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Zonnende hertjes
en nestelende ooievaar
Heemstede – Maandag was
het nog aardig weer. Een koude
wind maar wel zonnestralen die
verwarmend werkten op de huid.
Op de vacht, in het geval van de
hertjes op de foto. Het groepje
lag prinsheerlijk te genieten in

de weide bij de Kinderboerderij.
Even verderop schikte een ooievaar (het blijft een bijzonder gezicht) het nest hoog boven die
zelfde weide net voor het Groenendaalse bos. Het is lente! Nu
de temperaturen nog omhoog…

K OZIJNE N

Kunststof kozijnen
www.kumarokozijnen.nl
Tel. 0255-512109

Niet iedereen tevreden
met nieuwe Binnenweg
Heemstede - Het college beloofde de gemeenteraad om één
jaar na de renovatie van de Binnenweg de situatie te evalueren.
Opvallend, het bureau dat indertijd een groot aandeel had in de
renovatie, mocht nu zelf ook de
conclusies trekken. Heel weinig
op- en aanmerkingen kwamen
er vanuit de klankbordgroep. In
deze groep zijn winkeliers, bewoners, de historische vereniging, de fietsersbond en de ouderenbond verenigd. Het college
is dan ook zeer gelukkig met de
uitkomst van de evaluatie.
Een groeiende groep winkeliers blijkt echter zeer ontevreden met het ingestelde eenrichtingsverkeer. Vooral de speciaalzaken voelen de gevolgen
van de afnemende publieke belangstelling. De winkeliers, ge-

confronteerd met een afnemende omzet, wijten dit aan de verminderde bereikbaarheid. Uit
het rapport blijkt dat in een aantal gevallen het winkelende publiek met de auto 5 minuten langer onderweg is. Vooral de bewoners vanuit het noorden van
Heemstede, Haarlem Zuid en inwoners van Aerdenhout en omgeving ervaren dit als hinderlijk.
De verhoogde parkeertarieven
werken ook al niet echt mee.
Internet
Gelijktijdig zien de winkeliers in
andere winkelcentra in Heemstede de klandizie juist toenemen. De trek naar Haarlem
Schalwijk, Haarlem centrum en
Hoofddorp blijkt ook toe te nemen. In het rapport wijst de onderzoeker op het feit dat steeds
meer mensen de niet-dagelijkse

boodschappen via internet doen
en dat daardoor de winkels rond
de 8% aan omzet mislopen. Het
heeft volgens de uitkomsten van
het onderzoek dan ook niets te
maken met het eenrichtingsverkeer. Het valt de winkeliers
op, dat er opvallend veel parkeerplaatsen in het noordelijk
deel leeg zijn, ook op momenten dat er topdrukte zou moeten zijn in dat winkelgebied. In
Haarlem blijkt volgens de onderzoekers de winkeliers qua omzet juist wel te zijn gegroeid. Het
centrum van Hoofddorp is weer
sterk op het gebied van bereikbaarheid, parkeren en compleetheid van het winkelaanbod.
Winkeliers
koop met
resultaten,
wel weten

lopen niet snel te
hun teleurstellende
maar laten anoniem
dat zij nu veel meer

moeite moeten doen om het verminderde aantal bezoekers toch
met een volle tas de winkel te laten verlaten.
Veiligheid
De aantrekkelijkheid van de Binnenweg staat of valt met een
gevarieerd winkelaanbod. Niemand zit te wachten op nog
meer leegstand. Ongetwijfeld
zullen externe factoren een rol
spelen zoals aankopen via het
internet, financiele crisis en
mensen die hun baan verliezen.
Dat neemt niet weg dat de gemeente er alles aan wilde doen
en voorwaarden wilde scheppen, zodat de Binnenweg kon
floreren.
Het ziet er nu naar uit dat
de herinrichting niet heeft bijgedragen aan een van de doelstelling: de aantrekkingskracht
van de Binnenweg te vergroten.
Op het punt van veiligheid stelt

**

men vraagtekens of het fietsen
op de Binnenweg veiliger is geworden. Dagelijks botsen de auto’s, die te gast zijn op de Binnenweg, met de fietsers. De oude situatie was ook niet ideaal
maar veel verbetering is er op
het punt van de veiligheid niet
bereikt. Er zijn nog onvoldoende cijfers beschikbaar om dit te
kunnen staven, maar in de beleving, van vooral de fietsers, is
het opletten geblazen.
De evaluatie zou in de commissievergadering van 12 april worden besproken. De winkeliersvereniging vond dat zij onvoldoende tijd had het stuk te beoordelen en vroeg het college
de behandeling met een maand
te willen uitstellen. Het college heeft hieraan gehoor gegeven, zodat het onderwerp nu in
de maand mei opnieuw op de
agenda komt.
Eric van Westerloo

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 & 5.
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Nieuwe HeerlijkHeden is uit
Heemstede - Zojuist is nummer
152 van HeerlijkHeden verschenen, het full colour kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
(HVHB).Het nummer opent met
een aantal schitterende afdrukken van glasnegatieven, foto’s
gemaakt in de periode 19281934, toen Heemstede een snelgroeiende gemeente was waar
de ene na de andere woning uit
de grond werd gestampt. Wat
werd er gebouwd en vooral: wat
is er verdwenen? Maar ook: hoe
was het om in dat Heemstede
te wonen? Dat vertelt mevrouw
Krijgsman-Woelders, die in de
jaren dertig en veertig opgroeide in de Landzichtlaan.
2012 is het jaar van de buitenplaatsen en daarom bevat dit
nummer een artikel over een onbekende Bennebroekse buitenplaats, die van Levina de Clerq.
We kennen de Sint Bavokerk aan
de Herenweg. Maar wist u dat
aan de andere kant van de straat
ooit de ‘oude’ Sint Bavokerk

stond? Op het Wilhelminaplein is
het Wapen van Heemstede gevestigd. Eerst schoutenhuis, later café en restaurant (Van Aelen) en uiteindelijk de Pandahof.
Wat heeft dit rijksmonument allemaal meegemaakt? Het staat
nu troosteloos leeg te verkommeren, maar verdient een nieuwe bestemming.
Dit en nog veel meer vindt u terug in de nieuwe HeerlijkHeden.
HeerlijkHeden 152 (full colour,
A-4 formaat, 56 pagina’s) is zo
lang de voorraad strekt voor
slechts 4,95 euro te koop via
www.hv-hb.nl of bij Boekhandel Blokker, De Pijp en Boekhandel Van Ostade in Heemstede en
bij Bruna in Heemstede en Bennebroek. Wees er snel bij, want
de nummers 150 en 151 waren zo uitverkocht. U kunt ook
via www.hv-hb.nl abonnee worden. U bent dan tevens lid van
de HVHB, steunt de activiteiten
van de HVHB op het gebied van
karakterbehoud en kunt deelnemen aan lezingen en excursies.

4 november 1929. Vanaf de
Kerklaan kijken we in de richting van wat nu bloemenzaak
De Bloemenhof aan de Raadhuisstraat is. In 1929 stond op
de gevel ‘Tabak, sigaren, sigaretten’. Links op hoek van de
Binnenweg is nu restaurant Bij
Bomans gevestigd. Op de foto
staan drie bruggen, maar alleen
de IJzeren brug is er nog. Achter de huizen aan de Raadhuisstraat (rechts) liep tot de demping in 1967 een zijtak van de
Zandvaart richting het raadhuis. Daarom ligt vlak voor de
IJzeren brug de Boogbrug of
ook wel Witte Brug. Rechts van
de brug staat een eik die zou
worden omgehakt. Het houten
witte bruggetje verdween bij de
nieuwe inrichting.
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Heemstede - Deze week een foto van
de Blokkendoos (ook wel Stofzuiger
genaamd,vanwege het geluid dat deze trein
maakt) C-9002 tijdens een testrit op woensdag 4 april van Haarlem naar Leiden en terug. De foto is gemaakt door de heer Van
Meurs, een van de mensen van NedTrain
Haarlem die deze oude beeldbepalende
trein in goede conditie houden. Hun website www.mc9002.eu vertelt vrijwel alles over
deze trein die veel te zien is op oude foto’s
van het eerste station Heemstede-Aerdenhout. Blokkendozen gingen rijden in april
1927 toen de electrificatie hier in dienst
kwam en het eerste station en de Blokkendozen werden samen gezien (in actieve dienst) per 7 oktober 1928 toen het eerste station Heemstede-Aerdenhout opende.
Ook het Spoorwegmuseum heeft een Blokkendoos in haar bezit, die is in revisie, zie
hun website voor aanvullende details.
Blokkendozen hebben hier in Heemstede
gereden tussen 1927 en ongeveer de Tweede Wereldoorlog, langzaamaan zijn ze vervangen door ander materieel genaamd

stroomlijnmaterieel zoals Muizenneuzen en
Hondekoppen. Treinen krijgen veelal dierennamen toebedeeld of een andere benaming,
Blokkendoos is onder andere zo genoemd
vanwege het hoekige uiterlijk en het makkelijk koppelen van rijtuigen. Tevens het vermelden waard is dat ze in Haarlem (Beijnes)
destijds zijn gemaakt en vanaf begin twintiger jaren zijn ingezet als het nieuwe materieel voor de geelectrificeerde spoorlijn
Amsterdam-Rotterdam Delftsche Poort (via
Haarlem).
Zo af en toe rijdt de Blokkendoos op de foto
een testrit tussen Haarlem en Leiden en op
website staat de agenda. Dit station uit 1958
heeft dus nauwelijks of nooit Blokkendozen
in de dienstregeling gehad, wel het eerste
station Heemstede-Aerdenhout. Meer foto’s van die Blokkendoosrit 4 April op de genoemde website. Museumtreinen kan men
misschien ook verwachten tijdens de Spoorwensdagen in de derde week van mei. Vragen over deze rubriek? Stuur een e-mail
naar info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

Heemstede
in de Tweede
Wereldoorlog

Heemstede - In deze tijd van
het jaar staan velen weer stil bij
de periode 1940-1945. Stichting
Welzijn Ouderen heeft Hans Krol
gevraagd een presentatie te verzorgen op de themabijeenkomst
van 25 april a.s. Hans Krol van
de Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek zal, ondersteund
door beeldmateriaal, vertellen
over gebeurtenissen in Heemstede gedurende de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze wordt
het eerste exemplaar van het
boekje met verhalen van ouderen over hun jeugd in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd.
De bijeenkomst is op woensdag
25 april van 14.00 tot 16.00 uur in
de Burgerzaal van het raadhuis
van Heemstede. Kaarten zijn á
2,50 euro (incl. koffie/thee) te
koop bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 of
bij De Pauwehof, Achterweg 19
of bij Casca, Herenweg 96.

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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-mailadres. 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 toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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SLAGERIJ SJAAK VD WERFF

Gewoon goed !

Tel: 023-5294363 Fax: 023-5474300

Rib Eye

Het adres voor verantwoord lekker vlees !

9.99
500 gram
Ribkarbonade
4.49
500 gram
Speklapjes
3.49
500 gram
Lekkere vleeswaren; vers voor u gesneden
Lever met spek
(gelardeerde lever)

100 gram

Katenspek

100 gram

Gebraden Rollade

100 gram

1.09
1.19
1.09

Heel Kilo Gehakt
woens- Half
om Half of rund
dag

donderdag

5.98

3 Malse Biefstukjes
Runder
Kogel

vrijdag

Chinees Buffet
Warm vanaf 17.00 uur

zaterdag

Carpaccio Filet
100 gram

5.00
6.50

10.98
per kilo

1.39

Zoek de verschillen

en houdt het oog op geplande acties.
Als een vrouw deze functie bekleedt dan heet ze secretaresse en vaak ook nog
echtgenote. Zij houdt de vinger aan de pols bij het samenstellen van de
boodschappenlijst en zo nodig steekt ze een waarschuwende vinger op.
Daarom verdient ze een eigen ‘Secretaressedag’.

Foto: Johan Stuart.

Een secretarisnog
of griffier ‘vorst’-elijk
of kanselier of scriba is de notulant
van een groep.
toch
bezoek
In de praktijk bereidt hij ook een bespreking voor

Gebaggerde en in de zon gezette Zochervijver op de Overplaats.

Lezingavond over buitenplaatsen
in Zuid-Kennemerland

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Heemstede - Buitenplaatsen
staan volop in de belangstelling,
zeker in het Buitenplaatsenjaar
2012. Het beheer van buitenplaatsen leidt vaak tot discussies. Zijn het natuurgebieden of
is de cultuurhistorie het belangrijkst? De uitvoering van werkzaamheden op de Overplaats
en in het Bennebroekbos riepen
nogal wat reacties op. Waarom
worden er bomen gekapt en met
welk doel? Op donderdagavond
19 april is er volop gelegenheid
om ‘te bomen’ over buitenplaatsen. Belangstellenden zijn van
harte welkom.
Landschap Noord Holland organiseert deze avond samen
met Stichting Bescherming
Erf‘vorst’-elijk
bezoek

Zoek de verschillen

toch nog

goed Zuid-Kennemerland. Sprekers zijn: René Dessing, voorzitter van de stichting Historische
Buitenplaatsen en Ingwer Bos
van Landschap Noord-Holland.
Na de pauze laat Martin Bunnik beelden zien van het Bennebroekbos. De avond wordt geleid door Jan Kuiper, directeur
van Landschap Noord-Holland.
Na de lezingen is er gelegenheid
tot het stellen van vragen.
De avond start om 20.00 uur,
maar om 19.30 uur staat de koffie klaar.
Rond 22.00 uur sluit de avond.
Locatie is de Oranjerie van de
Hartekamp, Herenweg 5 te
Heemstede.
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7 gangen bij 7-jarige Cozy
Heemstede – Zeven jaar geleden opende Bob Divendal zijn
restaurant Cozy aan het Wipperplein in Heemstede. De gedreven chef-kok die het vak onder
meer leerde bij de Componist in
Haarlem en L´Europe in Amsterdam had een duidelijk plan voor
ogen: het moest een eetgelegenheid worden met een ambachtelijke keuken. Nog steeds
maakt hij alles zelf, van het brood
bij binnenkomst tot en met het
koekje bij de koffie. Niet dat hij
stilgezeten heeft tijdens de afgelopen jaren. De meest in het oog
springende verandering is het
eigentijdse interieur. Daarvoor
huurde Divendal een gespecialiseerde designer in. “Ieder zijn
vak”, zegt hij nu. “Ik begon met
mijn eigen ideeën destijds. Maar
ik ben goed in koken en inrichten
laat ik liever aan de experts over.”
Zo waren er meer aanpassingen.
“Ik heb geprobeerd een bistrogedeelte op te starten op de bovenetage. De opzet was er de originele bistrogerechten te serveren
als een garnalencocktail en meloen met Ardenner ham. Maar
de mensen verwachtten uiteindelijk dezelfde keuken als beneden. En dat was nou juist niet de
bedoeling.” Inmiddels is de bovenetage ingericht in dezelfde stijl
als het restaurant en biedt een
aparte ruimte aan groepen tot 30
mensen. `Ik wil mijn gasten een
ongedwongen avondje uit bezorgen. De een gaat naar een
concert, de ander gaat lekker uit
eten. Daar moet je alle tijd voor
krijgen om van te genieten en

dat biedt ik ze ook. Daarbij hoort
ook een glutenvrij menu. En als
een kindje liever een kroketje
wil, hebben we dat ook in huis. ”
Wat is er nog meer veranderd in
de afgelopen zeven jaar, volgens
de chef? “We zijn allemaal wat
meer culinair geworden door de
vele kookprogramma´s op de televisie. Bovendien reizen Nederlanders naar alle uithoeken van
de wereld en nemen nieuwe recepten mee. De trend van 7 tot
10 gangen en verrassingsmenu´s
is daaruit voortgekomen. Veel
verschillende smaken in kleinere porties. Ook de bezorgservice
was een nieuw concept en bleek
enorm aan te slaan bij de klanten. Zes dagen per week brengen wij gerechten thuis, waaronder spare ribs, kipsate, maaltijdsalades, biefstuk en gamba’s.” Met het eigentijdse interieur waarin weer veel hout en
bruine tinten verwerkt zijn, is
het plaatje rond, volgens hem.
“Dat zeggen mijn klanten ook
tegen mij: het verhaal klopt,
want het is nu echt cosy, wat
staat voor sfeer en gezelligheid.”
Het 7-jarig jubileum van restaurant Cozy wordt gevierd met een
speciaal samengesteld 7-gangen menu. Daarin zijn alle favoriete gerechten van het restaurant verwerkt, zoals in katenspek gebakken tonijn en soto ayam met gamba´s. Het menu wordt nog de hele maand
april geserveerd voor 32,50 euro.
Voor het volledige menu, zie
www.cozyrestaurant.nl.
Mirjam Goossens

INGEZONDEN

Bibliotheek naar de
Binnenweg
Enige weken geleden meldde Willem Meuwese als bestuurder van
het CDA Heemstede in een ingezonden brief zijn idee om de bibliotheek te verplaatsen naar de Binnenweg. Een en ander in combinatie met een Lees-Café en een StudieZolder. Dit idee is niet toevallig rond die tijd gelanceerd, immers de bibliotheek zal vroeg of
laat met onderhoud of een verhuizing te maken krijgen en er is recent geopperd dat de bibliotheek naar het nieuw aan te leggen
Havengebied zou kunnen verhuizen.

