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Vernieuwde bruggen Vrijheidsdreef 
Heemstede in gebruik

Wethouders in de wijk: 29 maart

Lentewandeling door Groenendaal op  
donderdag 4 april 

Op woensdag 20 maart 2013 namen 
wethouders Christa Kuiper en Jur Botter de 
vernieuwde Vrijheidsbruggen officieel in 
gebruik. 

Net zoals de burgemeester houden ook de wethouders 
regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen dat één 
keer in de twee maanden op wisselende locaties in 
Heemstede. Op vrijdag 29 maart zijn Christa Kuiper, Jur 
Botter en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en 12.00 uur 

Dit jaar is voor wandelbos Groenendaal een 
bijzonder jaar omdat het 100 jaar geleden door 
de gemeente Heemstede voor publiek werd 
opengesteld. Het eeuwenoude duingebied 
was onderdeel van de buitenplaatsen Meer 
en Berg en Groenendaal. De restanten van 
de tuinarchitectuur uit de 18e eeuw zijn in 
het gebied nog goed te zien. Vooral in de 
avondschemering is de sfeer van die tijd nog 
voelbaar. Op donderdag 4 april uur organiseert 
IVN Zuid-Kennemerland een avondwandeling 
van anderhalf uur in dit lommerrijke gebied.

Door het ecologisch beheer is een groot deel van het 
wandelbos een paradijs voor vogels en een toenemende 
variatie aan planten en bomen. Met een natuurgids gaat 
u op zoek naar de schatten van het voorjaar en met een 
beetje geluk zorgen de vogels voor een voorjaarsconcert 
en kunt u genieten van de geuren en kleuren van de 
bijzondere voorjaarsbloei en bloesems. 

aanwezig in woonzorgcentrum De Heemhaven,  
Von Brucken Focklaan 20 -22, 2102 XC Heemstede.  
U wordt van harte uitgenodigd hier langs te komen  
om met de wethouders in contact te komen.

Verzamelen om 18.30 uur bij het informatiebord 
parkeerplaats bij restaurant Groenendaal. Deelname is 
gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. 

Meer informatie over het IVN en haar activiteiten vindt  
u op www.ivn.nl/afdeling/zuid-kennemerland.

Tussen half oktober 2012 en begin maart 2013  
heeft de renovatie van de bruggen in de 
Vrijheidsdreef plaatsgevonden. Ondanks de winterse 
weersomstandigheden tijdens de uitvoering van het 
werk zijn de bruggen nu klaar voor gebruik.

Adresgegevens en openingstijden
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

Publieksbalie: 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.  
Donderdag van 17.00 - 19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd eerst 
een afspraak maken.

Bouw- en woningtoezicht (BWT): 
Vrije inloop:  
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Op afspraak:  
Maandag t/m donderdag van 13.00 - 17.00 uur en 
donderdag van 17.00 - 19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten). 

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/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Burgernet oproep! Wegwerkzaamheden Kerklaan-oost 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen 
burgers, gemeente en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de 
gemeente. Bent u al lid van Burgernet? Schrijf u in via 
www.mijnburgernet.nl.

Van maandag 8 april tot ongeveer 17 april 2013 is de 
Kerklaan tussen de kruising met de Provinciënlaan 
en de Limburglaan afgesloten voor doorgaand 
verkeer vanwege herstel van de bestrating. In de 
afgelopen jaren is ernstige spoorvorming ontstaan in 
de klinkerbestrating. Het is daarom noodzakelijk deze 
bestrating te verwijderen en opnieuw aan te brengen. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Bie 
Wegenbouw uit Velserbroek.

Uitvoering
De bestrating in de Kerklaan tussen de kruising 
met de Provinciënlaan en de oostelijke ingang van 
de parallelweg wordt geheel verwijderd. Na het 
aanvullen van het zandbed wordt de bestrating 
machinaal aangebracht. De verwachting is dat de 

werkzaamheden vóór 17 april 2013 kunnen worden 
afgerond.
Omleidingsroutes en verkeersbeperkingen worden 
met borden aangegeven. Aanliggende bedrijven en 
het politiebureau blijven bereikbaar.

