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Yoga op de Jacobaschool
Heemstede - In het kader van 
maatschappelijke betrokkenheid 
en cultuureducatie wordt op 
de Jacobaschool ieder voorjaar 
een project gehouden waarbin-
nen aandacht wordt besteed aan 
andere culturen. Dit jaar werd 
voor het thema ’wereldreligies” 
gekozen. De vijf grote gods-
diensten stonden centraal en in 
iedere groep is uitgebreid aan-
dacht besteed aan de verschil-

len maar ook aan de overeen-
komsten. Water, licht, heili-
ge boeken, rituelen, gebedshui-
zen, feest-dagen, in alle gods-
diensten spelen die een rol. Na-
tuurlijk is in een aantal groepen 
ook de actualiteit met betrekking 
tot  godsdienst niet uit de weg 
gegaan. Tijdens de opening 
werd onder andere aandacht 
besteed aan meditatie en on-
der bezielende  leiding van San-

dra  Diependaal van De Praktijk 
Heemstede werd aan 245 leer-
lingen de eerste beginselen van 
yoga uitgelegd waarna alle aan-
wezigen enthousiast meegingen 
in de oefeningen.
Het project is zoals gebruikelijk 
afgesloten met een drukbezocht 
inloopuur.
Ouders waren enthousiast en 
de leerlingen hebben betekenis-
volle bagage meegekregen.

Financiële situatie gemeente onder druk
Heemstede - In de verschil-
lende commissievergaderingen 
werd afgelopen week gesproken 
over onderwerpen die te maken 
hebben met de financiën van de 
gemeente.
Was daar eerst een vraag van 
de VVD-fractie over het afbou-
wen van de subsidie aan de bi-
bliotheek en de Vrouwen Advies 
Commissie (VAC), een dag later 
was de actuele financiële situa-
tie van de gemeente onderwerp 
van gesprek.
Heemstede geeft jaarlijks een 
aanzienlijk bedrag uit aan sub-
sidies. Rond de vier miljoen eu-
ro wordt bijgedragen aan on-
der andere Casca, sportvereni-
gingen, de bibliotheek, welzijns-
werk, maatschappelijke onder-
steuning, muziekkorpsen en het 
bloemencorso. De sportvereni-
gingen krijgen kleine bedragen 
maar hier zitten de kosten voor-
al in het door de gemeente ge-

financierde terreinen of in de 
onderhoudskosten. Voor 1 april 
dienen de subsidieaanvragen 
voor het volgende jaar binnen te 
zijn, zodat na die datum pas be-
kend is om welke bedragen het 
precies gaat. Of alle aanvragen 
worden gehonoreerd zal bij de 
begroting 2013 blijken. 

Brussel (Europa) komt de
gemeente binnen 
In een brief van het colle-
ge aan de raad geeft zij uit-
leg over de financiële ontwik-
kelingen en de mogelijke gevol-
gen voor Heemstede. Verwacht 
wordt dat er vanuit het gemeen-
tefonds (grootste geldschie-
ter) minder beschikbaar zal ko-
men. Het Rijk beschouwt instel-
lingen met meerdere wooneen-
heden niet meer als afzonderlij-
ke woningen maar als één wo-
ning. Geschat wordt dat dit voor 
Heemstede een nadeel oplevert 

van 150.000 euro. Het Rijk gaat 
de maatstaven voor de bereke-
ning van het Gemeentefonds 
herijken. Dit levert voordeel- en 
nadeel-gemeenten op. In wel-
ke categorie Heemstede valt is 
nog niet te zeggen. De komen-
de jaren wordt de gemeente ver-
antwoordelijk voor mensen zon-
der baan en het begeleiden van 
mensen die een AWBZ-uitkering 
krijgen en de gehele jeugdzorg.
Verwacht wordt een nadeel per 
inwoner van 15 euro, dus bijna 
400.00 euro in totaal. In Europa is 
afgesproken dat landen het be-
grotingstekort niet mogen laten 
oplopen boven de 3%.
Dit zal doorwerken richting ge-
meenten waardoor Heemstede 
2,5 miljoen moet ombuigen om 
aan deze verplichting te voldoen. 
Investeringen komen op de tocht 
te staan en de reserves mogen 
dan niet meer voor investerin-
gen worden ingezet. Zover is het 

allemaal nog niet en de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeen-
ten werkt hard aan een andere 
systematiek.
Als het Rijk extra bezuinigingen 
van rond de 5 miljard euro weet 
te vinden kan dit een nadelig ef-
fect hebben op Heemstede van 
500.000 euro. 

OZB verhogen
Voorzichtig denkt het college 
aan het verkopen van haar on-
roerend goed en de aandelen die 
zij bezit in Eneco Energie. Inves-
teringen kunnen aan een maxi-
mum worden gebonden en de fi-
nanciering van de rioolrenovatie 
zal anders moeten. Men denkt 
aan het verhogen van de inkom-
sten en/of het verlagen van de 
uitgaven. Het college overweegt 
om het totaal bedrag aan inves-

teringen (in 2012 nog 7,2 mil-
joen) in en de komende jaren 
te beperken. Ook zullen de pot-
jes (reserveringen) worden inge-
zet, waardoor de korting minder 
hard zal aankomen.
Afspraak binnen het collegeak-
koord is dat als de bezuiniging 
meer dan 2 miljoen bedraagt ook 
de OZB in beeld komt en deze 
dan wordt verhoogd. Ook de ver-
hoging van de parkeertarieven in 
2014 dragen bij aan een betere 
financiële huishouding, maar de 
oppositie van de winkeliers en 
bezoekers tegen dit voornemen 
is nu al groot. Kortom het zal, bij 
het verschijnen van de kaderno-
ta in dit voorjaar, nog de nodige 
vergadertijd vergen om aan de 
slechte vooruitzichten het hoofd 
te bieden. 
Eric van Westerloo
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Mislukte 
woninginbraak
Heemstede - Nadat een be-
woner van de Fazantenlaan in 
Heemstede maandag glasgerin-
kel hoorde bij de buren ging hij 
kijken. Het bleken inbrekers te 
zijn die de woning in probeer-
den te komen door een raam te 
forceren. Zij gingen er vandoor 
toen de buurman zijn gezicht liet 
zien.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Een foto uit maart 1958 die we via de heer Van 
der Meene van het Utrechts wisten te bemachtigen. De fo-
to laat de tijdelijke perrons zien die schuin tegenover el-
kaar liggen (in vaktermen ‘bajonetligging’) en het perron 
van de treinen naar Leiden had toen zelfs een wachtruim-
te, een ruimte die een facelift kreeg van goederenloods naar 
wachtruimte. Het perron op de voorgrond (met klok) is dat 
voor de treinen naar Haarlem en Amsterdam. Als je die foto 
vergelijkt met de kleurenfoto die deze week werd gemaakt 
dan is te zien dat de keermuur later is gebouwd dan het ge-

reedzijnde stationsgebouw. De trappartij is pas in 1988 ge-
bouwd, gelijk met het P & R terrein aan de toenmalige Peli-
kaanweg. Wat nu dus een smal wandelpaadje is was vroe-
ger (1956-1958) de tijdelijke (omgelegde) spoorlijn inclu-
sief de tijdelijke overwegbediening vanuit een houten hokje.
Zomer 1958 was deze tijdelijke situatie (zoals op de zwart-
wit foto te zien) al vlekkeloos weggewerkt en vandaag de 
dag herinnert weinig meer aan die situatie tussen 1956 en 
1958. Meer informatie: www.stationheemstedeaerdenhout.
nl en of via info@stationheemstedeaerdenhout.

Bromfietser 
blijkt 

stomdronken
Heemstede - Politiemensen za-
gen vorige week woensdag eind 
van de middag op de Franz Le-
harlaan een bromfietser rijden 
zonder helm op. Toen zij de be-
stuurder langs de kant van de 
weg zetten en om zijn rijbewijs 
vroegen, verklaarde de man dit 
niet te kunnen tonen omdat dit 
al was ingevorderd. De 33-jari-
ge Haarlemmer was erg onvast 
ter been en had bloeddoorlopen 
ogen. Na een blaastest bleek hij 
fors onder invloed van alcohol te 
zijn. Bij hem werd na ademanaly-
se een promillage van maar liefst 
3,7 te hebben. Dit is ruim zeven 
keer de wettelijk maximaal toe-
gestane waarde! De man bleek 
zijn rijbewijs kwijt geraakt te 
zijn bij een controle eerder de-
ze maand, bij hem werd toen ook 
een veel te hoog alcoholpromil-
lage gemeten. De man moet zich 
voor de rechter verantwoorden.

Rijbewijs 
ingenomen

Boesingheliede - Een 29-jari-
ge automobilist uit Heemstede is 
zaterdag om 17.45 uur op de A9 
bij Boesingheliede aangehouden 
vanwege te hard rijden. De man 
bleek de maximale snelheid met 
meer dan 50 kilometer per uur 
te hebben overschreden. Om die 
reden is direct zijn rijbewijs inge-
nomen. Tegen de man is proces-
verbaal opgemaakt.

Voorwegschool ‘gezonderwijs’
Heemstede - De kinderen van 
de Voorwegschool hebben zich 
vooraf al goed voorbereid op het 
thema ‘Gezonderwijs’. Koek is 
niet echt gezond, maar ontbijt-
koek is wel gezonder dan cho-
coladekoek. Je moet gezond en 
fit zijn om goed te kunnen re-
kenen. Bovendien moet je ook 
drinken, twee stuks fruit en ook 
nog groente en vis eten, buiten 
spelen en sporten.
Dit alles was nog niet genoeg 
want je hebt ook frisse lucht no-
dig, anders is het nog steeds niet 
gezond. Ze hebben ervoor ge-
studeerd met de lespakketten 
EU Schoolfruit. Elke dag moet 
beginnen met een ontbijt. Maar 
er zijn kinderen die om welke 
reden dan ook zonder op school 
komen, zo weet directrice 

Marlies van der Rijst te vertellen. 
Maar vorige week woensdag-
ochtend stond de hele school 
aangetreden op de speelplaats 
en de directrice vertelde dat er 
twee heren klaarstonden om alle 
kinderen een ontbijt aan te bie-
den. Slager Sjaak van der Werff 
en de eigenaar van de super-
markt de Koning kwamen op het  
podium. `Ome` Sjaak vertelde 
hoe nodig een ontbijt is, wat je 
vooral wel moet eten om straks 
goed te kunnen leren rekenen 
en schrijven. Met de Koning had 
hij 700 broodjes meegenomen, 
dozen vol pakken melk, grote 
schalen met plakken kaas, soor-
ten worst, kuipjes jam en natuur-
lijk pindakaas. 
Tegen negen uur zaten alle 400 
kinderen in hun klas. Het was 

maar goed dat er ouders waren 
die meehielpen om de bekers in 
te schenken en hier en daar te 
helpen om margarine op brood 
te smeren en niet in je haar. 
Wel gezellig zo, een ontbijtje op 
school. In alle klassen hetzelf-
de rustige beeld van kinderen 
met de mond vol, dan kun/mag 
je niet praten. Het EU Schoolfruit 
project duurt tien weken. Op de 
woensdag, donderdag en vrijdag 
krijgen de kinderen een tienuur-
tje van mandarijn, banaan, drui-
ven, compleet met schil-en snij-
materiaal.  Ze leren hoe ze ge-
zond kunnen trakteren, hoe je 
party traktaties zelf kan maken 
van groenten en fruit. Gezon-
de school, die Voorwegschool, al 
ruim 380 jaar!
Ton van den Brink

Het spoor van toen



Onze economie schijnt op weg te zijn naar een nieuw dieptepunt, omdat veel geld al is 
verdwenen en de resterende centen ook opraken en het geld steeds minder rolt.

Daardoor vallen bedrijven om en neemt werkgelegenheid en inkomen af.
Onze politieke ‘lijders’ in het Catshuis broeden zinloos op plannen hoe de tering naar 

de nering te zetten. Als ze creatief gaan denken volgens een andere gezegde dan
creëren ze ‘werk om werk te houden’. Dat levert banen op en dus inkomen.

Het geld gaat weer rollen en de economie dus weer draaien.
 Zo dus:
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toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

oplossing
Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek
Zoek de verschillen

Oplossing elders in de krant

Van links naar rechts Henriëtte Adema van de bibliotheek, Arno Koek 
van boekhandel Blokker en de leeskringleden Peter van der Velde,
Ingrid Robert, Lia Dollé en Mary Oostwald.

Prijswinnaars 
boekenpakket bekend
Heemstede - Op 5 februari or-
ganiseerde de bibliotheek sa-
men met H. de Vries Boeken in 
Haarlem en Boekhandel Blok-
ker een leeskringendag. Lees-
kringen konden een boekenpak-
ket winnen door hun tips door te 
geven over welk boek elke lees-
kring zou moeten lezen.
Er zijn veel verschillende titels 
ingebracht maar uiteindelijke is 
gekozen voor het boek ‘Kamer’, 
geschreven door Emma Donog-
hue. Een 5-jarige jongen heeft 
zijn leven lang met zijn moeder 
opgesloten gezeten en moet na 
zijn bevrijding leren hoe het er in 
de wereld aan toe gaat.

Winnaars van de boekenpak-
ketten zijn geworden: Lees-
kring Boekband uit Haarlem 
en Leeskring CASCA-leesgroep 
2 uit Heemstede. Donderdag 15 
maart werd de prijs uitgereikt 
aan de Leeskring CASCA- lees-
groep 2.
Henriette Adema van de Biblio-
theek en Arno Koek van Boek-
handel Blokker overhandigden 
een pakket van 10 boeken aan 
Peter van der Velde. De leeskring 
bestaat uit 8 personen: Peter van 
der Velde, Ingrid Robert, Lia Dol-
lé, Mary Oostwald, Paula Harten-
dorp, Sophia Botermans, Elma 
Levij en Pieta van der Werf.
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Dichtstorten

Schemerwit
Over de rivier

die smaller lijkt
door krib en dam

de horizon

waar boom en spits
in schemerwit

vervagen
gaat roodbont vee

het dorpscafé
geluidloos ver

Opijnen 1992

Mariëtte F. van Wamel

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi-
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

Wereldrecordpoging touwtjespringen
Heemstede - Op 26 april zal met 
medewerking van alle regiokan-
toren van Sportservice Noord-
Holland een poging worden on-
dernomen om het wereldrecord 
touwtjespringen te verbeteren. 
Ook in Heemstede wordt hier-
aan meegedaan. Van 21 tot en 
met 28 april vindt de Nationale 
Sportweek plaats. In deze week 
staan allerlei sportieve initiatie-
ven centraal in heel Nederland. 
Twee jaar geleden is Sportser-
vice Haarlemmermeer in samen-

werking met de gemeente Haar-
lemmermeer het initiatief ge-
start om te gaan touwtje sprin-
gen om het Nederlands record 
te halen. In 2011 hebben bijna 
8.000 kinderen tegelijk gespron-
gen (op meerdere locaties) om 
zo het Nederlands record binnen 
te slepen. Dit jaar gaat Sportser-
vice Haarlemmermeer op 26 april 
om 11.30 uur voor een wereldre-
cord. Daarom is de hulp ingeroe-
pen van alle regiokantoren van 
Sportservice Nederland (Noord-

Holland en Midden-Nederland) 
en alle ‘IK Lekker Fit’-gemeenten 
in Noord-Holland. Op deze ma-
nier hoopt Sportservice Neder-
land meer dan 80.000 kinderen 
tegelijk te laten springen om het 
wereldrecord in handen te krij-
gen.  Andere organisaties kun-
nen ook deelnemen aan de re-
cordpoging, dit kan in overleg 
met de organisatie. Voor meer 
informatie, neem contact op met 
Sportservice Heemstede-Zand-
voort, 023-5740116.

Gevraagd: materiaal voor 
expositie Generatiemix
Heemstede - Op dinsdag 29 
mei wordt het project De Gene-
ratiemix van de Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede afge-
sloten met een expositie in De 
Pauwehof. Het thema van dit 
project is jong en oud verbin-
den. Drie maanden lang wordt 
wekelijks een activiteit georga-
niseerd voor jong en oud. De-
ze activiteiten staan in een fol-
der die verkrijgbaar is bij onder 
andere Welzijn Ouderen Heem-
stede (WOH), Lieven de Keylaan 
24 in Heemstede. Jong en oud is 
ook het thema van de expositie. 
Je kunt meedoen vanaf 3 jaar tot 
ver over de 100 jaar. Een dreu-

mes mag zijn/haar tekening van 
oma en/of opa inleveren, ande-
ren vraagt men om foto’s waarop 
het contact tussen de generaties 
staat. Dit kan ook uitgebeeld zijn 
in beeldhouwwerk, keramiek, 
schilderijen, aquarellen, tekenin-
gen en dergelijke.  
De werkstukken kunnen worden 
ingeleverd bij WOH van maan-
dag tot en met donderdag van 
09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00 tot 13.00 uur. En van 
dinsdag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur bij De Pauwe-
hof, Achterweg 19, telefoon: 023-
5286022. Voor meer informatie: 
WOH, telefoon 023-5288510.

 

 

 

 

Aangifte Inkomstenbelasting 

 Arjen van Wonderen spoort alle aftrekposten op.  

Jan van Goyenstraat 25A, 2102 CA Heemstede. 
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Alderliefste
in de Luifel

Heemstede - Na de succesvolle 
tournee van De Franse Slag toert 
Alderliefste dit seizoen opnieuw 
langs de theaters met de lovend 
ontvangen opvolger ‘T3rois’. Vrij-
dag 30 maart treden ze om 20.15 
uur op in theater de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. In de-
ze nieuwe show brengt de band, 
die naam verwierf met optre-
dens in vaderlandse kroegen, 
een Frans-Nederlandse mix van 
hits en eigen werk. ‘Powerchan-
sons’ noemen de drie heren hun 
liedjes zelf, een genre dat door 
muziekmagazine Revolver werd 
omschreven als ‘echte popmu-
ziek waarbij de subtiliteit van de 
chansonvorm geen moment uit 
het oor wordt verloren.’ 
De Volkskrant constateerde dat 
Alderliefste met Wende Snijders 
het Franse chanson uit de sfeer 
van rode wijn en visnetten heeft 
gehaald.
Met T3rois gaan Gerard Alder-
liefste, Robert Kramers en Luc 
de Bruin verder op de ingesla-
gen weg en bieden het publiek 
een gevarieerd programma, dat 
getuigt van een grote liefde voor 
(Franse) muziek. Uiteraard zal 
ook dit keer een ode aan Ram-
ses Shaffy niet ontbreken.
Kaartverkoop van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aanvang. 
Telefonisch reserveren via 023-
5483838.
Meer informatie: www.alderlief-
ste.nl en www.theaterdeluifel.nl.

Speuren naar eekhoorns 
op landgoed Leyduin

Heemstede - Een pluimstaart, oorpluimpjes en een mooie bruine 
vacht; de eekhoorn. Het is een van de meest geliefde zoogdieren 
in Nederland. Op zaterdag 24 maart gaat boswachter Ron Dam 
van 10.30 tot 12.00 uur met u op zoek naar eekhoorns op het land-
goed Leyduin. Hij doet dit samen met Clarence Wever die alles van 
deze dieren weet. Deze excursie is een echte aanrader voor ge-
zinnen met kinderen.

Zin om mee te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.
landschapnoordholland.nl/de-natuur-in. U kunt ook bellen met 
088-0064455. De kosten bedragen 6,50, Beschermers van Land-
schap Noord-Holland betalen 3,50 en kinderen tot 12 jaar 3,50, 
kinderen van Beschermers 2,50. Volg de Leidsevaartweg en neem 
de afslag over het spoor. verzameld wordt op het parkeerterrein 
van Leyduin aan de Manpadslaan 2 in Vogelenzang.

Landgoed Leyduin is een aantrekkelijk gebied voor eekhoorns.
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. PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervorm-
de Gemeente Bennebroek aan 
de Binnenweg 67 is ds. W. M. 
Schinkelshoek zondag 25 maart 
om 10.00 uur de voorganger.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 25 
maart is er een viering in de Pe-
trakerk aan de Limburglaan 3. 
De dienst begint om 10.00 uur 
en voorganger is ds. C.J. Bar-
th uit Soest. Er is kinderopvang 
voor de kleinsten en Bijbelklas 
voor de kinderen van de basis-
school.

PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 25 maart 
is er om 10.00 uur een geza-
menlijke dienst in Het Trefpunt 
in Bennebroek die wordt voor-
gegaan door ds. J.E.Th. Nak-Vis-
ser en ds. A.Molendijk. Het is de 
vierde zondag in de veertigda-
gentijd. In Kennemerduin is om 
10.30 uur een zangdienst.

Dienst in
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protes-
tante gemeente Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, zijn ds. J.E.Th. 
Nak-Visser en ds. A.Molendijk 
zondag 25 maart om 10.00 uur 
de voorgangers. Er is ‘kom in de 
kring’ voor kinderen van 0 tot 
9 jaar. Het is een gezamenlijke 
dienst met Heemstede, de slot-
dienst van de Catechese.