Scholieren, Klijn Orkest
en een ijsje van Van Dam
Heemstede - Echte vogeltjes
op het Dorpsplein aan de Raadhuisstraat werden er even stil
van, wat een getwitter tussen de
scholieren die vrijdagmiddag bij
chocolaterie Van Dam een ijsje wilden eten. De helft van de
scholieren at een ijsje, de andere
helft stond nog in de rij, sommigen nog steeds twitterend.
Leerlingen van Coornhert, Hageveld, Haemstede-Barger, Mendel, vrijdagmiddag stonden ze
broederlijk/zusterlijk in de rij om
het eerste echte Van Dam ijsje te
proeven. @vandamtwit: I am at
vandam. Eva: Nu mijn eerste ijsje bij Vandam. Jan Kol jr. twittert: Heerlijk weer die rij bij Ome

Willem met zijn ambachtelijk
ijs. Top! Willem van Dam heeft
2400 volgers en dat is in ijskringen heel veel. Willem maakt nog
ambachtelijk ijs en dat smaakt!
Naar Hemelse Modder, Heemsteentjes, maar er is ook vers
kiwi ijs met vitamientjes, ook
voor mensen die geen melk
mogen. Fruitijs is een topper
waar je graag voor in de rij staat.
Duurzaamheid speelt het spelletje mee. De lepeltjes lijken
gewoon plastic, ze zijn van mais
en biologisch afbreekbaar. Die
kom je over een paar weken niet
meer tegen op straat. Weet die
twitterende nieuwsgierige huismussen ook al dat de lepeltjes

van Van Dam van mais zijn? Ze
struinen tussen de tafeltjes door
op zoek naar lekkers. Vrijdagavond, er klinkt muziek bij de
Dorpspomp. Een ode van Harmonie St. Michael, die met `t
Klijn Orkest de toon zette voor
een mooi ijsseizoen als dank
voor de snelle actie van meneer van Dam na de diefstal van
de aanhangwagen met drumstel.
Ze zijn die klap nog niet te boven en kunnen uw steun op rekening 138035 best gebruiken.
Willem van Dam trad zelf op als
concertmeester, als ijsmeester is
hij toch beter!
Ton van den Brink

De gedachte om de bibliotheek in het centrum van de activiteiten
- dus in de winkelstraat te huisvesten in een hedendaags concept
- heeft ondertussen veel bijval gekregen. Zo plaatste bijvoorbeeld
de Historische Vereniging Heemstede/Bennebroek een ingezonden brief waarin de waardering voor het idee van de huisvesting in
het oude Postkantoor wordt uitgesproken.
Het CDA Heemstede heeft gezien de vele en breed geplaatste reacties besloten de gedachte verder te onderzoeken en heeft allereerst de winkeliersvereniging van de Binnenweg uitgenodigd om
van gedachten te wisselen. Deze hebben intussen positief gereageerd op de uitnodiging met Willem Meuwese en de afspraak
staat in de agenda. Geïnteresseerden worden verzocht hun idee
over dit thema toe te sturen of bekend te maken in de verschillende chat boxen over dit thema (Twitter/Linked-In en CDAHeemstede.nl).
CDA Heemstede

Concertmeester Willem van Dam met het Klijn Orkest, als ijsmeester toch beter!
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Lezing bij Blokker

De Buitenplaats en het
Nederlandse landschap

Samen Eten
Heemstede - Een keer in
de maand kunnen ouderen
bij Welzijn Ouderen Heemstede lekker eten. Voor dinsdag 24 april wordt het menu als volgt: gebonden tomatensoep, kippenpoot, Bonne
Femme (gebakken krieltjes,
champignons, wortel, doperwtjes, ham en zilveruitjes),
rauwkost, tutti frutti en het
dessert is een overheerlijke
boeren-jongens vla.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2
drankjes en het geheel wordt
afgesloten met een kopje
koffie of thee en dat allemaal
voor 10,00 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door de gastvrouwen van Welzijn Ouderen Heemstede. De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie van Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede, Lieven
de Keylaan 24, telefoon 023528 85 10.

Heemstede - Buitenplaatsen
bepalen in hoge mate hoe ons
land eruit ziet. Veel groene gebieden worden gevormd door
buitenplaatsen en zijn belangrijk
voor natuur, cultuur en recreatie.
Maar wat zijn buitenplaatsen eigelijk, waar liggen ze en hoe zien
ze eruit? Zijn ze belangrijk voor
ons en voor onze toekomst? De
Buitenplaats en het Nederlandse
landschap is een uitgave van het
Jaar van de Historische Buitenplaats 2012.
Op woensdag 25 april wordt een
lezing hierover gehouden bij
Boekhandel Blokker.
In het boek en tijdens de lezing
komen alle belangrijke aspecten van de betekenis van de buitenplaats voor het Nederlandse landschap aan bod. Buitenplaatsspecialisten, onder wie
een historisch geograaf, een

Boekenmarkt Vrouwennetwerk
Heemstede – Bij NVVH Vrouzijn vinden elke
Heemstede wennetwerk
maand lezingen plaats, werkbeHeemstede - Zondag 22 april
vindt van 11.00 – 17.00 uur de
Boekenmarkt van Heemstede in
de Jan van Goyenstraat plaats.
Alles wat met boeken en drukwerk te maken heeft hier te zien
en te koop.
Uit heel Nederland komen boekenverkopers naar Heemstede
om hun mooiste boeken tentoon
te stellen en te verkopen.
Wat brengen ze mee? Albums
van Verkade, Hille, Flipje Tiel (ja
die van de jam) en Judaïca. Ook
zullen de strips ruim vertegenwoordigd zijn. Denk aan Kuifje,
Kapitein Rob, Suske en Wiske,
Dick Bos, Donald Duck en vele
anderen.
Romans, detectives, kookboeken, literatuur, tuinboeken, kinderboeken en
misschien wel dat boekje wat u
uitgeleend heeft en nooit heeft
terug gekregen!
De winkels en de terrassen zullen op deze boekendag ook
open zijn.
Laat deze dag niet aan u voorbij
gaan en kom naar de Antiquarische Boekenmarkt in de Jan van
Goyenstraat te Heemstede.

zoeken, maar er is ook een wandelclub die 2 x per maand op
een woensdagochtend een wandeling maakt van ongeveer 8 á
10 km in o.a. de Waterleidingduinen. Nu het weer mooier wordt
is het wellicht een optie mee te
wandelen. De eerstvolgende
wandeling is op 2 mei. ditmaal in
Leyduin & Vinkenduin.

Bosbeekse Fancy Fair
kunsthistoricus, een bosbouwer,
een rentmeester, een boomchirurg, een citrusverzamelaar, een
tuin- en landschapsarchitect en
natuurlijk een aantal eigenaren,
geven hun visie op de bijzondere
waarde van de buitenplaats voor
het Nederlandse landschap.
Marina Laméris behaalde haar
doctoraal Kunstgeschiedenis en
Archeologie in 1993 aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. In
haar werk richt ze zich met name
op kennisoverdracht door middel
van publicaties, lezingen, rondleidingen en onderzoek naar en
advies over monumenten.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang 5,-.
Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede, tel. 023 –
5282472.
Ook de fietsclub is actief, als er
niet gewandeld wordt, kan men
met de fietsclub mee, 25 april
om 08.45 uur vertrek vanaf station Haarlem. De groep gaat per
trein naar Tiel en fietst daar de
mooie bloesemtocht, ongeveer
30 km. Zelf een fiets bestellen:
0344-626326, Stationsplein 4 in
Tiel. Voor meer informatie: 0235477486. Kijk ook eens op www.
nvvh-vrouwennetwerk.nl. Wilt u
meer informatie over deze 55+
vrouwenvereniging, bel dan:
023-5477486.

Heemstede - Woensdagmiddag
25 april organiseert Verpleeghuis
en Woonzorgcentrum Bosbeek
in Heemstede een grote Fancy
Fair. Op de rommelmarkt kunt
u uitgebreid rondsnuffelen. Er
is een grote boekenkraam. Ook
zijn er religieuze artikelen, kaarten, handwerk en een breed scala aan huishoudelijke spullen. Bij
het rad van fortuin en de grote
loterij zijn vele prijzen te winnen,
geschonken door leveranciers
en middenstanders van Heemstede. Aan de inwendige mens
is gedacht: haring, poffertjes en

koffie met taart zijn verkrijgbaar.
De opbrengst is geheel voor het
goede doel. Een gedeelte wordt
geschonken aan een kleinschalig kledingatelier voor gehandicapten in Sumatra. Daarnaast
gaat Bosbeek extra voorzieningen treffen voor de cliënten. Vorig jaar is bijvoorbeeld een ringleiding aangelegd in het restaurant. U bent van harte welkom in
Bosbeek van 13.30 uur tot 15.30
uur aan de Glipper Dreef 209,
naast wandelbos Groenendaal.
Telefoon 023 – 892 99 00. Toegang gratis.

Gratis tuinadvies in
Bibliotheek Bennebroek
Bennebroek - In de maand
april is er weer volop aandacht
voor de lente en voor alles wat
groeit en bloeit. De Nederlandse
Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) organiseert in samenwerking met
ruim 50 bibliotheken, tuinarchitectuurparken en lokale architectuurcentra, op vrijdag 20 april
de Nationale Tuinontwerpdag. U
kunt op deze dag ook in Bibliotheek Bennebroek terecht voor
een gratis advies over de inrichting van uw tuin. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de bibliotheek via 023-5847712.
Het initiatief voor deze nationale publieksgerichte manifestatie
werd genomen in het jaar 2000
en vloeide voort uit het NVTL

jaarthema “Tuinen”. Doel van de
dag is om de tuinarchitectuur
onder de aandacht van het grote
publiek te brengen. In eerste instantie werden de Openbare Bibliotheken in Nederland benaderd om deel te nemen en ook
dit jaar doet bibliotheek Duinrand weer mee.
Aan een goed doordacht tuinontwerp beleeft u jarenlang plezier. Het advies levert overigens
geen kant-en-klaar tuinontwerp
op, maar wel een eerste schets
voor verdere uitwerking. Het is
handig als u een plattegrond van
uw tuin en enkele foto’s meeneemt, evenals een wensenlijstje. Bel van tevoren even met
de Bibliotheek om een tijd af te
spreken.

Lezing

Dedeporteerde en vermoorde Joodse,
Roma en Sinti kinderen 1942-1945
Heemstede - Donderdag 26
april om 20.00 uur verzorgt Guus
Luijters een lezing bij Blokker over ‘Im Memoriam’. Guus
Luijters en Aline Pennewaard
(beeldredactie) zijn op zoek gegaan naar de namen en achtergronden van de in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerde
en vermoorde Joodse, Roma en
Sinti kinderen. In de jaren 1942–
1945 kwam de Jodenvervolging
in Nederland op gang en bereik-

te een afschuwelijk hoogtepunt.
Ook kinderen werden niet ontzien. Groot of klein, oud of jong,
geen enkele Jood mocht aan
vervolging ontsnappen. En de
Nederlandse instanties werkten
in verreweg de meeste gevallen
daaraan mee.
In Memoriam is een indrukwekkend monument van meer dan
duizend pagina’s, waarin wordt
geprobeerd om 17.964 kinderen uit de anonimiteit van het

grote getal te halen. Ze krijgen
hun naam terug en waar mogelijk weer een gezicht. Van ieder
kind zijn waar mogelijk de naam,
de geboortedatum en het adres
opgenomen alsmede de sterfdatum en -plaats. Bovendien zijn
van 3.000 kinderen foto’s achterhaald en afgebeeld.
Guus Luijters spreekt deze avond
over het even indrukwekkende als ondenkbare boek In Memoriam dat hij samen met Aline

Pennewaard heeft samengesteld. Toegang 5 euro. Reserveren
gewenst. Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138, Heemstede,
tel. 023 – 5282472.
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Extra aandacht voor Argentijnse
wijnen bij Le Grand Cru
Heemstede - Wijnhandel Le
Grand Cru aan de Jan van Goyenstraat in Heemstede is door
‘Wines of Argentina’ geselecteerd om de komende maanden de Argentijnse wijnen, en
de Malbec in het bijzonder, extra
onder de aandacht te brengen.

Bloemisterij Harry zestig
jaar of toch tachtig?
Heemstede - Toen de grootvader van Martin Schoone geboren werd, kreeg het eerste bloemenkastje de naam Harry. Dat
was tachtig jaar geleden en de
Kamer van Koophandel wist nergens van. Bloemen wegbrengen
gebeurde met de bakfiets en de
trekschuit naar Leiden. De bloemen werden gekweekt op de
Hanepoel in Zwaanshoek. De familie Schoone woonde op `Eensgezind`, een landgoed waar nu

de parkeerplaats van de Linnaeushof is. Er woonden zes gezinnen. Omstreeks 1958 vestigde de ouders van Martin zich op
de huidige plek op de Glip. Ze
verkochten zelfgekweekte producten op de markt en moeder
vond wat aanloop van klanten
aan huis wel gezellig. Vanuit een
luik in de kleine garage verkocht
ze bloemen. In 1972 werd er een
eerste opzet naar een winkel gemaakt. Vader Schoone kreeg ge-

noeg van de markt, meer dan de
helft van de dagen slecht weer,
koud, regen, wind, dan liever de
winkel die uitgebreid werd. In
1987 kwam Martin in de zaak
als medevennoot, vader zei, `hier
is de administratie, wart mag ik
doen`? `Hier geen twee kapiteins
op één schip`! De zaak groeide
en het team groeide mee. Inmiddels werkt nichtje Susanne mee
met Nina. Zus Caroline doet mee
als extra ondersteuning.

Fietspad en brug Houtvaartkade
blijft toch een nogal taai dossier
Heemstede - In de commissie
Ruimte van donderdag 12 april
stond het onderwerp ‘Fietspad
en brug Houtvaartkade’ niet op
de agenda, maar burgers hebben spreekrecht dus kwamen de
rector van het Coornhert Lyceum, Jan Zuelen en Anouk Corstjens, bewoner van de Vogelwijk,
aandacht vragen voor dit nu zes
jaar slepende dossier.

Zuelen heeft te maken met ongeveer 200 leerlingen en een tiental docenten die tweemaal daags
een aantal gevaarlijke kruisingen
moeten nemen. Zeker tweemaal
per maand wordt hij geconfronteerd met bijna-ongelukken,
meestal loopt het gelukkig goed
af. Mevrouw Corstjens ziet de
kinderen, uit de nieuwe kinderrijke Vogelparkbuurt, dagelijks
worstelen in het verkeer. Zeker
45 kinderen uit die wijk bezoeken de Vondelschool in Aerdenhout. Zij pleit dan ook voor een
veilige fietsverbinding. Volgens
haar ligt er al jaren bijna een miljoen op de plank om het werk uit

te voeren. Zij deed een dringend
beroep op wethouder Kuiper om
nu snel met Haarlem, Bloemendaal en de Provincie tot overeenstemming te komen.
Handjevol bewoners houdt
college Bloemendaal in de
greep
Kuiper ziet de noodzaak wel in,
maar is het niet eens met de nu
voorliggende oplossing. Er was
een prima plan dat voldeed aan
alle wensen. Een klein groepje
inwoners van Bloemendaal blijkt
nogal grote invloed te hebben
op het gemeentebestuur. Daardoor werd het oorspronkelijke
plan door de gemeente Bloemendaal afgewezen en kwam er
een nieuwe en veel duurdere variant op tafel. Heemstede is niet
van zins om de extra kosten, ongeveer 50.000 euro, voor haar rekening te nemen.
Op 20 april spreekt wethouder
Kuiper met gedeputeerde Mevrouw Post over deze zaak. “Zij
mag de knoop doorhakken maar
wij betalen niet”, aldus Kuiper.

De Provincie heeft eerder al laten weten dat het gereserveerde
geld mag worden besteed maar
geen cent meer. Als de Provincie of Haarlem of Bloemendaal
de extra kosten voor hun rekening nemen kan het werk van
start. Zo niet dan gaat het gewoonweg niet door, verklaarde
de wethouder. Tenzij uit de aanbesteding blijkt dat voor het nu
beschikbare budget het werk
toch kan worden uitgevoerd. Op
zich is de opstelling van Heemstede niet zo vreemd. Het betreft
scholen uit Aerdenhout en Haarlem en ook de gebruikers van
het nieuwe fietspad en de brug
over de Houtvaart zijn vooral inwoners van deze gemeenten. De
brug en het fietspad liggen ook
al op het grondgebied van deze
gemeenten. Om een paar inwoners van Bloemendaal te plezieren wordt Heemstede nu op extra kosten gejaagd. Een en ander krijgt nog een vervolg. Voor
de kinderen is te hopen dat het
niet te lang meer gaat duren.
Eric van Westerloo

Argentinië is met 14,6 miljoen
hectoliter de 5e wijnproducent in
de wereld en staat met 2,7 miljoen hectoliter als 9e op de ranglijst van wereld grootste wijn-export land.
Op 17 april 1853 brak er een
nieuw tijdperk aan voor de Argentijnse wijnindustrie. Domingo
Faustino Sarmiento gaf de Franse bodemexpert Michel Aimé
Pouget de opdracht een selectie
te maken van Franse wijnstokken die op Argentijnse bodem
zouden kunnen gedijen. Hij gaf
tevens de opdracht om een technisch instituut voor wijnbouw op
te zetten om de Argentijnse wijnbouw verder vorm te geven. Niet
lang daarna werd Sarmiento benoemd als president van Argentinië en onder zijn bewind floreerde de Argentijnse wijnindustrie, met name de Malbec-druif.
Oorsprong Malbec
De Malbec vindt zijn oorsprong
in Frankrijk. De wijnstokken, die
bijna 160 jaar geleden werden
geselecteerd en overgebracht
naar Argentinië, kwamen voornamelijk uit het zuidelijk deel van
Frankrijk. De droge, woestijnachtige bodem en het bergachtige landschap bleken geen probleem voor de Malbec. De druif
bleek in staat zich probleemloos
aan te passen. Desondanks nam
het nog decennia in beslag om
van de Argentijnse Malbec een
druif van wereldformaat te maken. Een rotsvast vertrouwen,

een grote toewijding, fine tuning
van vinificatietechnieken, eindeloze research en hernieuwde inzichten waren hiervoor nodig.
Malbec, van noord tot zuid
De Malbec druif is de nationale trots van Argentinië. Nergens
anders kan deze druif zo veel
verschillende gezichten aannemen als hier. Het noordelijk
deel van Argentinië produceert
Malbec soorten met een evenwichtige smaakstructuur. Wijnen met een uitstekend bewaarpotentieel, veel fruitexpressie en
een krachtige smaak. Vaak zijn
ze herkenbaar aan een typerende kruidigheid en nuances
van zware bessen. Het centrale deel, rondom Mendoza vormt
de grootste productiezone van
Malbec. Hier bezitten de wijnen
een lichtere tanninestructuur en
kenmerken zich door veel rood
fruit in het aroma, waaronder rijpe aardbei. In het zuidelijk deel
is er een opvallend groot verschil
tussen dag- en nachttemperatuur. De temperatuur kan hier
schommelen van 40º Celsius gedurende de dag tot 8° Celsius in
de nacht. De Malbec bezit hierdoor intense geur- en smaakkenmerken, welke ook veroorzaakt worden door een hogere
luchtvochtigheid. De wijnen zijn
complex van karakter, mineralig
van structuur en bezitten vaak
een delicaat aroma van bloemen.
Dit weekend proeven
Zaterdag 21 april en zondag 22
april (tijdens de boekenmarkt )
kunt u bij Le Grand Cru aan de
Jan van Goyenstraat te Heemstede van 13.00 – 17.00 uur een
grote variëteit aan Argentijnse wijnen proeven. Tijdens deze
proeverij staat de Malbec-druif
centraal maar… er is meer.