Inloopochtend burgemeester 5 april 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt plaats 
op vrijdag 5 april van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt 
vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te 
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in 
Heemstede. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
-  Johan Wagenaarlaan 13 het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 3998, ontvangen 12 maart 2013.

-  Camphuysenlaan 4 het kappen van 1 kastanjeboom, 
wabonummer 3997, ontvangen 11 maart 2013. 

-  Borneostraat 59 het kappen van 1 esdoorn, 
wabonummer 3999, ontvangen 13 maart 2013.

-  Rijnlaan 80 het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 4000,  
ontvangen 13 maart 2013. 

-  Jan van Gilselaan kopersopties, wabonummer 3943, 
ontvangen 8 maart 2013. 

-  Bernard Zweerslaan 87 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
4010, ontvangen 13 maart 2013

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
-  Strawinskylaan 53 het kappen van een eik, 

wabonummer 3782, verzonden 22 maart 2013.
-  Bachlaan 26 een doorbraak in een muur tussen 

keuken en woonkamer en uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 3780, verzonden 22 maart 2013.

-  Cruquiusweg 176 het plaatsen van een 
erfafscheiding, 2013.005, verzonden 22 maart 2013.

-  Johanna Westerdijklaan 15 het kappen van een 
ceder, wabonummer 3723, verzonden 22 maart 2013.

-  Raadhuisplein 1 het verbouwen van de zolder, 
2012.323, verzonden 22 maart 2013.

-  Amstellaan 10 het wijzigen van de zijgevel, 
wabonummer 3718, verzonden 22 maart 2013. 

-  Bronsteevaart het plaatsen van een nieuwe houten 
voetgangersbrug, drie vlonders en twee steigers, 
wabonummer 3791, verzonden 22 maart 2013.

-  naast Sportparklaan 14 het kappen van 2 berken en  
1 els, wabonummer 3781, verzonden 22 maart 2013. 

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning (Reguliere procedure)
-  Havenstraat 49B verzoek ontheffing voor een 

tijdelijke sportschool (max. 3 jaar) en het plaatsen 
van een brandtrap, wabonummer 3777, ontvangen 
27 februari 2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten 
voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken.

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 144 het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 3792, ontvangen  
27 februari 2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten 
voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan (Reguliere procedure)
-  Spoorzichtlaan 26 het plaatsen van een 

fietsenberging, wabonummer 3294,  
ontvangen 20 januari 2013. 

-  Landzichtlaan 45 het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 3330, ontvangen 28 januari 2013. 

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 144 het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 3792,  
ontvangen 27 februari 2013.



Nieuw beleid Aanpak 
implementatie  
decentralisaties

Rechthebbenden van graven

Handhavingsactie gezonken vaartuigen haven,  
Heemsteeds Kanaal en Leidsevaart

Bij besluit van 19 maart 2013 heeft het college 
de notitie Aanpak implementatie decentralisaties 
vastgesteld. In de notitie wordt ingegaan op de wijze 
waarop de gemeente de decentralisaties op sociaal 
terrein (Participatiewet, extramurale Begeleiding en 
Persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ en Jeugdzorg) 
in samenhang/integraal wil implementeren. De notitie 
treedt met ingang van 4 april 2013 in werking. 

De notitie ligt tot en met 19 juni 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis en zijn ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

