplaats tegenover de Har-
tekamp.  Een wandel-en fiets-
route van 12 kilometer met be-
schrijving van hoogtepunten en 
cultuurhistorie in een gids wordt 
nog dit jaar gerealiseerd. On-
langs kreeg Landschap Noord-
Holland toestemming van de 
Provincie Noord-Holland om 
panden die men niet nodig heeft 
voor eigen gebruik, te verkopen. 
Dan heb je geen onderhoudslas-
ten, geen lage huuropbrengsten, 
dus een zorg minder. Middels 
de erfpachtconstructie behoudt 
Landschap Noord-Holland zeg-
genschap over de grond en op-
stallen. Bijvoorbeeld ten aanzien 
van onderhoud en kleurstelling.  

Staande voor de twee karakte-
ristieke dienstwoningen is nu 
het linkse pand vrijgekomen. 
Half vrijstaand met een apar-
te stenen schuur. Momenteel 
wordt dit antikraak bewoond. 
De grond zal in erfpacht wor-
den uitgegeven, voor de stenen 
wordt een vergoeding gevraagd. 
De jaarlijkse erfpachtcanon en 
een deel van de verkregen ren-
te op de eenmalige vergoeding, 
de aankoop  van de woning, le-
vert geld op voor de Stichting, 
waarmee men de landgoederen 
in stand kan houden zonder ver-
dere lasten. Het pand is een 18e 
eeuws rijksmonument op een 
landgoed met een rijk verleden. 

In 1874 is tegen de noordzijde 
een stal gebouwd. De geveltop 
is verfraaid met uitvoerig deco-
ratief houtwerk langs de dak-
rand. De rentmeester van  Stich-
ting Landschap Noord-Holland, 
Ewoud Dahmen, kan alle infor-
matie over de verkoop van de-
ze voormalige dienstwoning ge-
ven. Tel nr. 088-0064400, e-mail:  
e.dahmen@landschapnoordhol-
land.nl.
Zaterdag 24 april tussen 12.00 
en 14.00 uur is er open dag aan 
de Vogelenzangseweg 29. U 
kunt de dienstwoning bekijken 
en vast even het wonen op een 
Landgoed beleven.
Ton van den Brink

Kids For Animals steunt 
het KNGF tijdens clubdag
Regio  – Op zondag 25 april 
staat de clubdag van Kids for 
Animals in het teken van het 
Koninklijk Nederlands Gelei-
dehonden Fonds (KNGF). Tij-
dens de clubdag bij het NME-
centrum in de Stadskweek-
tuinen in Haarlem wordt er ’s 
ochtends aandacht besteed 
aan blindengeleidehonden. 
De middag staat in het teken 
van een tweedehands boe-
kenmarkt en Oudhollandse 
spelletjes. De opbrengst van 
de boekenmarkt gaat naar het 
KNGF, zodat Kids For Animals 
minimaal één pup kan adop-
teren. 

Clubdag zondag 25 april
Aan de hand van een video-
presentatie wordt verteld hoe 
een pup opgroeit tot een  vol-
wassen geleidehond. Daar-
naast zijn er twee KNGF pups 
en hun begeleider aanwezig. 
Kinderen zien en horen alles 
over geleidehonden en waar-
om deze honden zo belang-
rijk zijn. De informatieochtend 
over geleidehonden duurt 
van 10.30 tot 13.00 uur. Om-
dat het opleiden van geleide-
honden veel geld kost, wordt 
er ’s middags vanaf 14.00 uur 
een miniboekenmarkt georga-
niseerd. De opbrengst van de 
kinderen verzamelde en ver-
kochte tweedehands boeken 
gaat naar het KNGF. Kids For 
Animals hoopt met het geld 
minimaal één pup te kunnen 
adopteren. Boeken voor zowel 

volwassen als kinderen zijn 
daarom van harte welkom. 
 
Terwijl de ouders een bezoek 
brengen aan de boekenmarkt, 
kunnen kinderen zich van-
af 14.00 uur vermaken met 
Oudhollandse spelletjes, zo-
als zaklopen, skippybalraces 
en de behendigheidsbaan. De 
kosten voor de ochtend be-
dragen 3 euro voor leden en 4 
euro voor niet leden. De kos-
ten voor spelletjesmiddag zijn 
4 euro voor leden en 5 euro 
voor niet leden. Aanmelden 
voor één of meerdere activi-
teiten kan via kfa@dbhaarlem.
nl of 06 17115885.
 
KNGF
KNGF Geleidehonden is een 
non-profit organisatie, die al 
bijna 75 jaar geleidehonden 
opleidt voor visueel gehandi-
capten. De weg van pup tot 
geleidehond is lang. In het 
eerste jaar zorgt een puppy-
pleeggezin ervoor dat de pup 
in zijn eerste levensjaar op-
groeit tot een stabiele en ge-
hoorzame hond. Als de hond 
ongeveer 14 maanden is, gaat 
hij naar de geleidehonden-
school voor een opleiding die 
zes tot acht maanden duurt. 
Tijdens de eindfase van de 
opleiding bekijken de instruc-
teurs welke visueel gehan-
dicapte op de wachtlijst het 
beste bij de hond past, waar-
na de geleidehond een pas-
send baasje krijgt.

Judith Swinkels Heemsteedse kandidaat 
voor D66 in Tweede Kamer
Heemstede - De Heemsteedse 
Judith Swinkels is kandidaat voor 
D66 bij de Tweede Kamerverkie-
zingen die op 9 juni plaatsvin-
den. De leden van D66 hebben 
haar bij de interne verkiezingen 
op een elfde plaats gezet. Mocht 
D66 evenveel kiezers trekken als 
de peilingen nu voorspellen, dan 
komt Judith Swinkels zeker in de 
Tweede Kamer.

Judith Swinkels zet zich al 25 jaar 
in voor de belangen van mensen 
en bedrijven. Oorspronkelijk als 
advocaat en tegenwoordig als 
rechter in de sector civiel, team, 
familie en jeugd van de Recht-
bank Haarlem. Met haar ken-
nis en ervaring wil ze meehel-
pen juridisch vorm te geven aan 
het andere Nederland waar D66 
voor staat. Daarbij hoopt ze het 

parlementaire debat inhoudelijk 
en hoffelijk te kunnen voeren.
De afdeling Heemstede van D66 
is zeer trots op het feit dat zij 
een - mogelijk - aanstaand 
Tweede Kamerlid onder haar le-
den heeft. D66 Heemstede is in-
middels begonnen met de voor-
bereidingen voor de campagne 
van de Tweede Kamer-verkie-
zingen.

Computercursus volwassenen
Heemstede - De computer is 
niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven. Foto’s bewer-
ken, internetbankieren, e-mai-
len, een powerpoint-presentatie 
maken of oude vrienden opzoe-
ken via internet. Casca organi-
seert computertrainingen op al-
lerlei gebieden en niveaus. Van 
kennismakingscursus tot mas-
terclass. Voor kinderen, volwas-
senen en ook nog apart voor se-
nioren. Voor sommige cursussen 
is wat ervaring wel handig, bij 
andere cursussen kunt u zo be-
ginnen! Ervaren en deskundige 

docenten vertellen u alles wat u 
wilt weten over programma’s als 
Windows Vista, rekenprogram-
ma Excel, Internet en e-mail. 
Wilt u bij het begin beginnen of 
u meer bekwamen? Dat kan bij 
de cursus Kennismaking met de 
computer. Naast de basiskennis 
is er in deze starterscursus aan-
dacht voor Word (tekstverwer-
king). Op verzoek en in overleg 
worden ook andere toepassin-
gen zoals bijvoorbeeld Excel be-
handeld. De cursus Kennisma-
king met de Computer van do-
cent Hans Akke start op maan-
dag 10 mei van 19.30 tot 22.00 
uur en bestaat uit 6 lessen. 
Ook een goed begin is de cur-
sus Computergebruik voor star-
ters. Bij deze cursus krijgt u snel 
en efficiënt de beginselen van 
het werken met de computer on-
der de knie. 
De cursus Computergebruik voor 
starters van docent Ed Bunscho-
ten start op maandag 10 mei van 
9.30 tot 12.00 uur en bestaat ook 
uit 6 lessen. De lessen zijn bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven of meer in-
formatie: bel met Casca op werk-
dagen van 9-12 uur: 023-548 38 
28 -1 of kijk op: www.casca.nl. 



Heemstede - Maxim Roozen, 
18 jaar oud uit Heemstede is een 
van de tien finalisten van de lan-
delijke dchtwedstrijd “Doe Maar 
Dicht Maar”.
Ruim 6000 jongeren stuurden 
ook dit jaar weer hun gedicht in. 
De jury koos hieruit de honderd 
beste gedichten.
Op 17 april 2010 staat Maxim 
met de andere finalisten op het 
podium tijdens het “Doe Maar 
Dicht Maar” Poëziefestival in 
De Oosterpoort te Groningen. 
Dit jaar is een jubileumeditie: 
de stichting bestaat 25 jaar. Het 
festival vormt de afsluiting van 
de dichtwedstrijd die “Doe Maar 
Dicht Maar” jaarlijks organiseert 
voor scholieren in het voortgezet 
onderwijs. 
De tien winnaars staan deze dag 
centraal, met onder hen dit jaar 
maar liefst twee Belcampo-prij-
zen, voor de veelbelovendste 
dichters van dit jaar, welke op 17 
april worden bekend gemaakt. 
Tijdens het avondprogramma 
wordt de nieuwste bundel “Doe 
Maar Dicht Maar 2010” gepre-
senteerd, met hierin de honderd 
beste gedichten 2010 en de win-
naars van de wedstrijd ‘Dichter 
bij 4 mei’. 

Verder zijn er optredens van de 
dichters Menno Wigman en Nyk 
de Vries. De muzikale bijdrage 
wordt geleverd door Roosbeef. 
Ook rapper Kapthijn (en van de 
winnaars van de High School 
Music Competition) treedt op. 
Isolde Hallensleben, onder an-
dere bekend als jakhals van de 
DWDD, presenteert de avond.

Voor meer informatie en toe-
gangskaarten kunt u terecht 
op de website  www.de-ooster-
poort.nl. en de website www.
poeziepaleis.nl. 
 
“Doe Maar Dicht Maar” is on-
derdeel van het Poëziepaleis, die 
de activiteiten van Stichting Kin-
deren en Poëzie en “Doe Maar 
Dicht Maar” organiseert. Zon-
dag 18 april vindt de feestelijke 
afsluiting van Kinderen en poë-
zie plaats.