Vacature Top 3 Vrijwilligerswerk
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert
haar vacature Top 3. Staat er een
leuke functie voor u bij, neem
dan contact op met één van de
medewerkers van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk Heemstede. We
zijn bereikbaar van dinsdag t/m
donderdag tussen 9-12 uur: 023
– 5483824. Op www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u nog
veel meer vacatures vinden!
Zwemvrijwilligers
Een instelling voor epilepsiepatiënten zoekt vrijwilligers die clienten willen begeleiden bij het
zwemmen. Maakt u graag samen veel plezier, bent u ook nog
geduldig en standvastig dan komen wij graag met u in contact.
Vrijwilligers Ontbijt, Koffie
of Lunch
Voor een verzorgingstehuis zijn
wij op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers die mee willen helpen bij het ontbijt, de koffie of de

lunch. De werkzaamheden bestaan uit het dekken van tafels,
het uitserveren van eten, aanbieden en rondbrengen van dranken, koffie zetten en lichte opruimwerkzaamheden in de huiskamers. Dagen en tijden zijn
in overleg bespreekbaar zowel
doordeweeks als in het weekend.
Receptievrijwilliger Museum
Als receptievrijwilliger bent u
het gezicht naar de bezoekers
van het museum. Naast kaarten souvenirverkoop en telefoon
aannemen, helpt u de bezoeker
op weg in het gebouw en geeft u
demonstraties van de museummachines. Heeft u interesse in
geschiedenis, spreekt u de Engelse taal en heeft u een klantgerichte instelling dan heten we
u van harte welkom. U komt te
werken in een leuk team van enthousiaste collega’s. De werktijden zijn: één werkdag in de
week en één weekenddag in de
maand.
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Help ons met
het Hondenbezoek

Mooiste gebouwen Heemstede
tevens onbekendste
Heemstede - Pas enkele jaren geleden, toen we net in Heemstede woonden, ontdekte ik het oude slot, tenminste wat er van over
is. Het eigenlijke slot is lang geleden al gesloopt, alleen de fraaie bijgebouwen staan er nog.
Het is een beetje vreemd in Heemstede dat de mooiste gebouwen
tevens de onbekendste zijn. Hageveld is verstopt achter nieuwbouw
en bomen en het oude slot is alleen maar te zien als je er vlak voor
staat of vanaf de ringvaart bij Cruquius, maar dan moet je niet te
snel rijden.
In vroeger tijden stond het slot aan de Haarlemmermeer, omringd
door weilanden. Het meer werd polder, de weilanden woonwijken.
Naast het slot staat nu nog een somber schoolgebouw, maar dat
gaat gelukkig weg. Vorige week zag ik op een overzichtstekening
wat er voor in de plaats komt; een zielloze nieuwbouwwijk à la Floriande, met namen die refereren aan het slot dat opnieuw wordt
weggestopt.
In tijden van woningcrisis worden er op deze unieke plek dus woningen gebouwd, waarom? Waarom niet deze kans aangrijpen om een
prachtig park rondom het oude slot te maken? Waarom het originele slot niet opbouwen en er een publiekstrekker van maken? Waarom toch weer gezwicht voor het grote geld van de projectontwikkelaars en het erfgoed wegstoppen?
Dat het de gemeenteraad ontbreekt een daadkracht en visie was
helaas al langer bekend. Het Wilhelminaplein, het oudste pleintje
van de gemeente met de mooie kerk, moet nodig worden aangepakt. Al jaren is het een lelijke parkeerplaats in plaats van een fijn
plein met bankjes en een fontein of standbeeld.
De gemeente ging inventariseren bij de buurt, er werden plannen
gemaakt, maar vervolgens werd hier niets mee gedaan omdat de
Pandahof nog steeds niet is verkocht.
De gemeente gebruikt dus een zwak argument om maar niets te
hoeven doen en maakt zich afhankelijk van de plannen van investeerders en projectontwikkelaars, de omgekeerde wereld. Als het
plein mooi opgeknapt is komen de investeerders vanzelf wel. Niemand wil een zaak beginnen op het huidige rommelige parkeerpleintje dat iedere uitstraling mist.
Jammer. Heemstede zou zoveel meer kunnen zijn.
Rein Valk, Bosboom Toussaintlaan, Heemstede

Honkbal

Dubbele winst op PSV brengt
RCH naar gedeelde 2e plaats
Heemstede - PSV, vorig jaar pas
na een beslissingswedstrijd afgehouden van het kampioenschap van de Overgangsklasse,
zal dit seizoen vermoedelijk minder hoge ogen gaan gooien. Belangrijke spelers, zoals de pitchers Elton Koeiman en Reynaldo Claro, vertrokken naar Sparta/Feyenoord en catcher Danny Arribas tekende een profcontract bij de Pittsburgh Pirates.
Toch moest RCH-Pinguïns hard
werken om, onder bitter koude
omstandigheden, de volle winst
te pakken. Dat lukte, met een
gedeelde 2e plaats op de ranglijst als resultaat.
Zaterdag in Eindhoven vochten 2 voormalige ploeggenoten uit de hoofdmacht van Kinheim een waar pitchersduel uit,
bij PSV Onno Baur en bij RCH
Robin van Eis. Beiden werden na
6 2/3 innings op de heuvel afgelost, beiden met 4 honkslagen
tegen, maar op het scorebord op
dat moment een 3-2 voorsprong

voor de Heemstedenaren.
Pas in de 5e inning werd de score geopend. Mick van Vliet had
na een honkslag + 2 doorgeschoten ballen het 3e honk bereikt, toen Dillon True na 4 wijd
het 2e honk ging stelen en Mick
kon profiteren van de Eindhovense poging hem dat te beletten. De gelijkmaker in de 2e
helft van die inning kwam toen
catcher Coen Merkx vanaf 3 op
identieke wijze profiteerde van
een aangooi naar het 2e honk.
In de 6e inning kon de Racing
afstand nemen, eerst door Victor Draijer na 4 wijd, een double
van Tino van Erk en een velderskeus voor Mick van Vliet en vervolgens door een hit van Jordan Illis, waarop Tino de 1-3
kon aantekenen. Nadat in de
7e slagbeurt PSV de stand op
2-3 bracht na 2 doubles, werden
de pitchers gewisseld en bleek
RCH met Ewout Bos beter af te
zijn dan PSV met Joep Meulendijks. Die laatste overleefde in de
8e inning nog volle honken bij 1
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Sorry Zwaan
Heemstede - Wandelen in het prachtige landgoed Groenendaal
in Heemstede. De bezoekers begeven zich goed geluimd over de
brede bospaden. Het is weer lente. Flora en fauna doen hun uiterste best om het mij en de andere bezoekers zo goed mogelijk naar
de zin te maken. De kale bomen hullen zich in hun frisse lentetooi
en de vogels zijn druk om hun nesten voor de eerste leg op orde
te krijgen. Er zijn hondenbezitters die de vogels daarin ondersteunen door hun trouwe viervoeter in het bos uit te kammen zodat zij
de haren als nestmateriaal kunnen gebruiken. Typisch zo´n voorbeeld van samenwerking tussen mens en dier.
De mens heeft jammer genoeg ook een andere kant. Vanaf half
maart bouwde een zwanenpaar hun nest in het water langs de
weide bij de Vrijheidsdreef. Een robuust bouwwerk dat deels in
het riet was verscholen maar dat vanaf het wandelpad goed zichtbaar was voor de geïnteresseerde wandelaar. Na enkele weken
waren de zwanen de trotse eigenaren van vier stralend witte eieren. Zij bewaakten vol passie hun nest; regelmatig gestoord door
een paar luidruchtige ganzen. Een confrontatie die telkens in het
voordeel van de zwanen werd beslecht met luid en krachtig vleugelgeklap. Na enkele weken broeden was het de mens die ‘in al
zijn wijsheid’ dit geluk verstoorde. Waarschijnlijk constateerde
men dat dit nest wel eens levensvatbaar zou kunnen zijn. ‘Weer
vier zwanen in Groenendaal en omstreken’.
Op basis van te verwachten gevaar en overlast en het ontstaan
van schade werden drie van de vier eieren uit het nest weggehaald. ‘Faunabeheer’. Op die actie waren de zwanen niet voorbereid. In al zijn goedheid oordeelde de mens dat het paar één
ei mocht behouden. De geruchten onder de geschokte bezoekers van Groenendaal waren niet van de lucht. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en enkele mogelijk bij deze daad betrokken partijen opgebeld. U begrijpt het al, doorverwijzingen, onduidelijke en tegenstrijdige antwoorden… enzovoorts.
De reacties waren exact volgens mijn verwachting: zeer teleurstellend. Iets wat je kennelijk tegenwoordig van een integere overheid kunt verwachten. En toch begrijp ik iets niet, hoezo overlast schade of gevaar? Een bos met een weide en
water is toch de natuurlijke habitat van (water-)vogels? Of heb
ik iets gemist in mijn kennelijk beperkte wijsheid? Het ei dat zij
mochten houden is inmiddels ook weg. De verantwoordelijken
kunnen dus terugkijken op een zeer geslaagde actie, chapeau!
John Weusthof

uit, maar zag in de laatste slagbeurt Mark Smit en Tino van Erk
de thuisplaat bereiken na honkslagen van Lex Leijenaar en Giovanni Valmont: 2-5.
Zondag in Heemstede was Chris
Mowday de startende pitcher
voor RCH. In de 3e inning moest
hij de 0-1 toestaan na een infield hit, gevolgd door een paar
stootslagen en een opofferingsklap in het midveld. Maar in de
4e Heemsteedse slagbeurt werden de zaken rechtgetrokken
door achtereenvolgens Tino van
Erk met een double en Ferd van
Stekelenburg, Reggie Valpoort
en Donny Hamelink met singles:
3-1. Even krabbelde PSV nog terug, toen in inning 5, net als een
dag eerder, RCH geen verweer

had op het stelen van het 2e
honk bij een man op 3. Maar nog
in diezelfde slagbeurt bracht Lex
Leijenaar de marge weer op 2
en viel in de 6e inning de beslissing na runs van Tim Vermij (na
een double) en opnieuw Lex Leijenaar na honkslagen van hem
en Ferd van Stekelenburg. Bij 6-2
deed Chris Mowday in de 8e inning de heuvel over aan Oscar
Meuris, die het in de slotinning
nog even moeilijk kreeg na een
gemist dubbelspel, maar met
3-2-1-1 deed hij waarvoor hij
was opgeroepen: het veilig stellen van de overwinning.
Komend weekend volgt de dubbel tegen Almere, zaterdag in Almere, zondag om 14.00 uur thuis
op het Heemsteedse Sportpark.

Heemstede - Dinsdags om de
veertien dagen is het hondenbezoek in het Verpleegtehuis
Houttuinen te Haarlem grens
Heemstede.
Om 10 uur worden we verwelkomd door een van de activiteitenbegeleidsters.
Dan gaan we van huiskamer
naar huiskamer. We maken een
praatje met de bewoners en laten hen de honden knuffelen of
aaien.
We hebben een paar grote honden, een middenslag en
enkele kleine honden.
Veel bewoners hebben vroeger
zelf een hond gehad en genieten met volle teugen van ons
bezoek.
We maken een praatje met de
mensen en soms laten we zien
wat de honden zoal kunnen.
Buiten de “gewone” gehoorzaamheids oefeningen, ook
enkele “doggy dance” oefeningen of we laten hen een spelletje doen dat is meegebracht.
Vaak willen bewoners de honden iets geven, maar hebben
zelf niets. Wij geven hen dan
enkele brokjes die ze aan de
hond(en) kunnen geven.
Het is altijd weer een lust om
te zien hoe de bewoners genieten.
Wij zijn altijd maar een half
uurtje op elke afdeling. Als we
twee afdelingen hebben gedaan drinken we samen koffie in het restaurant en de honden krijgen water. Dan gaan we
naar de laatste afdeling.
We doen dit nu al jaren met
veel plezier en de honden vinden het ook leuk.
Na afloop zijn de honden helemaal bekaf, want aandacht geven en krijgen, vreet energie.
Voldaan gaan we na twee uur
weer naar huis.
Er zijn 2 hondjes te oud geworden en er zijn enkele overleden.
De groep bestaat nu nog maar
uit 2 honden. Dit is te weinig.
Wij zijn op zoek naar aaibare honden met baasjes die op
Dinsdagochtend van 10 tot 12
uur beschikbaar zijn en onze
groep willen aanvullen. Het zou
jammer zijn als we dit, al jaren
bestaande initiatief moesten
afblazen wegens een te kort
aan honden.
Helpt u ons alstublieft?
Namens de hondengroep,
Tony van Houten.
Tel. 0255-512554
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Autoshow in actieve
Raadhuisstraat Binnenweg

Heemstede - Twee jaar geleden opperde Alexander Mengerink van De Roos in de vergadering van winkeliers om een autoshow te houden. De bereikbaarheid had gevoelige deuken opgelopen tijdens de renovatie, om de goede bereikbaarheid van nu te onderstrepen, wilde hij een spectaculaire
autoshow houden. Met Heemsteedse dealers als Kunst met
Susuki en Hyundai, Halan met
Fiat, Martin Schilder met Volkswagen, Skoda en Audi, de Jong
met Peugeot en van Poelgeest
met BMW. Dat werd vorig jaar
een mooi evenement waar veel
mensen op af kwamen. Dat

was precies de bedoeling, laten
zien wat voor kwaliteit je in huis
hebt. In die twee uniek winkelstraten, Raadhuisstraat en Binnenweg met zijn vele winkels,
waar de eigenaar nog zelf achter de toonbank staat. Je kan
met recht nog spreken over
een heuse middenstand. Waar
vind je nog zoveel middenstanders op één kilometer! Een kilometer kwaliteitswinkels met
parkeermogelijkheden wel heel
dichtbij. Zaterdag was de tweede autoshow, Alexander Mengerink stond te glunderen bij al
dat moois van Mercedes, Fiat,
KIA, Volvo en Mazda. Of die gele
Lamborghini van Michel Blee-

kemolen. Bij Edward Kors stond
de Ferrari waarvan ze zeggen:
dat is ferrarirood. Een aardbei
die je bij de lak houdt laat echter
zien dat het toch echt de kleur
van een zomerkoninkje is. Ferrarikwaliteit! De winkelmeisjes
van Tummers verruilden even de
winkel met een Porsche en kinderen mochten een kijkje nemen
in hun toekomst, een elektrische
Hummer. Wie heeft dit ooit bedacht! De meest vervuilende en
benzine slurpende zware jongen
nu als lichtgewicht stadsautootje. Het stoplicht gaat van rood
naar groen, in Heemstede is altijd wat te doen!
Ton van den Brink
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Stella Maye rent voor KiKa
Regio – Op 10 juni rent team
Stella Maye voor Stichting KiKa.
KiKa staat voor kinderen kankervrij en heeft een prachtige doelstelling: kinderkanker de wereld
uit! Overtuigd van hun kunnen en
met het volste vertrouwen verrui-

len de runners van team Stella
Maye hun ‘high heels’ voor sneakers en rennen zij 5 km voor dit
goede doel! Wilt u ook iets doen?
Op www.joolsbystl.nl vindt u een
rechtstreekse link naar de site van KiKa, alwaar iedere euro

welkom is. Help Stella Maye KiKa
helpen en maak daarnaast kans
op een goed gevulde goodiebag, welke na de run wordt verloot onder alle sponsors. Deelnemen aan de goodiebag kan uiteraard ook! Stuur een mail naar info@stellamaye.nl onder vermelding van ‘goodiebag’.

In2dance pakt uit met Erick E en Tettero
Regio - Op zaterdag 21 april
wordt in SnowPlanet in VelsenZuid een nieuw partyconcept
gelanceerd: In2dance. Met de
komst van Erick E, Tettero en Rob
Boskamp vs Good Old Dave pakt
de organisatie meteen flink uit.
In2dance richt zich op feestgangers die behoefte hebben
aan een kwalitatief hoogwaardig housefeest met ‘volwassen’
extraatjes zoals luxe fingerfood,
een champagne- en cocktaillounge en een betrouwbare
taxiservice. Daarvoor is SnowPlanet de ideale locatie. Headliner van In2dance is Erick E. Als
resident van Housequake en

Sensation behoeft hij nauwelijks
introductie. Rob Boskamp en
Good Old Dave zijn onder andere bekend van de In2disco-feesten in het Velsense Thalia Thea-

ter. Tettero is regelmatig te vinden in Club Air in Amsterdam en
Club Stalker in Haarlem. De line-up wordt compleet gemaakt
door Sick Individuals, twee jonge dj/producers die volgens kenners bezig zijn aan het jaar van
hun grote doorbraak.
Tickets kosten 18,50 euro en
zijn verkrijgbaar via de Facebook-pagina van In2dance en bij
SnowPlanet in Velsen.-Zuid, de
Jutter/de Hofgeest in IJmuiden,
Brederode Sport in SantpoortNoord en Hair-In in Velserbroek.
Aan de deur kost een kaart 25
euro. De minimum leeftijd is 21
jaar. Zie ook www.snowplanet.nl.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede
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U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl
GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties
bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

25-jarig Rhodos zet gasten
in het Griekse zonnetje
Regio – Grieks specialiteitenrestaurant Rhodos viert het 25-jarig
jubileum met veel voordeel voor
de gasten. Zo kan men tot eind
november een viergangendiner
inclusief drankjes krijgen voor
een zeer scherpe prijs. Daarnaast zal vanaf 26 april elke donderdagavond om half zeven een
tafel worden uitgeloot die een
mooie korting op de rekening
krijgt. Ja, ja, Rhodos zet gasten in
het Griekse zonnetje. Grieks restaurant Rhodos huist in 2012 al
25 jaar aan Plein 1945 nummer
4, met uitzicht op het stadhuis. In
die periode hebben zij in Velsen
een uitstekende reputatie opgebouwd op het gebied van de
Griekse keuken en gastvrijheid.
In dit gezellige restaurant heerst
een ongedwongen sfeer en is
veel mogelijk. Wat vast staat is
dat elk bezoek aan dit restaurant
geslaagd te noemen is.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum heeft bedrijfsleider
Wally samen met chefkok Michalis nieuwe gerechten aan de
kaart toegevoegd. Bij Rhodos
werkt men met kwaliteitsproducten en zoveel mogelijk verse
ingrediënten volgens vaak geheime recepten uit de traditionele Griekse keuken. De lekkerste
gerechten uit Griekenland zijn
bij elkaar gezocht om de gasten
in IJmuiden culinair te verrassen,
daarbij is de diversiteit enorm.
Zoals men kan verwachten van
een Grieks specialiteitenrestaurant zijn er veel visgerechten. De
vis komt regelrecht van de visafslag in IJmuiden, verser kan niet.
Maar ook zijn er heerlijke vlees-

en vegetarische gerechten, want
niemand wordt vergeten. Ook
kinderen zijn welkom bij Rhodos. Er zijn speciale kindermenu’s voor leuke prijzen.
De grote verrassing van het jubileum is wel het viergangen à
la carte menu voor slechts 26,95
euro. En dat is inclusief koffie, frisdrank, bier en wijn. Dat
geldt dan van maandag tot en
met donderdag. Van vrijdag tot
en met zondag betaalt men voor
dit menu 29,95 euro per persoon.
Wie binnenlands of buitenlands
gedistilleerd wil drinken betaalt
hiervoor bij dit menu 2,50 euro
per glas. Gasten wachten echter nog meer verrassingen. Elke
donderdag, vanaf 26 april, zal om
half zeven een van de bezette tafels in de prijzen vallen. Zij krijgen een korting van 30 euro op
de rekening aan het eind van de
avond. Dat is nog eens lekker uit
eten gaan.
Verder zullen er regelmatig muziekavonden worden gehouden.
De eerstvolgende avond is op 25
mei, dan komt zanger Matt Jackson met zijn repertoire van Nederlandse liedjes zorgen voor extra gezelligheid.
Grieks specialiteitenrestaurant
Rhodos is zeven dagen per week
geopend en zeker een aanrader voor liefhebbers van de eerlijke Griekse keuken. Reserveren is een aanrader bij dit populaire restaurant, dat kan telefonisch via 0255-512555 of via
e-mail naar: rhodos.ijmuiden@
gmail.com. Kijk op www.rhodosijmuiden.nl voor meer informatie
en de menukaart.