GRAFNR NAAM LAATST OVERLEDENE RECHTHEBBENDE
AB-046H E.H. Wortman Dhr. G. Jansen
D-040E C. den Hertog Dhr. J. Rijkaart
H-004E E.S.C.G. Droste-Begeer Mw. E.S.C.G. Droste-Begeer
H-046E A. Oudendijk-Pinchetti Etty Mw. J.G. Philippart-Pleijsier
I-171E G.M.C. Beels-Martron Baronesse Heemstra
I-268E J.M.F. van Slooten-Meijst Dhr. F.H.L. Meijst
I-274E P. Neezen-Neezen Dhr. K. Torentos
I-277E C. van Lennep Dhr. D.J. van Lennep
I-289E F. Hartendorp Mw. C.A. Hartendorp-Woelders  
I-310E J.J. Kroeze-Wijtema Dhr. W.T. Kroeze
I-311E C.C. Kater Dhr. P. Kater
I-320E C.W. van der Elst-Landsheer Dhr. E.A. van der Elst
I-341E M. Briët-Chantepie de la Saussaye Dhr. W. Briët
II-087E M.H. Wijtman Dhr. E.I.E. van Ingen
II-088E P.J. van Waveren Dhr. E.I.E. van Ingen
II-101E J.R. Cambier Mw. M.M.W.E. Cambier-van Gruting
J-015E J.W. van Rees Dhr. R.D.E. van Rees
J-038E B.G. Fruithof Dhr. G. Fruithof 
K-006E H.P. Glasz-Bakker  Dhr. R.S. Bakker 
M-004E J.M. Kooyman-Tuijn Dhr. H.A.C. Kooyman
N-016E C. van Meerten Dhr. C.J. van Meerten
N-017E M.J. Poppenburg-Abramsen Dhr. C.F. Poppenburg
N-018E C.F. Poppenburg Dhr. C.F. Poppenburg
N-020E S. Kamminga Dhr. M.S. Kamminga
N-021E T.A. Kamminga-van Vleuten Dhr. M.S. Kamminga
N-077H J. Bij Dhr. A.J. Bij
N-160E S. Jonker-Buitink Dhr. A. van Dijk 
P-028E M. Lagerweij-Luijten Mw. M.J. Knock-Moone
P-044E A.C.D. Lieve-van Walraven Mw. A.C. Stark-Lieve
RB-071H H. Koster-de Lugt Dhr. C.J.K. Boxman
RB-208H H. Kwak Dhr. C.L. Kwak
RB-371H E.W. Krijenbroek Dhr. G. Krijenbroek

De Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in 
Heemstede is op zoek naar rechthebbenden van 
graven waarvan de huur en/of onderhoudsrecht is 
verlopen.
Wij verzoeken de hieronder genoemde 
rechthebbenden en/of familieleden zo spoedig 

De volgende gezonken vaartuigen zijn in opdracht 
van het college gelicht:
-  polyester roeiboot, kleur wit / grijs, in de 

gemeentelijke haven ter hoogte van Industrieweg 14;
-  stalen vaartuig met 4 houten zitbanken, in het 

Heemsteeds Kanaal ter hoogte van Mozartkade in de 
bocht van de Joh. Verhulstlaan;

mogelijk contact op te nemen met de begraafplaats. 
Het serviceloket Begraafplaats is van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00-16.00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer (023) 528 03 76 of per e-mail: 
begraafplaats@heemstede.nl

-  Vaartuig met witte bovenzijde, in het Heemsteeds 
Kanaal ter hoogte van Mozartkade 13;

-  Vaartuig met fel geel / groene bovenzijde met naam 
‘Monster’, in het Heemsteeds Kanaal ter hoogte van 
Mozartkade 13;

-  Vaartuig, volledig gezonken, in de Leidsevaart ter 
hoogte van Asterkade 14.

De vaartuigen worden tot en met 1 mei 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 
opgehaald, zal het college het vaartuig vernietigen.

Vaartuig Houtvaart 
en Zandvaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben de 
volgende vaartuigen los gemaakt van gemeentelijke 
eigendommen, en voor zover nodig vastgelegd aan 
een geslagen paal:
-  een sloep met zwarte kap in de Houtvaart ter hoogte 

van P.C. Hooftkade 9, die was vastgemaakt aan een 
gemeentelijke boom;

-  een vaartuig kleur rood/oranje met witte binnenzijde, 
ter hoogte van Esdoornkade 18, die was vastgemaakt 
aan een boom. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 april 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur  bezwaar tegen de terugvordering van 
een uitkering op grond van de Wwb  
- niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
urgentieverklaring - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
ontheffing voor het gebruik van de 
busbaan met een taxi - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07.