Vanaf maandag 19 april zijn ge-
noemde bundels te koop in de 
boekhandels en via de website 
www.poeziepaleis.nl.
Voor meer informatie en toe-
gangskaarten kunt u tevens 
terecht op deze website en de  
website www.de-oosterpoort.nl.
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Wat was ik gelukkig met jou!
Opeens stond jij daar

Een droom werd waar
Ik keek je aan en was verkocht
Jij was alles wat ik had gezocht

Waar ik al die tijd op had gewacht
Met tederheid kuste jij mij zacht

Een blos verscheen op mijn wangen
Mijn hart opende zich vol verlangen

Alles wat ik maar had kunnen dromen
Jij liet mijn mooiste  dromen uitkomen

Nog nooit zo verliefd geweest
Iets waar je niet snel van geneest

Wat was ik gelukkig met jou!
Geen wonder dat ik nog van je hou

Monique Philippo

Dichtstorten

Sponsorloop Wabo scouting 
in Groenendaal
Heemstede -   Scouting Ne-
derland bestaat dit jaar honderd 
jaar. Dat wordt ook in Heem-
stede gevierd door de WABO 
groep die haar vaste kampe-
ment heeft in het Groenedaal-
se bos aan de Ritzema Boskade. 
Voor de Wabogroep is 2010 een 
heel druk jaar met de renovatie 
van het clubhuis en de jubile-
um jamboree. Het kost allemaal 
wat meer geld dan normaal en 
daarom houden de meisjes tus-
sen 10 en 14 jaar een sponsor-
loop in het bos. Zelf georgani-

seerd met de leiding van de ka-
bouters van 7 tot 10 jaar. Zater-
dag 24 april gaan de kinderen 
een half uur lang rondjes lopen 
en hopen zo genoeg geld bij-
een te lopen. Ze hebben al men-
sen gevraagd om te sponsoren, 
maar iedereen is welkom en ie-
dereen mag zelf bepalen wat je 
per rondje wil geven. Een rondje 
is 325 meter, daar doet een kind 
1,5 minuut over. Met 15 rond-
jes zijn ze binnen een half uur-
tje klaar zijn. Als ze het volhou-
den. Aanmoedigen mag/moet 

door iedereen die aan de kant 
blijft staan. Centjes voor de gro-
te jamboree. Want een jambo-
ree  wil je als scout in je WABO-
leven toch één keer meemaken. 
Activiteiten zijn er op de Ritze-
ma Boskade dus op zaterdag 24 
april van 10.30 tot 13.00 uur en 
de kinderen lopen tussen 11 en 
12.15 uur. Koffie, thee limonade, 
het is er allemaal en gratis. Tot 
zaterdag bij de sponsorloop van 
de kabouters en  scouts van de 
WABO groep Heemstede.
Ton van den Brink

Heemstedenaar finalist van 
‘Doe Maar Dicht Maar 2010’

ABN AMRO en Fortis onder één dak
Heemstede - Het kantoor van 
Fortis aan de Binnenweg  203-
205 verhuist per 14 mei naar 
het ABN AMRO-kantoor aan de  
Binnenweg 67 in Heemstede. 
Hiermee is de eerste stap gezet 
naar de  fysieke integratie van de 
twee banken. Fortis-klanten zijn 
door hun  bank persoonlijk in-
gelicht over het samengaan. Zij 
behouden hun  eigen rekening-
nummer, bankpas en pincode. 
Vanaf april wordt de  integratie 
ook zichtbaar in het straatbeeld. 
Op de gevel is dan  voortaan al-
leen het ABN AMRO-logo nog 
te zien.  Paulus de Wilt, directeur 
ABN AMRO Particulieren: “Tij-
dens het  integratieproces staat 
het klantbelang centraal. Op on-
ze vestigingen  en in onze call 
centers zijn extra mensen aan-
wezig om vragen te  kunnen be-
antwoorden. Ook gaan we vaker 
‘s avonds open.” In het  proces 
is gekozen voor een geleidelijke 
verandering voor de klant.  Zo 
wordt er Twinning (two-in-one) 
toegepast. Dat betekent dat er 
in  de ABN AMRO-vestigingen 
een speciale balie komt waar 

klanten van  Fortis Bank Neder-
land voorlopig terecht kunnen.  

Wijzigingen voor klanten
Klanten kunnen vanaf  14 mei 
aan het nabijgelegen kan-
toor aan de Binnenweg 67 te-
recht,  waar het pand omge-
bouwd wordt tot een kantoor 
dat onderdak biedt aan  zowel 
ABN AMRO als Fortis Bank Ne-
derland. Het kantoor is open op  
maandag van 13.00 tot 17.00 uur 
en op dinsdag t/m donderdag 
van 9.00  tot 17.00 uur. Een aan-
tal services is uitgebreid. Bij het 
kantoor  zijn een sealbag auto-
maat en een muntuitgifte en -
inname apparaat  aanwezig. 
Daarnaast kunnen bestellingen 
boven de 10.000 euro worden  
gedaan. Op de oude locatie ver-
dwijnt de geldautomaat.  

Opening
Het Fortis-kantoor aan de Bin-
nenweg  203-205 is open tot en 
met dinsdag 11 mei. Hoewel er 
op woensdag 12  mei nog enige 
werkzaamheden kunnen zijn, is 
het kantoor aan de  Binnenweg 

67 die dag wel open voor zowel 
Fortis- als ABN  AMRO-klanten. 
De officiële opening van het ge-
combineerde bankkantoor  vindt 
plaats op vrijdag 14 mei, de dag 
na Hemelvaart. Alle  geïnteres-
seerden zijn van harte uitgeno-
digd hierbij aanwezig te  zijn.  

Landelijke integratie
In totaal worden 150  vestigin-
gen van ABN AMRO en For-
tis Bank Nederland samenge-
voegd. Voor  Fortis-klanten be-
tekent dit een forse toename 
in het aantal  vestigingen: van 
150 naar ruim 500 vestigingen. 
Voor ABN  AMRO-klanten blijft 
het aantal vestigingen gelijk en 
wordt de  service verder uit-
gebreid. Bij de juridische fusie 
(tweede helft  2010) wordt het 
startsein gegeven voor de laat-
ste fase, namelijk het  migreren 
van klanten uit de systemen van 
Fortis naar ABN AMRO. Voor  
het einde van dit jaar is de sa-
menvoeging dan een feit.  Klan-
ten kunnen voor meer informa-
tie ook terecht op www.abnam-
ro.nl/fusie

Koninginnedag in 
Bennebroek
Bennebroek - Ook dit jaar staat 
Koninginnedag, vrijdag 30 april, 
in Bennebroek weer in het teken 
van een bepaald thema. We heb-
ben dit  jaar gezocht naar iets 
voor alle Bennebroekers, onge-
acht leeftijd. Het kan zijn dat er 
voor de allerkleinsten en –oud-
sten niet iets speciaals is, maar 
alle leeftijdsgroepen daar tus-
sen in kunnen ruimschoots aan 
hun trekken komen. Het thema 

van dit jaar is: Bennebroek, voor 
jong en oud. De opening van de 
feestdag wordt officieel verricht 
door dhr. Nederveen, burge-
meester van Bennebroek. Ver-
der zijn er zoals vanouds deze 
dag heel veel leuke activiteiten 
voor kinderen, maar ook voor de 
(wat) ouderen. Sport, spel en ge-
zelligheid troef! Meer informatie 
via 023-5845715 of kijk op: www.
oranjecomitebennebroek.nl.



Heemstede - De Heemsteed-
se cover/feestband opent op 
koninginnenacht, 29 april, in de 
1ste Aanleg de Koninginnedag. 
Traditioneel start de 1ste Aanleg 
de viering de avond vooraf om 
daarna op 30 april de feestelijk-
heden voort te zetten op de BBQ 
van Vreeburg en de 1ste Aanleg 
op het Wilhelminaplein. Just 
Kidding is een Heemsteeds/
Haarlemse band die met veel 
plezier al jaren samenspeelt. 
De site justkiddingcoverband.nl 
bied onder “wat je altijd al wil-
de weten over de bandleden” 
meer humor dan echte informa-
tie. Op Koninginnedag start het 
podium op het Wilhelminaplein 
vanaf circa 13 uur met een mu-
ziekje. Daarna vanaf circa 14.30 
de band Groovy tunes uit Haar-
lem en de knallende afsluiter 
van de dag, 17.30 uur, Whatever. 
Whatever speelt voor het eerst 
op Koninginnedag in Heemste-
de maar heeft een lang lopen-
de reputatie bij café de 1ste aan-
leg onder de naam de Cruq-

band. Deze van oorsprong per-
soneelsband van de Cruquius-
hoeve heeft zich door de jaren 
heen ontwikkeld tot een seri-
euze en professionele band die 
de moeite waard is. Met 5 mu-
zikanten en 2 zangeressen een 
band waar Heemstede trots op 

mag zijn op het podium van het 
Wilhelminaplein. De festiviteiten 
op het Wilhelminaplein worden 
mogelijk gemaakt door slagerij 
Vreeburg en Café de 1ste Aanleg 
in samenwerking met de Oran-
jecommissie en de gemeente 
Heemstede.
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Heemstede
Vrijdag 23 april
• Cabaretvoorstelling Mylou 
Frencken in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. Kaar-
ten: (023) 548 38 38.

Zaterdag 24 april 
• Olga Zuiderhoek speelt to-
neelvoorstelling in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. 
Kaarten: (023) 548 38 38. 

Zondag 25 april
• ‘Vrouwen in paniek’, voor-
stelling Haarlemsche Tooneel 
Club in Casca de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Aan-
vang: 14.30 en 20.15 uur. 023 
-5380076.

T/m vrijdag 30 april
• Expositie ‘Kop op, vrolijk en 
blij’ in de hal van het Raadhuis 
van Heemstede.

• Expositie ‘Fleurig & Kleurrijk’ 
van Esther Bervoets in zorg-
centrum Bosbeek, Glipper-
dreef 209, Heemstede.  
Info: 023 - 892 99 00 of www.
sintjacob.nl

Vrijdag 30 april
• Community-singing op Ko-
ninginnedag, vrijdag 30 april 
a.s. in de Oude Kerk op het 
Wilhelminaplein in Heemste-
de, Aanvang 14.00 uur. In-
lichtingen: Maria Benerink, tel 
023-5312396. Email leny.van.
schaik@12move.nl

T/m begin mei
• ‘Voorjaar in de Provence’, ex-
positie in Franse kleuren van 
Kornelis Winkel (1921-1990) bij 
kunsthandel AmstelArt Heem-
stede, Wilhelminaplein 12. 

T/m zaterdag 1 mei 
• Expositie Landschappen, 
bloemen en dieren in Zorg-
centrum Het Overbos, Burg. 
V. Lennepweg 35, Heemstede. 
Info: bij Wim Altena, tel 023-
5294239

T/m 14 mei
• 12 KZOD leden exposeren 
hun werk in het Raadhuis te 
Heemstede. Titel: In de sporen 
van Gerard von Brucken Fock.
Zie de website: www.kzod.nl

Agenda
Cultuur

Regio
Maand april
• In het Life Fit Centre aan 
de Randweg te Haarlem zijn 
schilderijen van de Heem-
steedse kunstenaar Albert 
Röllich te bezichtigen.

Vrijdag 23 april
• Haarlems Gemengd Koor en 
het Oratoriumkoor Kennemer-
land geven gezamenlijk een 
voorjaarsconcert in de Phil-
harmonie Haarlem, aanvang: 
20.15u. Toegang: 25 euro.

• Swingsteesjun 70/80-ies 
Dance Classics feest. Dj Jef-
frey draait swinghits van 
voornamelijk jaren 70 en 80. 
Plaats: Danscafé Classics aan 
de Kruisstraat 22 in Haarlem 
Centrum. Entree is 7,50. 

Zaterdag 24 april
• Orgelconcert: Stephan van 
de Wijgert speelt werken van 
Clausmann, Franck, Saint-Sa-
ens en Vierne. Aanvang 15:00 
uur. Kathedrale Basiliek St. 
Bavo. Leidsevaart 146 Haar-
lem. Toegang vrij.