Welfare Kliniek Overveen voor
(ex)borstkankerpatiënten
Regio - De Welfare Kliniek die
de nazorg voor (ex)borstkankerpatiënten verzorgt opent op zondag 22 april haar deuren van
15.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze
middag kan worden ervaren hoe
gezondheid, bewustwording en
genieten hand in hand gaan.
De Welfare Kliniek, onder leiding
van Lucette Vermeijden, opent
deze lente haar deuren voor (ex)
borstkankerpatiënten en hun
naasten. Het wellness en sport-

gedeelte van Landgoed Duinlust, waarin Welfare huist, staat
op één van de natuurlijkste locaties van Nederland.
Gedurende deze dag staat het
team van huidtherapeut Lucette, bestaande uit een fysiotherapeut, een voedingsdeskundige
en een gestaltpsychotherapeut,
voor u klaar om voor u een gratis Welfareproeverij te verzorgen.
Duinlustweg 16, Overveen. Info:
023-5100651.
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Wie bepaalt toekomst Wapen
van Heemstede (Schoutenhuys)?

Postnl gaat samenwonen met B&B Print en office

Business Point met 500
postbussen op de Binnenweg
Heemstede – Postkantoren verhuizen naar winkels, De Post
van de Nijverheidsweg op 23
april naar de Binnenweg. B&B
Print en Office werden in juni 2011 benaderd om mogelijkheden te bekijken het pakket van de post van de Nijverheidsweg over te nemen en hiermee de dienstverlening te vergroten. De Nijverheidsweg had
maar zeer beperkte openingstijden. De eigenaren, Bas van
der Wel en Bas Ebbeling, zagen
kans om het magazijn bij de winkel te trekken en een nieuw efficiënt magazijn aan de achterkant van het pand te realiseren.
Voldoende plaats om 500 postbussen te herbergen en nog extra ruimte voor verzendartikelen,
kantoorbenodigdheden en hobbyartikelen. Vóór in de winkel,
vlak bij de ingang, komt de nieuwe postbalie, waar u postzegels,
pakketzegels en rouwverzendsets kunt kopen. Hier kunt u terecht voor verkoop van alle diensten: aangetekend, verzekerservice, spoedservice, betaalservice, het innemen van poststukken, gefrankeerde post, frankeermachinepost en pakketten.
De verkoop van OV producten,
cadeaubonnen, bel-en gamete-

goeden en verzendmaterialen.
Maar bij dit business Point kunt
u ook terecht voor kentekenregistratie en zelfs voor een visvergunning. Het is het meest uitgebreide servicepunt van Postnl met openingstijden op werkdagen van 08.00 uur tot 18.30
uur en op zaterdagen van 08.00
uur tot 17.00 uur. Een flinke uitbreiding voor al voor de zakelijke
post, want nu zijn de postbussen
langer toegankelijk. Er is de laatste weken hard gewerkt aan de
nieuwbouw van het magazijn en
de plaatsing van de postbussen.

Was de planning oorspronkelijk
begin juni dit jaar, u kunt vanaf
24 april bij B&B Printen en Office aan de Binnenweg 68 terecht
voor alle postzaken. Een ideaal
paar, Postnl en B&B Print en Office, op één locatie voor uw kantoorartikel of enveloppen, printen, kopiëren, kantoorartikelen,
cartridges, met de postzegels en
alle posthandelingen onder een
dak. Binnenweg en Heemstede,
gefeliciteerd met deze partners
onder één dak! Waarmee Post.nl
ook middenstander geworden is.
Ton van den Brink

Waar is de tijd gebleven?

Oranjebal op 28 april in Hoofddorp!
Regio – Waar is de tijd gebleven? Kom eens
naar Event Center Fokker in Hoofddorp. Event
Center is tijdens het Oranjebal op zaterdag
28 april dé plek, waar u gezellig ouderwets
kunt dansen en swingen in stijl op live muziek! Een feestje in stijl waar je je weer even
thuisvoelt en als vanouds lekker een avondje
gezellig onbezorgd alles even kan loslaten.
Verheugt u zich op een gezellig avondje uit
in een sfeervolle ambiance?
Dan bent u volgende week zaterdag van harte welkom.
De Band Les Autres treedt deze avond op.

‘Les Autres’ klinkt als een complete liveband doordat er live gebruik wordt gemaakt
van de modernste studio-apparatuur.
De jarenlange ervaring van ‘Les Autres’ staat
garant voor een ‘eerste klas’ show van hoog
muzikaal en vocaal niveau.
‘Les Autres’ heeft een breed repertoire dat
geschikt is voor de meest uiteenlopende
evenementen. Van easy listening tot disco,
van gezellige meezingers tot de allergrootste feesthits maar ook (in strict danstempo) dansmuziek zoals bv. quickstep, engelse wals, tango, cha cha cha, rumba etc. Kom
ook!

Wilhelminapleinbewoners hebben een brief van de gemeente ontvangen. Ik citeer: ”Juni 2011 is het Wapen van Heemstede verkocht
aan huidige eigenaar. Deze was van plan om het pand te renoveren. Ook dit voornemen is recent gestaakt. Het pand staat nu leeg
en de gemeente zal eventuele plannen van een nieuwe eigenaar afwachten.”
Voor dit historische plein moeten toch richtlijnen gegeven worden
aan de nieuwe eigenaar, zou ik zo denken. De bewoners van het
plein kennen de oude achtergevel. Renoveren? Beter is de voorgevel in de ‘historische’ stijl terug te brengen en zo de aaneengesloten gevelwand te verbeteren van Wapen van Heemstede, Koetshuis, doorkijk Achterweg (met de monumentale geveltjes) en dan
Oude Kerk.
De huidige troosteloze aanblik vraagt om aandacht van bestuurders
met enig historisch besef voor restauratie/ herstel van de gevel zeker vanwege zijn ligging en rijke historie.
Iets over de historie van het Schoutenhuys (Het Wapen van Heemstede):
Uit een oorkonde in het rijksarchief blijkt dat Margaretha, Gravin van
Holland, op 7 september 1346 aan ridder Gerrit van Heemstede ‘de
hoge rechten’ (jurisdictie) schenkt. Vele jaren daarna is er dan ook
recht gesproken door de schout op het Huis.
Met de koop van de ‘Ambachtsheerlijkheid’ (1620) nam Adriaan
Pauw ook de schout over. Deze schout (Johan van Asch) woonde
toen al niet meer op het Slot maar in het ‘Schoutenhuys’ (vermoedelijk gebouwd omstreeks 1570) op het Kerkplein.
In 1622 werd Johan van Asch (de beheerder van het Slot) ook kastelein, uitbater Schoutenhuys voor wat extra verdiensten. Na het
overlijden van deze schout begon zijn weduwe een tapnering en
herberg met de naam ‘Het Wapen van Heemstede’.
In de gehele 17de eeuw werd er door het burgerlijk bestuur (de
schout en zeven schepenen) vergaderd in het Schoutenhuys aan
het Kerkplein (sinds1898 Wilhelminaplein).
De consumpties tijdens de raadsvergadering kwamen voor eigen
rekening.
In 1750 werd de stalhouderij / koetshuis naast het logement ‘Het
Wapen’ gebouwd.
Na het vertrek van de laatste eigenaar, de heer Aelen, in 1988 werd
een sloopvergunning afgegeven voor het totale interieur. Het blijft
onbegrijpelijk dat dit allemaal mocht. In 2004 stond er al een stuk in
de krant over de exodus van winkels en bedrijfjes op het Wilhelminaplein. Bank,drogist, fietshandel weg etc.en de ontluistering van het
Wapen ‘Schoutenhuys’.
Mijn boze droom is: Verwaarlozen, verpaupering, (misschien een
brandje), sloopvergunning gevolgd door plan projectontwikkelaar.
De gemeente Heemstede moet toch duidelijkheid verschaffen over
plan voor dit historsche pand. Door die helderheid geeft je richting aan de plannenmakerij en neem je eventuele speculanten wat
wind uit de zeilen.
Als de nieuwe koper van juni 2011 opeens geen mogelijkheden
meer ziet voor renovatie i.v.m. rendabele horecavoorziening dan is
dat wel jammer voor hem. Misschien kunnen we (gemeente, provincie, particulieren en eigenaar) de handen ineenslaan en meehelpen om echt iets historisch verantwoord aan het plein toe te voegen.Het geld voor herbouw komt er alleen als de gemeente er achter staat door duidelijkheid te verschaffen. Dan kan de eventuële
fundraising beginnen. Denk eens aan hetdoorzettingsvermogen van
de cie. ‘Herbouw molen Adriaan’.
De historische voorgevel weer in zijn oude luister herstellen /opnieuw
opbouwen zal het plein weer allure geven. Belangrijk is de aaneengesloten gevelwand . Ja, dan komen de bedrijven vanzelf terug.
Theo Koetsier
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Mycosan

Bewezen effectief
tegen kalknagels
Heemstede - Ongeveer 27%
van de Nederlandse bevolking
heeft wel eens last van een kalknagel. De bestaande behandelingen zijn of ingewikkeld in
gebruik of niet bewezen effectief. Daarom is er Mycosan, een
makkelijk en effectieve behandeling tegen kalknagels, gebaseerd op een gepatenteerd bioactief serum. De behandeling is
inclusief wegwerpvijltjes om de
effectiviteit te vergroten. Start nu
meteen met het smeren van Mycosan zodat ook u binnen enkele weken weer trots op uw tenen
kunt zijn!

Bankmedewerkers aan de slag op Zebra-Zorg
Regio - Op een stralende lentedag gingen de medewerkers van
ABN AMRO Heemstede in het
kader van ABN AMRO Foundation aan de slag op Zorgboerderij Zebra-Zorg in Vogelenzang.
ABN AMRO foundation organiseert maatschappelijke/sociale activiteiten door het hele land.
De zorgboederij is speciaal ingesteld op de combinatie van mensen en natuur. Zebra-zorg biedt
kinderen en jongeren met een

beperking een kans om (met begeleiding) te gaan (samen) werken met dieren. Om het beste uit
henzelf en elkaar te halen, rekening houdend met het feit dat iedereen uniek is.

De creatieve groep ging in het
kader van 150 jaar bestaan van
Vogelenzang een bloemmozaiek maken en voor ontvangst van
voorbijgangers de entree en de
boomgaard versieren.

Één groep ging aan de slag in
het buitenverblijf voor de varkens. Er werd een nieuwe omheining gemaakt, om het buitenverblijf veiliger te maken voor de
varkens.

De eigenaren van de zorgboerderij waren zeer tevreden met
deze extra steun. Het was al met
al een welbestede dag en de
medewerkers gingen met een
voldaan gevoel naar huis!

Wat is Mycosan?
MYCOSAN is een veilige, eenvoudige en geurloze oplossing
ter behandeling en voorkoming
van kalknagels (onychomycosis). Het is klinisch getest op
een representatieve hoeveelheid
schimmels die bekend zijn als
veroorzakers van voetschimmels.
De resultaten tonen aan dat MYCOSAN excellent scoort in deze testen. MYCOSAN is geregistreerd als medisch hulpmiddel
en is ook geschikt voor diabetici
en kinderen en speciaal ontwikkeld voor pedicures. Het doel is
dat pedicure en klant de kalknagel samen behandelen. De pedicure freest de nagel en de klant

Nieuwe historische wandelingen door Groenendaal
Heemstede - Heemstede kent
al wandelingen door verschillende wijken van Heemstede onder leiding van een gids. Daar
is nu een mooie wandeling bijgekomen. Het Groenendaalse

bos is in de wijde omgeving bekend als de plek voor een flinke wandeltocht. Remmert Pels
is een ervaren gids die regelmatig rondleiding verzorgt in Heemstede en Haarlem. Daarom heb-

ben Marco en Mandy Uitendaal
van het pannenkoekenhuis “De
Konijnenberg”aan de Herenweg
hem gevraagd om ook in Groenendaal eens een mooie route
voor hen uit te stippelen. Rem-

mert Pels heeft een aantal bijzonderheden in een boekje gezet. De door Pels beschreven
historische informatie geeft een
extra dimensie aan wat je ziet
tijdens de wandeling. Pels blijkt
tijdens de rondleiding over nog
veel meer historische feitenkennis te beschikken dan dat wat hij
in het boekje kwijt kon. Zo blijkt
Groenendaal geen natuurlijk bos
te zijn maar is aangepland door
rijke families, vooral bankiers.
Het overgrote deel van het bos is
aangelegd door de familie Hope
(van de Bank Hope, later Mees
en Hope). De beroemde landschapsarchitect Zocher was betrokken bij het ontwerp. Voor de
eerste Floriade, die in Nederland
plaatsvond, werd onder andere
het terrein van het huidige bos
gebruikt. Ook het molentje bij
de noordelijke ingang van Groenendaal had een functie bij de
waterhuishouding van het bos.
In de molen stond het eerste
stoomgemaal van Nederlandse
makelij. De kinderboerderij is de
oudste in zijn soort in Nederland,
al opende die de poorten pas in
1951.
Met het boekje in de hand kan
men op eigen snelheid langs
unieke plekken lopen en daarbij lezen hoe de verschillende
stukjes in het bos zijn ontstaan

behandelt de nagel 2 maal daags
met MYCOSAN.
De behandeling is sinds 1 mei
2011 opgenomen in de zorgprotocollen schimmeldiagnostiek van Supplement en vanaf
mei 2012 ook verkrijgbaar in een
XL-verpakking. Met een dubbele inhoud voor meerdere kalknagels. Info: www.myccosan.nl Verkrijgbaar bij Apotheek Groenendaal aan de Valkenburgerlaan,
Heemstede.
en wat de gedachte achter het
ontwerp was. Ook voor mensen
die al regelmatig in Groenendaal
wandelen is het interessant om
te lezen. Met alle weetjes ga je
toch anders kijken naar alles wat
er om je heen te zien is.
Nu is deze Groenendaal wandeling beschikbaar maar op termijn komt daar nog een tweede
en derde route bij. Het startpunt
van de routes is bij “De Konijnenberg” Herenweg 33 waar ook
voldoende parkeergelegenheid
is. Het boekje dat 2,95 euro kost
is dagelijks vanaf 12.00 uur in
het restaurant verkrijgbaar. Men
kan dan op eigen gelegenheid
en snelheid de wandelingen maken. Voor een uitgebreide rondleiding, met een gids, kan men
contact opnemen met Marco Uitendaal 023-5848096. Ook voor
combinaties wandelen met aansluitend een heerlijke pannenkoek of een verjaardag vieren in
het bos hebben Marco en Mandy nog suggesties genoeg.
Het is weer een van de vele leuke leuk initiatieven van “De Konijnenberg” dit maal met het
doel om hun groene buur, het
Groenendaalse bos, weer meer
tot leven te brengen en in een
cultuurhistorisch perspectief te
plaatsen.
Zeker voor de resterende lenteen komende zomermaanden een
echte aanrader.
Eric van Westerlo o

Stijlvol Afscheid Nemen
Westerveld in Driehuis

Eerste crematorium in Nederland
opening van Crematorium Westerveld.
Op 1 april 1914 vond op Westerveld zijn
crematie plaats, de eerste in Nederland. Alle gegevens zijn nauwkeurig bijgehouden op het formulier van het crematorium, dat als crematienummer het
nummer ‘1’ draagt. Dr. C.J. Vaillant heeft
in Nederland de toon gezet. Meer dan
50 procent van onze bevolking kiest momenteel voor cremeren.

Driehuis - In een heuvelachtig duingebied, omgeven door schitterende bomen en hagen, ligt Begraafplaats & Crematorium Westerveld. De begraafplaats in Driehuis
werd rond 1888 aangelegd
en groeide uit tot een monumentaal gedenkpark dat
ook een erkend vogelreservaat is. Met het crematorium, dat in 1913 als eerste
in ons land werd gebouwd,
is Westerveld in Nederland
uniek op het gebied van
gedenken en herdenken.
Cremeren mocht vroeger
alleen bij epidemieën, veldslagen en als ketterverbranding. Rond 1850 gingen in West-Europa voorstanders van crematie zich
organiseren. En zo ontstond in 1874 de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding (nu Koninklijke Facultatieve). Eén van de oprichters was Dr. C.J.
Vaillant. Hij overleed op 27 maart 1914 op 95-jarige leeftijd. De hoogbejaarde dokter was in september 1913 nog persoonlijk aanwezig geweest bij de

Westerveld is niet alleen bijzonder vanwege de geschiedenis, maar ook door
de combinatie van omgeving en dienstverlening nu. Zo organiseert Westerveld
sinds 1994 jaarlijks het Concerto in Memoriam, om iedereen de mogelijkheid te
geven hun dierbaren te gedenken. Het
programma bestaat elk jaar uit (voornamelijk) klassieke muziek, The Last Post
en de voordracht van een gedicht.