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van maandag 
tot en met donderdag van 8.30 - 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit 
genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt 
zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken 
na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:  
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met  
6 weken na publicatie. 

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen  
6 weken na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. De termijn start op de dag na verzending. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 
6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is 
gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
6 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 reden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem.  

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met  
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie 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. 
U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij 
het beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk 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.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer vacatures vinden!

Redacteur Nieuwsbrief
De Protestants Christelijk Oude-
renbond is op zoek naar een re-
dacteur voor hun maandelijkse 
nieuwsbrief. De taken bestaan 
uit het redigeren van de loka-
le nieuwsbrief; de kopij wordt 
aangeleverd, de redacteur ver-
zorgt de redactionele bijdrage 
en kiest de aanvullende, relevan-
te tekst. De nieuwsbrief, A5 for-
maat, heeft als regel 16 bladzij-
den. De secretaris functioneert 
als achterwacht en vraagbaak. 
Ruime bekwaamheid met Word 
is nodig.

Vrijwilligers voor de Soos
Voor een woonzorgcentrum zoe-

Vacature Top 3 ken wij twee vrijwilligers die bei-
den om de week op vrijdagmid-
dag van 14.00 – 16.30 uur bij de 
soos willen helpen. De vrijwilli-
ger begeleidt het sjoelen of soms 
een ander spel. Daarnaast helpt 
hij/zij met het ophalen en terug-
brengen van bewoners, die veel-
al gebruik maken van een rol-
stoel of rollator. \

Algemeen Bestuurlid
Stichting Beheer
Dierentehuis Kennemerland
Heeft u bestuurlijke ervaring, 
affiniteit met de uitgangspun-
ten van de Dierenbescherming, 
bent u samenwerkingsgericht 
en wilt u uw bestuurlijke talen-
ten inzetten voor dieren?
De Stichting Beheer Dierente-
huis Kennemerland (SBDK) is 
gelieerd aan de Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland 
Zuid. Om het bestuur te verster-
ken zijn we op zoek naar een al-
gemeen bestuurslid. U bent  niet 
alleen betrokken bij het ont-
wikkelen van het beleid van de 
stichting op korte termijn, ook 
samenwerking met andere die-
renopvangcentra en organisa-
ties op gebied van behoren tot 
de taken.

Schone lente (bridge)drive
Voor de 19de keer werd afgelopen zaterdag de bridgedrive gehouden tussen de bridgeverenigingen 
Bel Air (Hillegom) en Adriaan Pauw (Bennebroek). Deze jaarlijks terugkerende drive onder de naam 
Schone Lente Drive is ooit in het leven geroepen omdat diverse bridgers lid waren van deze twee 
rookvrije bridgeclubs (nu is alles rookvrij). Deze wedstrijd werd gehouden in de thuisbasis van Bel Air, 
Restaurant Zomerzorg te Hillegom. Twintig paren van elke vereniging waren naar sterkte ingedeeld 
en elk paar van Bel Air speelde tegen een paar van Adriaan Pauw. Halverwege de wedstrijd bleek al 
dat diverse (top) paren van Bel Air het lieten afweten. Aan het eind van de middag werd de balans 
opgemaakt en toen bleek dat Adriaan Pauw de wedstrijd had gewonnen met 51,50 % tegen 48,50%. 
Zodat de beker weer een jaar in kast mag staan van Adriaan Pauw. De stand in de onderlinge strijd is 

nog steeds in het voordeel van 
Bel Air, namelijk 11 tegen 8.

De topintegraal wedstrijd werd 
gewonnen door Nico Dost en 
Paul Knip (Adriaan Pauw) met 
62.83%. Tine Posthuma en Ir-
ma v.d. Meer (Bel Air) werden 
tweede met 61,62%. De derde 
plaats was weer voor een Adri-
aan Pauw paar. Sander v.d. Raad 
en Ton v.d. Weiden kwamen tot 
59,21%.

Op zaterdag, 22 maart 2014 zal 
de 20ste editie gespeeld wor-
den, maar dan in het Jagershuis 
te Bennebroek.

INGEZONDEN