• N.O.G. Concertkoor geeft een 
gevarieerd concert op 24 april 
a.s. in de Oosterkerk, Zomer-
kade 165 te Haarlem. Aanvang: 
14.30 uur.  Inl: H.J.Disselkoen, 
tel: 023-5381351.

• Swingsteesjun 80/90/Nu 
dansfeest. DJ’S Dick draaien 
een mix van muziek van de ja-
ren tachtig tot nu: disco, fun-
ky, latinbeat, housy en dancy. 
Toegang 9,- euro. Locatie: Het 
Meterhuis, Oerkapkade,
2031 EM, Haarlem.

Zondag 25 april
• Bennebroek Symfonia o.l.v. 
Rob Vermeulen in de grote 
zaal van ‘Trefpunt’, Akonieten-
plein 1, Bennebroek en begint 
om 15.00 uur. De zaal is open 
vanaf 14.30 uur.
Kaarten o.a. bij Bruna. Info: 
www.muziekinbennebroek.nl.

• Vienna Mozart Trio bij Mu-
zenforum Bloemendaal. Aan-
vang 11.45 uur. Gemeentehuis 
Bloemendaal, Bloemendaal-
seweg 158 te Overveen. Infor-
matie: www.muzenforum.nl

•Het ensemble Sintiromarus 
verzorgt het slotconcert in de 
serie Zondagmiddagconcer-
ten in de Oude Kerk. Sintiro-
marus speelt authentieke zi-
geunermuziek. Aanvang: 15.00 
uur, toegang: 7,- euro. Meer in-
fo: www.vriendenoudekerk.nl

T/m 25 april
• Bloemenpracht in Frans Hals 
Museum, Groot Heiligland 62, 
Haarlem. Info: 023-5115775. 

T/m 30 april
• Foto-expositie ‘Alias’ in Ken-
nemer Gasthuis, locatie Zuid. 
Boerhaavelaan 22, Haarlem.

Zaterdag is het... Rokjesdag 
op de Binnenweg
Heemstede - ‘Rokjesdag is een 
wonderlijke dag. Als bij tover-
slag zijn de straten ineens ge-
vuld met blote benen. Het won-
der is dat de bijbehorende da-
mes hierover vantevoren geen 
overleg hebben gevoerd. Er is 
ook geen oproep op televisie 
geweest, of een speciaal radio-
bericht. Ze voelen aan dat het 
kan. Vrouwen en hun gevoel, 
er is veel over gezegd. Veel on-
zin ook, door de eeuwen heen. 
Maar dat ze feilloos aanvoelen 
wanneer ze met blote benen on-
der een rokje, jurk of kniebroek 
de deur uit kunnen, is een ding 
dat zeker is. In vergelijking met 
hen zijn mannen gevoelloze we-

zens.’ Uit Rokjesdag geschreven 
door Martin Brill, die vorig jaar 
overleed. 
Rokjesdag is het eigenlijke be-
gin van de lente, het is een op-
timistische dag. Om dit te vieren 
wordt er bij Mes Amis en Boek-
handel Blokker in Heemstede 
op zaterdagmiddag 24 april om 
15.00 uur een heuse catwalk ge-
houden. Hierbij zijn alle vrouwen 
met hun rokje uitgenodigd. De 
dame met het mooiste, leukste 
of gekste rokje die over de rode 
loopt, ontvangt een cadeaubon 
van Mes Amis ter waarde van 
50 euro. De 2e, 3e en 4e prijs 
is een exemplaar van het boek 
Rokjesdag dat deze is versche-

nen. Deelnemers krijgen een 
glas heerlijke wijn op het ver-
nieuwde terras van Batifol.

Aanstaande zondag: ‘Films in Concert’
Heemstede - Het belooft een 
bijzondere en unieke avond 
te worden in de Philharmonie 
Haarlem op zondag 25 april. 
Daar geeft het Philharmonisch 
Orkest Heemstede, onder lei-
ding van Dick Verhoef, het con-
cert ‘Films in Concert’. Diver-
se filmmuziek – ook van Neder-
landse films! – wordt op hoog 
niveau uitgevoerd. Het concert 
begint om 20.15 uur. Entree: 20 
euro, voorverkoop/ 65+ of 12- 
17,50 euro. Kaarten kunt u be-
stellen via www.hpho.nl of www.
theater-haarlem.nl of via de le-
den van het Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest.

Over het orkest
Zij speelden Mahler in het Con-
certgebouw, begeleidden Lau-
ra Fygi bij jazzy chansons en 

maakten viermaal een concert-
reis naar Japan. Het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest is 

een symfonieorkest dat bestaat 
uit gedreven (amateur)musici 
die graag in orkestverband mu-
siceren. Onder leiding van diri-
gent Dick Verhoef studeren zij 
wekelijks op bekende en min-
der bekende symfonische wer-
ken van beroemde en minder 
beroemde componisten. Maar 
ook lichte muziek en optredens 
met solisten maken deel uit van 
hun repertoire. Naast het geven 
van concerten neemt het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 
deel aan bijzondere muziekpro-
jecten. Sinds de oprichting van 
het orkest in 1966 wordt altijd 
gestreefd naar muzikale ontwik-
keling en een hoog niveau van 
de uitvoeringen. Kijk voor meer 
informatie over het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest op 
www.hpho.nl.

Dick Verhoef, dirigent.

Heemsteedse band Just Kidding opent Koninginnedag

Groovy tunes en Whatever op 30 april
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Op 12 maart stelde mr. Job Cohen, sinds 2001 tot die 
datum burgemeester van Amsterdam, zich tijdens een 
rechtstreeks via radio en televisie uitgezonden pers-
conferentie tot kandidaat als lijsttrekker van de Partij 
van de Arbeid als opvolger van Wouter Bos. Zijn twee-
de uitgesproken zin was: “Mijn ouders behoorden tot 
de allereerste leden, mijn moeder is lid geweest van 
de gemeenteraad van Heemstede”. Later die avond ver-
klaarde hij in het programma ‘Pauw en Witteman’ dat 
die laatste vermelding als een persoonlijke hommage 
aan zijn moeder was bedoeld. Op verzoek van de re-
dactie van ‘de Heemsteder’ schreef Heemsteeds histo-
ricus Hans Krol een bijdrage over de 17 ‘Heemsteedse’ 
(jeugd)jaren van mr. Job Cohen evenals van zijn ouders 
die van die van 1949 tot 1970 ruim 20 jaar in Heem-
stede woonachtig waren op de P.C. Boutenskade 3.

10 jaar PvdA-raadslid in Heemstede
Mevrouw drs. H. Cohen-Koster heeft na een kor-
te periode als lerares geschiedenis geen betaal-
de baan gehad, maar heeft wel veel vrijwilli-
gerswerk gedaan. Als historica publiceerde zij in 
1969 een uitvoerig artikel over ‘De afschaffing 
van de gilden in Haarlem’, in Jaarboek Haerlem. 
Voorts wijdde zij in hetzelfde jaarboek 1962 
een necrologie aan haar vroegere Haarlemse ge-
schiedenisleraar dr. J.S. Bartstra, die evenals 
zijzelf in Friesland was geboren, en die de va-
der was van Jan Bartstra, de man die voor haar 
en haar verloofde de onderduik had geregeld en 
de hele oorlog door het onderlinge briefverkeer 
verzorgde.
Van 24 september 1959 tot 25 september 1969 
maakte zij namens de PvdA deel uit van de 
Heemsteedse gemeenteraad. Tussentijds volgde 
zij ir. D. Tinbergen op die vanwege persoonlij-
ke omstandigheden zijn zetel had moeten opge-
ven. Nadat burgemeester mr. A.G.A. ridder van 
Rappard haar als beëdigd lid had toegelaten zei 
die als voorzitter van de raad: “U bent voor ve-
len onzer geen onbekende, want vele malen 
hebben wij reeds een beroep op U gedaan wan-
neer het ging om het gemeentebelang te dienen 
en dan was u altijd bereid om zitting te nemen 
in een of ander comité. (…) Wij zijn blij te we-
ten dat het nieuwe raadslid haar beste krach-
ten zal wijden aan het belang van onze mooie 
gemeente”. 
In de jaren daarop zou zij menigmaal een aanva-
ring hebben met deze rechtlijnige burgemeester, 
die wanneer hij eenmaal een standpunt had in-
genomen daarvan niet meer af te brengen was.
Weliswaar wat rustiger dan zijn destijds vaak in 
de publiciteit staande broer als burgemeester in 
Gorinchem, maar die toch verscheidene malen, 
voornamelijk vanwege opgelegde verboden, de 
landelijke pers wist te halen en daarmee Heem-
stede op de kaart zette. Collega-raadsleden voor 
de PvdA waren in deze tienjarige periode de 
heren C. Brandsma en H.J.Verkouw (later van 1970-1974 
wethouder). Voorts mevrouw H.van der Meulen-Houwer, 
sinds 1956 het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid, die 
van 1962 tot 1970 wethouder is geweest. Raadslid is de-
ze periode was o.a. ir. J.Kooijmans (AR/CDA), wiens in 
1933 te Heemstede geboren zoon Pieter Kooijmans zich 
ontwikkelde als een eminent volkenrechtgeleerde en in 
het kabinet-Lubbers III minister van Buitenlandse Za-
ken was. Op 13 juli 2007 werd hij benoemd tot Minis-
ter van Staat.
Ing. Martin van der Hulst, welke gedurende 26 jaar ge-
meenteraadslid was voor het CDA, bewaart goede herin-
neringen aan mevrouw Cohen-Koster die hij omschrijft 
als een voortreffelijk raadslid en bijdehante vrouw. In de 
raadsvergadering van 17 december 1959 pleitte zij harts-
tochtelijk en met goede argumenten omkleed voor hand-
having van de schoolmelkverstrekking die korte tijd daar-
voor was stopgezet. In 1961 bracht de Haarlemse GGD 
een rapport uit over ongewenste toestanden in het parti-
culiere rusthuis ‘Huize Helena’ in Heemstede.
Mevrouw H.Cohen-Koster dook in de materie en stel-
de vragen of van een onaanvaardbare behandeling van 
geestelijk gestoorde bejaarden sprake was.

Uiteindelijk zijn maatregelen voor verbetering getroffen. 
In 1966 verbood burgemeester Van Rappard het optre-
den van Sieto Hoving met zijn cabaret Tingel Tangel in 
het Minervatheater. Doorgang zou alleen hebben mogen 
plaatsvinden wanneer de cabaretier niets over het ko-
ninklijk huis zou zeggen. Met die voorwaarde ging Ho-
ving niet akkoord en een rel was geboren. 
Mevrouw H. Cohen had scherpe kritiek en eindigde haar 
toespraak met: “Tengels af van de democratie en de vrije 
meningsuiting”. Duidelijke woorden die nog lang in lo-
kaal-bestuurlijke kring hebben nageklonken. Eind van 
dat jaar zijn over de kwestie Kamervragen gesteld en gaf 
toenmalig minister P.J. Verdam als zijn mening dat de 
burgemeester een te ruime interpretatie van artikel 221 
van de gemeentewet had gegeven.
In datzelfde jaar had het gemeentebestuur het besluit 

genomen een kunstwerk te plaatsen, bedoeld voor bij 
het nieuwe politiebureau. De opdracht werd verleend aan 
de Zandvoorter Kees Verkade, die ook enige tijd aan de 
Heemsteedse Vondelkade woonde. Het werd ‘twee bok-
springende jongens’, een in brons uitgevoerd beeld. De 
burgemeester was niet te spreken over de artistieke kwa-
liteiten van het beeld en hij weigerde dan ook het kunst-
object te onthullen met als motivering: “Dit vind ik te 
onbelangrijk. Ik span mij niet in voor zo’n zaak waarbij 
het toch om reclame voor de beeldhouwer gaat.”.
Als ‘practical joke’ was het beeld door onbekenden uit de 
loods van openbare werken ontvreemd en in de tuin van 
burgemeester Van Rappard aan de Molenlaan geplaatst. 
Op 30 augustus 1967 hield daarom wethouder J.C.Corver 
een korte toespraak en is de sculptuur niet bij het po-
litiebureau maar in het plantsoen van het Julianaplein 
onthuld “door het socialistische raadslid mevrouw Co-
hen-Koster”, zoals o.a. de Nieuwe Leidsche Courant be-
richtte.