Dr. C.J. Vaillant

In 2012 wordt het Concerto in Memoriam gehouden op zondag 10 juni, vanaf 14.00 uur. Dit jaar wordt de muzikale invulling verzorgd door het internationaal bekende Westlands Mannenkoor. De heer Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van Alphen aan den Rijn, spreekt dit jaar het woord
van troost. De heer Eenhoorn kwam het laatste jaar met interviews en toespraken veelvuldig in de publiciteit naar aanleiding van de schietpartij in
winkelcentrum De Ridderhof in zijn gemeente. Iedereen is van harte welkom. Zie ook www.bc-westerveld.nl

Concerto in Memoriam
op Westerveld
Herdenkingsconcert, zondag 10 juni 2012

Een heuvelachtig duinlandschap, een monumentale
uitstraling in combinatie met moderne dienstverlening
en het eerste crematorium van Nederland:
Begraafplaats & Crematorium Westerveld.
Sober of uitbundig
Iedere plechtigheid is uniek. Door goed
gastheerschap en hoogwaardige dienstverlening
streven wij te voldoen aan alle wensen, zowel
tijdens de plechtigheid als bij de condoleance.
Nabestaanden weten wat bij de overledene past,
bijvoorbeeld sober en ingetogen of juist zeer
uitbundig. Bij de condoleance kan dit koffie met
een koekje, cake of broodje zijn. Maar ook het
uitbrengen van een toost met champagne, wijn en
luxe hapjes is mogelijk. Heel veel wensen behoren
tot de mogelijkheden en zijn bespreekbaar. Onze
medewerkers denken graag met u mee.

adv(W)218x140mm -CIM2012.indd 1

Duin en Kruidbergerweg 2-6 - 1985 HG Driehuis
Tel: 0255 - 51 48 43 - Fax: 0255 - 53 00 76
E-mail: info@bc-westerveld.nl - Internet: www.bc-westerveld.nl
Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

Begraafplaats & Crematorium
Westerveld is aangesloten bij
de Association of Significant
Cemeteries in Europe.

Kijk voor de mogelijkheden op
www.bc-westerveld.nl

Jaarlijks organiseert Westerveld in het gedenkpark
een bijzonder herdenkingsconcert. Ook dit jaar
is iedereen van harte welkom op zondag 10 juni
om 14.00 uur. Dit Concerto in Memoriam wordt
door Westerveld georganiseerd om mensen een
mogelijkheid te bieden hun dierbaren te gedenken.
Dit jaar verzorgt het (internationaal) bekende
Westlands Mannenkoor de muzikale invulling. De
heer Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van
Alphen aan den Rijn, spreekt dit jaar het woord van
troost. De heer Eenhoorn kwam het laatste jaar met
interviews en toespraken veelvuldig in de publiciteit
naar aanleiding van de schietpartij in winkelcentrum
De Ridderhof in zijn gemeente.
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Diensten in
Cruquius

Ook ouders sporten mee tijdens
JeugdVakantieSportweek
Regio - In de meivakantie is het
weer zover: de vierde Jeugd Vakantie Sportweek in Zandvoort.
Van 28 april tot en met 4 mei organiseren Sportservice Heemstede-Zandvoort en de gemeente Zandvoort in samenwerking
met verschillende Zandvoortse verenigingen en andere sportaanbieders in het kader van
Zandvoort Actief elke dag leuke sportcursussen. Kinderen uit
groep 4 tot en met 8 kunnen zich
hiervoor inschrijven. Nieuw dit
jaar is dat ook voor de ouders
enkele leuke activiteiten worden georganiseerd: zaterdag 28
april: schermen; zondag 29 april:
surfen; dinsdag 1 mei: zumba en
dinsdag 2 mei: duiken.
Het aanbod tijdens de Jeugd Vakantie Sportweek bestaat voor
de kinderen uit maarliefst 10
sportcursussen. Voor een ieder
is er wat wils! De activiteiten vin-

den verspreid door Zandvoort
plaats.
Wegens succes geprolongeerd
zijn de sporten panna voetbal,
mountainbike, badminton, atletiek en bowlen. Ook de cursussen ‘redder in 2 dagen’ en streetball (basketball) werden al eens
eerder aangeboden. Natuurlijk
zijn er ook weer enkel nieuwe
sporten: zumba, surfen en rugby.
De Jeugd Vakantie Sportweek
start op zaterdag 28 april en eindigt op vrijdag 4 mei. De meeste cursussen zijn verdeeld over
meerdere dagen. Deelname kost
slechts 5 euro per cursus (met
uitzondering van surfen). Leerlingen en hun ouders kunnen
het activiteitenprogramma bekijken op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl (klik op
de banner JeugdVakantieSportweek). Daar kunnen zij zich ook
inschrijven.

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve
leidt ds Hetty van Galen op zondag 22 april de viering om 15.00
uur. Het is een dienst van Schrift
en Tafel. U vindt De Rank aan de
Spieringweg 101 in Cruquius.

Pennenbakje
maken van
plastic canvas
Heemstede - Plastic canvas lijkt
een beetje op borduurgaas, maar
dan wat groter en veel steviger.
De kinderen gaan op woensdag
25 april bij de Woensdagmiddagclub 5 vierkantjes van plastic
canvas borduren met wol en maken daar een pennenbakje van.
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kinderen
kunnen hier knutselen, maar ook
meedoen met een spel of buiten
spelen. Kosten per keer zijn: 3,50,
een kaart voor 10x kost 30,00.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer info: www.casca.nl.

Bloemencorsoweekend Haarlem
Regio - Het 65ste Bloemencorso van de Bollenstreek komt zaterdag 21 april rond 21.00 uur
Haarlem binnen rijden. Tijdens de binnenkomst
is er een spectaculaire opening act van Circle
Percussion, die prachtig uitgelicht wordt compleet met lasereffecten. Er wordt samengespeeld
met Drums Around dat staat opgesteld op het

bordes van het stadhuis.
Zaterdagavond vanaf 22.00 uur staan de wagens
opgesteld op de Grote Markt, in de Damstraat en
langs het Spaarne.
De programmafolder is te verkrijgen bij het VVVinformatiekantoor, Verwulft 11 of te downloaden
van www.haarlem.nl

Elan Wonen voert 5% huurverhoging
‘scheefwoners’ per 1 juli niet door
Regio - Elan Wonen heeft besloten de voorgenomen huurverhoging van 5% voor ‘scheefwoners’
per 1 juli niet door te voeren.
De besluitvorming in Den Haag
is opnieuw uitgesteld en de inkomensgegevens van de Belastingdienst zijn niet beschikbaar.
De voorbereidingstijd is nu te
kort om de betreffende huurders

vóór 1 mei te kunnen informeren.
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen woningcorporaties huishoudens met een inkomen boven 43.000 euro 5%
extra huurverhoging geven. Het
doel is om ‘scheefwonen’ (te lage huur ten opzichte van het inkomen) in sociale huurwoningen tegen te gaan. De stemming

door de Tweede Kamer hierover
is op 10 april niet op tijd afgerond.
‘De huurverhoging ‘scheefwoners’ staat overigens los van de
jaarlijkse huurverhoging per 1
juli. Die bedraagt in 2012 max.
2,3%. Alle huurders ontvangen
vóór 1 mei de huurverhogingsbrief.

Culturele middag

Het koningshuis
van Willem I Willem Alexander

Hoofdzaken
Regio - Vanaf heden t/m zondag 29 april in De Waag te Haarlem kunt u de expositie hoofdzaken bekijken. Abstract geometrische tekeningen in 3D van Theo
Schouten.
Oorspronkelijk afkomstig uit de
bouwwereld, hebben geometische vormen, structuren en lijnen een bijzondere aantrekkingskracht voor Theo Schouten.
De werken van Piet Mondriaan,
Gerrit Rietveld, M.C. Escher en
Rob Clous zijn Schoutens inspiratiebron voor HOOFDZAKEN.
Gedurende meerdere jaren heeft
Schouten geëxperimenteerd met
lijnen, geometrische vormen en
primaire kleuren. Sinds 2010
hebben deze experimenten geresulteerd en hun vorm gevonden in abstracte tekeningen in
3D.
Inhoudelijk is Schoutens werk
gebaseerd op de wijze waarop
mensen functioneren. Wat hem
intrigeert zijn de contrasten tussen rond en afgerond en hoekig, en recht en recht-lijnig. De
contrasten tussen mechanisme en autonomie, tussen hersenprocessen en -commando’s
en menselijke instincten en gedragingen. Deze contrasten
probeert Schouten in zijn werk
zichtbaar te maken.
Het ontwerpproces
De eerste stap in het ontwerpproces is het bedenken van wat
de kunstenaar wil laten zien en
op welke manier. Vervolgens
werkt Schouten met potlood het
idee verder uit op transparant
papier. Is hij uiteindelijk tevreden
over het resultaat, dan volgt de
uitvoering.
Tijdens de uitvoering wordt de
werktekening met een graveerpen overgebracht op papier. Met
foamboard en papier worden
vervolgens lagen aangebracht.
Uiteindelijk worden geometrische vormen in primaire kleuren
geschilderd en lijnen benadrukt.
De Waag, Spaarne 30 rood, 2011
CJ Haarlem
Vanaf donderdag 12 april t/m
zondag 29 april 2012
Openingstijden: do. t/m zo. van
13.00 - 17.00 uur

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 22 april is ds.
mw. P. Renes om 10.00 uur voorganger tijdens de dienst in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door Zanggroep De Ark
uit Hoofddorp. Het is een communieviering.

Heemstede - Met groot enthousiasme en deskundigheid
vertelt mevrouw van Os-Nijboer ons over de geschiedenis van het Huis van Oranje. Ze
heeft haar hele leven lang alles
gespaard over het Koningshuis
(o.a. exclusieve foto’s!) en door
middel van een diapresentatie
krijgt u een beeld van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, van alle stadhouders
tot en met Willem V, Willem I, II
en III, en de Koninginnen Emma,
Wilhelmina, Juliana en Beatrix.
De dialezing het kongshuis van
Willem I – Willem Alexander is bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op dinsdag 24 april,
aanvang 14.30 uur. Entree: 4,00.
Reserveren kan telefonisch: tel.
023-548 38 28 op werkdagen
tussen 9 en 12 uur.

Op bedevaart
naar Lourdes

Regio - Schrijf u nu in voor een
volledig verzorgde Lourdesreis van de Lourdesgroep Haarlem en Omstreken. Deze reizen
worden verzorgd door de Organisatie Limburgse Bedevaarten.
Anders dan de naam misschien
doet vermoeden, is dit een landelijke
bedevaartorganisatie
die al 90 jaar bedevaarten naar
Lourdes organiseert. De 9-daagse busreis van 1 t/m 9 juni a.s.
Vertrek vanuit Haarlem 8-daagse treinreis van 31 augustus t/m
7 september. Bel voor meer info
Theo en Rina v.d. Veldt uit Haarlem, tel. 023-5244132.

Wandelen voor
goed doel
Regio - Op zaterdag 28 en zondag 29 april kunt u wandelen voor de Martin Gaus Geleide & Hulphondenschool. De opbrengst gaat naar de Stichting
Gaus Geleide- & Hulphonden die
van dit geld geleide- & hulphonden opleiden, aangepaste tuigjes aanschaffen, enzovoort. Op
beide dagen kunt u kiezen voor
een afstand van 5, 10 of 15 kilometer. U kunt starten vanaf 10.30 uur. Prijs inclusief herinnering 4,50. Startpunt is Plattelands Café de Doofpot, Zilkerduinweg 325 in De Zilk. Aanmelden bij Ria van der Ploeg,
tel. 06-44325063 of per e-mail:
riavanderploeg@casema.nl.
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Oranjefeest Wilhelminaplein
met Soulmachine

De fado als reisgezel
van Cristina Branco
Regio – Dinsdag 17 april trad de
Portugese fadozangeres Cristina Branco op in de Philharmonie in Haarlem. De Portugese diva maakt met haar publiek een
prachtige wereldreis waarbij
ze verschillende muzikale aanleghavens aandoet, met de fado als haar metgezel van thuis.
De Heemsteder sprak een week
ervoor kort met haar over fado,
over passie, ‘saudade’ en over
de invloeden en overeenkomsten van wereldmuziek die in
haar muziek en vooral op haar
laatste cd Fado/Tango prachtig
tot uiting komen. Met Lissabon
als thuishaven van de fado en de
Taag en Atlantische Oceaan als
imposant decor, reizen wij mee.

De Heemsteder: “Hoe bent u
op het idee gekomen om deze
muzikale wereldreis te maken?”
Cristina Branco: “Mijn laatste
album Fado/Tango bevat diverse wereldmuziek elementen, het
is een reis van armoede en luxe,
over ziel en gevoel, een reis van
herinneringen en flashbacks.
Het is een algemene levensreis
voor iedereen, een Transatlantische reis met mensen uit alle sociale klassen, met emoties uit de
bestaande en nieuwe wereld. Ik
had LP’s van Gardel en een oude
foto uit 1945 van Amália Rodrigues in Rio de Janeiro. Tijdens
deze reis ontdek je in de wereldmuziek overeenkomsten die ook
zo kenmerkend zijn voor de fado.
De tango uit Buenos Aires bevat
dezelfde patronen als fado, zoals
liefde en passie. Maar ook boos-

heid, emotie, trots en glorie. De
muziekinstrumenten die in de
tango worden gebruikt zoals de
bandoneon, maar ook de dubbele bas, gitaar en piano vormen
de basis van mijn cd. Het idee
om de fado op reis te sturen met
een nostalgisch verlangen van
thuis, de zogenaamde ‘saudade’,
is op deze wijze geboren.”
De Heemsteder: “We vinden op
uw album ook Franse invloeden
omdat u ook op uw muzikale reis
Parijs aandoet. Dit blijkt ondermeer uit uw prachtige en gevoelige vertolking van het chanson
‘les désespérés’ (de wanhopigen) van de Belgische chansonnier Jacques Brel en ‘l’invitation
au voyage’ (uitnodiging om op
reis te gaan) met een mooie
tekst van de Franse auteur Baudelaire. Op het album treffen we
tevens een gedachte van Baudelaire aan, namelijk ‘het lijden aan
de verschrikking van thuis’. Dit
lijkt het tegenovergestelde van
de ‘saudade’, het nostalgische
verlangen van thuis, dat zo kenmerkend is voor de fado.”
Cristina Branco: “Dit is juist
geen tegenstelling, maar een
overeenkomst. ‘L’invitation au
voyage’ nodigt juist uit om een
reis te maken, op zoek naar de
vrijheid met de ‘saudade’ in het
hart, om elders de overeenkomsten te ontdekken van thuis. Eigenlijk is dit de basis van mijn album ‘Fado/Tango’. Portugal is in
de geschiedenis altijd een zeevarend volk geweest met befaamde
ontdekkingsreizigers,
die ‘nieuwe werelden’ hebben

Cristina Branco (foto: Augusto Brázio).

Concert
Seniorenkoor
Regio - Seniorenkoor 55+
‘Hoe gaat ’t ermee’ onder
leiding van Leny van Schaik
geeft zondag 22 april om
14.30 uur een concert in
het Reinaldahuis ,Leonard
Springerlaan 1 in Haarlem.
Vrij entree; voor meer informatie: www.hoegaattermee.nl.

ontdekt. Zonder echter de ‘saudade’ te verliezen. Die is voor altijd in het hart en de ziel van de
Portugezen gesloten.”
De Heemsteder: “De Franse
taal leent zich goed voor de fado en u vertolkt Franse chansons
op een prachtige wijze. Kunnen
wij ooit een geheel Franstalige
cd van u verwachten?”
Cristina
Branco
(glimlachend): “De Franse taal heeft
veel overeenkomsten met de
Portugese taal en bevat dezelfde
vloeiende klanken. Frans leent
zich daarom uitstekend voor de
fado. De Spaanse taal is hiervoor
iets minder geschikt, hoewel
mijn cd ook enkele Spaanstalige
nummer bevat. Ook de muzikale patronen van Franse chansons
en fado komen overeen, dus wie
weet.”
De Heemsteder: “U treedt regelmatig op in Nederland. Wat is
uw speciale band met ons land?”
Cristina Branco: “Ik houd heel
veel van Nederland. Nederland
is het land waar mijn hart ligt en
waar ik doorbrak, met een grote publieke belangstelling voor
fado. Ook heb ik een aantal jaren terug de gedichten van Slauerhoff vertolkt in de fado. De
‘down to earth’ mentaliteit van
de Nederlanders spreekt mij bijzonder aan, ik ervaar Nederland
als een zeer prettig land. Amsterdam is voor mij een gezellige stad waar ik graag kom en is
nog kleinschaliger dan Lissabon.
(Lachend) Soms denk ik zelfs dat
ik Amsterdam nog beter ken dan
Lissabon!”
De Heemsteder: “Dat is altijd
leuk om te horen. (In het Portugees): Hartelijk dank voor dit
interview en succes met uw optreden!”
Cristina Branco: “Graag gedaan!”
Bart Jonker

Heemstede - Over twaalf dagen
is het Koninginnedag. Dat wordt
als elk jaar weer spetterend gevierd in Heemstede. Op het Wilhelminaplein bijvoorbeeld. Na
een spetterend voorprogramma met DJ’s en de Haagse band
The Deal komen 2 dames en 8
heren van de soulmachine opnieuw naar de het Wilhelminaplein. Soulmachine was dé sensatie op het geslaagde nazomerfeest van de 1ste Aanleg, Heemstede live!
Het is een van de weinige bands
in Nederland die alle soul- en
funkhits nog speelt zoals ze in
de jaren 60, 70 en 80 gespeeld
werden. De band speelt pure authentieke soul en funk met krakers als Mustang Sally, I’m A
Soulman, Feel Good en andere onvergetelijke hits van o.a.
James Brown, Wilson Picket,
Otis Redding, Sam & Dave en
Tina Turner. Deze 10-koppige
soulformatie bestaat uit zanger,
twee zangeressen, slag/sologitaar, bas, drums, toetsen en een
strakke blazerssectie bestaande
uit twee saxen en trompet. Kortom: een professionele soulband
die het Oranjefeest op z’n kop
zet met vette funk en dampende soul.De roots van Soulmachine gaan terug naar 1967 toen
de Rotterdamse groep Swinging
Soul Machine werd opgericht.
De groep krijgt de meeste bekendheid door de single ‘Spooky’s Day Off’, die in 1969 de eerste plaats op de nationale hitparade weet te bereiken. In 1970

vertrekt zanger Spooky en vormt
in 1974 samen met Sue Chaloner
het duo Spooky & Sue. Ze debuteren met de single ‘Swinging
On A Star’ en scoren meteen een
hit. In 1976 nemen ze deel aan
de Nederlandse voorronden voor
het Eurovisie Songfestival.Na
twee jaar wordt de samenwerking beëindigd waarna Spooky
zich aansluit bij de Surfers, Sue
gaat solo verder. Tot 1996 is het
rustig rond Spooky, waarna hij
weer opduikt met de tienkoppige soulformatie Just Us uit Amsterdam.Uit deze band ontstaat
in 2001 Spooky’s New Swinging Soul Machine. In 2005 stopt
Spooky en gaat de band verder
als Soulmachine. Inmiddels bestaat de band uit tien leden: zanger, twee zangeressen, slag/sologitaar, basgitaar, drums, toetsen en een strakke blazerssectie
bestaande uit twee tenorsaxen
en trompet. Wat overblijft is een
professionele band bestaande uit enthousiaste muzikanten
die met dampende soul en vette
funk een kroeg op z’n kop zetten.
De 1ste Aanleg zal in samenwerking met slagerij Vreeburg
en de oranjecommissie weer een
waar feest gaan maken. De interne mens wordt traditioneel
goed verzorgd bij de BBQ van
Vreeburg en de bar van Café de
1ste Aanleg. Lekker weer doet
de rest.
Maandag 30 april, Wilhelminaplein Heemstede vanaf 14 uur
is iedereen welkom, vrij entree.