Afscheid van gemeenteraad èn Heemstede
Met het oog op haar verhuizing naar Oegstgeest is tij-
dens de raadsvergadering van 28 augustus 1969 offi-

cieel afscheid genomen. De voorzitter ridder Van Rap-
pard memoreerde dat zij precies 10 jaar met hart en 
ziel raadslid was. Hij sprak daarbij de volgende woor-
den: “Mevrouw Cohen u hebt in de raad altijd een bij-
zondere positie ingenomen. U hebt door uw sociale be-
wogenheid vele dingen geëntameerd en gesteund. U 
kwam ook altijd op voor de kleine man, of zijn vrouw. 
Ook bent u een technica op verkeersgebied geweest én 
een heel moeilijk raadslid! Men moet als raadslid ech-
ter moeilijk zijn wil men een goed raadslid zijn. Als zo-
danig hebben wij vele malen de degens gekruist. Als u 
weg bent zal er toch wel een lege plaats vallen.” Over 
een passend cadeau was lang nagedacht. In die tijd was 
het de gewoonte dat een vertrekkend gemeenteraads-
lid een zilveren sigarettendoos ontving, maar dat vond 
men toen voor een vrouw minder geschikt. Indachtig ir. 

Goudappel die in de jaren zestig een gerenom-
meerd verkeersdeskundige was is een gouden ap-
pel overwogen, maar dat werd te duur. Uitein-
delijk werd gekozen voor een tekening van het 
Oude Slot, mede omdat zij met de heer Verkouw 
had gestreden voor de restauratie van het 17e 
eeuwse bouwhuis. Als nestor van de raad sprak 
vervolgens de heer M.D. Scheer van de VVD. Ook 
hij betoonde zijn erkentelijkheid en dankbaar-
heid in een gemeente waar de politieke woelin-
gen niet groot zijn. “U hebt nooit een blad voor 
de mond genomen, U hebt zelfs de raadsleden 
wel eens geprikkeld doordat u voet bij stuk hield 
en to the point bleef, maar het gebeurde altijd 
op een wijze die een prettige weerspraak uit-
lokte.”
In haar dankwoord begon mevrouw Cohen te 
zeggen dat toen zij in 1959 als raadslid aantrad 
door iemand die al lang in Heemstede woonde 
was gezegd: “Ze zal het wel leren, maar ze is 
veel te lief.”
Die woorden had zij zich bijzonder hard aange-
trokken. “Ik heb het als een uitdaging gevoeld, 
want ik geloof dat als iemand in het politieke 
bedrijf wil slagen hij dat beslist niet moet zijn. 
Mijn streven is dan ook geweest om dat niet te 
zijn.” Ze vertelde er verbaasd over te zijn ge-
weest dat aan een zaak vaak zoveel kanten kun-
nen zitten dat ieder het weer anders ziet. Zij 
prees de aangename sfeer die zo treffend is voor 
de Heemsteedse gemeenteraad en had nooit iets 
van discriminatie ten opzichte van de vrouw ge-
merkt.
“Ik geloof dat zelfs de meest zwakke vrouwelij-
ke uitingen hier vanzelf worden begrepen. Als 
voorbeeld wil ik noemen dat de voorzitter mij 
een technicus in de verkeerscommissie heeft ge-
noemd. Dat is iets wat ik nooit heb gezocht want 
mijn hele gezin had altijd schik dat juist ik in 
de verkeerscommissie zat omdat ik nooit weet 
wat oost, west, noord of zuid is. Ik moet zeggen 
dat dit in de verkeerscommissie vanzelfsprekend 
werd opgevangen. Dan zei men ‘nou ja uit Ben-

nebroek of uit Haarlem’ en dan snapte ik wel waar het 
vandaan kwam.” 
In 1970 werd verhuisd naar Oegstgeest. De reden voor 
de verhuizing was de benoeming van haar echtgenoot 
tot hoogleraar in Leiden. Die vond plaats in 1960, toen 
de beide zonen op het Haarlems gymnasium zaten. Alle-
bei wilden zij graag op die school blijven, dus hun vader 
die tot dan toe per trein op Amsterdam forensde, zette 
hij dat voort op Leiden. Toen A.E.Cohen in 1968 decaan 
van de faculteit Letteren werd, kreeg hij van dat forenzen 
echt genoeg, hij had toenemend avondvergaderingen, en 
mede omdat Floris en Job intussen het huis uit waren, is 
toen vlot de knoop doorgehakt en liet het echtpaar na-
bij Leiden een huis bouwen. Op 19 mei 1970 is het echt-
paar Cohen-Koster in het bevolkingsregister van Heem-
stede uitgeschreven.
Ook in Oegstgeest en Leiden is mevrouw Cohen-Koster 
op maatschappelijk terrein actief geweest. Zo werd zij 
in 1986 eerste voorzitter van een plaatselijke Humani-
tas-afdeling, na eerder afgevaardigde in Leiden te zijn 
geweest. Verder was zij betrokken bij de stichting Leid-
se Vrouwenraad. 
Zij overleed op 8 maart 1996 te Leiden.  Hans Krol

Job Cohen met de toenmalige Heemsteedse burgemeester (2001-2007), 
mevrouw Tine van der Stroom-van Ewijk (VVD).



Regio - Zonder twee sleutel-
spelers Yener  en Averdijk (bei-
den geschorst) reisde HFC naar 
Hoogland nabij Amersfoort.
Hernan Noorman werd op de 
plek van Averdijk in de spits op-
gesteld. Hernan speelde een 
zeer ongelukkige wedstrijd. Tot 
twee maal toe kwam hij oog in 
oog met doelman Sebastiaan 
Bruins van Hoogland. Een maal 
schoof hij zijn inzet naast het 
doel een tweede maal legde hij 
de bal breed terwijl hij zelf de bal 
voor het intikken had.
HFC zat best goed in de wed-
strijd en kwam een aantal ma-
len goed door de defensie van 
Hoogland, maar het raffine-
ment ontbrak. Hoogland was ze-
ker niet ongevaarlijk. Zowel Da-
ve Dekker als Florian Lommers 
zagen hun schoten net voor het 
HFC doel over de achterlijn ver-
dwijnen. Wesley van Norden en 
Carlos Opoku brachten redding 
voor de HFC achterhoede door 
tijdig schoten te blokkeren. Bei-
de ploegen maakten kans op 
een doelpunt, dus een gelij-
ke ruststand  was conform het 
spelbeeld.
Na de rust leek HFC wederom 
sterker dan Hoogland. Het had 
veel meer balbezit maar het ren-
dement bleef laag. Noorman 
had pech met een kopbal en de 
Hoogland goalie redde fraai op 
een inzet van Steve Beverley. In-
tussen liep HFC nog een drietal 
gele kaarten op waardoor Mun-
sterman en Jochem Lindenhovi-
us de volgende belangrijke wed-
strijd moeten missen. 
Hoogland kwam met schoten 
van Lommers en Voorburg nog 

dicht bij een doelpunt, zeker toen 
de HFC doelman een schot van 
Voorburg lost moest laten. Door 
beide trainers werd er druk ge-
wisseld. HFC wisselde verdedi-
ger Van Norden voor Kamerbeek 
die altijd wel voor een verrassin-
gen kan zorgen. Bij Hoogland 
was niets dat meer leek op ver-
zorgd voetbal. Alle ballen werden 
hard en hoog richting het HFC 
doel gespeeld. HFC probeerde 
te blijven voetballen, maar ech-
te goede kansen ontstonden niet 
meer. De 90 minuten zaten er op 
maar scheidsrechter Sanau trok 
wat tijd bij voor de korte momen-
ten dat er in de tweede helft was 
onderbroken.
In de 92e minuut kreeg Hoogland 
een laatste corner te nemen. In-
valler Roy Tomassen kopte de 
bal hard in de rechterboven-
hoek en liet doelman van Ros-
sum kansloos 1-0. Hoe Tomas-
sen zo vrij kon inkoppen mag de 
HFC verdediging zich aanreke-
nen. Direct na dit doelpunt vloot 
Sanau voor het einde. HFC had 
zondag een prima slag kunnen 
slaan en zou met drie punten de 
ranglijst hebben aangevoerd. Nu 
moet de club aan de Spanjaard-
slaan minimaal 4 punten halen 
uit de laatste twee wedstrijden 
om de derdeplaats veilig te stel-
len. Deze plaats geeft recht op 
directe promotie naar de eerste 
klasse. Zondag wacht de moei-
lijke uitwedstrijd tegen het op 
de tweede plaats staande VVIJ. 
Hoogland maakt door deze uit-
slag nog kans om via de na-
competitie een afdeling hoger te 
gaan voetballen.
Eric van Westerloo
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Danszaal voor klassiek ballet en de Zumba demo.

Nationale Sportweek, ook 
in Bennebroek
Bennebroek - Van 17 t/m 24 
april vindt de 7e Nationale Sport 
Week plaats. Sportverenigingen, 
scholen, gemeenten en ande-
re aanbieders van sport en be-
wegen organiseren in het he-
le land sportieve activiteiten. Zo 
kan iedereen ontdekken hoe 
leuk, gezond en vooral gezel-
lig het is om te sporten. Ook Fit-
ness- en Dansstudio Work it Out 
in Bennebroek doet op zondag 
18 april 2010 van 10.00 tot 14.00 

uur mee aan de Nationale Sport 
Week. Kinderen van 4 tot en met 
6 jaar kunnen van 10 tot 11 uur 
gratis deelnemen aan een intro-
ductieles klassiek ballet. Van 11 
tot 12 uur zijn kinderen van 7 tot 
en met 9 jaar aan de beurt. Ook 
voor volwassenen is er deze dag 
wat te doen. Van 12.30 tot 13.30 
uur kan men meedoen met het 
razend populaire Zumba. Meer 
info? Kijk dan op www.studio-
workiout.nl.