Kindergarden op lijst
Beste Werkgevers
Heemstede – Kindergarden (kinderopvang) heeft een
plaats op de lijst van Beste
Werkgevers 2012 van Nederland bereikt. De lijst is samengesteld op basis van onderzoek van Great Place to Work®
Nederland. Jaarlijks worden
de hoogst scorende organisaties onderscheiden als Beste Werkgevers van Nederland.
Kindergarden is opgericht in
1998 en heeft 21 vestigingen

in Noord- en Zuid-Holland en
Utrecht. Vestiging Heemstede, aan de Sportparklaan, is
er een van. Sinds juli 2011 is
Kindergarden onderdeel van
Bright Horizons uit de VS, een
van de grootste kinderopvangorganisaties ter wereld. Dit samenwerkingsverband
biedt
Kindergarden de mogelijkheid
te groeien en haar dienstverlening in versneld tempo uit te
breiden binnen Nederland.

MOOI WONEN = LEKKER LEVEN!

KASTEN
OP MAAT
10% KORTING
Tegen inlevering van deze bon
geldig op het hele assortiment
(ook op binnendeuren en vloeren)
Niet icm overige aanbiedingen

Heemstede
Raadhuisstraat 88
023 - 528 22 75

www.interspec.nl

Maatwerk in Heemstede
Heemstede - Al jaren heeft het winkelgebied in Heemstede een specialist op het gebied van vloeren, binnendeuren en kasten
op maat, Interieurspecialist. Onder de naam
Spaarndam hebben zij jaren op de binnenweg een plek gevonden en alweer 4 jaar
geleden is de shworoom verhuist naar de
Raadhuisstraat. Na de verhuizing is ook de
naam veranderd en is het bedrijf verder uitgebreid. Naast de showroom in Heemstede
kunt u ook terecht in Hoofddorp en Heerhugowaard.
De winkel in Heemstede geeft een duidelijk beeld van alle maatwerkmogelijkheden.
Zoekt u ruimte voor kleding? Audio/TV? Een
inloopkast? Een mooie en-suite oplossing?
Alles is mogelijk. Interieurspecialist is in
staat om uw inrichting van de grond af aan
op te bouwen, want; ook voor vloeren bent
u aan het juiste adres. Traditioneel parket,
robuuste planken vloeren, laminaat… allemaal mogelijk! En om het geheel compleet
op elkaar af te stemmen maken ook binnendeuren uit van het assortiment.
Maatwerk kasten beslaat de grootste oppervlakte in de ruim opgezette showroom.
Logisch ook als je bedenkt dat het grootste
deel van de kasten door de eigen produktiemedewerkers word gemaakt. Interieurspecialist maakt al jaren kasten geheel op
maat en naar wens van de klant. Iedereen is

uniek en daarmee eigenlijk elke kast ook. Of
het nu een kast is van grond tot plafond of
een laag dressoir. Bijna elke wens kan worden uitgevoerd. Loop eens binnen en laat
u verrassen door de vele mogelijkheden en
kleurencombinaties. De medewerkers van
Interieurspecialist zullen u graag advies geven en geheel vrijblijvend een offerte voor u
maken. De consument weet tegenwoordig
wat hij wil. Het brede aanbod van verbouwingsprogramma’s op televisie en het groeiend aantal woonbladen op de markt, maakt
klanten kritischer dan voorheen. Een groot
voordeel, vindt Rogier Keuker van Interieurspecialist. Het is de kunst om met het idee
van de klant aan de slag te gaan en samen
‘de vorm in te tekenen’.
Iedereen heeft eigen wensen en elke consument is anders, laat Keuker weten, maar bij
Interieurspecialist gaan ze geen uitdaging
uit de weg. Een mooi voorbeeld hiervan:
de meeste kasten gaan tot een standaardhoogte van 1 meter 90 maar toen een gerenommeerd maatpakkenbedrijf een kast van
vier meter hoog wenste, was dat geen enkel
probleem
Hierboven vindt u ook een advertentie
waarmee u 10% korting krijgt op het gehele
assortiment.
Interieurspecialist, Raadhuisstraat 88, 0235282275. Geopend van dinsdag t/m vrijdag.

Openingstijden
di y/m vr 10.00- 17.30 uur
za 10.00-17.00 uur
overige tijden op afspraak
via 06-15 00 23 00

MOOI WONEN = LEKKER LEVEN!
Hollandia dakkapellen.
Dé specialist van dakkapellen
in alle soorten en maten.
Voor particulier en aannemer.

Hollandia
di dakkapellen
d kk
k
ll heeft
h ft
meer dan 25 jaar ervaring in
het vervaardigen en plaatsen
van dakkapellen en levert
rechtstreeks uit eigen fabriek.
Plaatsing van dakkapel in
slechts 1 dag.
De dakkapellen zijn uitgevoerd
met kunststofkozijnen,
inclusief draai-kiepramen en
altijd voorzien van HR++ glas.
Tevens hebben de kapellen
een KOMO-KEUR.
De isolatiewaarde van een
Hollandia dakkapel bedraagt
Rc3.2 tot Rc4.5

Weleens gedacht over
een dakkapel op uw huis!
Kom dan eens langs!

Hollandia vervaardigt
dakkapellen met een optimale
prijs/kwaliteitsverhouding,
en geeft 15 jaar garantie op
de gehele dakkapel en maar
liefst 25 jaar op het kunststof
EPDM-dak.
Mocht u overwegen een
dakkapel te nemen dan is een
bezoek aan de showroom van
Hollandia dakkapellen zeker
de moeite waard.
De showroom en fabriek
is gevestigd aan de
meubelboulevard Cruquius,
Cruquiuszoom 41-43, achter
de mediamarkt.
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Telefoon 023-540 61 51
Fax 023-540 09 59
www.hollandiadakkapellen.nl
info@hollandiadakkapellen.nl

Eerlijke verf bij
Verfhandel Ree
Met het oog op de toekomst
komt Verfhandel Ree vanaf heden met een nieuw verfmerk
met de nadruk op ecologisch!

URSA
PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Naast het feit dat er in de verven
minimaal tot geen oplosmiddelen zitten betrekt de firma zijn
verf uit Nederland en het liefst
zo dicht mogelijk uit de buurt!
Want de duurzaamheid van een
product wordt bepaald door het
gebruik van grondstoffen, weinig restafval tijdens de productie en het benodigde transport.

URSA
PAINT
QUALITY & ENVIRONMENT

Binnenweg 89 | 2101 JE Heemstede
023-528 64 79 | www.verfhandelree.nl

RIGO VERFCENTRUM
IJmuiderstraatweg 9 | 0255-515 153

mee in wil gaan. Aquamaryn
produceert professionele schildersverf, zoveel mogelijk op
basis van herwinbare plantaardige, en minerale grondstoffen.
Tijdens het produceren van
deze verf doen zij geen onomkeerbare aanslag op de aarde,
het water en de atmosfeer.

Aquamaryn Verf wordt ontwikkeld door verftechnici die de
balans willen vinden tussen
milieuvriendelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en optimale
Zoals eigenaar Jasper de Zwart technische aspecten.
zelf aangeeft “Je kunt wel eco
verf aanbieden maar als de verf Inmiddels doe zij dat al ruim
dan gehaald moet worden uit dertig jaar en is er een complehet buitenland heb je toch weer te lijn schildersverven waar je
te maken met veel CO2 uitstoot. gerust van mag zeggen dat je
ze niet milieuvriendelijker kunt
In mijn ogen ben je dan niet ver- krijgen dan dit.
antwoord aan het ondernemen.”
Aquamaryn verf uit IJmuiden Want, zoals ze bij Aquamaryn
(Ursapaint) wordt het nieuwe zeggen: “Alleen watergedragen
merk waar Ree de toekomst is niet goed genoeg!”

MOOI WONEN = LEKKER LEVEN!
Isotechniek Noord-Holland

Specialist in spouwmuuren vloerisolatie
Regio - John en Wayne Scheerman hebben een bedrijf dat
gespecialiseerd is in het na-isoleren van woningen en/of gebouwen gebouwd voor 1975.
Het gaat om woningen en/of
gebouwen die een spouwmuur
hebben zonder isolatie. Hun
bedrijf heet Isotechniek Noord
Holland v.o.f.
“Wij hebben de meest effectieve manier van isoleren voor
een spouwmuur en realiseren
dat binnen een dag”, vertelt
John. En Wayne vervolgt: “Bij
spouwmuurisolatie boren we
op ongeveer elke vierkante meter een gat in de voeg zonder
de stenen te beschadigen. Nadat alle gaten geboord zijn, vullen wij de spouw met HR EPSgrijze-parels in combinatie met
een bindmiddel op latexbasis.
Nadat het bindmiddel hard is
geworden ontstaat er een harde
plaat in de spouwmuur. Hierna

worden alle gaten weer netjes
gedicht met cement in dezelfde
kleur van de voeg, zodat de gaten niet meer te zien zijn. Mocht
het nodig zijn dan boren wij
ook nog ventilatieroosters naar
de kruipruimte voor een optimale ventilatie. Want isoleren
is tenslotte ventileren. Dit alles
kan wel tot 30% op de energiekosten besparen.
Het is één keer een uitgave,
maar isolatie betaalt zichzelf
terug in ongeveer drie tot vier
jaar.” “Wij hebben alle benodigde certificaten en zijn een IKOBKB en KOMO gecertificeerd
bedrijf”, vervolgt John. “Bovendien zijn wij aangesloten bij de
brancheorganisatie Venin.
Informeer naar een vrijblijvende offerte via www.isotechnieknoordholland.nl. Bel
0251-830166 voor meer informatie of mail naar info@isotechnieknoordholland.nl.

Gespecialiseerd in het na-isoleren
van woningen (binnen 1 dag)
Woningisolatie is goedkoper dan verwacht
en effectiever dan gedacht
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Oranjelaan 21 Castricum / tel. 0251 - 830166 / 06 - 13110571
info@isotechnieknoordholland.nl / www.isotechnieknoordholland.nl

Elke maand 'Verbouwingsspecial'
Wilt u ook op deze pagina staan?

Advertentie in combinatie met redactioneel.

Informeer!
verkoop@heemsteder.nl
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Off-day VEW brengt
Uno overwinning
Heemstede - Hoopvol, na de
winst op het sterke HBC , werd
door VEW afgereisd naar Hoofddorp voor een wedstrijd tegen
het lager geklasseerde UNO. Bij
VEW ontbrak Michiel Dekker in
verband met werk, maar speelde met de jeugdspelers Delano
Meijer en Jeroen Veltenaar in de
basis. VEW begon slap aan de
wedstrijd. Michiel van Rooyen
moest na 10 minuten al handelend optreden nadat een volledig
vrij staande man door VEW over
het hoofd was gezien. VEW werd
na deze waarschuwing echter
niet wakker, integendeel.

Kon. HFC te vroeg blij met een gelijkspel
Regio - De uitwedstrijd in Rotterdam was geëindigd in 1-1 en
waarom zou dat aan de Spanjaardslaan ook niet kunnen
dacht HFC. Rutger de Vries liep
dit seizoen tegen nogal wat gele
kaarten op, zodat hij bijna om de
week naast het elftal staat. Ook
afgelopen zondag was hij tribuneklant. Pieter Mulders koos in
zijn plaats voor de jonge Wouter Haarmans, die samen met
Martijn Tjon-A-Njoek de aanval
vormde. Bart Nelis zakte een linie en speelde op het middenveld als meest vooruitgeschoven middenvelder. Al in de eerste minuut speelde Carlos Opoku een bal en nam daarbij de
tegenstander mee. Volgens de
scheidrechter Bezemer was dat
een gele kaart waard. Niet zo
lekker als je als verdediger nog
89 minuten voor de boeg hebt en
je dus niets meer kan riskeren.
Feyenoord speelt goed gegroepeerd en verzorgd voetbal. HFC
speelde, zeker in de eerste helft,
goed mee. Wouter Haarmans,
Bart Nelis en Fabian Munsterman kregen kansen om HFC aan
de leiding te brengen, maar de
ballen verdwenen over en naast
het doel van Feyenoord. De Rotterdammers bleven HFC bezighouden. Linksachter Nick van
Katwijk kon, bij gebrek aan een
directe tegenstanden, keer op
keer mee in de aanval. De gave technicus, aanvoerder Ronnie Nouwen, strooide met slimme passes.
In de 24st minuut mocht ex-prof
Iwan Redan vanaf 35 meter een
vrije trap nemen. Met een gericht
schot verdween de bal over de
grond in de korte hoek 0-1. Daar
ging dus iets goed fout, want van
die afstand mag een bal nooit direct in het doel belanden. Of Van
Rossum verkeek zich volledig op
de bal, of de muur schermde de
hoek niet voldoende af. Omdat
de doelman ook over de inrichting van de muur gaat, kan Van
Rossum zich dit aanrekenen. Hij
herstelde zich goed en in het

restant van de wedstrijd behoedde hij HFC voor een grotere achterstand. Kort voor rust kwam
Martijn Tjon-A-Njoek goed door
op links, haalt bijna de achterlijn
en tikt de bal in de korte hoek.
Doelman Smith redde nog net
met de voet. Aan de andere kant
kreeg Van Rossum de handen
van de 300 toeschouwers op elkaar door tot twee maal toe een
knappe redding te verrichten.
De klok stond al enige tijd op 45
minuten, maar de scheidrechter
heeft zijn eigen uurwerkje en liet
de wedstrijd nog even doorgaan.
Na een prima combinatie tussen
Haarmans en Nelis was het de
mee opgekomen Carlos Opoku
die de bal langs doelman Smith
wist te werken 1-1.
Na rust gooide Feyenoord het
tempo iets omhoog en kreeg de
ploeg uit Rotterdam steeds meer
de overhand. HFC koesterde,
na later bleek te vroeg, de gelijke stand en was voor het maken van doelpunten aangewezen op de counter. Het ging een
kwartiertje goed, maar toen uit
een corner van Feyenoord verdediger Jerry Tieleman de bal
uit de rebound achter Van Rossum schoof zag de wereld er
voor HFC direct anders uit. Drie
minuten later maakte Iwan Redan zijn tweede doelpunt van de
wedstrijd, door een voorzet van
Rachid el Khalifi feilloos binnen
te schieten.
HFC rechtte de rug en toonde mentaliteit en bleef geloven
in een gelijkspel. Carlos Opuku
verliet zijn verdediging en werd
een lastpost voor de Feyenoord
verdedigers. Één minuut voordat de wedstrijd er officieel op
zat was juist hij het die de marge
kon verkleinen tot 2- 3. Tijdens
het slotoffensief van HFC gaf de
verdediging
noodgedwongen
veel ruimte weg aan Feyenoord.
De snelle Martin Hofstee pikte
de bal op en ging alleen op Van
Rossum af en bracht de 2-4 op
het bord.

Feyenoord was over de gehele wedstrijd gezien de betere
ploeg en daardoor de terechte
winnaar. HFC heeft nog steeds
kans om de nacompetitie te ontlopen. Zondag speelt HFC opnieuw thuis en nu is Leonidas de
tegenstander. Vervolgens komen
de echte krakers. HFC gaat op 6
mei naar AFC´34, dat geheel onderaan staat en een week later
op 13 mei is DHC te gast aan de
Spanjaardslaan. DHC heeft momenteel één puntje meer dan
HFC.
Eric van Westerloo

Ondanks het slappe spel van
VEW kreeg VEW wel kansen.
Eerst was het Niels Dekker die
ogenschijnlijk werd gevloerd in
de 16 meter. Voor deze buiteling
gaf de scheidsrechter echter terecht geen strafschop. Dat had
hij echter wel kunnen doen voor
de handsbal binnen het strafschopgebied die even later door
iedereen werd geconstateerd.
Maar dit waren wel de speldenprikjes van VEW de eerste helft.
VEW keeper Michiel van Rooyen wist een achterstand nog diverse keren te voorkomen maar
het was vechten tegen de bierkaai. Even later was het namelijk wel raak voor de thuisploeg.
VEW kwam op achterstand en
kon hier voor rust alleen een

slap schot van Jeroen Veltenaar
tegenover stellen. Hij had vrij
doorgang maar kon deze opgelegde kans niet verzilveren. Typerend voor het spel van VEW
van deze zaterdag. Na rust, nadat UNO enkele verse krachten
ingebracht had, werd het al snel
2-0. Wouter Hamann moest geblesseerd naar de kant en Sander Smit verving hem. Even later wisselde de VEW trainer opnieuw. Michael Pannekoek ging
eraf en Paul Bosma mocht het
proberen. Er werd 1 op 1 gespeeld bij VEW om zo de wedstrijd nog te kantelen. Maar het
pakte niet goed uit voor VEW.
Want na ruim 60 minuten keek
VEW tegen een 3-0 achterstand
aan. VEW kreeg nog wel een
geweldige kans. Jeroen Veltenaar knalde nu wel hard op doel
, maar nu zat de lat in de weg. De
rebound was voor Bas van ’t Sant
maar nu lag de keeper van UNO
in de weg. Nadat VEW al zijn
wissels had verbruikt ,viel een
kwartier voor tijd Sven Enthoven
geblesseerd uit. Na dat moment
was de wedstrijd gespeeld. UNO
kon echter nog twee keer scoren. De 4-0 werd vrij ingekopt en
nummer 5 viel in de laatste minuut uit een buitenspelsituatie.
Hopelijk is VEW volgende week,
alhoewel er niks meer te halen is
voor VEW, tegen Buitenveldert
weer bij de les.

GSV Heemstede

4de divisie turnen dames in Hoorn
Heemstede - Op zaterdag 14
april vonden de regiokampioenschappen turnen dames plaats in
de 4de divisie. Omdat in het vorige seizoen 4 meisjes van GSV
Heemstede heel goed gepresteerd hadden, waren zij verplicht
om 2 niveaus omhoog te gaan
i.p.v. 1. Hierdoor komen ze tegenstanders tegen die veel meer
uren in de week trainen, waardoor de verwachting niet al te
hoog was. Het is al knap dat ze 3
wedstrijden hebben overwonnen
om in Hoorn te mogen turnen.