Haalt VEW-b1 de hoofdprijs op?
Heemstede - Ook de jeugd 
competitie is in de laatste fase 
beland. De B-junioren (zie fo-
to) kregen afgelopen zaterdag 
Alliance op bezoek. Deze me-
de koploper werd met 4-1 ver-
slagen door het elftal dat wordt 
getraind door Rob Neeskens. De 
B-junioren hebben nu drie pun-
ten voorsprong. Op de foto zien 
jullie: Achterste rij van links naar 
rechts: Leider Onno Stoltenborg, 
Guido van Loonen. Evan de Boer, 
Casper Poorter, Maurice Linders, 
Max van Baars en Adil Bali.
Voorste rij van links naar rechts: 
Delano Meijer, Jeroen Veltenaar, 
Kadeem Voogd, Mees van de 
Nes, John Dillen, Max Evers en 
Bart Stoltenborg.
Het jeugd bestuur en de trainers 
zijn al druk in de weer voor het 
volgende seizoen. Wil je wat we-
ten bel dan Onno Stoltenborg- 
0235637856 of kijk op www. 
vewheemstede.nl
Ook de E-1- doet nog mee voor 
de hoofdprijs. Afgelopen week 
werd er wel verloren met 3-2 van 
DIOS maar de bovenste plaats is 
nog steeds voor VEW.

Het programma voor
zaterdag 24 april:
VEW-1- VVC-1         14.30 uur

VEW-2- V’dam          12.00 uur
Bl’daal- VEW-3         14.30 uur
HBC- VEW-4             14.30 uur
VEW-vet- RCH-vet    14.30 uur
RCH-b- VEW-b       12.00 uur
VEW-c- AMVJ-c       12.15 uur
VEW-d- VSV-d          10.30 uur
VEW-e1- Overbos-e     09.30 uur
Concordia- VEW-e2 09.00 uur
Zw’burg-f- VEW-f  09.00 uur

Vrijdag 7 mei: De laatste ron-
de van het Klaverjaskampioen-
schap. Aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 21, zaterdag 22 en zon-
dag 23 mei: Afsluiting van de 

competitie met het beroemde 
Kampweekend. Inlichtingen te 
verkrijgen bij Onno Stoltenborg.
Zaterdag 5 juni: Het beroem-
de ZEVEN tegen ZEVEN toer-
nooi. Het begint om 11.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Tegen een kleinen vergoeding 
kan iedereen deelnemen aan de 
BBQ.Voor de aller kleinsten is er 
een springkussen. Opgeven kan 
via Wim Pannekoek, 0614119045 
of via www.vewheemstede.nl.
Zaterdag 12 juni sluiten de B-ju-
nioren de competitie af met een 
BBQ.

Kon. HFC doet zichzelf 
weer tekort

Heemstede - Een grote vreug-
dekreet was het resultaat bij de 
jongens van de C1 van voetbal-
club RCH, toen bekend werd dat 
de koploper van hun poule, VVC 
C3, afgelopen zaterdag de drie 
punten had laten liggen.
Drie zeges op een rij in de afge-
lopen weken, zorgden er bij de 
C1 voor dat ze in ieder geval de 
tweede plaats zeker hadden ge-
steld. Helaas was de strijd der Ti-
tanen, thuiswedstrijd RCH C1 te-
gen VVC C3 op 20 maart geëin-
digd in een gelijkstand in plaats 
van de zo zeer gewenste zege.
Coach en trainer Job Prins 
schreef er het volgende over 
in zijn wekelijks verslagje: “Za-
terdag is de mooiste dag om te 
spelen.
RCH C1 moest het opnemen te-
gen de koploper van de poule  
VVC C3 en kon bij winst die po-
sitie overnemen.
Dat was een hoop spanning voor 
de mannen.
Met de rust stond de C1 met 2 - 
0 voor op VVC door mooie doel-
punten van Daan Witte en Tho-
mas Prins. In de kleedkamer was 
iedereen het er over eens: deze 
voorsprong mogen we niet meer 
uit handen geven. Deze druk was 
wel groot maar de mannen ga-
ven 200% en desondanks kwam 
VVC toch op 2 – 2. Dat was ze-
ker niet wat de C1 in gedachten 
had.
Thomas Prins maakte uit een 
hoekschop de 3 - 2 voor RCH, 

Heemstede – RCH C1 weer in 
de race voor kampioenschap

INGEZONDEN

ze waren terug in de race. Maar 
2 minuten voor het eindsignaal 
deed VVC helaas hetzelfde. 3 - 3 
was dus de eindstand.
Helaas mannen..... goed gewerkt 
en hopen dat VVC nog bij een 
andere wedstrijd een puntje laat 
liggen”.
De jongens van de C1, Mar-
tijn van den Berg, Yassin Breuk-
hoven, Jelle van Buuren, Hidde 
Brandsma, Reinier Eibergen, Do-
minique Pichard, Thomas Prins, 
Pim van Went, Daan Witte, Marc 
Zonneveld, Tim Walstock en Mi-
chael de Jong (13 t/m 15 jaar) 
vormen een hecht team, dat in 
bijna twee jaar onder trainer/
coach Job heel erg gegroeid is. 
De mannen doen alles voor hun 

trainer, die ze positief en met veel 
humor benadert. En dat is zeker 
bij deze leeftijdsgroep heel be-
langrijk. Met nog twee wedstrij-
den te gaan, weet de C1 wat ze 
te doen staat. Acht wedstrijden 
gespeeld waarvan 6 met winst 
en een doelsaldo van 32? Man-
nen, kom op! Jullie kunnen het! 
Ga ervoor, we gunnen jullie het 
kampioenschap. Gewoon lekker 
voetballen!
A.s. woensdag staat er voor RCH 
nog een belangrijke wedstrijd op 
de agenda: de A1 speelt thuis 
om 19.00 uur in de kwart-finale 
van de KNVB Jeugdbekerwed-
strijd tegen Buitenboys uit Al-
mere. Komt u ze ook aanmoedi-
gen? 
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Burger-
jaarverslag

Burgerparticipatie

Hoe staat het in Heemstede met de dienst-

verlening en de manier waarop de 

gemeente inwoners betrekt bij het maken 

en uitvoeren van beleid? En wat doen we 

als gemeente met uw signalen over de 

dienstverlening en burgerparticipatie? 

Jaarlijks informeer ik als burgemeester de 

gemeenteraad en inwoners hierover in het 

burgerjaarverslag. Tot vorig jaar werd dit 

burgerjaarverslag als een aparte uitgave 

uitgebracht. Dit jaar is gekozen voor een 

soberder vorm: een special in 

HeemstedeNieuws. Op deze en volgende 

pagina’s kunt u lezen hoe het er in 

Heemstede voor staat met de dienst-

verlening en burgerparticipatie. Uiteraard 

kunt u de informatie ook terugvinden op de 

gemeentelijke website www.heemstede.nl. 

Heeft u na het lezen nog vragen? 

Aarzel niet en laat het mij weten!

Marianne Heeremans

Burgemeester van Heemstede

mheeremans@heemstede.nl

Praat en denk mee 
in Heemstede
Er zijn vele mogelijkheden voor u om mee 

te praten en invloed uit te oefenen op beleid 

van de gemeente. Op verzoek van de 

gemeenteraad is een overzichtelijke folder 

gemaakt, waarin alle spelregels op een 

rijtje zijn gezet. Deze spelregels kunt u ook 

via de gemeentelijke website raadplegen.

Uit een onderzoek van de rekenkamer-

commissie naar inspraak in Heemstede 

kwam naar voren dat wij meer aandacht 

moeten hebben voor het voor- en natraject 

van de inspraak. Het moet voor u duidelijk 

zijn wat al is besloten binnen projecten en 

welke onderwerpen nog openstaan voor 

discussie binnen een inspraaktraject. En 

als u heeft gereageerd op de plannen van 

de gemeente, moet u ook weten welke rol 

uw mening heeft gespeeld binnen de 

besluitvorming. Dat koppelen we daarom 

duidelijk aan u terug. Deze afspraken over 

inspraak hebben we opgenomen in een 

checklist voor onze medewerkers zodat zij 

hier rekening mee houden bij het uitvoeren 

van projecten. 

Om het begrip over de werking van de lokale 

democratie te vergroten wilde de gemeente-

raad een burgerbijeenkomst hierover 

organiseren. Uit een behoeftepeiling op onze 

website bleek hiervoor echter onvoldoende 

belangstelling te bestaan.

Wilhelminaplein: 
Hoe een plein moet zijn!
De gemeente gaat het Wilhelminaplein aan-

pakken en wil de ideeën voor inrichting en 

gebruik van het plein volledig van de 

inwoners laten komen. Op een nieuwe 

manier kon u in het voorjaar uw mening 

geven: namelijk via de ‘Synmind-methode’, 

waarbij aan de hand van stellingen via inter-

net ruim 100 inwoners discussieerden over 

de invulling van het plein.  De uitkomsten 

werden in juni gepresenteerd tijdens een 

informatieavond, waar ook inwoners die nog 

niet eerder hadden gereageerd alsnog hun 

mening konden geven. Het gewenste 

toekomstbeeld dat hieruit naar voren kwam, 

Heemstede heeft een mondige bevolking. Terecht volgt u kritisch het handelen van 
het gemeentebestuur. Voor u is uw woonomgeving het belangrijkste. U wilt weten 
waar de gemeente mee bezig is en of dit invloed heeft op uw woongenot. Daarom 
staat in al onze contacten met u openheid, heldere taal, participatie en tijdige infor-
matievoorziening centraal. Zodat u weet wat er speelt en mee kunt denken bij het 
ontwikkelen van plannen. Dat kan soms leiden tot andere besluiten. Op deze 
pagina’s een overzicht van de onderwerpen waarbij inwoners in het afgelopen jaar 
betrokken waren en waarop zij invloed uitoefenden.

•  Uitvaartcentrum begraafplaats 

•  Handhaving Algemene plaatselijke 

verordening in gebied 't Sorgbosch

• Agenda 

•  Evenementen

•  Afsluiting Herenweg in verband 

met Bloemencorso

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

werd onderschreven door het college van 

B&W en de gemeenteraad. Op basis hier-

van worden verschillende varianten voor de 

inrichting uitgewerkt, waarover we dit jaar 

uw mening zullen vragen. 

Welstandsbeleid 
Binnenweg
Tegelijk met de herinrichting van de 

Binnenweg werd in 2009 ook het welstands-

beleid voor het centrum aangepast. Om 

duidelijk te maken wat de nieuwe regels 

voor reclame, uitstallingen en terrassen 

inhouden, maakten we een folder. Hierin 

werd aan de hand van tekeningen tekst en 

uitleg  gegeven. Alle winkeliers en bewoners 

van de Binnenweg en Raadhuisstraat 

ontvingen deze folder, zodat men zich een 

duidelijk beeld kon vormen en gericht kon 

reageren op het voorgenomen beleid. Het 

welstandsbeleid was eerder al afgestemd 

en bijgesteld in overleg met de klankbord-

groep waarin ondernemers op de 

Binnenweg deelnemen. Het nieuwe beleid 

ging op 1 januari 2010 in.

Wilhelminaplein
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Bestemmingsplannen

Klankbordgroep Wet maatschappelijke 
ondersteuning

Reconstructie Herenweg

Waar mag bij u in de buurt 

gebouwd worden? En wat mag er 

dan gebouwd worden? De regels 

hiervoor staan in het bestem-

mingsplan van het gebied waar u 

woont. Voor elk stuk grond in 

Heemstede moet de gemeente 

een bestemmingsplan vaststellen. 

De gemeente werkt aan actualise-

ring van de bestaande bestem-

mingsplannen. Daarbij worden de 

40 'kleinere' bestemmingsplannen 

teruggebracht tot acht 'grotere' 

bestemmingsplannen. 