De ochtend begon al vroeg met
de jeugdmeisjes Myrthe Joosten
en Charlotte de Jonghe. Zij begonnen op de balk, maar helaas
vielen ze er bij de radslag allebei
af. Bij de vloer wisten zij zich wel
staande te houden, maar misten
ze allebei hoogte in de salto’s en
de sprongen. Ook bij de overslag
over de pegasus was er weinig
hoogte te zien. Bij de brug lieten
de meiden wel een goede oefening zien, Myrthe haalde hier
haar hoogste score; een 11.10.
In de tweede wedstrijd kwam

Julie Bekkers in actie. Zij traint
tegenwoordig nog 3 uur extra,
waardoor het er allemaal strakker uitziet. Ze mocht bij de brug
beginnen, haar favoriete onderdeel. Ze maakte mooie hoge zwaaien, waardoor het er allemaal perfect uitzag, met een 1
na hoogste score van 14.40. Bij
de balk liet ze ook een mooie
oefening zien en bleef ze erop
staan na de koprol en de handstand. Bij de vloer besloot ze
geen arabier flick flack te doen,
wat haar oefening een iets lagere uitgangswaarde geeft. Bij
de kast sprong ze een overslag,
maar ook bij haar was er weinig
zweefruimte. Ze kwam op een
10de plek te staan en mag hiermee door naar de districtswedstrijd.
In de derde wedstrijd mocht
April Bouwman turnen. Zij begon met haar vloeroefening met
een arabier flick flack. Bij de pegasus sprong ze een overslag,
maar was ze niet geheel recht in
de handstand. Bij de brug wilde
ze graag een zolendraai turnen,
maar helaas viel ze er af. Ook
bij de balk had ze een val na de
opsprong, waardoor ze helaas
niet bij de volgende wedstrijd zal
zijn.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

machine’. Aangeboden door
café de Eerste Aanleg, slagerij Vreeburg en de Oranjecommissie. Vanaf 14.00 uur, iedereen welkom.

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

•

Toelichting op de bundel
‘Dickens in de Lage Landen bij boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede,
20.00 uur.
Aanmelden: via 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten
van De Pauwehof in Bibliotheek Heemstede.
Tot eind april
• Etsen van Sytske van Gilse en sieraden van Rosita
van Wingerden in de vitrines
van het Raadhuis in Heemstede.
Tot en met 10 mei
• Foto’s van Udo K. Geisler in de foyer van de Luifel,
Herenweg 96.

•

Lezing over Rusland bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede, 20.00 uur.
Informatie: 023-5483828.
Vrijdag 20 april
Presentatie nieuw jaarprogramma
Kunstkring
Heemstede in de burgerzaal
van het raadhuis van Heemstede, 20.00-22.00 uur.

•

• Op zoek naar amfibieën
op landgoed Leyduin, 19.3021.00 uur.
Aanmelden: www.landschapnoordholland.nl/de-natuur-in
of 088-0064455.
• Ellen Dikker met cabaretvoorstelling ‘Fjord’ in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 20.15 uur. Informatie: www.theaterdeluifel.nl
of 023-5483838.

Tot en met 25 mei
• Schilderijen van Pauline
de Jong in het raadhuis van
Heemstede.

Muziek
Zaterdag 21 april
• Bill Baker’s Big Band viert
25-jarig jubileum in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 20.15 uur. Informatie: www.theaterdeluifel.nl,
023-5483838.
Zondag 22 april
Pablo Neruda concert
‘Noche’ in de Pinksterkerk,
Camplaan 18 in Heemstede,
15.15 uur. Kaarten:
www.neruda.nl.

•

Zondag 22 april
Zondag 22 april
• Boekenmarkt in de Jan
van Goyenstraat Heemstede
van 11.00 – 17.00 uur. Romans,
strips, Verkade albums en veel
meer.
Woensdag 25 april
• ‘Kind zijn in de Tweede Wereldoorlog’, themamiddag over boek van Jacqueline Duurland voor Welzijn Ouderen Heemstede in de
Pauwehof in Heemstede.
Informatie: 023-5288510.

•

Lezing Heemstede in de
Tweede Wereldoorlog door
Hans Krol in de Burgerzaal
van het raadhuis van Heemstede, 14.00-16.00 uur. Kaarten voor 2,50 te koop bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 of bij De
Pauwehof, Achterweg 19 of bij
Casca, Herenweg 96.

• Grote fancy fair Bosbeek,

Glipper Dreef 209, van 13.3015.30 uur. Info: 023-8929900.

•
Maandag 30 april
• Oranjefeest Wilhelminaplein met de band ‘Soul-

Lezing over De Buitenplaats en het Nederlandse landschap door Marina
Laméris. Locatie: Boekhandel Blokker, Binnenweg 138

Heemstede. Aanvang: 20.00
uur. Toegang 5,= euro. Reserveren gewenst: 023 – 5282472.
Donderdag 26 april
• Lezing door Guus Luijters
over In Memoriam de gedeporteerde en vermoorde
Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang 5 euro. Reserveren
gewenst.

Regio
Exposities
Tot en met 22 april
• Tentoonstelling over Erich
Maria Remarque in de Centrale Bibliotheek aan de Gasthuisstraat in Haarlem.
Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 30 juni
Schilderijen van Wim Altena uit Heemstede in verpleeghuis Zuiderhout, Beelslaan 9 in Heemstede.

•

Tot en met 3 juli
• Expositie van Ad van Luijk
bij Sanquin Bloedbank, Boerhaavelaan 22 in Haarlem.
Tot en met 2 september
‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

•

Tot en met 29 april

• Platen uit Atlas van Huet

in museum Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

•

Expositie Hoofdzaken
in De Waag Haarlem. Abstract geometrische tekeningen van Theo Schouten. De
Waag, Spaarne 30 rood, 2011
CJ Haarlem.
Openingstijden: do. t/m zo.
van 13.00 - 17.00 uur
Tot en met 25 mei
`Heemsteedse wijken te
kijk’ in het ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47
in Haarlem.

•

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

•

Tot en met eind mei

• Schilderijen van Rob Boddeke in Café Storing, Houtplein 12 in Haarlem.

T/m 8 juni
Foto-expositie Udo K.
Geisler bij Pluspunt - Zandvoort. In de tentoonstelling
zijn foto’s opgenomen uit 2
series (2010 - 2011): Amsterdam - Zuidas: Decor en figuranten. De plek van de mens
in een nieuwe zakelijke omgeving - Hedendaagse architectuur met staal, beton en spiegelglas levert het decor, de
mens is vaak figurant.
- Faces of Amsterdam: Een
beeld van het leven in de grote multiculturele stad, de mensen en hun onderlinge relaties.
Tegelijkertijd met deze tentoonstelling in Zandvoort zijn
er ook verschillende, maar elkaar aanvullende foto’s uit
beide series te zien in de Luifel
aan de Herenweg 96 te Heemstede.

Theater
Donderdag 19,
woensdag 25 en
donderdag 26 april
• Toneelgroep De Wijze
Kater speelt ‘MULTO’ in
theater De Egelanties, Gasthuisvest 47 in Haarlem, 20.30
uur. Informatie en reserveren:
www.toneelgroep-dewijzekater.nl.
Donderdag 19 april

• Voorstelling ‘’As I Left My

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

Vrijdag 18, zaterdag 19,
zondag 20, vrijdag 25,
zaterdag 26 en zondag
27 mei
• ‘Theater aan het Water’,
theaterwandeling langs het
Spaarne door Theatergroep
Eglentier.
Aanvang 20.00 uur in de Bakenesserkerk, Vrouwestraat
16 in Haarlem. Informatie:
www.eglentier.nl
of
0235313115.

•

Muziek
Vrijdag 20 april
• Pablo Neruda concert
‘Noche’ in de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 22
in Haarlem, 20.15 uur. Kaarten: www.neruda.nl.

•

Concert La Grenouille in
de Waalse Kerk, Begijnhof
30 in Haarlem, 20.15 uur.
Reserveren: info@lagrenouille.nl.
Zaterdag 21 april
Concert Noord-Hollands
Promenade Orkest. Met o.a.
werk van Tsjaikovski.
In de Wilhelminakerk, Ged.
Oude Gracht 61, Haarlem,
20.15 uur.

•

• Traditionele Bloemencon-

cert (15.30 uur) door Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap,
locatie: Jansstraat 74 Haarlem.
Gratis toegankelijk.

Zondag 22 april
Seniorenkoor 55+ ‘Hoe
gaat ’t ermee’ geeft concert
in het Reinaldahuis ,Leonard
Springerlaan 1 in Haarlem,
14.30 uur. Informatie:
www.hoegaattermee.nl.

•

•

Voorjaarsconcert Kennemer Jeugd Orkest in de Philharmonie in Haarlem, 15.00
uur. Kaarten: www.theaterhaarlem.nl.

Diversen
Donderdag 19 april
• Filmavond met A joyful
noise van Sun Ra en The
Unlimited destruction van
Lee Scratch Perry in Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122. Informatie:
www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.

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

• Open dag De Tekenpraktijk bij de Pop-up-gallerie aan
de Raadhuisstraat 63, 11.0016.00 uur. Informatie: www.kittyvanpel.nl.
• Rommelmarkt in Woonzorgcentrum Schalkweide,
Floris van Adrichemlaan 15 in
Haarlem, 10.00-15.00 uur.
Maandag 23 april
• Clubavond Numismatische Kring Kennemerland.
De toegang is vrij. Vanaf 19.00
uur in het Squashcentrum, Kleverlaaan 204, Haarlem.
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Diewertj e Blok presenteert
programma Kunstkring

Voor inlichtingen kunt u bellen met 023-5383754 of 0626404240.
Donderdag 26 april
• Bureau Discriminatiezaken
organiseert
een
tweeluik debatten met het
thema ´Vreemde?´ in het
Mondiaal Centrum Haarlem,
Lange Herenvest 122. Aanvang 20.00 uur. Informatie:
www.mondiaalcentrumhaarlem.nl.
Zondag 29 april
• Una Giornata Particolare, verteltheater naar de bekende film, met lunch, in de
Jopenkerk Haarlem door roject
Fors. Van 12.00 uur tot 15.30
uur. 25,00 p.p. voor de voorstelling én lunch. Reserveren: tel:
023-5334114 mail: evenementen@jopenbier.nl

Informatiebijeenkomst

Een gezonder leven met
een lager cholesterol
Heemstede – Op dinsdag 24
april wordt in activiteitencentrum De Molenwerf aan de Molenwerfslaan 11 te Heemstede
een informatiebijeenkomst gehouden met als thema ‘Een gezonder leven met een lager cholesterol. Deze bijeenkomst is een
initiatief van Apotheek Groenendaal. De aanvang is 18.30 uur
en wie hierbij aanwezig wil zijn
kan zich aanmelden via 0235293686.
Eén op de acht volwassenen in

Nederland heeft een verhoogd
cholesterol. Hierdoor is er een
verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Maar dit risico kan verkleind
worden door gezond te leven en
een goede behandeling van uw
verhoogde cholesterol.
Meer weten? Kom dan naar de
gratis informatiebijeenkomst die
door een apotheek wordt georganiseerd.
Entree is gratis en de koffie staat
voor u klaar!

Maak een tekenfilm met Cinekid
Maandag 14 en
dinsdag 15 mei
• Groot tuinevenement in de
Haarlemse Stadskweektuin,
Kleverlaan 9, 11.00-16.00 uur.

PKN
Heemstede

Heemstede - Zondag 22 april is
ds. J. Smit de voorganger in de
dienst in de Oude Kerk, die begint om 10 uur. Er is Kindermuziekdienst en Crèche. In Kennemerduin leidt ds. A. Molendijk
om 10.30 uur de dienst.

Heemstede - Op woensdag 9
mei, van 13:30 tot 16:00 uur, kunnen kinderen van 7 tot 12 jaar
een tekenfilm maken in de Cinekidstudio in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. De toegangsprijs bedraagt voor leden
5 euro. Niet-leden betalen 7,50.
Meld je snel aan en betaal voor
25 april. Er is maar een beperkt
aantal plaatsen.
Een tekenfilm begint met het
maken van een storyboard. Je
bedenkt eerst wat je wilt tekenen
en wat er gaat gebeuren, daarna
ga je aan de slag in de Cinekid-

Petrakerk
Heemstede

Heemstede - Zondag 22 april is
er dienst in de Petrakerk van de
NGK. De dienst vindt plaats aan
de Limburglaan 3, Heemstede en
begint om 10.00 uur.
In deze dienst gaat voor ds.
D.J.A. Brink uit Aalsmeer. Dit is
de tweede zondag in de reeks
van vier in het kader van het project ‘Schitterend leven’. Het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor de kinderen van de basisschool.

Diensten in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 22
april ds. J.E.Th. Nak-Visser de
viering om 10.00 uur. Er is Kom
in de Kring (0-9 jaar).

Studio. Hier laat je je storyboard
tot leven komen en ontstaat er
een echte tekenfilm. De CinekidStudio is een online studio en het
leuke hiervan is dat thuis de filmpjes weer bekeken kunnen worden. Je leert tijdens de workshop
ideeën om te zetten in beeld en
je werkt met de computer. Dit alles wordt gedaan onder begeleiding van een professionele maker van de CinekidStudio.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl.
Aanmelden kan telefonisch via
023-5115300.

Heemstede - De Heemsteedse Kunst Kring viert dit jaar haar
60-jarige lustrum. Diewertje Blok
presenteert het theaterprogramma van het nieuwe seizoen op
een speciale manier , vol met
verassingen.
Diewertje Blok zal de directies
en programmeurs van de theaters van Haarlem, Velsen, Hoofddorp en Heemstede stevig ondervragen over het HKK programma in hun theater. Een programma met een variatie aan
musical, klassieke muziek, jazz,
ballet, cabaret, toneel, opera en
operette.
Diewertje Blok heeft een rijke ervaring op radio en tv. Zij is
nu presentator NTR Podium: het
wekelijks programma over klassieke muziek en dans. Maar het
meest bekend is zij natuurlijk
van het Sinterklaasjournaal. Elke decembermaand laat Dieuwertje menig kinderhart sneller
kloppen in haar rol als nieuwspresentatrice van Het Sinterklaasjournaal. En zij verrast nu u
bij de presentatie van het theaterprogramma.
Iedereen is welkom voor de presentatie en de uitreiking van het
programmaboekje 2012-2013 na

afloop: leden en niet-leden. Als u
ter plekke besluit lid te worden
van HKK om zo optimaal gebruik
te kunnen maken van het seizoen 2012-2013, bent u niet het
gebruikelijke inschrijfgeld verschuldigd. Leden krijgen korting
en speciale plaatsen in de theaters, kunnen gebruik maken van
een speciale bus service naar de
theaters, HKK voorstellingen bezoeken en aan excursies meedoen.
De presentatie begint om 20.00
uur in de Burgerzaal van het gemeente huis, Raadhuisplein 1,
Heemstede. De deuren zijn open
vanaf 19.30 uur. Na afloop om
22.00 uur biedt het bestuur een
speciale borrel aan, geheel in
stijl van de presentatie.

Viervoudig Nederlands
Kampioen Goochelen
Heemstede - Je zal maar een
blunder begaan van 7,5 miljoen!
Dan moet je maken dat je wegkomt. Rennen! Vluchten! Wegwezen!
Met de politie op zijn hielen weet
Nico zich te verstoppen op een
afvalberg. Alles is vies en smerig.
En dat is niet zo mooi.... Behalve
als je je fantasie gebruikt!
Nico ontdekt dat je fantasie je
mee kan nemen naar een andere wereld. Een wereld waarin alles kan. Een wereld waarin alles
wat je fantaseert wáár is. Waarin
afval zomaar goud is en onweer
klinkt als een orkest.
En als de fantasie dan compleet
naar je hoofd is gestegen, dan is
helemaal niets meer wat je dacht
dat het was...
Een betoverende voorstelling vol
vuiligheid en humor, verteld en
gespeeld en natuurlijk met heel
veel goocheltrucs, door viervoudig Nederlands Kampioen Goochelen Hilbert Geerling.
Deze voorstelling is mede mogelijk door Thunissen Groep, Acta-

Tienerkamp Ardennen
Bennebroek - Jongeren van 12 tot met 15 jaar kunnen naar de
Belgische Ardennen in de week van maandag 20 tot met vrijdag
24 augustus met Welzijn Bloemendaal. De kosten bedragen 90
euro (alles inclusief). Inschrijven bij Welzijn Bloemendaal of via
mail naar: natascha@welzijnbloemendaal.nl. Meer info: www.welzijnbloemendaal.nl of www.jongerenbloemendaal.hyves.nl.

Koen Geerling.
JuriGroep en Geerlings & Hofstede (gerechtsdeurwaarders).
Wanneer?
Zondag 29 april is de voorstelling
te zien in Theater de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 14.30 uur. Leeftijd: 6+.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde Gemeente Bennebroek aan
de Binnenweg 67 is mevrouw ds.
J.G. Berbée - Bakhuis uit Abbenes zondag 22 april om 10.00 uur
de voorganger.
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Jubilerend KNA door Bennebroek

Tafeltennisteam H.B.C.
schrijft geschiedenis
Heemstede – Afgelopen weekend stond de een-na-laatste
competitiewedstrijd van het 1e
herenteam van tafeltennisvereniging H.B.C. op het programma. Het team, dat bestaat uit
de spelers Tino Rodriguez, Jeroen Kuijt, Josco Maaskant, Jelle Rhee en Fred van Oostenrijk,
komt uit in de landelijke 3e divisie en stond al vanaf het eerste moment aan kop. Dit hebben ze gedurende het hele seizoen weten vast te houden. Zaterdagmiddag 14 april jl. hadden
de mannen de mogelijkheid om

INGEZONDEN

Scheurende
wielrenners

Afgelopen zaterdagavond is
mijn zoon van 15 ten val gekomen omdat er scheurende wielrenners vlak langs hem
voorbij reden, toen hij op zijn
fiets na een leuke dag op de
Bennebroekse kermis op weg
naar huis was.
De wielrenners fietsen zo
schandalig hard en meer mensen ondervinden hier last van.
De wielrenners hebben niet
eens gemerkt dat mijn zoon
ten val kwam. Gelukkig waren
er omstanders die hem geholpen hebben en netjes thuis
hebben gebracht, nog bedankt
hiervoor. De verwondingen
vielen gelukkig mee. Een erg
blauw en dik oog, geschramde hand en een zere schouder.
Als automobilisten te hard rijden, mensen op scooters/
brommers te hard rijden worden we bekeurd. Maar wielrenners kunnen zo maar ongestraft scheuren, mensen laten schrikken en voor gevaarlijke situaties mogen zorgen?
Ik hoor vaak mensen hier over
klagen en zich irriteren.
Ik hoop dat wielrenners ook
eens beseffen dat met de
sport die ze uitoefenen ze wat
meer rekening willen houden
met hun medeweggebruikers.
Sandy Smit

het kampioenschap al te vieren
na de thuiswedstrijd bij H.B.C.
De tegenstander was dit keer afkomstig uit Huizen. Niet alleen
de uitslag van de wedstrijd van
H.B.C. was belangrijk maar ook
die van de concurrent, die eerder in de middag in actie kwam
in Vught. Op een gegeven moment, met nog een paar partijen
te gaan, werd duidelijk dat H.B.C.
aan 6 van de 10 te verdelen punten genoeg zou hebben om deze middag al kampioen te worden. Dit gebeurde; de Heemstedenaren wonnen met 7-3. Onder luidde muziek en spuitende champagne werd de titel binnengehaald en promotie naar de
landelijke 2e divisie zeker gesteld. De vele toeschouwers die
aanwezig waren werden getuige van een geweldige prestatie
en tevens een stukje geschiedenis. Het is namelijk voor het
eerst sinds de oprichting van de
club dat dit hoge niveau behaald
wordt. Volgend seizoen zal H.B.C.
er alles aan doen om ook in deze hogere divisie een goed resultaat neer te zetten. Komend
weekend staat er nog een uitwedstrijd in Roelofarendsveen
op het programma. Hier kunnen
de spelers met een ontspannen
gevoel naar afreizen en het seizoen met hopelijk nóg een overwinning afsluiten. Foto’s van het
kampioenschap zijn te bekijken
op www.hbctafeltennis.nl.