In 2009 kon u uw mening geven 

over de volgende bestemmings-

plannen die in voorbereiding 

waren: 

-  ‘Manpadslaangebied’

In het voorjaar van 2009 kon u 

reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Het defi nitieve bestemmingsplan is nog in 

voorbereiding.

-  ‘Woonwijken Noordwest’
De inspraak voor het ontwerpbestemmingsplan liep in het voorjaar van 2009. Het plan 

werd op 24 september 2009 vastgesteld door de gemeenteraad.

-  ‘Centrum en omgeving’
In de zomer van 2009 werden de algemene uitgangspunten voor dit gebied bekend- 

gemaakt en kon u hier uw mening over geven. In 2010 is het ontwerpbestemmingsplan 

klaar en kunt u daarop reageren.

-  ‘Vogelpark en omgeving’ 
In het najaar van 2009 werden de algemene uitgangspunten voor dit gebied gepresenteerd 

en kon u hier uw mening over geven. In 2010 is het ontwerpbestemmingsplan klaar en 

kunt u daarop reageren.

Voor het opstellen van bestemmingsplannen leggen wij conform de nieuwe Wet op de ruimte-

lijke ordening (Wro) eerst de algemene beleidsvoornemens aan u voor zodat u daarop kunt 

reageren. In deze beleidsvoornemens staat bijvoorbeeld hoeveel u maximaal mag bouwen 

op uw grond. Alle bewoners van het betreffende gebied ontvingen een brief hierover en 

daarnaast werden de belangrijkste beleidsvoornemens in HeemstedeNieuws en op de 

gemeentelijke website gepubliceerd (inclusief contactpersonen waarmee contact kon 

worden opgenomen). In de volgende fase werd het ontwerpbestemmingsplan bekend-

gemaakt. Naast de wettelijk verplichte publicaties op www.staatscourant.nl, Heemstedenieuws 

en op de website, hebben wij alle inwoners van het plangebied een brief en een folder 

gezonden. De reacties hebben tot aanpassingen geleid. Het eerste plan Woonwijken 

Noordwest bleek echter veel vragen op te roepen over de principes van het bestemmingsplan. 

De ervaringen rond de inspraak voor dit plan hebben ons geleerd bij volgende bestemmings-

plannen ook een inloopavond te organiseren, waar u uw vragen persoonlijk aan wethouder en 

ambtenaren kunt stellen. 

Eenrichtingsverkeer Burgemeester van Lennepweg
De gemeente wil éénrichtingsverkeer instellen op de Burgemeester van Lennepweg om 

zo de verkeersveiligheid rondom basisschool Icarus te verbeteren. Dit plan stuitte op veel 

weerstand van omwonenden. Hoewel uit de vele bewonersreacties bleek dat het plan 

gevoelig lag, gaven de reacties  geen nieuwe inzichten zodat het voorstel op 11 mei 2009 

ongewijzigd aan de commissie Ruimte werd voorgelegd. De commissie nam kennis van de 

ingekomen reacties en van de meningen van insprekers tijdens de vergadering. Een ruime 

meerderheid van de commissie steunde vervolgens het voorstel van het college van B&W 

niet, waarop het college besloot het voorstel in te trekken. De situatie in de Burgemeester 

van Lennepweg blijft dus ongewijzigd.

Bij de voorbereiding op de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 

2007 is de Klankbordgroep Wmo ingesteld. De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers 

van ouderen en gehandicapten in de gemeente. In 2009 heeft de klankbordgroep vijf maal met 

de wethouder Welzijn overlegd over het beleid dat valt onder de Wmo. De klankbordgroep is 

vorig jaar met name betrokken geweest bij:

-  de eerste evaluatie van de in 2008 vastgestelde beleidsnota wmo/lokaal gezondheids-

beleid 2008-2011

-  en de nieuwe aanbestedingen van de hulp bij het huishouden, de OV-taxi en de hulp-

middelen (o.a. rolstoelen en scootmobielen). 

De leden van de klankbordgroep zijn betrokken, denken actief mee en geven hun advies 

over beleidsvoorstellen, zodat we het Wmo-beleid nog beter kunnen afstemmen op de 

mensen voor wie het bedoeld is.  

Klankbordgroep jongeren
Eén keer in het half jaar overlegt de wethouder Onderwijs met de klankbordgroep jongeren. 

De klankbordgroep bestaat uit leerlingen uit groep acht, van elke basisschool in Heemstede 

komen twee afgevaardigden. De gemeente vraagt op deze manier naar de mening van de 

leerlingen over allerlei onderwerpen. De laatste bijeenkomst vond eind september plaats. 

Tijdens de vergadering ging het er serieus aan toe; gesproken werd over onder andere de 

inrichting voor het speelterrein op de huidige skatelocatie aan de C. Huijgenslaan en 

over ideeën voor het organiseren van bijvoorbeeld een autovrije dag. 

Inloop- en informatieavonden
Regelmatig organiseert de gemeente inloop- of informatieavonden, waar u vragen kunt stellen 

of uw mening kunt geven over bepaalde plannen. In 2009 werden bijeenkomsten 

georganiseerd over:

- Inloopavond Duin en Vaart – 30 maart

- Uitleg werking Synminddiscussie over Wilhelminaplein op internet – 21 april 2009

- Herinrichting César Francklaan – 17 juni inloopavond

- Informatie- & discussieavond Wilhelminaplein – 24 juni

- Inloopavond scholierenpad naar college Hageveld – 14 oktober 

Vanaf het najaar 2010 tot 2013 wordt de Herenweg in vier fasen aangepakt. Niet alleen 

wordt het wegdek opgeknapt, daarnaast gaat het vooral ook om het verbeteren van de 

inrichting van de weg. De plannen moeten nog in detail worden uitgewerkt, maar de hoofd-

lijnen brachten wij in de zomer van 2009 in de inspraak. Er komen gescheiden fi etspaden 

en voetpaden, voldoende veilige oversteekmogelijkheden, de kruispunten en verkeerslicht-

installaties worden zo ingericht dat de capaciteit en doorstroming verbeteren voor alle weg-

gebruikers (dus ook voetgangers, fi etsers en openbaar vervoer). Wat betreft de leefbaarheid 

komt er geluidsarm asfalt en is er aandacht voor bereikbaarheid en parkeergelegenheid 

van woningen en bedrijfspanden. De ingekomen reacties hebben geleid tot een aanscher-

ping van de uitgangspunten, die in november zijn vastgesteld door de gemeenteraad.
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Schoon, heel en veilig

Waardering burgerparticipatie 

Plan gladheidbestrijding

Verkiezingen gemeenteraad 

In 2009 werd het project ‘Samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid’ voltooid. In dit 

project stelden we samen met inwoners, politie, brandweer, scholen en andere organisaties 

per wijk veiligheidsplannen op en voerden we de acties uit die daaruit voortkwamen. 

Besloten is het project voort te zetten op een andere, proactieve manier, namelijk met de 

‘wijkschouw’: welke acties zijn nodig om de wijk schoon, heel en veilig te houden? We 

wachten daarbij niet af tot u zelf met uw meldingen komt. We gaan periodiek, nadat het 

regulier onderhoud en de handhavingsacties zijn gehouden, de knelpunten per wijk in-

ventariseren. En hier direct actie op ondernemen. Tijdens de schouw wordt gelet op de 

bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en 

foutparkeren. De schouw wordt van tevoren aangekondigd, zodat u eventuele knelpunten 

kunt inbrengen bij het meldpunt: wijkschouw@heemstede.nl. In mei 2010 vindt de eerste 

wijkschouw plaats in de wijken Merlenhoven/Glip. 

In het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl geven een groot aantal burgers rapportcijfers voor 

verschillende aspecten van de gemeente. Naast de dienstverlening (zie op de volgende 

pagina’s) beoordeelden de inwoners de gemeente ook op het vlak van de burgerparticipatie 

(de burger als partner). Daarbij gaat het om de vraag of de gemeente burgers in voldoende 

mate betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. U beoordeelde de burger-

participatie in Heemstede met een 6,4. In 2008 was dat nog een 5,8. Vergeleken met de 

andere 68 deelnemende gemeenten binnen het onderzoek, scoorde Heemstede het hoogste 

cijfer. Zij scoorden gemiddeld een 5,6. Hoewel uw waardering voor burgerpartici-

patie in Heemstede over de gehele linie is gestegen, is er nog voldoende ruimte is om (uw 

beleving van) de burgerparticipatie verder te verbeteren. Met name moeten wij ons meer 

inspannen om u te betrekken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen. 

Rapportcijfers voor burgerparticipatie gemeente Heemstede
(gem. = gemiddelde alle gemeenten)

Oordeel bezoeker: najaar 2008 najaar 2009
Burgers worden voldoende  6,0 6,6 (gem. 5,6)

betrokken bij totstandkoming 

van gemeentelijke plannen

 

Gemeente is geïnteresseerd  6,3 6,9 (gem. 6,1)

in mening burgers

Burgers hebben voldoende  6,1 6,6 (gem. 5,9)

inspraakmogelijkheden op 

gemeentelijke plannen

Burgers worden voldoende  5,5 6,1 (gem. 5,5)

betrokken bij uitvoering van 

gemeentelijke plannen

Burgers hebben voldoende  5,1 5,8 (gem. 5,1)

invloed op wat gemeente doet

Op 17 november stelde het college van B&W het gladheidbestrijdingsplan voor de gemeente 

Heemstede vast. In dit plan staat beschreven waar en hoe gladheid en ook sneeuw wordt 

aangepakt in de openbare ruimte van Heemstede. In het plan worden onder andere de 

wegen, fi ets- en voetpaden genoemd waar gladheid wordt bestreden. Extra aandacht is er 

voor fi etsroutes richting scholen.

De winter was ongewoon streng en met grote regelmaat moest er gestrooid worden. Daarbij 

werd volgens het plan voorrang gegeven aan doorgaande routes. Maar gezien het grote 

aantal meldingen van gladheid in woonwijken, besloot het college van B&W extra middelen 

in te zetten en in alle woonwijken zand te strooien. Daarnaast hielpen WABO-scouts bij het 

verwijderen van sneeuw om stoep en fi etspad begaanbaar te maken op plaatsen die met 

strooiwagens moeilijk bereikbaar zijn.

Een belangrijk moment waarop u meebepaalt hoe Heemstede de komende vier jaar 

bestuurd wordt, waren natuurlijk de verkiezingen voor de gemeenteraad op 3 maart 2010. 

Om u te helpen bij het maken van een keuze, ontwikkelden wij verschillende middelen:

-  We verspreidden huis aan huis een folder waarin de politieke partijen 

in Heemstede hun 

programma toe-

lichtten. 

-   Op de gemeente-

lijke website was 

een overzicht van 

alle deelnemende 

partijen met de 

kandidaten te 

vinden, en de 

verkiezings-

campagne was 

daarnaast te 

volgen via de 

sociale media 

‘LinkedIn’ en ‘Twitter’. 

-  Het Kieskompas op internet was een handig hulpmiddel: na het beantwoorden van 30 

stellingen kreeg u een overzicht van de partijen die het dichtst bij u staan. 

-  Ook organiseerden we de expositie ‘De raad kiest kunst’ waarin de kandidaat-raadsleden 

zichzelf aan u voorstelden met een eigen gekozen kunstwerk. 