Spirituele film
Heemstede - Op donderdag
26 april draait er een spirituele
dramafilm bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
Deze aangrijpende film werd
geregisseerd door Academy
Award-winnaar Clint Eastwood.
Het script is van de hand van
tweevoudig Oscargenomineerde
Peter Morgan.
Voor meer informatie over de titel en het onderwerp van de film
of om te reserveren kunt u op
werkdagen tussen 9 en 12 uur
bellen: tel. 023-548 38 28.
Filmduur: 124 minuten - entree:
5,00.

Bennebroek - Op zaterdag 21
april marcheert KNA om 19.00
uur voor het Bloemencorso uit
over een stuk Rijksstraatweg in
Bennebroek. Omdat de muziekvereniging van Bennebroek, Vogelenzang en Zwaanshoek haar
110e verjaardag viert laten ze
naast populaire klanken ook muziek horen uit de lange geschiedenis van het muziekkorps.
KNA wil zich even aan eigen publiek tonen voordat ze vanaf de
Bennebroekerlaan per bus naar
de laatste etappe van het Corso vertrekken. Na de twee Haarlemse muziekverenigingen Damiate en HHK mag “Kunst na
Arbeid” als derde korps tussen de praalwagens Haarlem inmarcheren. ‘Een hele eer voor
ons’ en volgens voorzitter Belien ‘geweldig als je zo tussen al
die bloemenpracht de aandacht
op je jubileum kunt vestigen’. De
110 jarige begint bij de Heemsteedse Kerklaan en stopt op de

Gedempte Oude Gracht. De fanfareleden hebben dan een kleine twee uur gemusiceerd. De
groep van KNA is daarom ook
deze keer uitgebreid met enkele gastspelers van zustervereni-

gingen uit Hillegom, Heemstede, Heiloo en zelfs Roelofarendsveen. Ook de majorettes komen
dit keer niet uit de eigen dorpen
maar zullen het jubileum meevieren van uit Driehuis en Heiloo.

Tijdens het vorige corso KNA samen met Crescendo Hillegom op weg
naar het corsostartpunt Ford-museum (foto: M. Van Wonderen).

Zwemdiploma’s

Jongste HPC-zwemster
viert zesde verjaardag
Heemstede - Het was afgelopen vrijdag weer een klein feestje bij de Waterplezier zwemmers
van HPC Heemstede. In navolging van Silvester van Ieperen
die op 5 april 6 jaar werd, was het
nu de beurt aan Lente Meijaard
om te trakteren. Het jongste lid
van de zwemvereniging werd op
14 april 6 jaar. Lente heeft nog
maar een paar weken haar B diploma en is net als haar grotere broer en zus, Mats en Mare,
bij het Waterplezier gaan zwemmen. Deze afdeling van HPC is
speciaal voor kinderen tussen de
5 en 11 jaar die net hun zwemdiploma hebben behaald. Tijdens
de wekelijkse lessen worden alle facetten van de zwemsport op
speelse wijze onder de aandacht

gebracht. Ook worden de vaardigheden die tijdens de zwemlessen zijn aangeleerd, continu herhaald omdat in de praktijk is gebleken dat deze al gauw
weer wegzakken. Maar bovenal staat het plezier voorop! Eva
Verkoren is met haar negen jaar
de oudste Waterplezier zwemster. Samen met Roos, Reinaert
en Quinten Ravesteijn zwemmen
zij nu niet meer alleen op vrijdag
bij het Waterplezier, maar trainen
zij ook al op dinsdag mee met
de afdeling wedstrijdzwemmen.
Trainers Nicky Slinger en Gijs
van de Woord vinden het nog
steeds super leuk om les te geven aan de Waterplezier zwemmers en gingen met graag met
de trotse Lente op de foto.

Woensdagavondfilm bij Casca
Heemstede - Op woensdag
25 april draait er een romantische film bij Casca in de theaterzaal van de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. De film speelt in het
Hollywood van 1927 en de overgang van de stomme film naar
die mét geluid speelt een gro-

te rol in het leven van de hoofdpersonen. Samen proberen zij de
weg naar de top (terug) te vinden. U kunt bellen naar 023-548
38 28 voor informatie of om te
bespreken. Aanvang film 20.00
uur - entree 5,00 - filmduur: 129
minuten.

Heemstede - In SportPlaza
Groenendaal hebben zaterdag
7 april jl. De volgende kinderen hun diploma A gehaald:
Rowan Aktan, Lisanne Bon,
Jan Booij, Lars Dielman, Dafne
van Dijk, Mirthe Hagens, Julie Horsman, Celeste de Jong,
Dean Kenselaar, Esmé Kuiper,
Floor Oostmeijer, Rafaël Rood,
Tess Rotteveel, Thijs Schopman, Omesh Soedhwa, Merel
Theuns, Charlotte Turien, David Verkoren, Bram Vijge, Julia
Wahjad, Mica van der Worp,
Sem Zegstroo.
Diploma B:
Yarran Bauer, Roos Berendonk, Sebastiaan Boas, Isabella Boerse, Kez Bouwens,
Job Burlage, Mick Damen,
Luc Dekkers, Guusje Elias,
Nikki ter Haar, Noah Ibrahim,
Noëlle Janmaat, Daan de Kievit, Jesse Koole, Olivia Kuilboer, Gilles Matthijsse, Lente
Meijaard, Tabbe Mourits, Julie Nieuwmeijer, Fleur Odekerken, Phoebe Opie, Vincent
Paul, Oliver Pieters, Matthijs
Pos, Babet vd.Riet, Dylan Röbken, Ishana Deveshi Soedhwa,
Bob Steinmetz, Zohair Slaby,
Zita Tacx, Jonas Teulings, Lodewijk van Thienen, Maarten
van Uchelen, Willemijn Vastenhout, Daan Verdonkschot,
Sem Verdonkschot, Lisanne
Wijkhuizen.
Diploma C:
Isabella Boekhorst, Lucas
Boon, Ruben Boon, Tristan de
Groot, Alex Hartgers, Zanira
van der Meulen, Rick de Ru,
Joëlle Uittien, Pieter Uittien,
Pieter de Wit.

Nieuws
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Bloemencorso
Het gezicht van de lente
Zaterdag 21 april rijdt het Bloemencorso van
de Bollenstreek voor de 65ste keer zijn 40 km
lange route van Noordwijk naar Haarlem. De
optocht bestaat uit zo’n twintig praalwagens
en wordt begeleid door muziekkorpsen. Het
corsothema dit jaar is Communicatie.

In deze uitgave:
- Ansichtkaarten
Heemstede vroeger en nu

De stoet vertrekt om 09.30 uur vanaf de boulevard
in Noordwijk naar Haarlem. Rond 19.50 uur rijdt de
stoet via de Herenweg Heemstede binnen. Rond
20.40 uur passeren de praalwagens de Wagenweg

Extra openingstijden in april
Alleen voor aanvraag van reisdocument!

- Training voor kinderen
van gescheiden ouders

Per 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van de
kinderbijschrijving in het paspoort. Vraag dus voor
1 mei een reisdocument aan voor uw kind! In verband
met de verwachte (vakantie)drukte is de publieksbalie
speciaal hiervoor extra geopend op de woensdagen
18 en 25 april van 18.00 - 20.00 uur.
Meer informatie hierover vindt u op www.heemstede.nl.

- Kom in contact met
gemeentebestuur

Raadsvergadering
26 april vervalt

Eerste paal de grond in bij
Speelbos Meermond

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Op woensdag 25 april 2012 zal Jur Botter,
wethouder Jeugd, van de gemeente Heemstede
de eerste paal slaan in Speelbos Meermond.
Hiermee wordt een start gemaakt met de
aanleg van het speelbos in Park Meermond.

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

Het ontwerp voor het speelbos is mede door kinderen
uit Heemstede bedacht. Zij konden via de website
www.speelbosmeermond.nl hun ideeën indienen. De
beste ideeën zijn tijdens een eerste bijeenkomst vorig
jaar door kinderen uitgewerkt in een maquette en door
een ontwerper uitgewerkt tot echte speeltoestellen.

Adresgegevens en openingstijden

Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

en Spanjaardslaan. Omstreeks 21.00 uur rijdt de stoet
dan de Haarlemse binnenstad binnen. Hier zijn de
praalwagens nog tot zondag 22 april 17.00 uur te
bezichtigen.

Wedstrijd
Onderdeel van het participatietraject was een
kleurwedstrijd die eind 2011 door de gemeente werd
uitgeschreven. Naast het inkleuren van de kleurplaat
werden kinderen ook gevraagd een naam te bedenken
voor de ijsvogel. De ijsvogel is namelijk het symbool
voor het Speelbos Meermond. De winnende naam
wordt 25 april bekendgemaakt. De winnaars van de
kleurwedstrijd en de bedenker van de beste naam
voor de ijsvogel nemen dan hun prijs in ontvangst
en worden deze middag in het zonnetje gezet door
wethouder Jur Botter.

Ansichtkaarten Heemstede vroeger en nu
Verkrijgbaar bij ABC Architectuurcentrum

Kom in contact met
gemeentebestuur
‘Wethouders in de wijk’ op
vrijdag 20 april 10.00 - 12.00 uur
in bibliotheek Heemstede
De wethouders van de gemeente Heemstede
houden één keer in de maand op wisselende
locaties in Heemstede een spreekuur. Inwoners
kunnen hier zonder afspraak langskomen en op een
laagdrempelige manier een gesprek aangaan met
Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt. Het
eerste spreekuur is op vrijdag 20 april tussen 10.00 en
12.00 uur in de bibliotheek Heemstede (Julianaplein).
Lees meer over de ‘Wethouders in de wijk’ op
www.heemstede.nl.

Werk aan de weg

Van 1 april tot 27 mei 2012 is in het ABC
Architectuurcentrum Haarlem de expositie
‘Heemsteedse wijken te kijk!’ te zien. Op de
expositie wordt het verleden, het heden en
de toekomst van Heemstede belicht. Speciaal
voor de tentoonstelling heeft de gemeente
Heemstede een set ansichtkaarten laten
maken. De set bestaat uit 10 ansichtkaarten
waarop vijf karakteristieke plekken in
Heemstede van vroeger en nu zijn afgebeeld.
Een set van tien kaarten
kost € 3,95 en is alleen
verkrijgbaar bij het ABC
Architectuurcentrum
Haarlem.

Zo belicht de expositie de hedendaagse architectuur
en ontwikkelingen rond de haven. Er is tevens
aandacht voor de vele buitenplaatsen - een van de
karakteristieken van Heemstede - en de veranderende
functies. Ook het in 1912 - honderd jaar geleden! vastgestelde uitbreidingsplan heeft een plek op de
expositie waarmee overeenkomsten en verschillen
met de huidige situatie zichtbaar worden.

Heemsteedse wijken
te kijk
Op de expositie
‘Heemsteedse wijken te
kijk’ wordt het verleden,
het heden en de toekomst
van deze gemeente belicht.
Daarbij ligt de nadruk
op de architectonische,
stedenbouwkundige
en landschappelijke
verschijningsvorm maar
is er vanzelfsprekend ook
aandacht voor de (sociale)
geschiedenis.
De Heemsteedse Dreef in 1935 en 2012

Bezoek het ABC

Narcissenlaan Tot eind mei 2012 vindt in de
Narcissenlaan herstel plaats van de bestrating van
trottoirs en rijbaan. Er wordt gewerkt vanaf het
Rhododendronplein richting Chrysanthemumlaan.
Daarbij is het mogelijk dat de straat voor korte duur
wordt afgesloten voor doorgaand verkeer.
Bloemencorso Bollenstreek Op zaterdag 21 april
tussen 19.50 en 20.40 uur rijdt het Bloemencorso
Bollenstreek over de Herenweg in Heemstede. Op
deze avond is de Herenweg tussen Bennebroek en de
Wagenweg afgesloten voor alle verkeer.

U kunt de expositie over Heemstede tot 27 mei
2012 bezoeken (gratis). In de winkel bij het ABC
Architectuurcentrum zijn de ansichtkaarten van
Heemstede vroeger en nu te koop.

Adres:
ABC Architectuurcentrum Haarlem
Groot Heiligland 47
2011 EP Haarlem

Discussie ‘Heemstede in perspectief’
Gewenste en ongewenste toekomstige ontwikkelingen
Op woensdagavond 25 april organiseert het
ABC naar aanleiding van de expositie een
discussiegesprek over de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen van Heemstede. Aan het
gesprek wordt deelgenomen door Pieter van
de Stadt (wethouder Ruimtelijke Ordening
van de gemeente Heemstede), Wim de Wagt

(architectuurhistoricus) en Max van Aerschot
(architect en stadsbouwmeester van Haarlem).
Het gesprek wordt geleid door Gabriël Verheggen
(directeur ABC). Aanvang 20.00 uur (inloop v.a. 19.30
uur), toegang gratis.

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

een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u
graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

KIES - Training voor kinderen van gescheiden ouders
“Na onze scheiding wilde ik mijn kinderen de
kans geven hun emoties te verwerken. Ook om te
voorkomen dat ze op latere leeftijd nog problemen
zouden krijgen door onze scheiding. KIES had een
hele positieve insteek. Mijn kinderen hebben er veel
aan gehad hun ei buitenshuis kwijt te kunnen en
herkenning te vinden bij andere kinderen.” - Marlies,
moeder van Jesse (11) en Sanne (9).

Op woensdag 4 april start in Heemstede voor
het eerst de KIES training. KIES (Kinderen In
een Echtscheidings Situatie) is een spel- en
praatgroep voor kinderen, gericht op het
verwerken van de scheiding. Soms is de
scheiding net uitgesproken, soms is dat al een
aantal jaren geleden gebeurd.
Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan de
hand van creatieve opdrachten, praten en spel,
thema’s aan bod die op dat moment spelen. Voor
ouders is er vooraf een informatie- en achteraf
een evaluatiebijeenkomst.
De training vindt plaats op één van de Heemsteedse
basisscholen. Per jaar worden meerdere KIES
trainingen georganiseerd. Er zijn geen kosten
verbonden aan deelname. Heeft u nog vragen of
wilt u uw kind aanmelden neem dan contact op met
Francien Degewij, KIES coach van Kontext. U kunt haar
telefonisch bereiken op 06-44327513 of via e-mail
fdegewij@kontext.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wilt u meer weten over deze training of heeft u
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden
en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak
langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn geen
kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening.

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

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft u
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/workshop
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di.
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Jan van den Bergstraat 80 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.102
ontvangen 3 april 2012
- Manpadslaan 12 het bouwen van een nieuw
woonhuis 2012.101
ontvangen 10 april 2012

(verzonden 6 april 2012)
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Blekersvaartweg 9a het wijzigen van de bestemming
kantoor naar kantoor met praktijkruimte voor een
tandtechnisch bedrijf 2012.043

Verleende omgevingsvergunningen
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 19 april 2012
van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

(verzonden 13 april 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Zernikelaan 11 het uitbreiden van een woonhuis
2012.068
- Binnenweg 68 het plaatsen van lichtreclame
2012.092
Omgevingsvergunning voor kappen
- Strawinskylaan 54 het kappen van een berk 2012.093

De vergunningen liggen vanaf 19 april 2012 van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Omgevingsvergunning voor slopen en kappen
- Ir. Lelylaan 8-10 het slopen van het schoolgebouw,
de beheerderswoning en het kappen van
12 bomen t.b.v. aanleggen van een tijdelijke
bouwontsluitingsweg vanaf de N201 2011.263
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 19 april 2012
van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan
bij de rechtbank Haarlem. Zie :’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Evenement ‘Muziek voor water’
Op 10 april 2012 heeft de burgemeester besloten een
vergunning te verlenen aan de Rotaryclub Heemstede
voor het houden van een muzikaal evenement
genaamd ‘muziek voor water’ in de Heemsteedse
Haven op zaterdag 2 juni 2012 van 17.00 tot 24.00 uur.
De vergunning is verleend op grond van artikel 2:25
van de Algemene Plaatselijke Verordening.

In verband hiermee is, overeenkomstig artikel 17 van
de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
toestemming gegeven voor een wegafsluiting van de
ventweg van de Heemsteedse Dreef (tussen Van den
Eijndekade en Havenstraat) en de Havenstraat (vanaf
huisnummer 43) op 2 juni 2012 van 17.00 tot 24.00 uur.

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

Uitschrijving GBA

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet
te traceren is, besluit het college van burgemeester
en wethouders deze persoon ‘met onbekende
bestemming, uit te schrijven uit de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende
overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65
wordt, de AOW gekort.

Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte
van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen met onbekende
bestemming uit te schrijven:

Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:
- O.M. Puciu, geboren 16-06-1980, Herenweg 63 per
10-04-2012
- M. Harmsen, geboren 13-05-1982, Fie Carelsenlaan 10
per 12-04-2012
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68).

- Saood Said Muhadien, geboren 01-01-1980, Godfried
Bomanslaan 9 per 23-03-2012
- G.T. Kooge, geboren 27-03-1973, Glipper Dreef 111
per 23-03-2012
- F.D.L. Demey, geboren 02-04-1989, Zandvoortselaan
75 A per 26-03-2012
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

steunpunt Vrijwil igerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 210 AN Heemstede.
Spre kuur op afspra k, telefonisch bereikba r di.
t/m do. van 09.0 tot 12.0 uur, tel: (023) 548 38

Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA).

E-mail: steunpuntvrijwil igerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwil igerswerkhe mstede.nl

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

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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt
hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Beroep

Meer weten?

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

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

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel).

Overhangend groen?

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

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

MELDpunt

Overlast

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