-  Op maandag 1 maart, twee dagen voor de verkiezingen, vond onder leiding van debat-

goeroe Peter van der Geer het grote lijsttrekkersdebat in het raadhuis plaats. Een druk-

bezochte bijeenkomst die ruim 250 belangstellenden trok.

Na de verkiezingen werd op 11 maart de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, met: VVD: 7 

zetels, CDA: 3 zetels, PvdA: 3 zetels, GroenLinks: 2 zetels, HBB: 2 zetels, D66: 4 zetels. Het 

college van B&W werd op 25 maart beëdigd. 

In HeemstedeNieuws van 7 april 2010 stelden wij de nieuwe college- en raadsleden aan u 

voor.

Totaalrapportcijfer 
Score 2008 Score 2009 Middelgrote Kleine gemeenten Grote gemeenten

Heemstede Heemstede gemeenten tot 25.000 > 50.000

  25.000-50.000

5,8 6,4 5,6 5,6 5,6

Heemstede scoort het hoogste cijfer van 68 deelnemende gemeenten.

In 2006 heeft Heemstede ook aan het onderzoek deelgenomen, maar omdat de onderzoeks-

opzet sinds 2008 fundamenteel is gewijzigd, is een vergelijking met 2006 niet mogelijk.
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Dienstverlening

Onderzoek telefonische bereikbaarheid

Om verschillende redenen en op verschillende manieren komt u in contact met de 
gemeente. U stelt bijvoorbeeld een vraag per brief, mail of telefoon. Of u komt voor 
een van de ruim 200 gemeentelijke producten, zoals een paspoort of rijbewijs, een 
bouwvergunning of een parkeerkaart. U mag er dan op rekenen dat u vakkundig en 
vriendelijk geholpen wordt. De gemeente laat ieder jaar onderzoeken hoe u over onze 
dienstverlening denkt. Zodat we ons daar waar nodig kunnen verbeteren.

Heemstede de beste in dienstverlening in 2008 en 
2009
Zowel in 2008 als in 2009 scoorde Heemstede het hoogste cijfer voor dienstverlening 
binnen het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. De laatste keer vond dit onderzoek in 
het najaar van 2009 plaats; de resultaten werden vorige maand bekend. Heemstede 
scoort het hoogst van de 68 gemeenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen. 

De waardering van de burgers voor de dienstverlening in Heemstede is in de loop der jaren 

duidelijk toegenomen. Sinds 2008 voert de gemeente onder het motto ‘Denken als de klant’ 

een bewust beleid om de dienstverlening verder te verbeteren. 

Veel contacten met u verlopen telefonisch. 

Daarom is het belangrijk dat u de gemeente 

telefonisch goed kunt bereiken. De gemeente 

heeft om die reden in het najaar van 2009 

een eerste onderzoek naar de telefonische 

bereikbaarheid laten uitvoeren: een ‘0-meting’. 

Het landelijke dienstverlenings-

programma Antwoord© stelt als 

eis dat een minimale score van 7 

wordt behaald. De gemeente 

Heemstede streeft echter naar 

een score van 8. In de 0-meting 

scoorden we niet hoger dan een 

5,3. Een duidelijk signaal dat de 

telefonische bereikbaarheid moet 

verbeteren. Op basis van de 

uitkomsten van het onderzoek 

zijn gerichte verbeteracties 

ingezet. Naast technische aanpassingen zijn 

met medewerkers afspraken gemaakt over 

het juist doorschakelen bij afwezigheid en 

het maken van terugbelnotities. De effecten 

van deze verbeteracties moesten blijken uit 

het vervolgonderzoek, dat begin 2010 plaats-

vond: de ‘1-meting’. Hierbij was de score een 

7,3. Een fl inke verbetering, maar nog niet op 

het niveau (8,0) dat de gemeente zich ten 

doel stelt. We zullen nieuwe acties onder-

nemen om dit verder te verbeteren, met de 

nadruk op het consequent terugbellen door 

medewerkers op terugbelnotities. Om de 

vinger aan de pols te blijven houden gaan we 

bovendien de telefonische bereikbaarheid 

iedere twee jaar meten.

Meer informatie op website
Kijk voor meer informatie over dit burger-

jaarverslag op de gemeentelijke website 

www.heemstede.nl.

Waarstaatjegemeente.nl
Het onderzoek ‘Waarstaatjegemeente.nl’ is een landelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd 

door het Pon, Deloitte en BMC. Binnen dit onderzoek geven burgers rapportcijfers voor 

verschillende aspecten van de gemeente. Hiervoor zijn in het najaar van 2009 ruim 1.600 

enquêtes per post verstuurd aan een representatieve steekproef van burgers in Heemstede 

en verspreid onder de bezoekers van de publieksafdelingen.

In totaal hebben 68 gemeenten in 2009 deelgenomen aan het onderzoek. 

Wij zijn trots dat wij voor alle onderzochte aspecten het hoogste cijfer van de deelnemende 

gemeenten hebben behaald. Het volledige onderzoeksrapport kunt u downloaden via de 

gemeentelijke website www.heemstede.nl.

Rapportcijfers voor dienstverlening 
gemeente Heemstede
(gem. = gemiddelde alle gemeenten)

Oordeel bezoeker: 2006 najaar 2008 najaar 2009
- openingstijden 6,1 8,2 8,1 (gem. 7,1)

- wachttijd loket 6,8 7,9 8,3 (gem. 7,9)

- doorlooptijd 7,8 8,2 8,3 (gem. 7,9)

- klantvriendelijkheid 8,2 8,7 8,6 (gem. 8,3)

- deskundigheid personeel 8,1 8,6 8,5 (gem. 8,2)

- verzorgdheid medewerker 8,1 8,5 8,5 (gem. 8,2)

- inleving medewerker 7,6 8,6 8,3 (gem. 8,0)

- prijs dienstverlening 5,9 6,0 6,4 (gem. 6,0

Oordeel bezoeker gemeentehuis
- bereikbaarheid 8,1 8,5 8,6 (gem. 7,9)

- parkeergelegenheid 6,9 7,9 8,1 (gem. 7,1)

- overzichtelijkheid 7,7 8,1 8,5 (gem. 7,7)

- bewegwijzering 7,3 7,6 8,1 (gem. 7,4)

- wachtruimte 7,4 8,1 8,3 (gem. 7,7)

- privacy 6,6 7,7 8,0 (gem. 7,0)

- duidelijkheid informatie  7,3 7,6 (gem. 7,0)

- toegankelijkheid informatie  7,4 7,8 (gem. 7,2)

-  gemeentelijke informatie  7,3 7,7 (gem. 7,3)

via kranten  

- informatie via website  7,4 7,6 (gem. 7,0)

Totaalrapportcijfer
Score 2006 Score 2008 Score 2009 Middelgrote Kleine gemeenten Grote gemeenten

Heemstede Heemstede Heemstede gemeenten tot 25.000 > 50.000

7,1 7,8 8,1  7,5 7,6  7,4

Heemstede scoort het hoogste cijfer van 68 deelnemende gemeenten.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag

van 09.00 tot 13.00 uur.
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Handhaving Algemene plaatselijke 
verordening in gebied ’t Sorgbosch
Vanaf 15 april 2010 vinden binnen het gebied ’t Sorghbosch (Kennemeroord, Het Overbos 

en Kennemerduin) controles plaats op grond van de regelgeving van de Algemene plaatse-

lijke Verordening (APV). De eigenaren van het gebied zijn dit met de gemeente overeen-

gekomen. 

Het bosgebied tussen Herenweg, Koediefslaan, Burgemeester van Lennepweg en Oude 

Posthuisstraat is particulier terrein met een openbaar karakter. Veel omwonenden hebben 

inmiddels de weg naar dit bos ontdekt. De toename van het gebruik van het bos heeft helaas 

geleid tot ongewenste situaties. Overlast van zwerfafval, hondenpoep en gemotoriseerd ver-

keer waren voor de eigenaren aanleiding de gemeente te vragen om handhaving op grond van 

de APV op hun terrein. Het college van burgemeester en wethouders is hiermee akkoord gegaan. U 

kunt dan ook de gemeentelijke opsporingsambtenaren (GOA’s) tegenkomen in het gebied.

Informatie over het gebruik van ‘t Sorghbosch vindt u op speciale infor-matieborden bij de 

ingangen Kennemerduin, Herenweg (tegenover Berkenrode) en Burgemeester van Lennepweg.

Uitvaartcentrum 
begraafplaats Herfstlaan 3
De gemeente Heemstede heeft het voor-

nemen een intentieovereenkomst aan te 

gaan met uitvaartcentrum Dunweg BV uit 

Hoofddorp. De gemeente gaat deze overeen-

komst aan om te onderzoeken of een uit-

vaartcentrum in Heemstede haalbaar is. De 

overeenkomst beschrijft als mogelijke locatie 

de begraafplaats. Benadrukt wordt dat nog 

geen defi nitief standpunt is ingenomen. 

Uitvaartcentrum
Een uitvaartcentrum is een voorziening 

waar een overledene naartoe wordt 

gebracht, verzorgd, opgebaard en kan 

worden bezocht. Hier kan eveneens een 

uitvaartplechtigheid en condoleance 

worden gehouden. Dit wordt een belang-

rijke voorziening die op dit moment in de 

Heemstede ontbreekt. 

Globale verkenning locatie
Er is nagegaan of er in de gemeente 

Heemstede een geschikte locatie aan-

wezig is voor een uitvaartcentrum. De 

begraafplaats aan de Herfstlaan is een 

mogelijkheid. Naast de aanwezige aula 

wordt met een uitvaartcentrum een 

complete voorziening geboden. Op de 

begraafplaats is een woning (Herfstlaan 1) 

aanwezig met een bijbehorende grote tuin. 

De woning met tuin zijn eigendom van de 

gemeente. Alhoewel er nog veel moet 

worden onderzocht, wordt dit deel van de 

gemeentelijke begraafplaats aan de 

Herfstlaan een geschikte locatie geacht. 

Onderzoek haalbaarheid
Uitvaartcentrum Dunweg BV uit Hoofddorp 

heeft interesse in het exploiteren van een 

uitvaartcentrum op de begraafplaats. Om 

afspraken vast te leggen, wil de gemeente 

een intentieovereenkomst aangaan. Doel 

van de intentieovereenkomst is het onder-

zoeken van de haalbaarheid om een uit-

vaartcentrum te vestigen op de begraaf-

plaats door het bedrijf Dunweg. 

 

Raadscommissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte behandelt dit 

onderwerp in haar vergadering van 10 mei 

2010 (aanvang 20.00 uur). Voordat de 

intentieovereenkomst getekend kan worden, 

spreekt deze commissie zich hierover uit.

Inspraak
De commissie vindt de inbreng van burgers 

belangrijk. Er bestaat daarom de gelegenheid 

het woord te voeren over dit onderwerp. Als u 

het woord wil voeren krijgt u spreektijd waarna 

discussie met de commissie mogelijk is. Het 

moment van inspreken, de tijdsduur en de 

mogelijkheid van discussie worden bepaald 

door de voorzitter. Wilt u zich aanmelden om in 

te spreken? Dit kan dagelijks bij de raadsgriffie 

via e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl of 

telefonisch via 548 56 46. Voor aanvang van 

de vergadering ter plekke aanmelden is ook 

mogelijk.

Meer informatie
Het besluit van ons college dat in de commissie 

Ruimte wordt behandeld, kunt u via de 

vergaderkalender vinden op het raads-

informatiesysteem op onze website 

www.heemstede.nl ->  Bestuurlijke 

informatie(ris)  -> Zoeken via vergadering   -> 

College van B&W 13 april 2010. Als u vragen of 

opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen 

met de heer G.A.M. Klaassen van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid tel. (023) 548 57 65.

Werk aan de weg   
Heemsteedse Dreef, parallelweg tussen Van den Eijndekade 
en Havenstraat
Tot eind april 2010 is de parallelweg langs de Heemsteedse Dreef, tussen Van den 

Eijndekade en Havenstraat, afgesloten voor alle verkeer wegens de aanleg van een bus-

halte. Op de Heemsteedse Dreef kunnen fi etsers hinder ondervinden van werkverkeer.

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van de Zwaaihavenbrug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de 

Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en 

fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. 

Brabantlaan, tussen Gelderlandlaan en Utrechtlaan
Tot half mei 2010 worden in de Brabantlaan, in het gedeelte tussen Gelderlandlaan en 

Utrechtlaan de bestrating en riolering vervangen. Ook wordt drainage aangelegd en worden 

laanbomen vervangen of verplant. De afsluiting van het werkgebied wordt met borden aan-

gegeven.

Fietspad Leidsevaartweg, tussen Amstellaan en grens Bennebroek
Tot medio mei 2010 worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het fi etspad langs de 

Leidsevaartweg tussen Amstellaan en Bennebroek. Om overlast tot een minimum te 

beperken wordt steeds een klein gedeelte aangepakt. Fietsers kunnen hinder ondervinden 

van het werk en worden indien nodig via de rijbaan omgeleid.

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse 
Dreef
Tot medio juni 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de 

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. Autoverkeer vanaf de 

Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne Ziekenhuis wordt omge-

leid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk kan via één rijbaan in 

de richting de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de algemene veiligheid geldt 

binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Voor fi etsverkeer zijn 

omleidingsroutes aangegeven. 

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot aan de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

-  Vanaf 21 april 2010 wordt het gedeelte vanaf de Cloosterlaan tot de Hendrik 

Peeperkornstraat afgesloten voor autoverkeer (werkfase 7). Voetgangers (met de fi ets aan 

de hand) kunnen (waar nodig over loopschotten) langs het werkgebied.

-  Er geldt éénrichtingsverkeer in de Cloosterlaan in het gedeelte tussen de Binnenweg en 

Spaarnzichtlaan en in de Julianalaan. De Cloosterlaan is ter hoogte van de Binnenweg 

afgesloten. Zodra de Cloosterlaan weer beschikbaar is voor verkeer, wordt het doorgaand 

verkeer via de Cloosterlaan en Landzichtlaan naar de Spaarnzichtlaan geleid. In de 

Spaarnzichtlaan geldt dan tijdelijk eenrichtingsverkeer. Het doorgaand verkeer vanuit het 

noorden wordt via de Oosterlaan en Spaarnzichtlaan naar de Heemsteedse Dreef geleid 

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Gratis het laatste nieuws 
over Heemstede per 

e-mail?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen Agenda
Aanvragen bouwvergunning
2010.072 het wijzigen van de pui  - Kerklaan 27

2010.073 het inpandig wijzigen van een woonhuis  - Glipperweg 40

2010.074 het uitbreiden van een woonhuis  - César Francklaan 19

2010.075 het uitbreiden van een woonhuis  - Molenlaan 12

Aanvraag sloopvergunning
2010.909  het verwijderen van asbest - Bartoklaan 2-106

2010.910  het gedeeltelijk slopen van zorgcentrum - Glipperdreef 209

 Bosbeek

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22 april 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 16 april 2010)
2010.052 het plaatsen van een dakkapel  - Laan van Bloemenhove 9

 op het achtergeveldakvlak

2010.059 het uitbreiden van een woonhuis  - Hunzelaan 11

2010.063 het vergroten van een dakkapel op - Haringvlietplantsoen 14

 het voorgeveldakvlak

2010.140 het uitbreiden van een woonhuis  - Zandvoorter Allee 3

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 16 april 2010)
2009.241 het bouwen van een woonhuis - Willem Klooslaan 20

2010.032 het plaatsen van een dakopbouw - Lombokstraat 31

2010.042 het uitbreiden van de 1e verdieping - Javalaan 13

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  22 april 2010 op maandag tot en met 

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

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

bezwaar maken. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 16 april 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.024 het uitbreiden van een woonhuis  - Jacob van Ruisdaellaan 21

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 22 april 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

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

bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 3 juni 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.025 het uitbreiden van een garage - Anna Blamanlaan 11

2010.048 het uitbreiden van een woonhuis - Franz Schubertlaan 28

2010.071 het uitbreiden van een woonhuis - Oudemanslaan 1

De verzoeken liggen vanaf  22 april  2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 

hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord 

te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. 

De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 29 april a.s. om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 29 april 2010 

- Benoeming, onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden

- Benoemingen in commissies

- Vragenuur

- Milieujaarverslag 2009 - bespreekpunt

- Delegatie projectbesluit bouwplan Voorweg 67 - hamerpunt

- Verordening naamgeving en nummering (adressen) - hamerpunt

- Vaststelling Telecommunicatieverordening gemeente Heemstede 2010 - hamerpunt

- Verordening Wet inburgering - hamerpunt

- Instellen programmaraad o.g.v. de Mediawet - hamerpunt

- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 

ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de 

raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Aanwijzingsbesluit 
belastingdeurwaarders Heemstede 2010

Aanwijzingsbesluit APV

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede hebben in hun vergadering van 

13 april 2010 het Aanwijsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede 2010 vastgesteld. Het 

besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 14 december 2009 (personen 

genoemd bij punt 4) en 1 januari 2010 (personen genoemd bij punt 3). 

Meer informatie

Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid, telefoon (023) 512 60 21. Het aanwijsbesluit kunt u inzien in het raadhuis 

van de gemeente Heemstede aan het Raadhuisplein 1 of bij Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid aan de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. Bij de gemeente Heemstede 

kunnen afschriften van het aanwijsbesluit tegen betaling van leges worden aangevraagd.

Bij besluit van 13 april 2010 heeft het 

college van burgemeester en wethouders 

het Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke 

verordening vastgesteld. Een van de 

wijzigingen ziet op het aanwijzen van de 

Blekersvaartweg en de Binnendoor als ver-

boden plaats om op te treden voor straat-

artiesten. Verder is het artikel over de 

verspreiding van gedrukte of geschreven 

stukken aangepast. 

Eveneens bij besluit van 13 april 2010 is het 

Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke 

verordening, zoals vastgesteld door het 

college op 16 februari 2010, ingetrokken.

Het Aanwijzingsbesluit treedt met ingang 

van 22 april 2010 in werking. Het 

Aanwijzingsbesluit ligt gedurende 12 weken 

ter inzage op het gemeentehuis. Het is ook 

digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl 

onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Gevaar of schade op 
straat doorgeven?

www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangege-
ven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw 
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 
zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Afsluiting Herenweg in verband met Bloemencorso

Vaartuigen in Zandvaart ter 
hoogte van de Esdoornkade

Zaterdag 24 april a.s. vindt het jaarlijkse Bloemencorso plaats. Vanaf ongeveer 19.30 tot

20.30 uur rijdt het Bloemencorso over de Herenweg vanuit Bennebroek naar Haarlem. De

Herenweg zal daarom voor alle verkeer worden afgesloten. Op zaterdag houdt het tank-

station aan de Herenweg 47 weer een actie vanwege het 10-jarig bestaan. Vanaf ca. 18.00

uur zal het tankstation echter niet bereikbaar zijn. Het benzinestation zal de actie eerder

beëindigen. Op de toegangswegen zullen tijdig verkeersregelaars aanwezig zijn om het

verkeer om te leiden. Als u van de actie van het benzinestation gebruik wilt maken wordt u

dringend verzocht de tijd van het passeren van het Bloemencorso te mijden.

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van de gemeente Heemstede hebben gecon-

stateerd dat in de Zandvaart de volgende vaartuigen liggen:

- een motorsloep, ter hoogte van Esdoornkade 12,

- een platbodem, ter hoogte van Esdoornkade 13.

Zij liggen aan grond die in eigendom is van de gemeente.

Op grond van artikel 3 aanhef en onder b van de Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren is het verboden met deze vaartuigen op deze plaats een ligplaats 

in te nemen of te hebben.

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen wordt verzocht uiterlijk 2 mei 2010 hun 

vaartuig buiten Heemstede te brengen. Indien de eigenaar geen gehoor geeft aan dit ver-

zoek, dan zullen burgemeester en wethouders overwegen bestuursdwang toe te passen en 

de vaartuigen te laten verwijderen. De vaartuigen worden dan voor een periode van 

13 weken opgeslagen. De eigenaar kan zijn vaartuig binnen deze periode terug ontvangen 

na betaling van de kosten die zijn gemoeid met de uitoefening van de bestuursdwang. 

Indien het vaartuig niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode dan zullen 

burgemeester en wethouders overwegen om het vaartuig openbaar te verkopen dan wel te 

laten vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

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

Evenementen

Spaarne Lenterace
Op 12 april 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 

'Het Spaarne' voor het houden van de Spaarne Lenterace op zondag 30 mei 2010.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het Marisplein tussen 

de Tooropkade en de J.H. Weissenbruchweg (aan de zijde van Het Spaarne) op 30 mei 2010 

van 08.00 tot 18.00 uur af te sluiten voor autoverkeer.

 

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

Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Brocantemarkt Jan van Goyenstraat
Op 12 april 2010 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5:23 van de Algemene 

plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging Jan van 

Goyen voor het houden van een brocantemarkt in de Jan van Goyenstraat op zondag 29 

augustus 2010 van 11.00 tot 16.00 uur.

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weggedeelte van 

de Jan van Goyenstraat tussen het J.M. Molenaerplein en het Van Ostadeplein op 29 augustus 

2010 van 08.30 tot 17.00 uur af te sluiten voor autoverkeer. 

In verband met het bovenstaande is door het college van burgemeester en wethouders, op 

grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 29 augustus 

2010 aan te wijzen als dag waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 'Winkelcentrum 

Jan van Goyenstraat' open mogen zijn.

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

Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Gezonken vaartuigen gemeentelijke haven en 
Crayenestervaart

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat de volgende vaartuigen zijn gezonken:

-  een speedboot met blauw dekzeil, liggende in de gemeentelijke haven aan de zijde van de 

Industrieweg ter hoogte van nummer 10,

-  een roeiboot met oranjekleurige bovenzijde, liggende in de Crayenestervaart aan de 

Jacob van Ruysdaellaan ter hoogte van nummer 36.

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren 

is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk 

na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en wethouders 

of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of 

eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door burgemeester en 

wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is 

verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaren van deze vaartuigen krijgen tot en met 2 mei 2010 de gelegenheid om te 

zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend is dan wel hem te verwijderen. Indien de 

vaartuigen binnen deze termijn niet volledig drijvende zijn dan wel zijn verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders de vaartuigen door middel van bestuursdwang laten ver-

wijderen. De vaartuigen worden dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen 

betaling van de kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terugkrijgen.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoon (023) 54 85 630.Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl