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag 28 
maart draait er een dramafi lm 
bij Casca op groot scherm in de 
theaterzaal van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Deze fi lm
is een wereldwijde hit op fi lm-
festivals en is bekroond met de

juryprijs en prijs voor beste
actrice op het Sundance Film-
festival.
U kunt bellen voor informatie 
over de titel en inhoud van de 
fi lm en/of om te bespreken naar 
023-5483828-1 (op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur). Aanvang 
fi lm 20.00 uur, entree 5 euro.
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IM MEMORIAM
Joop Lucas

In 2003, nu bijna 10 jaar geleden kwam Joop Lucas via het uit-
zendbureau 65+ bij ons werken als invalkracht voor de koster/
beheerder. Het beviel ons en hem zo goed dat Joop een jaar 
later niet meer via het uitzendbureau maar direct bij ons in dienst 
kwam. 
Ellen Beek, bij velen van u bekend, coördineerde in die tijd de  
Pauwehof-activiteiten. Helaas kwam Ellen in 2007  te overlijden en 
Joop was in staat om geruisloos haar taak over te nemen. 
Vanuit het college van kerkrentmeesters hebben we altijd een 
uiterst plezierige samenwerking met Joop gehad. 
Mede door zijn vroegere  ervaring als onderhoudsmonteur kon 
hij vrijwel elke technische klus aan en was zeer inventief. Een 
smid hebben wij nooit nodig gehad want Joop had alle mogelijke 
gereedschap inclusief een complete set lasapparatuur. 
In zijn contacten met de huurders en gebruikers van de Pink-
sterkerk, de Oude kerk  en de Pauwehof was hij altijd zeer voor- 
komend en behulpzaam, zodat de huurders ieder jaar weer graag 
terugkwamen.
Vanwege de prachtige akoestiek  maakt  Podium Oude Slot regel-
matig gebruik van de Oude Kerk en tijdens de pauze ook van de 
Pauwehof. Bij een volle kerk kon Joop dit natuurlijk niet in z’n een-
tje af en hij had daarvoor een team van vrijwilligsters om zich heen 
verzameld die er om vochten om Joop te mogen helpen.
Naar zijn collega’s Herman van de Kerke en Ton Pijnaker was 
hij altijd bereid om te helpen en in te springen als dit nodig  
was. Hij hield van teamwork, er werd veel gelachen en hij wist 
alles naar zijn hand te zetten.
Binnen de kortste tijd had hij door hoe je moet ‘kosteren’ en nam 
vaak waar tijdens een kerkdienst als Ton of Herman niet kon-
den of er door de week een trouw- of rouwdienst moest worden 
begeleid.
De Pauwehof was Joops domein en het afgelopen jaar hadden 
wij nauw contact tijdens en na de verbouwing. Zonder Joop had-
den we heel veel zaken moeten uitbesteden, maar Joop ging 
naar de bouwmarkt en regelde daar 10% of meer korting op van 
alles en nog wat.  
Zoals gezegd, was Joop heel slim in het doordrijven van zijn zin. 
Als hij het er niet mee eens was, zei hij dat niet, maar je kon aan 
zijn blik zien dat hij het anders ging doen. De foto op de rouwkaart 
is daar een goed voorbeeld van.  
Vorige week woensdagochtend  nam Joop de telefoon niet op en 
toen kwam de onheilstijding…
Zoals gezegd was Joop heel goed in het begeleiden van rouw-
diensten en gisteren was dus zijn laatste rouwdienst. Op 20 maart 
2012, is een herdenkingsdienst in de Oude Kerk gehouden, een 
taak die met liefde is vervuld want wij zijn Joop veel dank ver-
schuldigd. 
We zullen hem  ontzettend missen. Hij was voor velen van ons niet 
alleen de koster-beheerder maar ook een soort vriend of maatje. 
Wij wensen Yvonne en de kinderen heel veel sterkte toe in de 
komende tijd bij het verwerken van dit grote verlies.

College van kerkrentmeesters
van de Protestantse gemeente te Heemstede.

Passage Heemstede viert 
70-jarig jubileum
Heemstede - De gehuw-
de vrouw hoorde op de eer-
ste plaats thuis de zorg voor het 
huishouden en de kinderen op 
zich te nemen. Daarnaast kon 
zij allerlei vrijwilligerswerk doen 
en zich ontwikkelen. In okto-
ber 1919 kwam de Nederland-
se Christelijke Vrouwenbond, de 
NCVB tot stand tijdens het twee-
de Christelijke-Sociaal Congres 
in Amsterdam. Een vrouwen-
beweging om in eigen kring te 
kunnen denken, en spreken over 
maatschappelijke, staatkundi-
ge en culturele vorming van de 
vrouw, met de bijbel als basis. 
Dat was bijna honderd jaar ge-
leden. 
De NCVB Heemstede  werd op-
gericht 10 december 1941. Er 
bestond al een handwerkclub 
die behoorde bij afdeling Haar-
lem. Het was oorlog en het was 
moeilijk om een geschikte zaal te 
vinden. De leden werd gevraagd 
om koffie en thee mee te nemen. 

De ledenavonden werden eerst 
gehouden in het gebouw van de 
Protestanten Bond en de Dreef-
school, later iedere maand in de 
Pinksterkerk aan de Camplaan. 
Bij de oprichting in Heemste-
de in 1941 sloten 300 vrouwen 
zich aan, tien jaar later liep dat 
aantal terug naar tweehonderd. 
Sinds 1999 gaat de NCVB verder 
onder de naam Passage, chris-
telijk-maatschappelijke vrou-
wenbeweging met 94 leden uit 
Heemstede,  Bennebroek, Bloe-
mendaal en Haarlem. Wel een 
60+ club, aldus voorzitter Hilda 
Bosch, want de jongere vrouwen 
werken veelal. Stoppen ze met 
werken zo omstreeks de zes-
tig jaar, dan willen ze zich bin-
den aan een club, omzien naar 
elkaar en komen bij Passage. Ie-
dere maand vanaf september 
tot en met april komen ze bijeen 
voor een lezing. De voorzitter: 
“Gasten worden warm onthaald 
en voelen zich meteen thuis bij 

onze vereniging. Ook door on-
ze nevenactiviteiten zoals ex-
cursies, Engelse  conversatieles, 
museumbezoek, een handwerk-
club en een fietsclub, geven on-
derling een fijne band.”

Op donderdagavond  15 maart 
vierde Passage Heemstede het 
70-jarig jubileum in de Pauwehof 
met bijna honderd dames. Met 
een goed glas en een prach-
tig koud buffet dat eerst kritisch 
werd bekeken, bewonderd, ge-
proefd en  geprezen. Daarna was 
het tijd om op een bijzondere 
wijze zeventig jaar terug te gaan. 
Naar de zolder van Lisa Verheul. 
De “oude” zolder met vergeten 
voorwerpen en gezellige lied-
jes van weleer. Leuke anekdo-
tes, verhaaltjes, herkenbare mu-
ziek en liedjes die iedereen mee 
kon zingen. Een mooi feest en de 
dames gaan welgemoed op naar 
de 75 jaar.
Ton van den Brink

Sportmasseuse met passie voor fotografie
Heemstede – Soms doe je er 
jaren over om te worden wie je 
echt wil zijn. Renata Jansen (42) 
had zo’n omweg nodig om dat te 
ontdekken. Van haar hobby haar 
beroep te maken is het ultieme 
doel. Dat doel komt aardig dicht-
bij. De sportmasseur bij de Prak-
tijk Heemstede oefent haar vak 
nog altijd met veel plezier uit. 
Maar steeds vaker pakt ze haar 
camera voor haar tweede pas-
sie, de fotografie. Renata werkte 
twintig jaar in de grafische sec-
tor en speelde waterpolo op lan-
delijk niveau. Met haar veertig-
ste verjaardag in zicht schreef ze 
zich in bij de fotovakopleiding en 
ontdekte dat ze een meer dan 
gemiddeld talent bezit. Wat be-
gon met kiekjes van haar twee 
dochters heeft haar inmiddels 

teruggeleid naar de sportwereld. 
Haar bijzondere fotoreportages 
tijdens het EK waterpolo in Eind-
hoven hebben de aandacht ge-
trokken van de bladen. En dan te 
bedenken dat ze pas deze zomer 
afstudeert. 

Om daadwerkelijk je brood te 
verdienen in de professionele 
fotografie is meer nodig dan al-
leen talent, volgens Renata. Je 
moet netwerken, overal op af 
stappen en niet te snel opgeven. 
Doorzettingsvermogen dat ook 
zo essentieel is om te slagen in 
de topsport, bezit de Haarlem-
se wel. “Via de redacteur van het 
waterpoloblad regelde ik een of-
ficiële accreditatie voor het EK. 
Maar eigenlijk wilde ik met bete-
re apparatuur aan de slag gaan 

dan met mijn eigen sportlens. Op 
een beurs sprak ik een vertegen-
woordiger van Canon van het 
Professional Netwerk en peuter-
de bij hem een professionele fo-
to-uitrusting los met een waarde 
van ruim elfduizend euro, die ik 
mocht gebruiken tijdens het EK. 
Met deze apparatuur banjerde 
ik twee weken rond in het Pie-
ter van den Hoogenband zwem-
stadion en fotografeerde veertig 
wedstrijden. Het was in alle op-
zichten een leerzame ervaring. 
Het was fysiek heel zwaar, want 
ik wilde aanvankelijk niets mis-
sen, maar dat is natuurlijk onmo-
gelijk.”
Meer informatie over het werk 
van Renata Jansen: 
www.renatajansen.nl.
Mirjam Goossens 

Vrolijk Pasen!
Regio - Juffertje Flut is een 
webwinkel voor bijzondere 
woonaccessoires. Zij helpt 
bewoners van township East-
Londen in Zuid-Afrika aan 
oude containers om een ei-
gen winkeltje of bedrijfje te 
kunnen beginnen. Tijdens 
haar zoektochten kwam zij 
deze grappige metalen kip-
pen tegen die elkaar een vro-
lijk Pasen wensen. Kijk even 
op  www.juffertjeflut.nl.



pagina 10 21 maart 2012

Generaties gaan tuinieren in Groenendaal
Heemstede - Aan de zuidkant 
van wandelbos Groenendaal, te-
genover Huis te Manpad ligt een 
stuk grond waar een hovenier 
gevestigd was. Drieduizend me-
ter waar straks als het allemaal 
lukt, een generatietuin aange-
legd kan worden. Mooi passend 
in het project van de BavoStich-
ting, waar Casca, Welzijn Oude-
ren en de Pauwehof dit voorjaar 
mee gestart zijn. De Generatie-
mix, een ontmoeting tussen oud 
en jong. Waar kinderen nu al vier 
jaar een eigen kindertuin heb-
ben aan de Leidsevaart met zeer 
beperkte mogelijkheden, kun-
nen ze straks op een royaal stuk 
grond leren hoe ze sla, komkom-
mer, worteltjes en tomaten kun-
nen kweken. Een initiatief van 
Mik van der Bor die dit kon or-
ganiseren van uit de volkstuin-
vereniging. Een succes terwijl er 
eigenlijk nauwelijks voorzienin-
gen zijn als water, elektriciteit en 
een WC. Op de nieuwe locatie in 
Groenendaal zijn er aansluitin-
gen voor  gas, elektriciteit en wa-
ter. Er is een mogelijkheid om er 
een klaslokaal, opslagruimte en 
toiletten te bouwen. Daar  moet 
echter wel geld voor beschikbaar 
komen. De Stichting Kom in Mijn 
Tuin, opgericht in 2009 vanuit die 
volkstuinen vereniging om een 
beperkt aantal kinderen te laten 
tuinieren, ziet nu kansen om uit  
te breiden en het tuinieren door 
kinderen  te mixen met het tui-
nieren met ouderen.  In de gene-
ratiemix is al een band ontstaan 
tussen ouderen en kinderen, 
dat vraagt om doorgaan op ve-
le fronten. Tuinieren en leren van 
elkaar. Er zijn ouderen die vroe-
ger een volkstuin gehad hebben 
en kennis genoeg in huis heb-

ben om dit over te brengen aan 
kinderen. Samen eten van de op-
brengst, kan de gezelligheid ver-
hogen. Er zijn tevens plannen om 
enkele tuinen geschikt te ma-
ken voor mensen in een rolstoel, 
Hoge tuinen ook voor kinde-
ren in een rolstoel. Lessen kun-
nen gegeven worden, het weke-
lijkse teelplan moet doorgespro-
ken worden onder alle weers-
omstandigheden en niet zoals 
nu met slecht weer, niet door-
gaan. Met de Koninklijke Neder-
landse Heidemaatschappij zijn al 
contacten om het project te be-
geleiden, een hele geruststelling. 
B&W wil de grond  in bruikleen 
geven onder voorwaarde dat de 
benodigde 60.000 euro beschik-
baar komt. De gemeenteraad 
moet die plannen natuurlijk nog 
goedkeuren. De stichting  denkt 
dat er geld kan komen van lief-
hebbers,  mensen die deze plan-
nen toejuichen en als liefhebber 
mee willen doen met een donatie 
voor de generaties jong en oud. 
Met die minimale accommoda-
ties  kunnen de eerste zaden in 
het volgend voorjaar, 2013, de 
grond in.  

De oproep van de Stichting Kom 
in Mijn Tuin is dan ook: “Word 
liefhebber! Vanaf 15 euro per 
jaar bent u liefhebber van on-
ze stichting “Kom In Mijn Tuin”. 
U ontvangt dan onze nieuwsbrief 
KIMT. Daarnaast kunt u deelne-
men aan de jaarlijkse liefhebber-
dag. Maak uw donatie (minimaal 
15 euro) over op Rabobank re-
kening 3281.83.288 t.n.v. Stich-
ting Kom in Mijn Tuin o.v.v. “nieu-
we liefhebber” met uw volledige 
naam en adres.”
Ton van den Brink
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Heemstede - Bewoners van 
Heemstede kunnen op zaterdag 
24 maart gratis compost ophalen 
bij de Milieustraat op de Cruqui-
usweg 47. Met deze actie bedan-
ken afvalbedrijf De Meerlanden 
en de gemeenten bewoners voor 
hun inspanning organisch afval 
gescheiden aan te leveren. Af-
valbedrijf De Meerlanden in Rij-
senhout verwerkt het organisch 
afval tot compost en bewoners 
krijgen hun ingezamelde af-

val nu dus terug in de vorm van 
compost!
Sinds jaar en dag bieden bewo-
ners groente-, fruit- en tuinafval 
(gft-afval) en groenafval (snoei-
hout, takken en gras) geschei-
den van ander afval aan. Voor 
veel mensen is dat de gewoon-
ste zaak van de wereld. Afvalbe-
drijven en gemeenten willen hun 
inwoners bedanken voor de in-
zet: het scheiden van organisch 
afval levert namelijk een posi-

Politiek doet niets voor de Glip
Heemstede - Ik wil graag reageren op het arti-
keltje in De Heemsteder over het ‘bezoek’ van de 
PvdA aan de Glip. Dit komt mij als bewoner zeer 
hypocriet over en ik zal u ook zeggen waarom.
Net zoals  het Wilhelminaplein is dit stukje Glip een 
achterstandsgebied. Er gaat al lang het gerucht 
en dit heb ik van een bron binnen de gemeente, 
dat het stukje Glip wat haaks op de Thorbeckelaan 
staat gesloopt gaat worden en plaats moet maken 
voor het exclusievere segment in de woningmarkt.
Op het moment dat ik er vragen over stel, worden 
bepaalde mensen rood en ontkennen dit  uiteraard 
in alle toonsoorten, ook ELAN, maar kijkend naar 
de staat van onderhoud en het niet in de verkoop 
zetten van dat deel van het buurtje geeft het wel 
te denken.
Een jaar of negen geleden heeft men achterstal-
lig onderhoud gepleegd met het goedkoopste ma-
teriaal en op de slechts mogelijke wijze. Bij ons zit 
onder andere de achtergevel er scheef in en de 
gevel zit los. 
Behoudens de toenmalige D-66 voorman Edo 
Boonstra, hebben wij niemand gezien voor de be-
woners. Een delegatie van de gemeente en ELAN 

is wel eens op een zonnige dag ‘parade’ wezen lo-
pen, maar daar bleef het ook bij.
De vervanging van het hoofdriool is al zeker drie 
keer uitgesteld, terwijl het er toch bijna 60 jaar in 
zit en wij als bewoners hebben gezien dat het ge-
heel versleten is toen men dit in opdracht van de 
gemeente controleerde in de zomer van 2003.
Begin 2010 kregen diverse bewoners (huurders) 
een schrijven dat het in hun tuintje staande groen 
overhangend was en dat dit weggehaald moest 
worden of terug gesnoeid, op straffe van.
Die huurders hebben gedaan wat volgens het 
schrijven van de gemeente moest, maar tot mijn 
stomme verbazing bleek dat de eigendomwonin-
gen geen schrijven hadden gehad. Ik heb hierover 
contact gezocht met de burgemeester (PvdA) 
maar dit wist van niets. En er gebeurde ook niets, 
dit is dus een duidelijke vorm van het meten met 
2 maten.
Een jaar later weer contact gezocht, maar toen 
verschuilde zij zich achter het gewijzigde snoeibe-
leid, wat kennelijk inhoudt niets meer te hoeven 
doen. Ook heb ik geattendeerd op de begaanbaar-
heid van de stoepen, 3 tegels is toch wel het mini-
mum, lijkt mij, maar helaas.
Ik heb het hierover ook gehad , in de wandel-
gang, met de heer Willem van der Berg (PvdA), 
die het ambtenarenkorps aanstuurt, maar er ge-
beurde niets.
Kijk PvdA, u kunt wel leuk door de buurt wande-
len en een artikeltje laten schrijven, maar u doet 
helemaal niets voor de buurt. Het  komt mij over 
als het blazen met lucht en voor de goede orde 
u, de PvdA, is het niet alleen, want de rest is pre-
cies hetzelfde.
Zoals reeds eerder gemeld was de enige die ooit 
wat voor onze buurt heeft gedaan, de vaak uit-
gehoonde ex-D-66 fractievoorzitter Edo Boonstra.
Bernard Tomassen, Heemstede

tieve bijdrage aan het milieu. 
Op vertoon van hun legitimatie-
bewijs kunnen bewoners gratis 
compost ophalen het aantal gra-
tis zakken verschilt per gemeen-
te. Bewoners wordt aangeraden 
er op tijd bij te zijn, want op is 
op. Ook bewoners van een wijk, 
straat of flat waar organisch af-
val niet gescheiden wordt inge-
zameld, kunnen gratis compost 
ophalen. 
U kunt bij de Milieustraat terecht 
van 9.00 tot 16.00 uur.

INGEZONDEN

Landelijke Compostdag
Paasslinger 
maken
Heemstede - Bij de Woensdag-
middagclub voor kinderen van 
5 tot 10 jaar bij Casca op 
woensdag 28 maart beschilde-
ren de kinderen houten paas-
figuurtjes en maken daar een 
mooie slinger en een koord met 
kralen van. 
De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30 tot 15.15 

uur bij Casca in activiteiten- 
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kin-
deren kunnen hier vooral veel 
knutselen, maar ook meedoen 
met een spel of lekker buiten 
spelen. Kosten per keer zijn: 
3,50, een kaart voor 10 keer kost 
30 euro. 

Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.
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Bijeenkomst samen 
duurzaam druk bezocht
Heemstede - Begin maart or-
ganiseerde de gemeente een 
conferentie onder de naam Sa-
men Duurzaam. Het gemeente-
bestuur vond het de hoogste tijd 
om het eens met de bewoners 
en ondernemers te hebben over 
duurzaamheid in al haar facet-
ten. De zaal werd bevolkt door 
meer dan 125 belangstellenden, 
vooral ondernemers. Als gast-
spreker was Alexander Rinnooy 
Kan uitgenodigd. De voorzit-
ter van de Sociaal Economische 
Raad bleek ook persoonlijk zeer 
betroken bij het onderwerp van 
de avond.
 
Internationale samenwerking
ingewikkeld
Zijn motto liet zich gelden als 
‘laat deze aarde achter voor on-
ze kleinkinderen zoals wij de-
ze bij onze geboorte ontvangen 
hebben’. “Wij hebben de more-
le plicht om er voor te zorgen dat 
onze planeet de zorg krijgt die 
nodig is om ook toekomstige be-
woners van deze aarde een be-
staan te gunnen. Niet alleen op 
het gebeid van natuur en milieu, 
maar ook economische mogen 
we toekomstige generaties niets 

onthouden. De politiek zal snel 
keuzes moeten maken.” Dat be-
seft ook Rinnooy Kan, waarbij hij 
onderkent dat het een ingewik-
keld en zwaar onderwerp is. Te-
meer omdat het probleem grens-
overschrijdend is en er samen-
werking moet worden gezocht 
met ander landen en continenten.
 
Kilometerheffing gemiste kans
Zijn stelling dat energie eindig 
is was al langer bekend, maar 
dat ook verschillende andere 
grondstoffen langzaamaan op-
raken heeft veel minder de aan-
dacht. Hij pleit er dan ook voor 
om zoveel mogelijk grondstof-
fen te hergebruiken. Hij vond het 
een gemiste kans dat de kilome-
terheffing op de snelwegen is af-
geblazen. Volgens Rinnooy Kan 
was dit een uitgelezen mogelijk-
heid om te besparen op energie 
en mensen alleen te laten beta-
len voor het gebruik van de auto.
“Ondernemers zijn oprecht be-
zig met het aanpassen van de 
productie. Het beperken van de 
te gebruiken grondstoffen en 
maatregelen die het milieu spa-
ren. Dit zonder daarvan eco-
nomische schade te ondervin-

den. Over de crisis die ook bij de 
duurzaamheid is waargenomen 
wordt te weinig stilgestaan”, ver-
volgde hij zijn betoog. “Binnen 
de SER staat het onderwerp 
hoog op de agenda en natuurlijk 
als eerste energie. Het is simpel 
om te stellen energie moet be-
schikbaar, betrouwbaar, betaal-
baar en schoon zijn maar nu de 
uitvoering nog.”
 
Werkgroepen
Alvorens de aanwezigen in ver-
schillende werkgroepen kon-
den spreken over duurzaam-
heid op het gebeid van wonen, 
ondernemen en het betrokken 
zijn bij een duurzame samenle-
ving sloot wethouder Botter het 
formele deel af. Dat de conferen-
tie zoveel belangstellende trok 
gaf hem het gevoel op de goe-
de weg te zijn. Momenteel werkt 
hij aan een nota die voor de ko-
mende jaren richting moet geven 
aan het duurzaamheidbeleid. Hij 
wil dit beleid samen met de bur-
gers en de ondernemers handen 
en voeten geven. Vooral op het 
gebeid van duurzaam wonen, wil 
hij inspanningen leveren.
Eric van Westerloo

Gevaarlijk en duur kruispunt
Heemstede - Vrijwel dagelijks maak ik de oversteek op het kruis-
punt Camplaan/Dreef. Regelmatig ligt daar iemand op de grond. 
Veelal tweewielers, ook wel auto’s met schade. Recht overste-
kend verkeer heeft voorrang op afbuigend verkeer, maar ja... 
haast, haast, haast. Gevolg: politie en ambulance komen aange-
sneld. Soms door naar het ziekenhuis.
Kijk eens naar het kostenplaatje! Een paar verkeersborden met 
groene en rode pijlen of wat daarvoor geldt en het probleem is op-
gelost! De oplossing is simpel en doeltreffend. 
Cees Peper

INGEZONDEN

Zwerfafval opgeruimd bij 
Valkenburgschool en Evenaar
Heemstede - Het is weer net-
jes in de buurten van de Valken-
burgschool en school de Evenaar. 
De zwerfafval brigades van beide 
scholen hebben weer eens toe-
geslagen, in samenwerking met  
afvalbedrijf De Meerlanden en 
de gemeente Heemstede in het 
kader van de Week van Neder-
landSchoon. Tanja van de Meer-
landen gaf in de Evenaar aan 
groep 7 uitleg over het werk van 
de Meerlanden, wat ietsje meer 
is dan het legen van vuilnisbak-
ken.  Zij hebben ook het beheer 
van openbare ruimten, de milieu-

straat aan de Cruquiusweg en 
verwerken gft-afval. Tanja tegen 
de leerlingen: “Er zijn mensen 
die de prullenbakken op straat 
niet gebruiken, dat geeft rommel, 
zwerfafval noemen we dat en 
wij gaan dat even opruimen. In 
groepjes, ieder groepje krijgt een 
grote gele plastic zak, een grijper, 
tuinhandschoenen, een hesje om 
goed zichtbaar te zijn en een pet-
je omdat die bij iedereen leuk 
staat. Niet met je blote handen 
werken, vind je een spuit, niet 
aankomen, maar een volwasse-
nen waarschuwen. Er zijn al te 

veel ongelukken mee gebeurd.” 
Bij de Valkenburgschool gaf Bas 
van de Meerlanden de uitleg aan 
de groepen 7 en 8 en het start-
sein om te beginnen. Wethou-
der Jur Botter gaf zelf het goede 
voorbeeld en greep dapper mee 
met de grijper. Het is weer even 
schoon rondom die scholen, de 
kinderen zelf en alle grote men-
sen mogen het nu schoon hou-
den. Vanaf nu is het motto: ver-
standige mensen vervuilen geen 
pleinen of straten, alle anderen is 
het verboden! 
Ton van den Brink

Vacature Top 3
Heemstede - Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede pu-
bliceert 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. Zij zijn bereikbaar 
van dinsdag tot en met donder-
dag tussen 9 en 12 uur: 023–
5483824. Op www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer leuke vacatures vin-
den!

Hulpkoster
Ter ondersteuning van de koster 
zoeken wij voor een Verpleeghuis 
en woonzorgcentrum toegewijde 
vrijwilligers die als hulpkoster be-
woners willen halen en brengen 
naar de kapel voor de wekelijk-
se vieringen. In overleg kunnen 
de taken op termijn worden uit-
gebreid met diverse liturgische 
en kostertaken zoals de bloem-
versiering verzorgen, zaken klaar-
zetten voor de viering in de ka-
pel; (licht, geluid, boekjes, num-
mers op het bord) en wellicht ook 
het schrift lezen tijdens de viering, 
of boekjes maken voor de viering. 
De vieringen vinden plaats zowel 
op doordeweekse dagen als in 
het weekend.

Rondleiders Museum
Als rondleider neemt u de be-

zoekers mee door het museum, 
licht de geschiedenis en wer-
king van machines toe en weet u 
boeiend te vertellen over de oer-
Hollandse strijd tegen het water 
en de grootste stoommachine ter 
wereld. Gezocht worden mensen 
met een klantgerichte instelling 
en interesse in geschiedenis. Om 
rondleider te worden volgt u een 
opleidingstraject en wordt u ge-
koppeld aan één van de ervaren 
rondleiders.

Vrijwilligers voor
natuuronderhoud
Voor diverse organisaties wordt 
gezocht naar vrijwilligers die 
graag buiten bezig zijn en de 
handen uit de mouwen wil-
len steken. Vele handen maken 
licht werk of het nu gaat om licht 
onderhoud van een tuin (gras 
maaien en borders bijhouden) of 
het beheer van natuurgebieden 
(zagen, aanplanten, hooien en 
snoeien), alles is mogelijk.

Paaslunch
Regio - Maandag 9 april or-
ganiseert Welzijn Bloemen-
daal een Paaslunch in Ol-
denhove, Dompvloedslaan in 
Overveen, Van 12.30 tot 14.30 
uur. Kosten 10,-. Aanmelden 
vóór 29 maart op 023-5250366 
of 023-5845300.

Samen koken,  
samen eten

Heemstede - Op vrijdag 30 
maart koken senioren en kinde-
ren van 8 tot 12 jaar, samen ge-
rechten van vroeger én nu bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Daarna eten ze ge-
zellig met elkaar in de foyer. Lijkt 
het u leuk om mee te doen? Geef 
u zo snel mogelijk op! Bij opgave 
vraagt men u een idee van wat u 
vroeger at en wat u de kinderen 
van nu wel eens wilt laten proe-
ven. Door een gift van het Bavo-
fonds zijn er geen kosten aan 
deze activiteit, die valt onder het 
project Generatiemix verbonden. 
Tijd: 17.00 - 20.00 uur, entree gra-
tis, wel graag van tevoren aan-
melden, dit kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-5483828.
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NL Doet op bezoek in zorgcentra

Konijnen en ratten op 
schoot in de Heemhaven 
Heemstede - Het grote konijn, 
ooit op de Kinderboerderij over 
het hek gegooid, op de tafel, ge-
draagt zich als een terrorist tus-
sen de kannen thee en koffie, 
de kopjes en de melkkannetjes 
die het niet overleven. De dames 
hebben het dier al enkele namen 
gegeven, meisjesnamen, jon-
gensnamen, maakt niet zoveel 
uit. Ze knuffelen cavia`s, ratten 
en konijnen. Een rat vindt de weg 
naar een taartpunt en de eige-
naresse moedigt het beestje aan 
om even te genieten. Een dieren-
poot is gauw gevuld, de rat gaat 
op tafel verder op avontuur, wat 
valt er nog verder te snaaien? 
De oudere dames genieten van 
de dieren van de kinderboerderij 
in het kader van de vrijwilligers-
dag NL Doet. Bewoners van de 
Heemhaven  konden vrijdagoch-
tend de dieren aaien en knuffe-
len , dat geeft veel ontspanning. 
Want ouderen moeten immers 
als ze naar een verpleeghuis of 
woonzorgcentrum gaan hun die-
ren afstaan. 
Ingrid Schenk, de beheerder van 
de Kinderboerderij `t Molen-
tje had enkele kleine dieren, ca-
via’s, ratten, een poes en konij-

nen, meegenomen. Enkele vrij-
willigers van de Vrienden van de 
Kinderboerderij, onder aanvoe-
ring  van Gerdien Oei, verzorgden 
de dieren en de bewoners van de 
Heemhaven. Wethouder Jur Bot-
ter en statenlid Annelie Brum-
mer werkten in het kader van 
NL Doet dapper mee. Botter had 
het naar zijn zin in de Heemha-
ven, na afloop ging hij nog klaver-
jassen met enkele heren die niet 
zoveel op hadden met de die-
ren. Alhoewel, Kees van Exel ver-
telde dat hij vroeger `in de die-
ren `had gezeten. Altijd konijnen 
gehad, een hele grote die altijd 
goeiedag zei met zijn poot tegen 
de schutting als hij weg ging. Tot 
de myxomatose, een ernstige ko-
nijnenziekte, uitbrak en er geen 
konijn overbleef. Toen met vo-
geltjes begonnen. Van Exel: “Dat 
was leuk joh, met de Heemsteed-
se Vogelvereniging jaren plezier 
gehad. Maar in mijn kleine kamer 
kan ik geen dieren meer houden.” 
Hij gaat nog iedere week een vis-
je halen, ja, wel een dooie. Daar-
na even de beesten op de Kinder-
boerderij vragen of ze niks te kort 
komen. Gaat altijd goed. 
Mevrouw Westerveld is op be-

zoek in het dagverblijf en heeft 
op Westerduin nog twee katten. 
Welopgevoed en afgericht. `Als 
ik tegen de ene zeg, kom mee, 
ligt ie nog eerder in bed dan ik`. 
Mevrouw Suerink heeft niets 
met dieren, ze wil wel even aai-
en, maar verder alleen leuk om 
te zien. Ingrid en Gerdien had-
den al eerder ervaring met knuf-
felen van dieren door ouderen 
en willen graag doorgaan in ver-
schillende verzorgingscentra in 
Heemstede als Bosbeek, St. Ja-
cob en Kennemerduin, maar het 
vraagt veel werk. Ze willen dit 
zeker eens per maand in de ver-
zorgingscentra doen, daar zijn 
vrijwilligers onmisbaar bij. Dank-
baar werk. Als je zo de bewoners 
van verzorgingshuizen hoort, 
dan hebben veel ouderen vroe-
ger veel dieren gehouden. Een 
praatje over dieren heb je zo! 
Opgeven kan op de Kinderboer-
derij bij Ingrid of Cynthia, tel: 
023-5289462 of mail naar kin-
derboerderijheemstede@xs4all.
nl. Na afloop waren de menin-
gen nog verdeeld over dat reuze 
konijn, was het nou een jochie of 
een meissie?
Ton van den Brink

Insectenhotel in de Kindertuinen
Heemstede - Vrijdag heb ik meegedaan aan NL Doet. Ik heb ge-
holpen om een insectenhotel te bouwen bij de kindertuinen aan 
de Leidsevaart. Het was een leuke klus en helemaal niet moeilijk!
Rob van der Bor heeft het insectenhotel ontworpen en er een 
bouwtekening van gemaakt. Hij had ook al het voorbereidende 
werk gedaan. Het was een soort bouwpakket, met op maat ge-
zaagde en voorgeboorde palen en planken. Dat hout hadden we 
speciaal voor deze vrijwilligersklus van NL Doet gekregen van de 
Gamma.
’s Ochtends zat ik nog op school. Toen hebben 6 volwassen vrij-
willigers de palen in de grond gezet, met een puntdak erop. Dat 
zie je op de foto. Ze hadden ook al een bord geplaatst. Het insec-
tenhotel zag er zeker al heel mooi uit, maar het was nog niet af.
Ik was om twaalf uur uit. Twee grotere jongens, Amon en Seppe, 
kwamen helpen om de gewasbescherming op de kindertuinen te 
maken. Dat zijn gazen netten op stokken. Ik mocht helpen met het 
“meubilair” van het hotel. Je kunt een insectenhotel op heel veel 
verschillende manieren inrichten. Wij hadden bamboestokken, die 
we in kleine stukjes knipten met een takkenschaar. Die gingen dan 
met de holle kant naar voren in lege conservenblikjes. Daarmee 
vulden wij ons insectenhotel. Het werd een soort muur van bam-
boe, met allemaal mooie holletjes waar insecten graag in kruipen. 
De open kant van het insectenhotel is naar de Leidsevaart (naar 
het oosten) gericht, omdat insecten er meestal van die kant in 
vliegen of kruipen. Als het goed is, komen er allemaal verschillen-
de soorten beestjes in wonen. 
Verder hadden wij om er in te leggen: bakstenen met gaatjes, 
stukken boomstam met gaten erin geboord en dakpannen ge-
vuld met stro. En aardewerken potjes, die ondersteboven werden 
opgehangen, ook weer met stro erin. Je kunt natuurlijk nog veel 
meer verzinnen. Als je zelf je eigen insectenhotel wil bouwen, kijk 
dan eens op internet voor bouwtekeningen en ideeën. Wij heb-
ben ons insectenhotel expres niet helemaal vol gemaakt. Zo kun-
nen de kinderen die op de kindertuinen werken er ook hun eigen 
dingen in leggen en het hotel verder afbouwen. Ik hoop dat die 
kinderen dat net zo leuk vinden als ik en dat er veel beestjes ko-
men wonen!
Jonathan (8 jaar)

Scouts blij met NL Doet
Heemstede - Als je vereniging 
gehuisvest is in een blokhut en 
in een gebouw dat bekend staat 
als “de ruïne” dan weet je dat je 
jaarlijks heel veel onderhouds-
werkzaamheden uit moet voe-
ren. Nou heeft de scoutingver-
eniging Paschalis Baylon een 
heel enthousiast technisch ma-
teriaal team maar ook deze men-
sen zijn heel blij als er af en toe 
extra vrijwilligers beschikbaar 
komen om in één dag flink wat 
punten weg te kunnen strepen 
op de ‘to do’-lijst.
Dit jaar hebben de scouts de hulp 

ingeroepen van het Oranje Fonds 
en zo stond deze klus op de site 
van NL Doet. Voor schilderwerk 
en vervanging van elektra werd 
gevraagd om extra handen. 
Het doel om externe mensen 
naar de vereniging te trekken is 
jammer genoeg niet gehaald en 
de scouts hadden nog wel een 
boeketje klaar liggen voor prin-
ses Maxima, ze is per slot van 
rekening beschermvrouw van 
Scouting Nederland. Gelukkig 
zitten de eigen leden ook op in-
ternet en dus konden ze alsnog 
goed aan de slag.

INGEZONDEN

Op zaterdag was het fantastisch 
klusweer: een heerlijk zonne-
tje en bijbehorende temperatuur 
zodat ook de verschillende bui-
tenklusjes zijn uitgevoerd. Alle 
luiken, kozijnen en deuren zitten 
weer goed in de lak en de beits. 
Daarnaast zijn alle rookmelders 
en de noodverlichting gecontro-
leerd en zo nodig gerepareerd, 
zodat de verschillende speltak-
ken weer veilig hun opkomsten 
kunnen laten plaatsvinden.
En dat allemaal met de steun van 
het Oranjefonds in de vorm van 
NL Doet. Wat de scoutingvereni-
ging betreft was het een groot 
succes en zij zullen het zeker 
volgend jaar weer doen!
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Beter Horen
Heemstede - Beter Horen, al 
meer dan 100 jaar dé hoorspe-
cialist van Nederland, heeft 
een nieuwe winkel geopend 
in Heemstede, aan de Binnen-
weg 165. Wie de nieuwe Beter 
Horen winkel bezoekt, wordt 
uitgenodigd voor de gratis 
hoortest. Daarmee kan in drie 
minuten de hoorleeftijd wor-
den bepaald. Op de foto audiciens Lycke Kagenaar en Osin Cezveciyan.

Bij Touchwood country shop

‘Country Clothing with City Style’
Regio - Natuurlijk zijn er met 
het aanbreken van een nieuw 
seizoen ook nieuwe artikelen 
aan het assortiment toegevoegd 
bij Touchwood country shop in 
Santpoort-Zuid. Naast de prach-
tige kleding van de reeds aan-
wezige merken John Bardale 
en Barwick Tweeds is hier vanaf 
maart de mooie kleding van het 
jonge merk Really Wild Clothing 
uit Engeland te koop. De Really 
Wild Clothing company is opge-
richt in 2002 voor die mensen die 
stijlvol maar praktisch gekleed 
willen gaan en daarom verschil-
lende leeftijdsgroepen zeer aan-
spreekt. Rokken, blazers, lange 
jassen, blouses en jurkjes voor 
dames die heel goed met elkaar 
te combineren zijn of afzonder-
lijk gedragen kunnen worden. 
Speciale aandacht wordt gege-
ven aan de details zoals ‘schnitt’, 
stofkeuze en kleurcombina-
ties waardoor een stijlvolle look 
gecreëerd wordt maar die wel 
comfortabel in het dragen is. 
Hoogwaardige kwaliteit leer en 
Schotse tweed alsook cashme-
re en lamswollen truien, shirts, 
sokken en accessoires zijn ont-
worpen om de outfit te comple-
teren. “Country Clothing with Ci-

ty Style “ zoals het door hen ge-
noemd wordt.
Uit Engeland wordt dit merk ge-
importeerd door een tevens jong 

bedrijf uit Zuid-Kennemerland 
dat gerund wordt door een man 
en vrouw uit deze zelfde regio. 
Naast dit mooie en jonge merk 
zijn er shirts met korte mouwen 
en poloshirts in diverse kleuren, 
licht gekleurde broeken, blou-
ses in zomerse kleuren, boot-
schoenen in diverse kleurcombi-
naties te vinden in de winkel. Dit 
alles voor zowel dames als he-
ren. Om het geheel af te maken 
kunt u hier natuurlijk ook terecht 
voor accessoires zoals leren rie-
men, sjaals, hoeden en petten of 
mooie artikelen om het interi-
eur te verfraaien zoals kussens, 
windlichten of een mooi wollen 
geruit plaid. Uiteraard bestaat 
de basiscollectie uit wasjassen/ 
-bodywarmers, leren laar-
zen, truien/vesten, (rib)broe-
ken en tweedkleding van ex-
clusieve merken. De ideale kle-
ding voor buitenactiviteiten! 
Kom gerust eens kijken en over-
tuig uzelf bij Touchwood country 
shop, Bloemendaalsestraatweg 
138r, 2082 GL  Santpoort-Zuid, 
023-6200138, www.touchwood-
countryshop.nl. Openingstijden; 
dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.30 uur en zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur.

Nieuw in Bennebroek: 
Beauty & Skincare LINDA!
Bennebroek - Vanaf febru-
ari 2012 is Beauty & Skincare 
LINDA! gevestigd in Benne-
broek. Na de officiële opening 
(eind februari) hebben al diver-
se klanten dit adres gevonden. 
Beauty & Skincare LINDA! is 
een schoonheidssalon waar u 
terecht kunt voor professione-
le huidbehandelingen en des-
kundig advies.
Het concept bestaat uit ener-
zijds uit goede kwalitatieve 
cosmetische verzorging/ -ad-
visering en anderzijds uit pro-
fessionele huidbehandelin-
gen/ -advisering gebaseerd op 
de individuele vraag/ behoef-
te van de klant (maatwerk). 
Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van kwalitatieve, hoogwaardi-
ge productlijnen zoals: LOOkX 

(cosmetica), Skeyndor (men), 
Darphin  en Instituut Esthe-
derm . Hiernaast zijn er ook 
specialistische behandelingen 
mogelijk waaronder dermab-
rasie (peelingtechniek in kuur-
vorm) en wordt er ‘in house’, 
samengewerkt met een cos-
metisch arts. Alle behandelin-
gen gaan volgens afspraak.
Binnenkort kunt u een leu-
ke flyer in de brievenbus tege-
moet zien om kennis te maken 
met LINDA! Mocht u onver-
hoopt deze niet ontvangen dan 
kunt u deze altijd opvragen per 
telefoon of per mail.

Beauty & Skincare is geves-
tigd aan de Bennebroekerlaan 
41 te Bennebroek. Tel. 023 – 
5841290/ 06 – 55872213.

Op de foto ziet u de winkel en één van de praktijkruimten. 

Tummers maakt muziektaarten 
voor Harmonie St. Michael
Heemstede - Een wat oudere 
dame uit Heemstede viert haar 
verjaardag meestal uitbundig en 
de vele gasten verwachten ei-
genlijk ieder jaar iets bijzonders 
van haar. Dit jaar had de jarige 
honderd muzieksleutels van 0,75 
euro bij Tummers besteld. Lek-
ker bij de koffie, lekker voor de 
harmonie St. Michael die daar-
mee flink geholpen wordt, want 
de hele opbrengst van de mu-
zieksleutels maakt Tummers over 
naar de penningmeester van de 
harmonie. Eind vorig jaar wer-
den de pauken, grote trom, klei-
ne trommels, xylofoon en an-
dere instrumenten inclusief de 
aanhangwagen gestolen. Nooit 
meer wat van gehoord, de verze-
kering vergoedt hooguit de dag-
waarde. Een strop van 25000 eu-
ro voor de Harmonie die net 100 
jaar is geworden. Marijke en Vin-
cent van de Bosch van banket-
bakkerij Tummers wilden hier 
iets positiefs tegenover stellen 
en bedachten de muzieksleutels 

en de muziektaarten van 9,95 
euro. De harmonie wil graag 
weer met zijn eigen spullen spe-
len en  niet afhankelijk zijn van 
andere verenigingen en muziek-
winkels. 

Vier dus vanaf nu tot 23 maart 
nog uw verjaardag met de har-
monie St. Michael met muziek-
lekkers van Tummers en denk 
er het vrolijke deuntje van St. 
Michael bij. Dan kunnen zij in 
de zomer weer compleet in uw 
buurt een concert komen geven. 
Doen ze graag!
Ton van den Brink
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Onderlinge wedstrijden GSV Heemstede
Heemstede - Eenmaal per 
jaar laten de kinderen van GSV 
Heemstede zien wat zij de af-
gelopen maanden geleerd heb-
ben. Op brug, balk, lange mat 
en sprong krijgen alle toeschou-
wers oefeningen te zien. Voor 
sommige een makkie, maar voor 
de meeste een hele onderne-
ming. De wedstrijden worden 
gehouden in diverse zalen in 
Heemstede. Als eerste de Eve-
naar op maandag om 16.00 bij 
juf Monique. 24 meisjes en 1 
jongen liepen op de muziek een 
rondje door de zaal. De groep 
was in 5 groepjes verdeeld en 
over 5 toestellen was er een oe-
fening aangeleerd. Op de balk, 
brug, en lange mat mochten ze 
1 keer hun oefening aan de jury 
laten zien en bij de kast en tram-
poline sprong mochten ze het 
twee keer proberen, waarvan de 
beste sprong meetelde. Toen alle 
toestellen geturnd waren, was er 
nog tijd voor een groepsfoto en 
een demonstratie van de vloer-
oefening van Myrthe en Lauri en 
ook op de balk kon Myrthe haar 
oefening nog laten zien. Voor 
iedereen was er een medaille 

en een in mooi handschrift ge-
schreven  diploma.
Om 17.00 uur waren de oude-
re meisjes aan de beurt, de oe-
feningen waren wat moeilijker, 
maar de spanning was er niet 
minder om. Slechts één meisje 
was niet aanwezig, voorwaar een 
knappe prestatie.   Mede door 
de hulp van ouders, juryleden en 
de teltafel werden om 18.00 uur 
de prijzen uitgereikt door mees-
ter Jos. 
De volgende dag stonden 12 jon-
gens klaar voor hun wedstrijd. In 
twee groepen werd er netjes ge-
werkt onder begeleiding van El-
len en Sandra. De jongens lie-
ten oefeningen zien op rek, rin-
gen, brug, lange mat en sprong. 
De oefeningen werden beoor-
deeld door meisjes van de wed-
strijdgroep. Ze knepen af en toe 
een oogje dicht, want het niveau 
is natuurlijk niet zo hoog als bij 
hun.  
Op de dinsdag was er een ex-
tra wedstrijd ingelast. Hier tur-
nen de jongste meisjes van het 
extra trainingsuur een wedstrijd. 
Zij turnen allemaal de verplich-
te oefenstof in niveau 12. Op 

de balk, lange mat, verhoogd 
vlak en de brug lieten de meis-
jes zien waar ze voor getraind 
hadden op de echte wedstrijd-
toestellen. En dan staat de brug 
wel erg ver weg als je nog niet 
zo groot bent! Maar de meeste 
meisjes durfden gewoon alle oe-
feningen aan en wisten ze zelfs 
uit hun hoofd. Omdat deze meis-
jes ook een medaille krijgen bij 
de andere wedstrijd kregen hier 
de beste 3 een standaard; Irene 
nummer 1; Mai Lin nummer 2 en 
Sophie nummer 3.

Om 17.00 uur kwamen de hogere 
niveaus en iets oudere meiden. 
Deze 20 meiden waren in 4 groe-
pen verdeeld, 2 groepen in ni-
veau 11, 1 groep in niveau 10 en 
de oudste meiden turnen in ni-
veau 9. De laatste meisjes moch-
ten hun lange mat oefening op 
muziek turnen en dat zag er best 
goed uit. Maar ook bij niveau 10 
zit er al een koprol op de balk in 
de oefening. Het niveau is best 
hoog doordat de meisjes alle-
maal 2 uur in de week trainen. 
Ook voor deze meisjes waren er 
standaardjes.

PostNL in de fout
Heemstede - Bedrijven, in-
stellingen en verenigingen 
hebben veelal de beschikking 
over een postbus bij PostNL. 
Zo ook in Heemstede waar, 
na het opheffen van het post-
kantoor op de Binnenweg, de 
postbussen zijn verhuisd naar 
de Industrieweg tegenover de 
Brandweerkazerne. Nu gaat 
ook deze vestiging sluiten en 
een aantal gebruikers van de-
ze bussen ontving bericht 
van PostNL dat zij in het ver-
volg hun post konden ophalen 
in de Waarderpolder of in de 
Grote Houtstraat in Haarlem. 
Niet echt handig natuurlijk 
om in de binnenstad je post te 
moeten halen.
Navraag bij PostNL leerde dat 
een en ander op een misver-
stand berust. Ten onrechte zijn 
er brieven verzonden die zorg-
den voor onvrede bij de ge-

bruikers. Een woordvoerster 
van PostNL laat de Heemste-
der desgevraagd weten dat 
het sorteercentrum aan de In-
dustrieweg inderdaad wordt 
gesloten, maar dat de ge-
bruikers vanaf 24 april terecht 
kunnen in de winkel van B&B 
Copy and Store op de Binnen-
weg 68. 
Het sorteercentrum wordt ge-
sloten op 23 april om een dag 
later de postbusservice weer te 
hervatten in de genoemde win-
kel van B&B. Hiermee is de kou 
voor de vele gebruikers van 
postbussen in Heemstede uit 
de lucht. Ook in de gemeente 
Haarlem wordt er momenteel 
flink geschoven met kantoren 
en dus ook met de postbussen. 
PostNL verzekert dat er voor al-
le huidige gebruikers een pas-
sende en werkbare oplossing 
wordt gevonden.

‘En dan nog iets’

Paulien Cornelisse bij dé Blokker
Heemstede – De Boekenweek 
werd bij Blokker Boekhandel af-
getrapt door Paulien Cornelis-
se. De droogkomische schrijfster 
van ‘Taal is zeg maar echt mijn 
ding’ kwam een avondje voorle-
zen uit haar nieuwste boek ‘En 
dan nog iets’. Beide titels prijken 
bovenaan de actuele bestseller-
lijst. Zowel de auteur als het on-
derwerp taal zijn populair, Blok-
ker kreeg de winkel moeiteloos 
vol voor deze avond. Veel vrou-
wen en enkele mannen met een 
meer dan gemiddelde belang-
stelling voor de Nederlandse 
taal bleken aanwezig. Dat bleek 
vooral uit de vragen die zij de 
schrijfster stelden. En dat ter-
wijl Cornelisse benadrukt beslist 
geen taalpurist te zijn. “Daarvoor 

vind ik taal veel te leuk. Vooral 
als je erdoor verrast wordt.”
Paulien Cornelisse pakt het net 
iets anders aan tijdens haar pre-
sentaties. Zo moedigt ze de aan-
wezigen aan haar vooral veel-
vuldig tussen de verhalen door 
te onderbreken met vragen en 
opmerkingen. Waarom hebben 
we het over de Albert Heijn en 
de Hema, was een heikel discus-
siemoment in de zaal. “De Bij-
enkorf kan weer wel”, vond ze, 
“maar die heet ook echt zo. Het 
zit kennelijk diep in Heemstede, 
dat merk ik wel. Ik ga er onder-
zoek naar doen.”
Taalfascinatie zat er al vroeg in 
bij de Amsterdamse theaterma-
ker en columnist, zelfs in haar ei-
gen crèchetijdperk wist ze pre-

cies welke kinderen er ‘broter-
ham’ zeiden tegen hun bam-
metje. Kinderen zijn volgens 
haar van oorsprong opmerk-
zaam, omdat veel nieuw is voor 
hen. Zelf denkt ze dat kinder-
lijke nooit te zijn kwijtgeraakt. 
Een andere verklaring kan lig-
gen bij de verschillende milieus 
waaruit haar ouders stammen, 
haar moeder uit een familie van 
hoogopgeleide mensen, haar va-
der uit een arbeidersmilieu. Het 
verschil in taalgebruik viel op 
en er grappen over maken de-
den ze thuis allemaal. “Is dat 
uw kracht misschien”, vroeg ie-
mand. “Nou”, verklaarde Corne-
lisse, “ik verdien er aardig mee, 
moet ik zeggen. Maar ik vind het 
soms vermoeiend om altijd op 

taal te letten. Dat hoeft natuur-
lijk niet, maar blijkbaar moet ik 
dat van mezelf wel.” Het verbete-
ren van taalkundige fouten, daar 
doet ze absoluut niet aan. “Stel 
dat iedereen hetzelfde zou pra-
ten, dan heb ik niets meer om 
over te schrijven. Als we elkaar 
begrijpen is dat toch al behoor-
lijk fantastisch.”
Waar haalt ze haar inspiratie 
vandaan? “Ik ga er niet expres 
voor op uit, maar ik reis veel met 
de trein, ik luister veel naar Ra-
dio1 en verder hoor ik mezelf wel 
eens iets zeggen. “
Met Paulien Cornelisse is het 
Boekenweekgebeuren van 2012 
voor wat dé Blokker betreft suc-
cesvol geopend. Verwarrend 
hoor die Nederlandse taal, want 
‘gebeuren’ is volgens Cornelisse 
een echt jaren-tachtig woord dat 
stilletjes verdwenen leek, maar 
plots weer regelmatig opduikt in 
deze tijd. 

Dan vragen wij ons ‘zomaar’ af 
of de mensen bij dé Blokker wel 
aan onze actieve Heemsteedse 
boekhandel denken of toch aan 
die grote huishoudelijke artike-
lenwinkel. Maar geen tijd meer 
om het Paulien te vragen, want 
het is tijd voor het signeermo-
ment.
‘En dan nog iets’ ligt in de winkel 
voor 12,50 euro.
Mirjam Goossens

Pand gezocht
voor 

kringloopwinkel
Heemstede – Heemstede 
krijgt een eigen Dorcas win-
kel. Saskia van Ooijen heeft 
het voornemen om de 16e 
kringloopwinkel van Dorcas in 
Heemstede te openen. De in-
gebrachte tweedehands spul-
len worden in de kringloopwin-
kel verkocht en de opbrengst is 
voor een goed doel. De winkel 
zal worden gerund door vrijwil-
ligers zodat het maximale deel 
van de omzet naar het goede 
doel gaat. Men is nu hard op 
zoek naar een pand.

Informatieavond
Woensdag 28 maart wordt 
een informatieavond georga-
niseerd voor mensen die ge-
interesseerd zijn in het wer-
ken in de winkel. Ook techni-
sche mensen worden gezocht 
evenals chauffeurs. Aanmel-
den voor 28 maart via dor-
casheemstede@gmail.com of 
023-5275004. 

Modeshow
Bennebroek – Route 26 
laat het voorjaar begin-
nen met een zomerse mo-
deshow op 26 maart! De 
modeshow vindt plaats 
in het dorpshuis Vogelen-
zang en wordt georgani-
seerd door Petra Roose-
boom, eigenaresse van 
de winkel. Kaarten van de 
modeshow zijn te koop in 
de winkel aan de Benne-
broekerlaan 47-49 A in 
Bennebroek of via info@
route26.nl
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VERANDEREND 
HEEMSTEDE EN 
BENNEBROEK

Foto’s: Joke van der Zee.

Veranderend 
Heemstede

Bomenkap, sloop van hui-
zen en gebouwen en we-
deropbouw... Heemste-
de (en ook ‘buur’ Benne-
broek) verandert nogal. Bo-
men moeten soms het veld 
ruimen om nieuw leven een 
kans te geven. Maar die 
kaalslag geeft geen mooie 
verandering voor het oog. 
Nieuwbouw na sloop van 
oude huizen of panden 
geeft óók niet altijd een 
veranderde situatie die we 
mooi vinden. Of is het een 
kwestie van wennen? Een 
kwestie van smaak? Hoe 
het ook zij; een dorp in ont-
wikkeling moet mee met 
de tijd, verandering is on-
vermijdelijk. Op deze foto’s 
passeren nieuwe situaties 
de revue.
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Informatiepunt Kakelye bij landgoed Leyduin (foto: Ilse Miedema).

Heemstede - Landschap 
Noord-Holland is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het informa-
tiepunt de Kakelye op het land-
goed Leyduin. De werkzaamhe-
den bestaan vooral uit het bij 
toerbeurt om de week ’s mor-
gens openen van het gebouwtje 
op doordeweekse dagen en aan 
het eind van de dag weer afslui-
ten. Een tweede vrijwilliger ver-
zorgt dan de andere week de-
ze klus.
In 2006 is de voormalige appel-
schuur van het landgoed Ley-

duin helemaal opgeknapt en op-
nieuw ingericht. In het gebouw-
tje geeft Landschap Noord-Hol-
land informatie over de cultuur-
historie en de natuur van de 
landgoederen Leyduin, Vinken-
duin en Oud-Woestduin. Er lig-
gen diverse folders met wandel-
routes om mee te nemen.

Elk weekend zorgt de boswach-
ter dat het gebouw open is voor 
het publiek. De rest van de week 
ontbreekt het aan tijd om hier-
voor te zorgen. Deze klus wordt 

dan door vrijwilligers gedaan. 
Omdat een van hen dit werk niet 
meer kan doen zoekt Landschap 
Noord-Holland een ander voor 
dit karwei.  Het is handig als u 
ook helpt het gebouwtje en het 
parkeerterrein opgeruimd te 
houden en kleine reparaties uit 
te voeren.

Heeft u interesse en wilt u 
meer weten? Dan kunt u con-
tact opnemen met boswachter 
Ron Dam 023-5848052 of 06-
53496008.

Expositie buitenplaatsen 
langs de Herenweg
Regio - In het kader van het 
Themajaar Historische Buiten-
plaatsen presenteert het Noord-
Hollands Archief met trots de 
tentoonstelling ‘Een aangena-
me Lustplaats aan de Heeren-
weg’. Deze tentoonstelling met 
ontwerpen, plattegronden en te-
keningen van de buitenplaatsen 
langs de Herenweg is volledig 
samengesteld uit de collecties 
van het Noord-Hollands Archief.
Al vanaf de zeventiende eeuw 
oefende het gebied langs de He-
renweg een grote aantrekkings-
kracht uit als toevluchtsoord 
voor de welgestelden. Hier lie-
ten zij hun buitenplaatsen bou-
wen waarin zij tijdens de zomer-
maanden verbleven om de hit-
te en de stank van de steden te 
ontvluchten. Het hoogtepunt van 
deze buitenplaatsencultuur lag 
in de achttiende eeuw.
 
De basis voor deze tentoonstel-
ling is een zestien meter lange 

kaart uit de eerste helft van de 
achttiende eeuw met het gehele 
traject van de Herenweg, vanaf 
Haarlem tot aan de grens met de 
heerlijkheid Bennebroek. Speci-
aal voor deze tentoonstelling is 
er replica op tapijt vervaardigd, 
zodat bezoekers als het ware 
langs de historische buitenplaat-
sen kunnen wandelen. De kaart 
wordt aangevuld met analoog 
en digitaal beeldmateriaal uit al-
lerlei andere collecties van het 
Noord-Hollands Archief, in het 
bijzonder dat van de gemeente 
Heemstede.
De tentoonstelling is tot en met 
zaterdag 26 mei te bezichtigen in 
de Janskerk op de Jansstraat 40 
te Haarlem, tijdens de openings-
tijden van het archief: dinsdag 
tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 
uur en zaterdag van 9.00 tot 
14.00 uur. De toegang is gratis.

Buitenplaats Berkenrode.

Top-dj Erick E (foto: Mike Breeu-
wer).

Regio - Aan de vooravond van 
het eerste lustrum van In2dis-
co is deze week een nieuw 
feestconcept gelanceerd. 
De eerste editie van In2dan-
ce, zoals het feest gaat he-
ten, vindt op zaterdag 21 april 
plaats in SnowPlanet. Met 
Erick E haalt de organisatie 
meteen één van de bekend-
ste dj’s van Nederland in huis.

“In2dance wordt een ouder-
wets vet housefeest waarbij al-
les draait om de muziek”, aldus 
organisator Friso Huizinga. “We 
hebben bewust gekozen voor 
een line-up met dj’s die al jaren 
meedraaien, zoals Erick E, Tette-
ro, Rob Boskamp en Good Old 
Dave. Zij weten wat ervoor no-
dig is om een goed feest met de 
juiste sfeer neer te zetten. De on-
dertitel van het feest is For the 
love of house. De beats zijn het 
belangrijkste ingrediënt van In-
2dance.”
In2dance richt zich op feest-
gangers die behoefte hebben 

aan een kwalitatief hoogwaar-
dig housefeest met ‘volwassen’ 
extraatjes zoals luxe fingerfood, 
een champagne- en cocktail-
lounge en een betrouwbare 
taxiservice. “SnowPlanet is een 
ideale locatie voor een feest van 
deze omvang”, stelt Huizinga. 
“De samenwerking verloopt tot 
nu toe geweldig. Wij zijn allebei 
enthousiast aan de slag gegaan 
met de organisatie en gezien de 
vele positieve reacties heb ik er 

Vrijwilliger gezocht voor natuurinformatiepunt

Evenwichtige lifestyle: 
Voel je slank,  fit en vitaal!
Heemstede - Deelname aan de 
cursus ‘Evenwichtige Lifestyle’ is 
een leuke en leerzame manier 
om bijvoorbeeld met een groep 
van uw overgewicht af te komen 
en/of om ervoor te zorgen dat u 
zich fit en vitaler gaat voelen. U 
krijgt in 12 weken veel informa-
tie over onderwerpen als de wer-
king van eiwitten, koolhydraten 
en vezels, belang van gevarieer-
de en uitgebalanceerde voeding, 
tips voor wanneer u uit eten 
gaat, het belang van water drin-
ken en lichaamsbeweging, etc.
Voor wie?
Voor iedereen die op een ver-
antwoorde manier wilt afslan-

ken en/of zich fit en vitaler wilt 
voelen!
U kunt zich individueel opge-
ven, maar ook als groep: familie, 
vriend(innen)en, collega’s.
Het duurt 12 weken en gemid-
deld 1 uur per keer op de vrij-
dagochtend van 10.00 tot ca. 
11.00 uur.
Voor info bel Annemarie Doh-
men, welzijnscoach van Wel-
zijnspraktijk Heemstede op 06 - 
424 12 085.
Of mail naar info@welzijnsprak-
tijkheemstede.nl
De cursus wordt gehouden in 
Theater De Luifel, Herenweg 96 
te Heemstede.

het volste vertrouwen in dat het 
feest een succes gaat worden.”

Headliner van In2dance is Erick 
E. Als resident van Housequa-
ke en Sensation behoeft hij nau-
welijks introductie. Dat geldt ook 
voor Rob Boskamp en Good Old 
Dave, die vaker op feesten van 
deze organisatie hebben ge-
draaid. Haarlemmer DJ Tettero 
is regelmatig te vinden in Club 
Air in Amsterdam en Club Stal-
ker in Haarlem. Hij weet dus 
wat er speelt in de hedendaag-
se dancescene. De line-up wordt 
compleet gemaakt door Sick In-
dividuals, twee jonge dj/pro-
ducers uit Haarlem die volgens 
kenners bezig zijn aan het jaar 
van hun grote doorbraak.
Kaarten voor In2dance kosten 
18,50 euro en zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij SnowPlanet 
en via Facebook. De minimum 
leeftijd is 21 jaar. Op de hoogte 
blijven? Meld je aan op www.fa-
cebook/intodance. Zie ook www.
snowplanet.nl. 

Top-dj Erick E op eerste editie In2dance

Lezing over 
Ostheopathie

Heemstede - Donderdag 29 
maart geeft Osteopaat Peter van 
Kessel een lezing bij Casca in 
de Luifel. Hij maakt gebruik van 
de kennis van anatomie, fysiolo-
gie, neurologie en embryologie in 
zijn werk. Osteopathie valt onder 
de alternatieve therapievormen, 
die als aanvulling gezien kunnen 
worden op bestaande therapie-
en binnen de reguliere gezond-
heidszorg. Peter bespreekt de 
werking van osteopathie aan de 
hand van enkele voorbeelden uit 
de praktijk, zoals migraine, buik-
klachten maar ook ‘huilbaby’s’ én 
vragen van u. Hij heeft veel erva-
ring als fysiotherapeut en manu-
eel therapeut opgedaan en daar-
na de osteopathie omarmd als 
verrijking van zijn behandelings-
mogelijkheden. De lezing is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, aanvang 20.00 uur. 
Entree: 8 euro. Reserveren mag 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur via 023-5483828, maar is niet 
noodzakelijk.

Cursistenexpositie bij Casca
Heemstede - Van maandag 26 
maart tot en met vrijdag 6 april 
is bij Casca een expositie te zien 
van werk van cursisten van de 
cursussen tekenen en schilde-
ren van docente Dominica Dog-
ge en van de cursus schilderen 

met olieverf van docente Gemma 
van Schendelen. 
De cursus tekenen en schilderen 
is voor mensen met veel of wei-
nig ervaring, die altijd al wilden 
beginnen, maar niet goed wisten 
hoe. De basistechnieken, materi-

alen en werkwijzen zijn aan bod 
gekomen met voldoende ruimte 
voor experimenten om zó de ei-
gen taal te vinden. 
Olieverf is een prachtig materi-
aal, waarmee je al of niet trans-
parant, met heldere of diffuse 
kleuren kunt schilderen, vanuit 
realistisch of abstract oogpunt. 

De resultaten van de cursus 
schilderen met olieverf zijn dan 
ook verrassend en inspirerend! 
Persoonlijke voorkeuren en de 
ontwikkeling van de schilders en 
tekenaars zijn te zien in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede tij-
dens openingsuren.
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Goede resultaten van de Bibliotheek in 2011

Het aantal leden steeg aanzien-
lijk. De gratis passen voor jeugd 
en jongeren zorgden voor een 
ledengroei van 12,6%. De groei 
van betaalde lidmaatschappen 
was 0,5%. In totaal kwam dit op 
een ledengroei van 6,2%. Het le-
denaantal passeerde de 50.000 
en steeg naar een dikke 51.000 
leden. De uitleningen van boe-
ken en andere materialen zoals 
tijdschriften, cd’s en dvd’s ste-

gen met 1,5% tot 1,2 miljoen uit-
leningen. Het aantal bibliotheek-
bezoekers steeg met bijna 7% tot 
790.000. Ook landelijk krijgen Bi-
bliotheken steeds meer de rol 
van ‘ontmoetingsplek’ voor re-
laxen, studeren of het bezoeken 
van activiteiten.
Het websitegebruik steeg met 
12,5% naar 3,6 miljoen page-
clicks. Er waren 155.000 ver-
schillende ‘gebruikers’ (compu-

Regio - De Bibliotheek Haarlem en omstreken rapporteert 
goede cijfers over het gebruik van de bibliotheekvestigingen 
in Haarlem, Heemstede en Spaarndam in het jaar 2011.

ters en smartphones) van de bi-
bliotheekwebsite. Het gebruik 
van de digitale bestanden van 
de Bibliotheek nam toe met bijna 
70%. De Bibliotheek op het sta-
tion opende in september haar 
deuren en had eind december 
540 leden. Het aantal uitlenin-
gen was 4700 en er waren bij-
na 18000 bezoekers geteld. De-
ze cijfers zijn opgenomen in bo-
venstaande cijfers van de Bibli-
otheek. De Bibliotheek streeft 
er naar om te blijven groeien en 
vernieuwen, ondanks de bezui-
nigingen.

Als de kat van honk
is dansen de muizen op taf el
Regio - Als de kat van honk is dansen de muizen op tafel. Dat 
was vorige week donderdag van toepassing bij bridgeclub Bel 
Air. De aanstaande kampioenen in de A-lijn Irma v.d. Meer en 
Tine Posthuma moesten verstek laten gaan en dat was te mer-
ken bij de einduitslag. Maar liefst drie paren eindigden op de 
eerste plaats met 56,60%.  Jan Zwaneveld met Pim Houtzager, 
Liesbeth Warmerdam met Ans Pieters en Jan en Joop Warmer-
dam. De spanning zat eigenlijk onderin. Halen we het wel of 
halen we het niet. Joke v.d. Lans en Helmie v.d. Berg moesten 
minstens 50% halen, maar bleven steken op 42,36% en gaan 
dus naar de B groep. Kees Doorn en Gert v.d.Beld hadden aan 
49% genoeg en toen de uitslag bekend werd gemaakt, haal-
den zij hoorbaar opgelucht adem, want de 55.21% was ruim 
voldoende voor een langer verblijf in de A lijn.  Ina Langeveld 
en Ria Brandwijk hadden een bang vermoeden dat hun A sta-
tus verloren zou gaan, want het ging helemaal niet, maar hun 
score van 42,01% was nog net voldoende om boven de 47½ % 
gemiddeld te blijven.
Doordat Marrie Mesman in de B-lijn met Ronald v.d. Holst moest 
spelen en zich met 64,58% de eerste plaats toe-eigenden en ge-
let op het feit dat Ria Lengers en Wieck v. Baars met 64,27% voor 
de dag kwamen was het lot (promotie) van Miep v.d. Raad en 
haar partner bezegeld. Zij zakten van de tweede naar de vijfde 
plaats. An Heemskerk en Henk Vledder deden het met 47,92% 
niet zo best, maar de eerste plaats kwam niet in gevaar.  Onder-
in was het ook spannend. Irmi v. Dam en Anneke v. Vree behaal-
den 50,52% en dat was net voldoende om in de B lijn te blijven. 
Maria en Ton Bruseker sloegen aan het rekenen en kwamen tot 
de conclusie dat zij met een gemiddelde van 47,41% gedegra-
deerd waren. Maar het geluk was aan hun zijde. Plaats nummer  
vijf in de C lijn (Irma Meijssen en Leon Couvee) voldeden niet 
aan de eisen. Zij hadden te vaak met een invaller(ster) gespeeld 
en plaats nummer zes (Ella Wijsman en Mieke de Ridder) had-
den geen 50% gemiddeld, zodat Maria en Ton in de B lijn mogen 
blijven. Toos v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen behaalden maar 
34,90% en daarmede was hun lot bezegeld.
Doordat Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw afwezig waren 
sloegen Ilse en Ron Rusman toe in C-lijn. Met 63,02% werd 
de avondwinst gepakt en tevens de eerste plaats in deze serie, 
zodat zij ook gaan promoveren. Corrie en Bert werden twee-
de. Lucie Doeswijk en Siem v. Haaster en An Touw en Wil v. Dijk 
gaan ook naar de B lijn. Truus Rekké en Diny Heidema gaan 
steeds beter spelen. Al jaren was Truus met haar partners de 
hekkensluiter van de club, maar met Diny gaat het steeds beter. 
Met 55,42% werden zij tweede en eindigden op plaats zeven in 
de rangschikking. Lies Huneker en Marlies ten Kate hebben nu 
de twijfelachtige eer om de laatste plaats te bezetten.  Ondanks 
het feit dat zij nog 50% behaalden. Zij bleven een haf procent 
achter op Riek en Joop Scheers. 
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Nieuw bezoekerscentrum Nationaal Park

Verstedelijking buiten bestaand 
bebouwd gebied is alleen toe-
gestaan als nut en noodzaak zijn 

aangetoond en de Adviescom-
missie Ruimtelijke Ontwikkeling 
(ARO) GS positief heeft geadvi-

Regio - Gedeputeerde Staten (GS) hebben positief gerea-
geerd op het verzoek van de gemeente Bloemendaal voor de 
realisatie van een bezoekerscentrum voor het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland ten noorden van de Zeeweg, bij het par-
keerterrein Het Koevlak. Dit ter vervanging van het bezoekers-
centrum de Zandwaaier op het terrein aan de zuidzijde van de 
Zeeweg. Omdat het gaat om bebouwing van het landelijk ge-
bied is een ontheffing van de provincie nodig. Spaarne Ziekenhuis 

lanceert kinderwebsite
Regio - Onlangs lanceerde het 
Spaarne Ziekenhuis een apar-
te website voor jonge patiënt-
jes, www.spaarnekids.nl. Hier 
is van alles te zien en te doen 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 
Er zijn aparte pagina’s voor peu-
ters & kleuters, voor kinde-
ren in de lagere schoolleeftijd 
en voor jongeren. Zo kunnen 
ze zich, samen met hun ouders, 
beter voorbereiden op een be-
zoek aan het Spaarne Zieken-
huis. 
“Jaarlijks komen er ongeveer 
19.000 kinderen met hun ouders 
naar het Spaarne Ziekenhuis. En 
zo’n bezoek aan hetziekenhuis is 
vaak best spannend”, aldus pe-
dagogisch medewerker Jet Poll. 
“Of het nu gaat om een afspraak 
met de dokter, een operatie of 

een opname op de kinderafde-
ling. Met www.spaarnekids.nl 
willen we de drempel naar het 
Spaarne Ziekenhuis verlagen.” Er 
is uitleg over wat een bezoek aan 
het ziekenhuis inhoudt, met veel 
foto’s en korte teksten. Er zijn 
filmpjes, maar ook kun je ver-
halen van andere kinderen le-
zen. Je kunt zien wie er allemaal 
werken bij Kindergeneeskun-
de. Daarnaast staan er op www.
spaarnekids.nl veel tips, weetjes 
en handige links.
Centraal figuur op de kinder-
website is Vosje. Vosje leidt kin-
deren door de website en komt 
ook terug op de muren van 
de polikliniek kindergeneeskun-
de en de kinderafdeling. “Dat 
draagt weer bij aan herkenbaar-
heid,” aldus Jet Poll. 

seerd over de ruimtelijke inpas-
sing. Aan beide voorwaarden is 
voldaan. 

Het bestaande bezoekerscen-
trum Zandwaaier moet ver-
plaatst worden en de initiatief-
nemer PWN wil een bezoekers-
centrum direct aan de ingang 
van het natuurgebied ontwikke-
len. Dat is niet mogelijk binnen 
bestaand bebouwd gebied. 

Kadir Can Uyanik (12) één 
van ‘De 14 van Johan’
Regio - Kadir Can Uyanik (12) 
uit Haarlem is geselecteerd als 
ambassadeur voor de Johan 
Cruyff Foundation. Hij is een en-
thousiaste voetballer met spas-
tische diplegie en maakt met 13 
andere ambassadeurs deel uit 
van ‘De 14 van Johan’, in het ka-
der van een campagne die is ge-
start op 14 maart 2012 en duurt 
tot 14 maart 2013. ‘De 14 van Jo-
han’ zijn 14 jonge sporters met 
een missie: nóg meer gehandi-
capte en niet gehandicapte jon-
geren in beweging brengen. Een 

jaar lang zetten zij zich als bij-
zonder ambassadeur in om het 
gedachtegoed van de Cruyff 
Foundation en het Cruyff Institu-
te uit te dragen. 
Kadir Can houdt heel erg van 
voetballen en zegt over zijn bij-
zondere verhaal: “Ik vind het 
leuk om te voetballen, maar bij 
een reguliere club vind ik dit niet 
leuk. Mijn doelstelling is dus om 
weer te gaan voetballen, maar 
dan bij het Ronald McDonald 
Center Only Friends. Een speci-
ale sportclub voor kinderen zo-

als ik. Daar kan ik naast voet-
bal ook nog kiezen uit 16 ande-
re sporten.”
‘De 14 van Johan’ zetten zich 
in voor de promotie van de Jo-
han Cruyff Foundation en het Jo-
han Cruyff Institute. Zij onderne-
men eigen activiteiten in hun ei-
gen omgeving. Daarnaast zijn ze 
aanwezig op de belangrijke mo-
menten voor de Cruyff Founda-
tion: het Cruyff Foundation IJs-
feest op 30 maart, de  Landelijke 
Finale van Cruyff Courts Kampi-
oenen 6 vs 6 op 2 juni, de Johan 
Cruijff Schaal op 5 augustus en 
de Cruyff Foundation Open Dag 
op 19 september.
Meer informatie: www.cruyff-
foundation.org.

‘Dit is mijn lijf’ op de Grote Markt
Regio - Last van vreemde pijn-
tjes, vervelende wratjes, gekke 
vlekjes of een slecht gebit? In-
woners van Haarlem en omstre-
ken met een medisch probleem 
of een vraag kunnen woensdag 
28 maart op de Grote Markt te-
recht voor een gratis huisartsen- 
of tandartsenconsult. Huisartsen 
Jeanine Splinter en Felix van der 
Wissel en tandarts Maaike Schu-
tjes staan daar dan met de mo-
biele dokterspraktijk van het RTL 
4 programma ‘Dit is Mijn Lijf’.
In Dit is Mijn Lijf onderzoeken de 
drie artsen patiënten met  klach-
ten waarmee ze niet naar hun 
eigen dokter of tandarts dur-
ven gaan of waar ze graag eens 
een andere deskundige naar wil-
len laten kijken. Daarvoor reizen 
ze onder meer met  een mobiele 
spreekkamer het hele land door. 
In de Dit is Mijn Lijf truck kunnen 
patiënten met allerhande medi-
sche problemen of vragen te-

recht. ‘Als het mogelijk is, lossen 
we het probleem meteen in onze 
spreekkamer op’, aldus huisarts 
Felix van der Wissel. ‘Maar som-
mige patiënten die zich bij de Dit 
is Mijn Lijf truck melden, ver-
wijzen we door naar een goede 
specialist’, vult zijn collega Jeani-
ne Splinter aan. Tandarts Maai-
ke Schutjes: ‘Iedereen met gro-

te, maar ook zeker met kleinere 
mondproblemen kan zich op de 
Grote Markt bij mij melden. Mijn 
ervaring is dat ik mensen vaak 
met een goed advies al enorm 
kan helpen.’
De mobiele spreekkamer van Dit 
is Mijn Lijf staat woensdag 28 
maart tussen 10.00 en 16.00 uur 
op de Grote Markt in Haarlem.
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Duurzaam tuinieren
Cacaodoppen als 

natuurlijke bodembedekker
Een natuurlijke bodembedek-
ker die je tuin in één keer be-
schermt tegen onkruid en be-
dekt met een bodemvoeden-
de laag. Dat zijn de bijzonde-
re eigenschappen van cacao-
doppen. 

Cacaodoppen zijn vochtregu-
lerend en zorgen er voor dat 
de bodem geen last heeft van 
snelle uitdroging. Geduren-
de een droge periode hoef je 
daarom minder te sproeien en 
tijdens overvloedige regenval 
zorgen cacaodoppen voor een 
goede drainage. Doordat de 
doppen diverse voedingsstof-
fen aan de bodem afgeven blij-
ven planten sterker en wordt 
wortelrot tegengegaan. Het na-

tuurproduct heeft een onkruid-
werend effect waardoor che-
mische onkruidbestrijding niet 
meer nodig is. Ook slakken blij-
ven op afstand en dat betekent 
goed nieuws voor bijvoorbeeld 
hosta-bezitters. De bladeren 
van deze populaire tuinplant 
blijven eindelijk gaaf en onaan-
getast. 

Voor het beste resultaat verwij-
der je eerst het eventueel aan-
wezige onkruid en vervolgens 
strooi je de cacaodoppen in de 
tuin. Een laagje van 4-5 cm is 
voldoende voor een tuinseizoen 
zonder onkruid! 

Kijk voor meer informatie op 
www.terrador.com.

Nieuw van GARDENA
Spitten, graven, scheppen...

Het zwaardere werk in de tuin 
gaat stukken lichter met de Ter-
raline-tuingereedschappen van 
GARDENA. De serie bestaat 
uit een spade, een damesspa-
de, een spitvork, een compost-
vork en een schep. Ze zijn voor-
zien van een zogenaamde T- 
of D-greep. De unieke Softec-

schokdemper vangt de schok-
ken op handen en polsen op 
als de spade in de grond gesto-
ken wordt, op een steen stuit of 
dikke wortels afsteekt. Polsge-
wrichten en armspieren worden 
daarmee ontzien. Om krachten 
te verdelen en wegglijden van 
voeten te voorkomen hebben 

de Terraline-gereedschappen 
een extra brede voetsteun met 
een robuust profiel. 
De nieuwe Terraline-gereed-
schappen van GARDENA zijn 
verkrijgbaar vanaf 39,95 eu-
ro bij o.a. tuincentra. Kijk voor 
meer informatie op www.gar-
dena.nl.

Accutrimmer en -maaier van 
GARDENA: stil en sterk

Accugereedschap ook populair bij buren
Draadloos tuinieren 

Vanaf het voorjaar kun je weer 
genieten van het buitenleven 
en volop tuinieren. Dat laatste 
dient het liefst gezond en ont-
spannend te zijn. Het accu-ge-
reedschap van GARDENA biedt 
daarbij uitkomst met optimale 
bewegingsvrijheid, geen CO2-
uitstoot en een haast geruisloze 
werking. De buren kunnen dus 
ook in alle rust van het buitenle-
ven blijven genieten!

Wireless
Het gebruik van accugereed-
schap kent veel voordelen ten 
opzichte van elektrisch of ben-
zine gereedschap. Allereerst is 
er geen gehannes met snoe-
ren meer tijdens het grasmaaien 
of snoeien van de heg. Het be-
reik is onbeperkt en er is opti-
male bewegingsvrijheid zonder 
angst om het elektrische snoer 
door te knippen! Voor het mi-
lieu en de buren zijn er even-
eens voordelen: geen CO2-uit-

stoot en een zeer laag geluids-
niveau. Daarnaast is de lithium-
ionen accu uitwisselbaar tussen 
de GARDENA-gereedschappen 
als bijvoorbeeld gazontrimmers, 
heggenscharen en kettingzagen. 
Dat betekent dat één accu ge-
noeg is voor de verschillende ac-
cugereedschappen.

Krachtig
Het accugereedschap van GAR-
DENA is ontworpen om langdu-
rig mee te kunnen werken. Alle 
apparaten maken allemaal ge-
bruik van een lithium-ionenaccu. 
Dit type accu kenmerkt zich door 
krachtige prestaties, zeer hoge 
energiedichtheid, geringe zelf-
ontlading en een lange levens-
duur. De accu kan bovendien 
snel tussentijds worden opgela-
den zonder dat dit ten koste gaat 
van de accuprestaties.

Kijk voor meer informatie op 
www.gardena.nl

Veel tuinbezitters kiezen auto-
matisch voor een stenen ver-
harding in de tuin. Tuintegels lij-
ken namelijk ‘makkelijk’ en on-
derhoudsvriendelijk. Vaak be-
seft men niet dat dergelijke ver-
hardingen een belasting vormen 
voor het milieu. Met name tuin-
tegels verhinderen dat regen-
water snel de bodem in zakt. 
Het gevolg is plasvorming, groe-
ne aanslag en kans op overbe-
lasting van de riolering. Je kunt 
echter ook kiezen voor een na-
tuurlijke, decoratieve kokos bo-
dembedekker. 
Kokos bodembedekker wordt 
gemaakt van de bast van kokos-

noten, een restproduct van ko-
kosplantages. De bodembedek-
ker is zeer geschikt voor tuin-
paden maar ook voor bijvoor-
beeld speelplaatsen. De kokos-
bast voelt zachter aan dan an-
dere bodembedekkers en is dus 
ook comfortabel als je er met 
blote voeten op loopt. Met een 
laagje kokos van ongeveer 5 cm 
is een natuurlijk tuinpaadje een-
voudig te realiseren. Het duur-
zame materiaal gaat jaren mee. 
Als de kokoslaag na verloop van 
tijd dunner wordt,  kan je er een 
klein laagje overheen strooien en 
is alles weer als nieuw! 
Meer info op: www.pokon.nl.

Duurzaam tuinieren
Kokos in de tuin

Accukettingzaag van GARDENA: stil met krachtige prestaties.



voorjaars WOONSPECIAL

Met potten in frisse kleuren cre-
eer je snel een vrolijke, zomerse 
sfeer op je balkon of terras. Verf 
heb je niet nodig. De nieuwe ter-
racotta potten van Multicoloro 
hebben al een kleurtje. 
De zomer komt eraan. Tijd voor 
kleur! Fris je tuin, balkon of terras 
op met potten in vrolijke kleuren 
zoals roze, lila, paars, zalm en 
wit. Nieuw bij Multicoloro zijn de 
potten in pasteltinten: soft pink, 
soft lila, soft mint en soft blue. 
Daarmee kun je eenvoudig en 
snel een eigentijds kleuraccent 
aan je tuin, terras of balkon toe-
voegen.

Mix & match
De potten van Multicoloro zijn er 
in verschillende vormen, maten 
en kleuren, die onderling goed 
te combineren zijn. Met (bloei-
ende) planten maak je het plaat-
je helemaal af. Vul bijvoorbeeld 
soft pink en soft lila potten (type 
Vasi) met roze bloeiende plan-
ten voor een romantische sfeer 
op je balkon of terras. Of cre-

eer een spannend contrast met 
oranje tuinplanten in paarse pot-
ten. Op-en-top zomer! Voor een 
rustige, minimalistische uitstra-
ling beperk je je tot één kleur; 
een verzameling witte potten 
met witte bloeiende planten oogt 
bijvoorbeeld heel stijlvol. De ter-
racotta schaal (type Ciotolone) is 
heel geschikt voor vetplanten – 
mooi als blikvanger op de tuin-
tafel.

Jaarrond
De potten uit de Multicoloro-col-
lectie hebben hun kleur te dan-
ken aan milieuvriendelijke verf 
(op waterbasis en oplosmiddel-
vrij). De potten zijn stevig en bij-
zonder geschikt voor alle sei-
zoenen. Voor een goede afwate-
ring zijn ze voorzien van een bo-
demgat. De potten kunnen lich-
te nachtvorst verdragen. Zet ze 
echter bij strenge vorst op een 
beschut plekje of in een vorst-
vrije schuur of garage.
Meer informatie via www.potte-
rie.eu

De Multicoloro schaal (type Ciotolone) is heel geschikt voor vet-
planten.

Een romantische sfeer op je balkon of terras met Multicoloro pot-
ten (type Vasi).

Een verzameling witte Multi-
coloro potten oogt heel stijlvol.

Tuinieren met terracotta

Frisse kleuren, zomers gevoel

Met de gezelligheid en de vro-
lijke uitstraling van een voor-
jaarsboeket vier je de lente. Een 
bloem die in zo’n boeket eigen-
lijk niet mag ontbreken is de Iris. 
Hoewel Iris van zichzelf al een 
prachtige verschijning is, komt 
ze goed tot haar recht in ge-
zelschap van andere voorjaars-
bloemen. Een boeket brengt ex-
tra leven in de brouwerij dank-
zij de heldere en vrolijke kleuren 
van Iris. De energieke uitstraling 
van de bloem werkt aansteke-
lijk! Kortom, de lente vier je sa-
men met Iris.

Sierlijk en uitbundig
Iris is een kleurrijk type varië-
rend van knalgeel tot diepblauw 
en helder wit. Ze is bekend als 
een bloem met een uitbun-
dig karakter. Je kunt haar mis-
schien het beste omschrijven 
als een mix van lelie en orchi-
dee. De drie bloembladen klap-
pen helemaal open waardoor 
je ook haar mooie bloemenhart 
kunt zien. De sierlijkheid van Iris 
bleef ook door kunstenaars niet 
onopgemerkt.  Vincent van Gogh 
maakte het beroemde schilderij 
“Vaas met Irissen”. Iris kan prima 
als monoboeket in een vaas wor-
den gezet maar komt ook goed 

tot haar recht in combinatie met 
andere voorjaarsbloemen. Juist 
door haar uitgesproken bloem-
vorm geeft ze een voorjaarsboe-
ket een extra uitbundige uitstra-
ling. 

Symboliek
Iris dankt haar naam aan de 
bloemen die wel wat op vleu-
gels lijken. De godin Iris bracht 
volgens de Griekse mythologie 
boodschappen over tussen go-
den en mensen. Zij daalde via de 
regenboog af van de hemel naar 
de aarde. De wind blies haar on-
der haar vleugels voort. De sym-
bolische betekenis van de Iris 

Uitbundig type
in de vaas

Iris houdt van gezelschap

luidt dan ook: “Ik heb een bood-
schap voor jou”. Reden temeer 
om in elk boeket een iris te zet-
ten.

Verzorgingstips
Zet Irissen, net als andere bloe-
men in een schone vaas met 
schoon water. Snij de stelen 
schuin af en zorg ervoor dat het 
waterniveau ongeveer vijf centi-
meter is. Voeg wat snijbloemen-
voedsel zodat de bloei verlengd 
wordt.
Irissen zijn in de lentemaan-
den volop verkrijgbaar. Kijk voor 
meer informatie en inspiratie op 
www.mooiwatbloemendoen.nl.

Sierlijke Iris bloeit uitbundig. Iris houdt van gezelschap.

Symboliek van Iris: Ik heb een boodschap voor jou!
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Regio - Ruim honderd werkzoe-
kenden uit de regio Zuid Kenne-
merland bezochten vorige week 
dinsdag het UWV Netwerkevent 
in Zandvoort. Doel van deze bij-
eenkomst was om de oudere 
werkzoekenden (45+) en orga-
nisaties van werkgevers op een 
ontspannen manier met elkaar 
in contact te brengen. De bijeen-
komst was een initiatief van Rens 
ten Brink van het bedrijf GOLFFF 
(wat staat voor Golf-For-Fun) in 
samenwerking met het UWV 
Werkbedrijf. 
Cijfers van het UWV van het afge-
lopen jaar geven aan dat slechts 
twee procent van de vacatures 
wordt vervuld door 55-plussers. 

De traditionele manier van sol-
liciteren lijkt voor deze leeftijds-
groep dus niet te werken. Om 
die reden zet het UWV voor deze 
werkzoekenden meer in op het 
netwerken. Dat gebeurt middels 
trainingen die binnen het werk-
bedrijf worden gegeven, of door 
evenementen te ondersteunen, 
zoals dit Netwerkevent in Zand-
voort.  Voor de aanwezigen bleek 
het een entourage, die de on-
derlinge communicatie sterk be-
vorderde. Van negen tot twaalf 
werd er druk ‘genetwerkt’, ter-
wijl ’s-middags de bijeenkomst 
zich verplaatste naar de buiten-
lucht waar nog even de golfclub 
ter hand genomen werd.

Certifi caten voor Paswerk schoonmakers
Regio - Tien schoonma-
kers van Paswerk Schoon-
maak hebben het certifi caat 
voor basiskennis schoon-
maken behaald. Zij hebben
in drie maanden tijd een
cursus met 16 theorielessen 
en veel praktijkopdrachten 
gevolgd en voldoen aan de 
branchestandaarden. Met dit 
certifi caat vergroten zij hun 
kansen op het behouden van 
en doorgroeien in de schoon-
maaksector.

De tien geslaagden zijn werk-
zaam bij Kennemer Gasthuis 
locatie Zuid, gemeente Haar-
lem locatie Klein Heiligland, 
Paswerk locatie Cruquius en 
Streeklab Medial. In totaal 
werken er 60 personen bij 
Paswerk Schoonmaak.

Informatiemarkt voor 
blinden en slechtzienden
Regio - De Nederlandse Vereni-
ging van Blinden en Slechtzien-
den (NVBS) houdt op donderdag 
29 maart van 10.00 tot 15.00 uur 
een informatiemarkt in de cen-
trale hal van het Spaarne Zie-
kenhuis Hoofddorp. Op deze dag 
draait alles om slechtziendheid 
en hoe je daarmee kunt leven. 
Mensen die zelf slechtziend zijn, 
zullen verschillende hulpmidde-
len laten zien en demonstreren. 
Denk aan speciale brillen, allerlei 
loepen, handige hulpjes voor bij 
het lezen, in de huishouding, op 
het werk en in het verkeer. Er zijn 
ook deskundigen aanwezig op 
het gebied van revalidatie, maat-
schappelijk werk, mobiliteit, en-
zovoort.

U kunt zien hoe een computer 
kan spreken en het beeld ver-
groot kan worden, voor thuis 
of op het werk. Verder is te ho-
ren hoe op de televisie gespro-
ken ondertiteling klinkt. Ook zijn 
er sprekende horloges en klok-
ken, mobiele telefoons, appara-
tuur voor gesproken boeken en 
tijdschriften en de makkelijk te 
gebruiken voorleesmachine. Er 
is ook informatie over deelne-
men aan het verkeer en reizen 
met het openbaar vervoer.
Wie oude brillen kwijt wil, of an-
dere niet meer gebruikte hulp-
middelen voor blinden of slecht-
zienden, kan ze op deze dag in-
leveren. Ze krijgen weer een 
goede bestemming. 

Beschonken 
bromfi etser 

onderuit
Regio - Getuigen belden vori-
ge week woensdagavond rond 
23.15 uur de politie nadat zij 
op de Veldlaan in Aerdenhout 
een bromfi etser onderuit had-
den zien gaan en bij de man een 
sterke alcohollucht roken. Po-
litieagenten namen een blaas-
test af bij de 26-jarige Haar-
lemmer en constateerden dat 
hij fl ink onder invloed van alco-
hol was. Ademanalyse wees uit 
dat de man een alcoholpromilla-
ge had van 1,96. De Haarlemmer 
heeft een proces-verbaal gekre-
gen voor het rijden onder invloed 
en een tijdelijk rijverbod.

Succesvol netwerkevent
voor oudere werkzoekenden

Regio - Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem 
heeft sinds kort elke vrijdag van 
13.00 tot 15.00 uur een spreek-
uur voor iedereen met vragen 
over social media, internet en 
nieuwe media.
Altijd al nieuwsgierig geweest 
naar Hyves, Facebook of Twitter? 
Wat kun je met YouTube of Flickr. 
Hoe werkt het lenen van een e-
book? En een e-reader of iPad: is 
dat iets voor mij en kan ik er mee 

omgaan? Hoe zoek ik iets op in-
ternet en weet ik dat de informa-
tie die ik gevonden heb betrouw-
baar is? Hoe zoek ik in de bibli-
otheekcatalogus? Hoe verleng ik 
mijn boeken thuis met de com-
puter? 
Het antwoord op deze en andere 
vragen geven de mediacoaches 
op het spreekuur in Bibliotheek 
Centrum. Met vragen over niet 
goed werkende hard- of soft-
ware kun je terecht bij de leve-
rancier.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Media-spreekuur

Wandelen en fi etsen met NVVH-Vrouwennetwerk
Regio - NVVH-Vrouwennet-
werk is een actieve- en sportie-
ve 55+ vrouwenvereniging. Zij or-
ganiseren niet alleen elke maand
lezingen en werkbezoeken, maar 
hebben ook een wandelclub
die twee keer per maand op
een woensdagochtend een wan-
deling maakt van ongeveer 8
á 10 km in onder andere de
Waterleidingduinen. Nu het
weer mooier wordt is het wellicht 

een optie mee te wandelen.
Woensdag 4 april start de vol-
gende wandeling om 10.00 uur 
vanaf Het Pannekoekenhuis te-
genover Nieuw Unicum aan de 
Zeeweg. Niet leden mogen de 
eerste keer mee wandelen, zij 
betalen dan wel 2 euro.
Ook de fi etsclub is actief, als er 
niet gewandeld wordt, kan men 
met de fi etsclub mee, 28 maart 
om 09.30 uur start Houtplein 

in Haarlem. Een mooie route: 
Spaarnwoude/Houtrakroute van 
ongeveer 26 kilometer. De Bol-
lentocht is gepland op 11 april, 
vertrek station Heemstede/Aer-
denhout om 09.30 uur.
Ook kan men nog leden gebrui-
ken voor Mahjong, bridge en de 
zwemclub.
Meer informatie: http://nvvh-
vrouwennetwerk.nl of 023-
5477486.

Muntenveiling
Regio - De Numismatische 
Kring Kennemerland houdt op 
maandag 26 maart weer haar 
maandelijkse clubavond. Op de-
ze avond natuurlijk zoals altijd 
weer een leuke veiling, met circa 
120 kavels. De toegang is vrij en 
iedereen is vanaf 19.00 uur van  
harte welkom.
Ook is de vereniging op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Heeft 
u interesse, neem gerust con-
tact op met onderstaande tele-
foonnummers of kom langs op 
de clubavond. De bijeenkomst 
wordt gehouden in het Squash-
centrum, Kleverlaaan 204, Haar-
lem. Voor inlichtingen kunt u 
bellen met 023-5383754 of 06-
26404240.

Paranormale 
avond

Regio - Op maandagavond 2 
april verzorgt het Ethisch Para-
normaal Centrum Kennemerland 
een paranormale avond waar-
op het bekende Haarlemse me-
dium Greet Vermeulen waarne-
mingen gaat doen aan de hand 
van door haar zelf gemaakte bij-
enwastekeningen. Deze avond is 
voor iedereen vanaf 16 jaar toe-
gankelijk en vindt plaats in het 
verenigingsgebouw Speeltuin 
Oost, Anna Kaulbachstraat 14A 
te Haarlem. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur. Entreeprijs 
leden 1 euro, niet-leden 7 euro. 
Informatie: www.epckennemer-
land.nl of 023-5364593.
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Het lijden van Maria Magdale-
na, weergegeven door Jacintha 
Reijnders.

Paas-expositie in de 
Grote of St.-Bavokerk
Regio - Op uitnodiging van de 
Grote of St.-Bavokerk exposeren 
15 beeldende kunstenaars van 
de kunstenaarsvereniging KZOD 
rond de Paastijd hun werk in de 
koorgang van deze kerk aan de 
Grote Markt te Haarlem. Thema 
van deze tentoonstelling luidt 
Pasen, Passie en Lijden. 
De tentoonstelling laat zien hoe 
de exposerende kunstenaars de 
verschillende onderdelen van 
het lijdensverhaal vorm heb-
ben gegeven. Beperkte men zich 
vroeger veelal tot het uitbeel-
den van het lijden van Christus, 
in deze expositie wordt ook het 
lijden er om heen getoond getui-
ge titels van werken als: Tussen 
Hemel en Aarde,  Het lijden van 
Maria Magdalena en The hand 
of Love.  

In hun samenhang geven de 
werken een ingetogen maar in-
drukwekkend beeld van een 
emotioneel geladen thema dat 
kennelijk nog steeds vele beel-
dende kunstenaars aanspreekt. 
Wellicht is een expostie niet iets 
dat de argeloze bezoeker van de 
St.-Bavokerk zou verwachten, 
het is immers geen verkoop-ex-
positieplaats noch een religieus 
museum, doch in de gehele sfeer 
van de indrukwekkende koor-
gang past deze tentoonstelling 
wonderwel. Deze expositie biedt 
de bezoeker de gelegenheid op 
diverse plekken – in letterlijke zin 
– afstand te nemen en het gehe-
le artistieke spectrum van schil-
derijen, foto’s en beelden rustig 
te aanschouwen. 

De exposerende kunstenaars af-
komstig uit de gehele regio zijn 
Liselot Been, Rob van Bruggen, 
Marja ten Hoorn, Coby Kluitman, 
Ria van Kooten, Eva van Lis, Ma-
thilde Loerts, Jan Nijland, Chris-
tine Peursum, Maurice Ploem, 
Jacintha Reijnders, Afke Spaar-
garen, Willemien Spook, Cora 
Verhoog en Jose van Waarde. De 
tentoonstelling duurt tot en met 
zaterdag 14 april en is maandag 
tot en met zaterdag te bezoeken 
van 10.00 tot 16.00 uur. De ope-
ning met muzikale ondersteu-
ning vindt plaats op zaterdag 31 
maart vanaf 14.00 tot 16.00 uur.  
Zie ook www.kzod.nl
Jan Reijnders

Spannend 
toneelstuk 

voor kinderen
Regio - Zondagmiddag 1 april 
brengt de jeugd van Toneel-
vereninging “Door Vriendschap 
Bloeiend” in Vogelenzang een 
leuk toneelstuk op de plan-
ken. Vier meiden en zes jongens 
zijn nog hard aan het repeteren, 
maar zullen er 1 april helemaal 
klaar voor zijn. Het toneelstuk 
heet ‘Het spook van de grot’ naar 
het boek van Daniël Quintens.
De kinderen van een schoolklas 
gaan op excurssie en maken een 
wandeling in een groot bos.
In dat bos zijn veel grotten, grot-
ten kunnen van alles herbergen 
zoals leeuwen, beren, vleermui-
zen, maar ook spoken. Sanne 
en Bert weten dat je makkelijk 
kunt verdwalen in het bos, want 
zij zitten voor de tweede maal in 
de zelfde klas en hebben de ex-
curssie vorige schooljaar al mee-
gedaan. Ondanks dat ze de weg 
goed kennen gebeurt het onver-
mijdelijke, ze verdwalen. Sanne, 
niet voor een kleintje vervaard 
heeft een lumineus idee………..  
Het wordt een spannend toneel-
stuk op zondag 1 april om half 
drie in het dorpshuis van Voge-
lenzang. Kaarten zijn voor 3 euro 
verkrijgbaar bij de kassa.

Regio - Op dinsdag 27 maart, 
van 10.30 tot 11.00 uur geeft 
Silvia Bennett de dansvoor-
stelling ‘Mister Hat op zee’ 
speciaal voor dreumesen en 
peuters van 2 en 3 jaar jong. 
De voorstelling vindt plaats in 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
toegang is gratis; reserveren 
voor deze morgen is noodza-
kelijk via 023-5115300. 
Mister Hat is gemaakt in het 
kader van de proeftuin van 2 
Turven Hoog. Bijzonder aan 
de danseres is hoe ze met he-

le kleine bewegingen en ko-
mische fratsen zelfs het klein-
ste publiek weet te boeien in 
deze danssolo. Slapstick in de 
stijl van Charlie Chaplin. Op 
Tweede Paasdag (9 april) komt 
2 Turven Hoog voor de derde 
maal naar Haarlem met een 
aantal voorstellingen. Een dag 
lang staan De Toneelschuur en 
de Philharmonie in het teken 
van het leukste theater voor de 
allerkleinsten (0-6 jaar).
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl en 
op www.2turvenhoog.nl. 

Dansvoorstelling voor peuters

Literaire 
talkshow

Regio - De Boekenweek 
2012 draait om vriend-
schap in alle verschij-
ningsvormen. Op woens-
dag 21 maart, van 20.00 
tot 22.00 uur, zijn twee 
schrijversparen te gast 
in de literaire talkshow 
in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te 
Haarlem. De twee schrij-
versparen zijn Vrouw-
kje Tuinman & F. Starik 
en Nurnaz Deniz & Gui-
do Snel. De toegangs-
prijs bedraagt voor leden 
5 euro, niet-leden beta-
len 7,50. 

De Bibliotheek geeft alle 
bezoekers van de literai-
re talkshow Vriendschap 
en andere ongemak-
ken het Boekenweekge-
schenk van Tom Lanoye 
cadeau. Kijk voor meer 
informatie over de Boe-
kenweek 2012 op www.
bibliotheekhaarlem.nl en 
op www.boekenweek.nl.

Rommelmarkt 
bij St. Jacob
in de Hout

Regio - Woensdagmiddag 28 
maart tussen 14.00 en 16.00 uur 
zal het gonzen van de bedrijvig-
heid en handel in Jacob’s Plaza 
van Sint Jacob in de Hout, want 
na afl oop van de grote schoon-
maak organiseert men een rom-
melmarkt. Met topstukken (en 
kleinere stukken) uit de kel-
ders van Sint Jacob in de Hout. 
Daarnaast is er een verkoop van 
tweedehands merkkleding door 
Li Von en een loterij met mooie 
prijzen. De rommelmarkt wordt 
verder aangekleed met muziek 
door Ed Leliveld op zijn accorde-
on. De opbrengst komt ten goe-
de aan de bewoners. Aan bezoe-
kers vraagt men daarom 2 euro 
als kleine bijdrage aan dit doel, 
een tweetal grote parasols voor 
op ons terras. De opbrengst van 
deze rommelmarkt zal ook nog 
eens worden verdubbeld vanuit 
het Premieplan van het Natio-
naal Ouderenfonds. 
Van 14.00 tot 16.00 uur bent u 
van harte welkom bij Sint Ja-
cob in de Hout aan de Zuider-
houtlaan 1, Haarlem. Daar is ook 
gelegenheid voor een praatje en 
een kopje koffi e. Na afl oop, van 
16.45 tot 18.30 uur, kunt u ook 
dineren in het restaurant. Voor 
aanvullende informatie kunt u 
terecht bij team Welzijn, telefoon 
023 - 8927900.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 25 maart is ds. 
mw. P. Renes om 10.00 uur voor-
ganger tijdens de dienst in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp. De zang wordt onder-
steund door het Gelegenheids-
koor.  Het is een avondmaalvie-
ring.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellin-
gen Nederland in gebouw De 
Rank op terrein De Cruquius-
hoeve leidt zondag 25 maart om 
15.00 uur ds Hetty van Galen de
viering. Het is een dienst van 
Schrift en Tafel. U vindt De 
Rank aan de Spieringweg 101 in 
Cruquius.

Petitie veilige fi etsroute van 
en naar Coornhert Lyceum
Regio - Op 15 maart is in de ge-
meente Bloemendaal door een 
aantal partijen een petitie over-
handigd waarmee wordt ge-
pleit voor een veilige fi etsrou-
te tussen het Coornhert Lyceum, 
Houtvaart en het Vogelpark. Be-
trokken zijn onder meer de Fiet-
sersbond, het lyceum en buurt-
vereniging Vogelpark. De petitie 
is gericht aan gemeenten Bloe-
mendaal, Heemstede, Haarlem 
en de provincie Noord-Holland.
Sinds 2006 wordt gewerkt aan 
de aanleg van een fi etspad tus-
sen Coornhert Lyceum en Aer-
denhout/Oosterduin. Bewoners 
uit de gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal en Haarlem heb-
ben een groot belang bij deze 
nieuwe fi etsschakel. De fi etsrou-
te maakt deel uit van een boven-
gemeentelijk fi etspadenplan met 
aansluiting op de nieuwe Heem-
steedse wijk Vogelpark. Het oor-

spronkelijke plan van de provin-
cie uit 2006 stuitte op weerstand 
van bewoners van Aerdenhout 
(gemeente Bloemendaal). De 
provincie heeft nu een nieuw 
plan gemaakt dat tegemoet 
komt aan de bezwaren van ge-
meente Bloemendaal. Dat nieu-
we plan blijkt 300.000 euro duur-
der dan het oorspronkelijke plan. 
De provincie vraagt de drie be-
trokken gemeenten de helft van 
de meerkosten (150.000 euro) op 
te brengen. In de petitie wordt 
gevraagd Bloemendaal, Haarlem 
en Heemstede ieder voor 50.000 
euro aan deze fi etsschakel bij te 
laten dragen.
De provincie Noord-Holland is 
van plan om een fi etspad aan te 
leggen in de bocht aan de zuid-
zijde van de Westelijke Randweg 
tussen de Leidsevaart en Ooster-
duin. Het plan is een uitvloeisel 
van het provinciale programma 

om het oversteken van de Wes-
telijke Randweg (N208) veiliger 
te maken. Er zijn enkele aanrij-
dingen geweest en er gebeuren 
veel ‘bijna ongelukken’.
Door de aanleg van het fi ets-
pad ontstaat er een directe rou-
te tussen het Coornhert Lyce-
um en Oosterduin. De Rand-
weg hoeft niet meer overgesto-
ken te worden. En in plaats van 
de gevaarlijke oversteek bij het 
Kwakelbruggetje, kan de Leidse-
vaart overgestoken worden bij 
de verkeerslichten bij de Rand-
wegbrug. Er wonen 273 leerlin-
gen en medewerkers van het 
Coornhert Lyceum in de wijken 
aan de westkant van de Westelij-
ke Randweg in Haarlem en Bloe-
mendaal.
Gemeente Haarlem stelt voor de 
kosten gelijk te verdelen, dus ie-
der één derde. Gemeente Heem-
stede neemt een afwachten-
de houding aan. Het college van 
Bloemendaal stelt een kosten-
verdeling voor op basis van het 
inwoneraantal. Er lijkt sprake van 
een impasse…
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Tot en met 23 maart
• Schilderijen van Jan
Dicke Smit bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede.

26 maart t/m 6 april
• Cursisten ‘tekenen en 
schilderen’ en ‘schilderen 
met olieverf’ bij Casca expo-
seren in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11.

Tot eind maart
• Schilderijen van Elisa
Pesapane in de burgerzaal 
van het raadhuis in Heemste-
de.

Tot en met 31 maart
• Expositie Galerie Het 
Kunstbedrijf Raadhuisstraat 
56 en nr. 54 (etalage) in Heem-
stede: schilderijen van Paulina 
Maas, Claire Duval, Marjanne-
ke Scholtheis, grafiek van Er-
lend Steiner Lovisa, beelden 
van Greet van Dijk. Informatie: 
www.hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 9 april
• Yvonne Ravelli en van Em-
my van Leeuwen-Vogel ex-
poseren in het voormalige ge-
meentehuis in Bennebroek.

Tot en met 29 april
• Expositie van cursisten 

Agenda
Cultuur van De Pauwehof in Biblio-

theek Heemstede.

Tot eind april
• Etsen van Sytske van Gil-
se en sieraden van Rosita 
van Wingerden in de vitrines 
van het Raadhuis in Heemste-
de.

Tot en met 10 mei
• Foto’s van Udo K. Geisler 
in de foyer van de Luifel, He-
renweg 96.

Theater
Vrijdag 23 maart
• Richard Groenendijk met 
‘Alle Dagen’ in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 20.15 uur. Reserveren: 
023-5483838. Zie ook www.
theaterdeluifel.nl.

Zondag 25 maart
• ‘Kroon aan de kapstok’, 
jeugdvoorstelling (6+) van 
Peter Faber in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 14.30 uur. Reserveren: 
023-5483838.
Meer informatie: www.thea-
terdeluifel.nl.

Muziek

Vrijdag 30 maart
• Alderliefste met ‘T3rois’ 
in theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, 20.15 
uur. Informatie en kaarten: 
www.theaterdeluifel.nl of 023-
5483838.

Diversen
Donderdag 22 maart
• Boekenweek: lunchen 
met de auteurs Bert Natter, 
Marieke Groen en Ingmar 
Vriesema bij Batifol, 12.00-
14.00 uur. Georganiseerd door 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg in Heemstede. Deelname 
kost 20 euro.
Aanmelden uiterlijk 15 maart: 
023-5282472.

Vrijdag 23 maart
• Boekenweek: Victor Schi-
ferli vertelt over ‘Dromen 
van Schalkwijk’ bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 

in Heemstede, 16.00 uur, en-
tree gratis. Aanmelden: 023-
5282472.

Zaterdag 24 maart
• Speuren naar eekhoorns 
op landgoed Leyduin, 10.30-
12.00 uur. Aanleden (ver-
plicht): www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in of 
088-0064455.

• Landelijke Compostdag: 
gratis compost afhalen bij de 
Milieustraat, Cruquiusweg 47, 
09.00-16.00 uur.

Zondag 25 maart
• Excursie met boswach-
ter Ron Dam op landgoed 
De Overplaats in Benne-
broek, 10.00-11.30 uur. Ver-
zamelen bij de Linnaeushof. 
Aanmelden verplicht: www.
landschapnoordholland.nl/de- 
natuur-in of 088-0064455.

Donderdag 29 maart
• Boekenweek: Hans Aars-
man vertelt over ‘De foto-
detective’ bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg in Heem-
stede, 20.00 uur. Entree 5 eu-
ro. Aanmelden: 023-5282472.

• Lezing over Ostheopatie 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, 20.00 
uur. Informatie: 023-5483828.

Vrijdag 30 maart
• Musical Maria door le-
den van de Protestantse Kerk 
Heemstede en Bennebroek 
in de Pinksterkerk, Camplaan 
18 in Heemstede, 20.00 uur. 
Kaarten: www.mariademusi-
cal.nl of via 023-5847458.

Zaterdag 31 maart
• Musical Maria door le-
den van de Protestantse Kerk 
Heemstede en Bennebroek in 
de Pinksterkerk, Camplaan 18 
in Heemstede, 15.00 en 20.00 
uur. Kaarten: www.mariade-
musical.nl of via 023-5847458.

Dinsdag 3 april
• Eerste Alzheimercafé 
Welzijn Ouderen Heemste-
de, 19.30 uur, Lieven de Key-
laan 24 in Heemstede. Infor-
matie: 023-5288510.

Zaterdag 14 april
• AutoShow met spraak-
makende autotypen van 
20 merken op de Raadhuis-
straat en Binnenweg. O.a. Ja-
guar, Smart, Landrover e.v.a. 
Winkeliersvereniging Heem-
stede onderstreept hiermee 
de goede bereikbaarheid van 
het centrum.
Van ca 9.30 tot 17.00 uur.

Regio
Exposities

Tot en met 25 maart
• Associatieve beeld-
mixen van Vincent Uilen-
broek in 37PK, Groot Heilig-
land 37 in Haarlem. Informa-
tie: www.37pk.nl.

Tot en met 29 maart
• Expositie Japanse bruids-
kimono’s in KG locatie zuid, 
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

31 maart t/m 14 april
• Expositie van 15 beeldend 
kunstenaars van de KZOD 
rondom het thema Pasen in 
de koorgang van de Grote of 
St. Bavokerk in Haarlem.

3 april t/m 2 september
• ‘Verborgen schoonheid 
uit Japan’ in Museum Het 
Dolhuys, Schotersingel 2 in 
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 3 april
• Expositie acrylschilderij-
en van Annelie Versteeg in 
de Sanquin Bloedbank, Boer-
haavelaan 22 in Haarlem.

Tot en met 22 april
• Tentoonstelling over Erich 
Maria Remarque in de Cen-
trale Bibliotheek aan de Gast-
huisstraat in Haarlem.
Informatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl.

Tot en met 29 april
• Platen uit Atlas van Huet 
in museum Cruquius. In-
formatie: www.museumde-
cruquius.nl.

Tot en met 26 mei
• Buitenplaatsen langs de 
Herenweg in het Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 
40 in Haarlem.

Theater
Zaterdag 7 april
• Toneelvereniging ‘Door 
Vriendschap Bloeiend’ 
speelt  blijspel ‘Als je voelt 
wat ik voel, dan zeg je niets 
meer’ van Evelien Evers in 
het dorpshuis van Vogelen-
zang, 20.00 uur.

Muziek
Vrijdag 23 maart
• Orchestre International 
du Vetex in Mondiaal Cen-

trum Haarlem, Lange Heren-
vest 122, 20.30 uur. Reserve-
ren: 023-5423540 of info@
mondiaalcentrumhaarlem.nl.

Zaterdag 24 maart
• Concert Haarlems Bach 
Ensemble in de Doopsge-
zinde kerk in Haarlem, ingang 
Frankestraat 24, 17.00 uur.
Informatie: www.haarlemsba-
chensemble.nl.

• Christian Cartwright be-
speelt het theaterorgel  in 
het Kunkels Draaiorgel mu-
seum aan de Kuppersweg 3 
te Haarlem, 15.00 uur. Kaarten 
aan de deur.

Zondag 25 maart
• Passieconcert Winches-
ter College Chapel Choir en 
de Bavocantorij in de Kathe-
drale Basiliek van de St. Bavo, 
Leidsevaart in Haarlem, 15.30 
uur. Entree 10 euro, kaarten bij 
de ingang.

• De ‘Sept Chorals - 
poèmes pour les sept paro-
les du Christ’ van de Franse 
componist Charles Tourne-
mire door organiste Gem-
ma Coebergh in de Sint Jo-
sephkerk, Jansstraat 43 in 
Haarlem, 15.00 uur.

• Opera ‘Lady Macbeth van 
Mtensk’ in minivorm bij het 
Muzenforum in Gemeentehuis 
Bloemendaal, Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen, 11.45 
uur. Info: www.muzenforum.nl.

• Viering 50 jaar stichting 
‘Het Kunkels Orgel’ in het 
Draaiorgelmuseum aan de 
Küppersweg 3 in Haarlem, 
vanaf 14.00 uur.

Zaterdag 31 maart
• Haarlems Projectkoor 
023 zingt Russische mu-
ziek uit de twintigste eeuw 
in de Janskerk, Jansstraat 40 
in Haarlem (15.30 uur) en in 
de Rooms Katholieke Kerk 
Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt 
Ontvangen in Overveen (20.15 
uur). Kaarten: www.project-
koor023.nl.

Vrijdag 6 april
• Matthäus Passion in de 
Philharmonie door COV 
Haarlem en RBO Sinfonia. 
Info: www.covhaarlem.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. 

Diversen
Woensdag 21 maart
• Boekenweek: Literai-
re talkshow in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat 32 in 
Haarlem, 20.00 uur
Informatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl.



Donderdag 22 maart
• Het Haagse kleinkunst-
duo RIJP! treedt op in de 
Egelantier, Gasthuisvest 47 in 
Haarlem, 20.30 uur. Informatie: 
www.allesoverrijp.nl.

Zondag 25 maart
• Snuffelmarkt in de Expo 
Haarlemmermeer in Vijfhuizen 
(voorheen Floriadehal), 09.00-
16.30 uur. Informatie:
www.dewitevenementen.nl.

Maandag 26 maart
• Muntenveiling Numisma-
tische Kring Kennemerland 
in het Squashcentrum, Klever-
laaan 204 in Haarlem, vanaf 
19.00 uur. Info: 023-5383754.

Dinsdag 27 maart 
• Dansvoorstelling voor 
peuters (2 en 3 jaar) in de 
Centrale Bibliotheek in Haar-
lem, 10.30-11.00 uur. Deelna-
me gratis, aanmelden: 023-
5115300. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Woensdag 28 maart
• RTL4-programma ‘Dit is 
Mijn Lijf’ op de Grote Markt 
in Haarlem, gratis huisarts- 
en tandartsconsulten, 10.00-
16.00 uur.

• Rommelmarkt bij St. Ja-
cob in de Hout, Zuiderhout-
laan 1 in Haarlem, 14.00-16.00 
uur.

28 en 31 maart,
1, 4, 5, 12 en 14 april
• Poppenkastvoorstelling 
Jan Klaeszen Klettert! in 
Poppentheater De Zilveren 
Maan op landgoed Elswout in 
Overveen, 14.00 uur.
Reserveren: 023-5353782 of 
www.poppentheaterdezil-
verenmaan.nl.

Maandag 2 april
• Paranormale avond EPC 
Kennemerland in het vereni-
gingsgebouw van Speeltuin 
oost, Anna Kaulbachstraat 14A 
in Haarlem, 20.00 uur. Informa-
tie: : www.epckennemerland.nl 
of 023-5364593.

Zaterdag 21 april
• In2Dance in Snowplanet in 
recreatieschap Spaarnwoude. 
Info: www.facebook/intodance 
en www.snowplanet.nl.
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Expositie Udo K. Geisler in de Luifel
Heemstede - De foyer van de 
Luifel, het sociaal cultureel cen-
trum van Casca, is ook expositie-
ruimte. Van maandag 26 maart 
tot en met vrijdag 11 mei is er 
een expositie van fotograaf Udo 
K. Geisler. Zijn foto’s laten het le-
ven in Amsterdam zien. Er zijn 
tegelijkertijd twee tentoonstel-
lingen met verschillend, maar el-
kaar aanvullend werk, in de Lui-
fel en ook in Pluspunt Zandvoort.
In de tentoonstelling ziet u fo-
to’s van 2010-2011 uit twee se-
ries. Serie 1 is getiteld ‘Amster-
dam-Zuidas: decor en figuran-
ten’. Geisler ging in deze serie op 
zoek naar de plek van de mens 
in een nieuw business area. He-
dendaagse architectuur met 

staal, beton en spiegelglas levert 
het decor, de mens is vaak figu-
rant. Een zoektocht naar de wis-
selwerking tussen de mens - in-
dividueel of als groep - en de pu-
blieke ruimte. 
De tweede serie heet ‘Faces of 
Amsterdam’. Beelden van een  
multiculturele stad met men-
sen uit alle streken. Op markten 

en festivals, gezichten ontspan-
nen of met zorgen, verzonken in 
zichzelf of in dialoog met ande-
ren. Verborgen achter een zon-
nebril schuilt een kwetsbaar we-
zen. De foto’s zijn genomen met 
een lange brandpuntafstand om 
de taferelen niet te verstoren. 
Niet persé stiekem, de fotograaf 
was in de scenery duidelijk aan-
wezig, maar werd door de mees-
te voorbijgangers nauwelijks op-
gemerkt. Zo ontstaat een beeld 
van het leven in de grote stad, de 
mensen en hun onderlinge rela-
ties. 
De expositie is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de en te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren.

De gevlekte aronskelk is een van 
de bijzondere soorten op land-
goed De Overplaats (foto: Henk 
van Bruggen).

Met boswachter Ron Dam op excursie
Bennebroek - Zondag 25 maart 
van 10.00 tot 11.30 uur zoekt 
boswachter Ron Dam van Land-
schap Noord-Holland het voor-
jaar op. Hij laat u graag de bloei-
ende planten op De Overplaats 
zien.
De bewoners van landgoederen 
bij Bennebroek hebben er in het 
verleden van alles aan gedaan 
er wat moois van te maken. Dat 
deden ze bijvoorbeeld door van 
heinde en ver planten te halen. 
Veel soorten komen oorspronke-
lijk uit Midden- en Zuid-Europa. 
We noemen het stinsenflora. Ze 

bloeien als de zon door de ka-
le takken op de bosbodem kan 
schijnen. Daarom is het nu een 
prachtige periode voor een be-
zoek. Het sneeuwklokje bloeit er 
massaal. 
Op De Overplaats staan meer 
van die soorten. De boswach-
ter laat ze zien en vertelt er over. 
Ze dragen leuke namen als 
sneeuwroem, sterhyacint, slan-

Proj ect 
Generatiemix
Heemstede - In het project 
Generatiemix bieden Stich-
ting Welzijn Ouderen Heem-
stede en Casca in de maan-
den maart tot en met mei ac-
tiviteiten aan waarbij jong en 
oud samen aan de slag gaan. 
Voor de maand april staan de 
volgende activiteiten op het 
programma: 
Dinsdag 3 april van 10.30 tot 
11.30 uur treedt het Genera-
tiemixkoor op in Woon-Zorg-
centrum Kennemerduin. Dit 
gelegenheidskoor bestaat uit 
het Seniorenkoor Sing In en 
kinderen van de St. Jacoba-
school. Zij hebben liedjes uit-
gewisseld en ingestudeerd. 
Bijzonder wordt het gezamen-
lijk rappen! Ieder is welkom.
Voor dinsdagmiddag 10 april 
kunt u zich opgeven voor een 
workshop digitale foto’s be-
werken. U gaat met de KO-
Bus naar het Nova college in 
Haarlem en krijgt les van zeer 
ervaren leerlingen. Aanmel-
den voor 1 april bij WOH.
Woensdag 18 april is de the-
mamiddag: Allemaal Beest-
jes. Mw. Mik van de Bor ver-
telt over het insectenhotel,  
Hans Kerkhof geeft heel veel 
informatie over slakken en er 
wordt een stukje vertoond uit 
een film. U kunt u tot 10 april 
aanmelden bij Casca.
Aan de deelname van al de-
ze activiteiten zijn geen kosten 
verbonden omdat het gehele 
project financieel wordt mo-
gelijk gemaakt door de jubi-
lerende Bavo stichting Heem-
stede.
Een folder met alle informatie 
over De Generatiemix is onder 
andere verkrijgbaar bij WOH, 
Casca, De Pauwehof en Loket 
Heemstede. Voor beide activi-
teiten geldt, zo spoedig mo-
gelijk opgeven, er is maar een 
beperkt aantal plaatsen! Op-
geven kan bij: Welzijn Oude-
ren Heemstede, tel: 023-528 
85 10 of  Casca de Luifel ,tel: 
023-548 38 28.

gelook en voorjaarszonnebloem. 
Ook de gevlekte aronskelk is er 
te bewonderen. De bloem ver-
spreidt een lucht van rottend 
vlees waar vliegjes op af komen. 
Wanneer ze op het blad van de 
bloem komen, glijden ze naar 
binnen. Ze kunnen de plek niet 
meer verlaten. De volgende dag 
is het blad minder glad waardoor 
ze weer weg kunnen vliegen. Zo 
verspreiden ze het stuifmeel.

Verzamelen bij de ingang van 
speeltuin Linnaeushof aan de 
Glipperweg
4c op de grens van Heemste-
de/Bennebroek. Aanmelden is 
noodzakelijk en kan via www.
landschapnoordholland.nl/de-
natuur-in. U kunt ook bellen met 
088-0064455. De kosten bedra-
gen 6,50, Beschermers betalen 
3,50. Kinderen tot 12 jaar 3,50, 
van Beschermers 2,50.

Alzheimercafé
Heemstede - Dinsdag 3 april 
is de eerste keer dat bij Welzijn 
Ouderen Heemstede (WOH) een 
Alzheimercafé wordt georgani-
seerd. Het Alzheimercafé is een 
maandelijkse informele bijeen-
komst voor mensen met demen-
tie, hun naasten en belangstel-
lenden. Het  thema van dit eerste 
café is : Dementie; een introduc-
tie om niet te vergeten.
Dementie is een hersenaandoe-
ning die langzaam maar zeker 
volledig afhankelijk maakt van 
de zorg van anderen. Maar liefst 
1 op de 5 mensen krijgt op latere 
leeftijd een vorm van dementie, 
waarvan de ziekte van Alzheimer 
de meest voorkomende is. Stu-
dies wijzen uit dat er in ons land 
in 2025 zo’n 300.000 mensen aan  
dementie zullen lijden  Over de 
oorzaken van deze is nog veel 
onduidelijk; wetenschappelijk 
onderzoek heeft ons al veel ge-
leerd, maar toch moet deze ziek-
te nog veel van haar geheimen 
bloot geven. 
Op deze eerste avond wordt in-
gegaan op de eerste verschijn-
selen, oorzaken en verschillen-
de vormen van dementie. Ieder 
is van harte welkom bij WOH, 
Lieven de Keylaan 24 te Heem-
stede. De deuren gaan open om 
19.00 uur en de koffie staat dan 
al klaar. Het programma begint 
om 19.30 uur en is rond 21.30 
uur afgelopen. Voor meer infor-
matie: WOH, tel. 023-5288510.

Film en lunch
Heemstede - Op donderdag 29 
maart draait er een dramafilm bij 
Casca in het ‘Film & lunch-pro-
gramma’ voor 55-plussers. In dit 
indringende menselijke drama 
ziet u geweldige acteerpresta-
ties. Na de film wordt met elkaar 
geluncht in de foyer van de Lui-
fel. Voor meer informatie of om 
te reserveren kunt u op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur bel-
len met Casca: 023-5483828. 
Het hele programma is in de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de duurt van 10.30 tot ongeveer 
13.45 uur, filmduur: 120 minuten. 
Entree incl. lunch: 10 euro. 
Reserveren is noodzakelijk en 
kan tot dinsdag 27 maart. 
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Collecteweek Fonds Gehandicaptensport
Heemstede/Bennebroek - 
Van 1 tot en met 7 april collec-
teert Fonds Gehandicaptensport 
voor alle gehandicapte sporters 
in Nederland. Fonds Gehandi-
captensport is het enige fonds 
in Nederland dat zich inzet om 
sport voor iedereen mogelijk te 
maken. Fonds Gehandicapten-
sport steunt zowel sporters met 
een lichamelijke-, zintuiglijke- 
als een verstandelijke handicap. 
Ook dit jaar gaan er weer dui-
zenden enthousiaste vrijwilligers 
als collectant langs de deur in 
heel Nederland onder het motto: 
‘om als gehandicapte te kunnen 
sporten is meer nodig’.
Als u geeft aan de collectan-
ten in Heemstede en Benne-
broek dan gaat 25 procent van 
de opbrengst naar g-tennisver-
eniging Smash. Dit is een tennis-
vereniging van uitsluitend leden 
met een verstandelijke beper-
king. Zij komen uit heel Kenne-

merland en uit de Haarlemmer-
meer. Informatie over deze ver-
eniging vindt u op www.smash-
gtennis.nl.
In Heemstede zijn te weinig col-
lectanten, als u zich twee uur-

tjes in wil zetten voor de gehan-
dicaptensport en in de collecte-
week wil collecteren, kunt u zich 
aanmelden op www. fondsge-
handicaptensport.nl of u kunt 
bellen 030-6597320. 

Verdiende overwinning van VEW
Heemstede - De voetballers 
van VEW hadden tegen SV Die-
men nog wat recht te zetten. Uit 
werd na een zeer slechte wed-
strijd kansloos verloren. VEW be-
gon zeer sterk aan de thuiswed-
strijd. Een steekbal van Paul van 
Marsbergen leverde de 1-0 op. 
Niels Dekker rondde bekwaam 
af. Lang heeft VEW niet genoten 
van de voorsprong. Michiel van 
Rooijen greep mis bij een corner, 
de bal werd keurig terug gelegd 
en Diemen had de hoek voor het 
uitzoeken. Er werd door de gas-
ten fel op de man gespeeld want 
de punten waren hard nodig. Te-
gen het rustsignaal kwam VEW 
weer op voorsprong. Michiel 
Dekker zette de bal strak voor en 
het was weer broer Niels die 2-1 
scoorde.
Er werden geen spelers gewis-
seld in de rust. De felheid van de 
gasten leverde George Ursutua-
nu nog een gele kaart op. Niels 
Dekker lanceerde zichzelf en 

liet de achterhoede van de gas-
ten zijn hielen zien. Het resultaat 
3-1. Beide verenigingen gingen 
wisselen: Jeroen Veltena (A-jun) 
kwam in het veld voor Bas van’t 
Sant en Bart Stoltenborg (A-jun)  
loste de leeg gespeelde Niels 
Dekker af. Na een voorzet van 
Ursutuanu was het Michiel Dek-
ker die 4-1 scoorde.

VEW-2 leverde een prima pres-
tatie. Elftalleider Arjan Kla-
ver had de nodige moeite om 
een elftal op de been te bren-
gen. Door blessures, vakanties 
en schorsingen werd de hulp in-
geroepen van de A-junioren. Dit 
elftal had al een wedstrijd ge-
speeld  maar toch waren er ze-
ven spelers bereid om de selec-
tie compleet te maken. Het re-
sultaat: het altijd lastige Hoofd-
dorp werd met 1-3 in Hoofddorp 
verslagen!

Zaterdag 24 maart één van de 

Heemsteedse derby’s: RCH- VEW.
Het programma voor zaterdag 24 
maart
RCH-1- VEW-1  14.30 uur
VEW-2     nog niet bekend
VEW-3    nog niet bekend
VEW-4- UNO 14.30 uur
Scoten-vet- VEW-vet  14.45 uur
VEW-a- WSV-a  12.45 uur
VEW-b- UNO-b  10.30 uur
VEW-d1- VSV-d       09.00 uur
DSK-d- VEW-d2     11.00 uur
Hoofdd. Mini-
VEW-mini        10.00 uur.

Agenda
13 april: klaverjassen, aanvang 
20.00 uur.
19 mei: toernooidag op de VEW 
velden. Tevens een grote loterij 
met mooie prijzen.
2 juni: het beroemde 7TEGEN7 
toernooi. Opgeven via 7tegen7@
vewheemstede.nl
8, 9 en 10 juni: VEW jeugd week-
end. Kijk op www.vewheemste-
de.nl en klik op Jeugdkamp

Harde werken levert HFC drie punten op
Regio - Na twee verliespartij-
en tegen respectievelijk de num-
mers één en twee van de rang-
lijst heeft de de Koninklijke HFC, 
de ploeg van coach Mulders zich 
goed herpakt in de uitwedstrijd 
tegen Elinkwijk in Utrecht.
Het moet gezegd, Elinkwijk-
coach van Heezik was door bles-
sures en schorsingen gedwon-
gen om een piepjonge ploeg op 
te stellen. Met gemiddeld 22 jaar 
en reserves die nog in de A ju-
nioren spelen was het moeilijk 
een vuist te maken tegen HFC. 
Toch ging Elinkwijk goed van 
start en zette HFC direct onder 
druk. Het gevolg; twee kansrijke 
vrije trappen. Op het moment dat 
HFC wat onder de eerste aan-
valsgolven vandaan kwam bleek 
dat Elinkwijk achterin kwetsbaar 

was. Vooral de derde doelman 
van de club (de nummers één 
en twee zijn geblesseerd) maak-
te geen sterke indruk. Bij cor-
ners tastte hij steevast mis. HFC 
kreeg opeens kans op kans maar 
vergat deze te verzilveren. Mar-
tijn Tjon-A-Njoek alleen voor de 
doelman schoot de bal recht op 
zijn lichaam. Michiel Lindenho-
vius bracht Bart Nelis in kansrij-
ke positie, maar zijn schot vloog 
over. HFC bleef er in geloven en 
werkte hard, al oogt het tech-
nisch niet altijd fraai, het is wel 
effectief. 
Scheidsrechter Westenbroek 
floot niet zijn sterkste wedstrijd. 
Dan liet hij weer doorspelen dan 
weer floot hij af voor een lichte 
overtreding. Na een halfuur spe-
len gaf hij HFC een vrije trap op 

25 meter van het doel links aan 
de zijkant.
Bart Nelis ramde de bal rich-
ting de eerste paal. Doelman Van 
Duivenbode blunderde en dook 
over de bal heen, 0-1. Elinkwijk 
veerde wat op en in het laatste 
kwartier kregen Fokenrood, Ok-
huysen en Van Rees nog wat 
mogelijkheden om gelijk te ma-
ken, maar ook bij hen was de af-
werking onzuiver of zij vonden 
Van Rossum op hun weg.
Na de pauze was de wedstrijd 
vooral in handen van HFC. Afge-
zien van een schot en een kopbal 
van Van Rees en een mooi schot 
van de 17-jarige invaller Caroli-
na kwam Elinkwijk niet. Had HFC 
in de eerste helft al meer afstand 
moeten nemen, nu gebeurde dat 
pas in de tweede helft. Coach 

Mulders wisselde Tjong-A-Njoek 
voor Wouter Haarmans. Koud in 
het veld liet hij op snelheid zijn 
tegenstander zijn hielen zien en 
gaf een strakke voorzet af. De 
meegekomen Bart Nelis had de 
bal voor het intikken, 0-2. Mul-
ders bleek over een vooruitzien-
de blik te beschikken. Hij bracht 
de jeugdspeler Bryan Wilder-
om (18 jr) in het veld. Zijn eerste 
balcontact bracht hem op snel-
heid oog in oog met de keeper 
en hij schoof de bal beheerst in 
de hoek, 0-3. HFC doelman Van 
Rossum moest nog eenmaal al-
les uit de kast halen bij een schot 
van Van Rees. Een paar minuten 

voor tijd was het Fabian Mun-
sterman die doelman Van Dui-
venboden voor de laatste keer 
deze middag het nakijken gaf 
0-4.
Door deze nederlaag zakt Elink-
wijk op de ranglijst en als de 
blessuregolf aanhoudt zal de 
ploeg aanstaande zondag een 
zware dobber hebben aan Leno-
nidas dat tweede staat. HFC 
kan bij een goed resultaat in de 
thuiswedstrijd tegen RKAVV af-
stand nemen van de laatste drie 
ploegen en zich nestelen in de 
middenmoot. (foto: U.V.S. Elink-
wijk)
Eric van Westerlo o

Scoutingzwemfestij n 
weer een succes
Regio - Zaterdag hebben weer 
750 scouts (111 teams) in de 
leeftijd van 7 jaar tot 17+ gestre-
den om de felbegeerde Boer-
haave bekers tijdens de jaar-
lijkse scoutigzwemwedstrijden 
‘Splash’ in het Haarlemse Boer-
havebad.
Om half 10 zijn de jongste kin-
deren van 5 tot 7 jaar begonnen. 
Alles stond in het teken om Keet 
Kleur te helpen om weer kleur in 
het zwembad te brengen. Door 
het doen van waterspelletjes in 
en rondom het bad hoopte zij 
dat er weer kleur ging komen in 
het zwembad. Dit is door de inzet 
van alle kinderen gelukt.
Daarna is om 10 uur het start-
sein gegeven voor de zwem-
wedstrijden. In de verschillen-
de leeftijdscategorieën hebben 
de deelnemers hun baantjes ge-
zwommen.
“Het was weer fantastisch”, aldus 
een vermoeide zwemmer die net 
het water uit komt. Met zijn team 

van 6 personen heeft hij net 
10 minuten estafette gezwom-
men. Over 40 minuten moet hij 
voor de tweede keer 10 minuten 
zwemmen. Daarna gaat er gere-
kend worden wie in zijn leeftijds-
categorie winnaar is geworden.
Tussen de verschillende leef-
tijdscategorieën is er nog een 
sprintwedstrijd om te zien welke 
groep de snelste sprinter heeft.
Om kwart voor tien ‘s avonds ko-
men de laatste zwemmers uit het 
water voor de prijsuitreiking van 
de leeftijdscategorie 17+ en lei-
ding. Totaal is er over de hele 
dag 105 kilometer gezwommen.
Volgens organisator Michiel 
Kraakman was het weer een zeer 
geslaagde dag. “Er hing een en-
thousiaste sfeer in het zwembad. 
De ouders van de deelnemers 
hebben flink aangemoedigd, wat 
de prestaties goed heeft gedaan. 
Dankzij de hulp van 20 vrijwilli-
gers is alles weer goed verlo-
pen.”
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Leerlingen De Evenaar en Valkenburgschool 
ruimen zwerfafval op

Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig? 
Vraag dat aan voor 1 mei 2012!

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort 
vervalt per 26 juni 2012 

Op dinsdagmiddag 13 maart hebben 
leerlingen van basisscholen De Evenaar en de 
Valkenburgschool een zwerfafvalopruimactie 
gehouden in respectievelijk de Geleerdenwijk en 
Indische wijk. De acties zijn georganiseerd in het 
kader van de Week van Nederland Schoon.
Jur Botter, wethouder Duurzaamheid, bracht een 
bezoek aan de Evenaar om de ervaringen van de 
leerlingen over zwerfafval te delen. 

Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt 
de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen 
in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen 
een eigen paspoort of een Nederlandse 
identiteitskaart hebben om naar het buitenland 
en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. 

Inmiddels hebben alle ouders en voogden met 

bijgeschreven kinderen in hun paspoort een brief 

van de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties ontvangen. Hierin staat of uw (nu 

nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een 

eigen document nodig heeft. Is dat het geval, kom dan 

zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 1 mei 2012 

een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven 

kind aanvragen. 

Alleen document aanvragen voor bijgeschreven 
kind als dat echt nodig is
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 
géén eigen reisdocument nodig of heeft uw kind nog 
een geldige Nederlandse identiteitskaart, dan wordt u 
vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document 
voor hem of haar aan te vragen. Dit in verband met de 
verwachte drukte aan de balies. 

Getooid met veiligheidsvestjes en petjes trokken de 
Evenaar-leerlingen van groep 7 de Geleerdenwijk in. 
Het zwerfafval lag vooral in de plantsoenen. Naast een 
grote hoeveelheid bierfl esjes werden bijvoorbeeld een 
kartonnen verpakking van een slee, twee voetballen en 
een golfbal aangetroff en. In de klas werd met Jur Botter 
nagesproken over het eff ect van zwerfafval op de 
woonomgeving en het belang van het opruimen 
en scheiden van afval.

Zinvol en leerzaam
Ook de kinderen van groep 7/8 van de Valkenburg-
school deden hun best. Onder aanvoering van juf Lilian 
werden maar liefst 15 zakken met papier en plastic 
ingezameld. Opvallend waren de drie drankfl essen die 
op steenworp afstand van de school werden gevonden. 
Anne en Magdalena vonden de opruimactie zinvol en 
leerzaam. “Eigenlijk zouden ouderen dit ook moeten 
doen. Zij gooien vaak zomaar afval op straat.” In de 
Indische wijk werd het meeste vuil gevonden in de 
omgeving van de benzinepomp aan de Cruquiusweg 
en rond de speelplaats aan de Meerweg.
De zwerfafvalacties rond beide scholen werden 
begeleid en ondersteund door afvalbedrijf De 
Meerlanden en de gemeente Heemstede.

Geen brief ontvangen?
Staat uw kind in uw paspoort bijgeschreven maar heeft 
u geen brief ontvangen? U kunt de brief nog eens lezen 
op www.paspoortinformatie.nl.

Meer informatie over het vervallen van de geldigheid 
van de kinderbijschrijving kunt u lezen op 
www.heemstede.nl of op www.paspoortinformatie.nl.

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: 
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.

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 donderdagavond 
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



Zaterdag 24 maart 2012: Landelijke Compostdag 

Gratis compost als beloning voor scheiden 
gft- en groenafval

Jonge Held 2012 
gezocht! 

Op zaterdag 24 maart 2012 kunnen inwoners 
van de gemeente Heemstede op vertoon van 
hun legitimatie gratis vier zakken compost 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 
47. Wethouder Jur Botter reikt om 09.00 uur de 
eerste zakken compost uit. De milieustraat is 
op zaterdag geopend van 09.00-16.00 uur. Het 
is van groot belang om op tijd te komen, want 
op=op! 

Uw inzet wordt beloond
Met deze jaarlijkse compostactie bedanken afvalbedrijf 
De Meerlanden en de gemeente Heemstede de 
inwoners voor hun inspanning groente-, fruit- en 
tuinafval (gft) en groenafval (zoals snoeihout, takken, 
gras) gescheiden aan te leveren. Dit organische afval 
wordt door De Meerlanden in Rijsenhout verwerkt tot 
compost. Inwoners krijgen het ingezamelde afval zo 
terug in de vorm van compost.
Ook inwoners van een wijk, straat of fl at waar 
organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld, 
kunnen op vertoon van hun legitimatie gratis 
compost ophalen. Bij de zakken ontvangt u een fl yer 
met gebruiksinstructies.

Natuurlijke balans
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De 
natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van 
bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, 
het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor 
een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met 
tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

Rotaryclub Heemstede is in samenwerking 
met de gemeente Heemstede op zoek naar 
Heemsteedse Jonge Helden. Help ons de Jonge 
Held van 2012 te vinden! De winnaar krijgt, naast 
de eeuwige roem, een mooie prijs-op-maat.
 
Wie komen in aanmerking?
Jongeren (man/vrouw) die:
- tussen de 12 en 21 jaar oud zijn
- uit Heemstede komen
-  een bijzondere prestatie hebben verricht, niet 

alleen op een bepaald gebied, op school of op 
de sportvereniging, maar ook daarbuiten op 
maatschappelijk gebied.

Bijzonderheid telt
De bijzonderheid van de prestatie telt. Die kan in 
Heemstede zijn gerealiseerd, maar ook daarbuiten. Het 
is niet mogelijk jezelf te nomineren, maar wel iemand 
anders die je kent. Ouders/verzorgers kunnen hun 
kind wel aanmelden. 

De jury
De binnengekomen aanmeldingen worden 
beoordeeld door een deskundige jury, die bestaat uit:
- Dhr. D.P. Wilkens (Rotaryclub Heemstede)
- Dhr. A.W.M. Schumacher (gemeente Heemstede)
- Irene Moors
- Mw. W. Straathof (rector college Hageveld)
- Dhr. J. Zuelen (rector Coornhert Lyceum)
- Sophie van Meelen (leerling Coornhert Lyceum)
- Didi Dissel (leerling Haemstede Barger)
- Anthonia Wolleswinkel (leerling college Hageveld)

Nomineer de Jonge Held 2012
Ga naar www.heemstede.nl/vraag, praat en denk mee 
en meld de kandidaat aan voor de Jonge Held 2012. 

Goed voor milieu én portemonnee!
Het hergebruik van organisch afval heeft een positief 
eff ect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in 
de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. 
Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming 
van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld. 
Door het groenafval gescheiden aan te bieden, wordt 
het niet met het huishoudelijk restafval verbrand. Uw 
groenafval is de basis voor een nieuwe grondstof: 
compost! 

Gft-afval wordt groengas, CO2, warmte én 
compost
De Meerlanden verwerkt gft- en groenafval niet 
meer alleen tot compost, maar beschikt ook over 
een installatie voor de vergisting van gft-afval. 
Bij vergisting komt gas vrij. Van dit gas maakt De 
Meerlanden groengas en CO2. De installatie levert ook 
compost én warmte. Warmte wordt geleverd aan het 
glastuinbouwgebied. Compost en CO2 laten bloemen 
en planten, groente en fruit groeien. Groengas kan je 
gebruiken om te verwarmen en je kunt er op rijden. 
Ook de vuilniswagens van De Meerlanden rijden 
klimaatneutraal op het gft-afval dat ze zelf inzamelen!

Organisatie
De Landelijke Compostdag is een initiatief van 
Afvalbedrijf De Meerlanden in Rijsenhout in 
samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven en 
de Branchevereniging Organische Reststoff en (BVOR).

Betaald parkeren in 
Vogelpark

Vanwege technische problemen waren de parkeer-
automaten in de wijk Vogelpark enige maanden 
buiten werking gesteld. Inmiddels zijn deze 
problemen opgelost en moet vanaf maandag 
26 maart 2012 voor het parkeren in Vogelpark 
weer betaald worden. Medewerkers van Bureau 
Handhaving zullen eerst nog waarschuwingen 
uitgeven. Vanaf 2 april 2012 worden auto’s zonder 
betaald parkeergeld of vergunning bekeurd.

Subsidiebudget beschikbaar voor 
sportactiviteiten in Heemstede 
Wilt u in 2012 een activiteit organiseren die het 
sporten van jongeren tot 18 jaar, ouderen vanaf 65 
jaar of gehandicapten stimuleert? Of organiseert 
u een activiteit gericht op de ontwikkeling van 
topsporttalenten? Mogelijk komt uw initiatief in 
aanmerking voor een subsidie van de gemeente 
Heemstede. In totaal is voor genoemde activiteiten in 
2012 een subsidiebudget beschikbaar van 
€ 19.500. Lees meer over de subsidievoorwaarden en 
budgetverdeling op www.heemstede.nl (Politiek en 
organisatie, Lokale regelgeving). 

Informatie
Voor meer informatie over deze subsidie kunt u 
contact opnemen met de heer Koen Siegrest van de 
afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 79 of via de 
e-mail: ksiegrest@heemstede.nl. Via de website kunt u 
ook een aanvraagformulier verkrijgen. (Zie hiervoor de 
nieuwsberichten).



Agenda

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 maart 2012 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda raadsvergadering 29 maart 2012
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vaststellen Doorkijk Heemstede 2025
-  Herbenoemen voorzitters raadscommissies 

Heemstede
-  (her)benoeming leden Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

Hamerpunten
-  Bouwverordening Heemstede incl. 14e serie 

wijzigingen en aangepaste bijlage 9
-  Vaststellen onderzoeksrapport rekenkamercommissie 

Heemstede inzake confl ictbeheersing

Overige punten
-  Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffi  e, telefoon (023) 548 56 
46, of e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl 

Kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-
Lanckhorstlaan tot Wagenweg Tot eind maart 
2012 is het gedeelte van de Herenweg tussen 
het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-
Lanckhorstlaan en de Wagenweg afgesloten vanwege 
rioleringswerkzaamheden. Gedurende deze afsluiting 
zijn diverse omleidingsroutes ingesteld.
Het kruispunt Herenweg-Adriaan Pauwlaan blijft tot 
half april 2012 afgesloten voor autoverkeer vanwege 
afrondende (opruim)werkzaamheden binnen het 
project.

Irislaan Tot half april 2012 vindt in de Irislaan 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. 

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en 
Van den Eijndekade Tot en met 9 april 2012 is de 
fi etsstrook langs de rijbaan van de Heemsteedse Dreef 
tussen Wipperplein en Van den Eijndekade afgesloten 
vanwege werkzaamheden. Fietsers worden omgeleid 
via de Nijverheidsweg en Van den Eijndekade. 

Werk aan de weg

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 29 maart 2012 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein 1. 

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

20.30 uur   bezwaar tegen een besluit geen extra 
verlof te verlenen aan leerplichtige 
kinderen - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het kappen 
van een beuk aan de Sportparklaan 19 

 - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
defi nitieve 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.

Lezing ‘Het puberbrein binnenstebuiten’  
Wegens succes herhaald op 12 april

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
zal, wegens grote belangstelling, nogmaals de 
lezing over het puberbrein organiseren. Heeft u 
interesse, meld u dan snel aan.

Het lijkt wel of jongeren steeds sneller volwassen 
worden. Ze schieten de lucht in, hebben bijbaantjes 
en uitpuilende agenda’s. En uw zoon of dochter 
weet het vast ook altijd beter. Maar is dat wel 
zo? Kunnen pubers hun eigen gedrag overzien? 
Huub Nelis, één van de auteurs van het boek 
‘Puberbrein binnenstebuiten’ geeft een kijkje in de 
belevingswereld van tieners.

Jongeren krijgen steeds meer vrijheden en 
bijbehorende verantwoordelijkheden. Hun brein is 
echter pas rond hun 25e volgroeid. Huub Nelis geeft 
inzicht in de grenzen en begeleiding die tieners nodig 
hebben. Structuur en kaders zijn belangrijk. Ook geeft 
hij een aantal praktische adviezen over de omgang 
met uw puber. Na deze lezing kijkt u voorgoed anders 
naar uw tienerzoon of -dochter. 

De nieuwe lezing vindt plaats op donderdag 12 april 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede van 
20.00 tot 22.00 uur. U kunt voor deze bijeenkomst 
reserveren bij Casca, telefoon (023) 548 38 28 – keuze 
1 maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur of 
mailen naar info@casca.nl o.v.v. lezing 12 april. Er zijn 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De zaal is 

geopend vanaf 19.30 uur. Aan deze bijeenkomst zijn 
voor u geen kosten verbonden. Wanneer u vooraf 
vragen en/ of opmerkingen heeft, neem dan contact 
op via e-mail: fvanblitterswijk@heemstede.nl of bel 
naar (023) 529 19 47.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze lezing 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 email 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

Ben jij ons nieuwe 
visitekaartje?   

Wij zoeken voor 25 uur per week een ervaren 
medewerker publieksbalie. Haal je je voldoening uit 
tevreden klanten en vind je het leuk om onderdeel 
te zijn van een dynamische afdeling? 
Reageer dan snel via www.werkenbijheemstede.nl.



Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Raadhuisstraat 24B het plaatsen van een luifel bij een 
bloemenkiosk 2012.073
ontvangen 7 maart 2012
Cruquiusweg 35 het plaatsen van reclame 2012.070
ontvangen 7 maart 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
Paulus Buyslaan 16 het kappen van 2 japanse 
sierkersbomen 2012.074
ontvangen 12 maart 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Cruquiusweg 39  brandveilig gebruik voor een kantine, 
sporthal en kleedkamer van sportcomplex HBC 
2012.072 
ontvangen 8 maart 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22 maart 
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). 

Verdagen beslistermijn omgevings-
vergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken:

Cloosterweg 21 het verhogen van het zijgeveldakvlak 
2012.051
ontvangen 17 februari 2012
Vrijheidsdreef, nabij Van Merlenlaan 9 het kappen van 
een aesculus hippocastanum 2012.067
ontvangen 22 februari 2012

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de beslistermijn 14 weken vanaf 
ontvangst van de aanvraag. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
          
Cruquiusweg t.h.v. 45, speelbos Meermond  het 
inrichten van het speelbos Meermond met              
speeltoestellen 2012.058 

Het verzoek ligt vanaf  22 maart 2012 gedurende 
4 weken 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 

aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 16 maart 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
Zandvoortselaan 69 / 69A het herinrichten van het 
pand 2012.057
Frederik van Eedenplein 7 het uitbreiden van de 1e 
verdieping van een woonhuis 2012.011
Frederik van Eedenplein 5 het uitbreiden van de 1e 
verdieping van een woonhuis 2012.009

Omgevingsvergunning voor kappen
Ir. Lelylaan 8-10 het kappen van 8 bomen 2012.061
Adriaan Pauwlaan 8A het kappen van een hagebeuk 
2012.045

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
Franz Schubertlaan 72 het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.015

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 22 
maart  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. Zie :’Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Evenement ‘Heemstede Live’

Op 13 maart 2012 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan De 
Eerste Aanleg voor het houden van een evenement 
genaamd ‘Heemstede Live’ op het Wilhelminaplein op 
vrijdag 31 augustus 2012 van 15.00 tot 01.00 uur en op 
zaterdag 1 september 2012 van 15.00 tot 01.00 uur.
 

Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 
toestemming gegeven voor een wegafsluiting van het 
Wilhelminaplein vanaf vrijdag 31 augustus tot en met 
zaterdag 1 september 2012. 

De Camplaan, Cloosterweg, Voorweg en Achterweg 
blijven vrij toegankelijk.

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

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een effi  ciënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden 
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 
hoofdingang) is geopend op werkdagen 
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats



Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw 
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
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 langs komen. 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.

Verwijdering fietswrakken in Heemstede

Nieuwe Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens

Uitschrijving GBA

Op woensdag 4 april 2012 gaat de gemeente 
fi etswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in 
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare 
plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee 
fi etsen aan fi etsklemmen of ander gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. 
Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegen-
verkeerswet. Op grond van artikel 5:5 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is 

het verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 4 april 2012 alle 
fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 
weken worden opgeslagen bij De Meerlanden aan 
de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden 
kunnen hun fi etswrak terugkrijgen tegen betaling van 
de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en 
opslag.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
06 117 904 54.

Bij besluit van 13 maart 2012 heeft het college 
van B&W de Beheerregeling gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 
vastgesteld.
De Beheerregeling treedt met ingang van 14 maart 
2012 met terugwerkende kracht in werking. 

De Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens Heemstede 2009 is per dezelfde 
datum ingetrokken. 
De Beheerregeling ligt gedurende 12 weken (tot en 
met 13 juni 2012) ter inzage op het gemeentehuis. 
De verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal 

te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’ of op www.heemstede.nl via Politiek en 
organisatie naar ‘Lokale regelgeving’.

Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (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 
het voornemen om de volgende persoon per
14 maart 2012 met onbekende bestemming uit te 
schrijven:

-  A.Q. Bakhari, geboren 18-10-1988, 
Zandvoortselaan 46

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).

Loket Heemstede is er voor u!



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.

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, 

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

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

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

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 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.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Heemstede heeft één 
centraal meldpunt voor 
het melden van gevaar en 
schade op straat en van 
bijvoorbeeld vandalisme en 

geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van 

gevaar en schade in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld 

over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, 

rioolbeheer, kapot straatmeubilair (banken en speel-

toestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week 

afgehandeld.

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

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

Meldpunt overlast

Collecteweek Simavi
Regio – Ontwikkelingsorganisatie Simavi houdt deze week haar 
landelijke collecte. Ruim 16.000 duizend vrijwilligers gaan langs 
de deuren.
Simavi zet zich in voor veilig drinkwater, goede hygiëne en vei-
lige zwangerschappen in de armste gebieden van de wereld. 
Centraal in het werk van Sima-
vi staan moeders. Zij spelen 
een sleutelrol binnen het gezin 
en binnen de gemeenschap. 
Samen met moeders werken 
aan gezondheid.
Naast de collecte, organiseert 
Simavi de komende weken 
nog meer activiteiten. In febru-
ari heeft Dieuwertje Blok het 
project in Kenia bezocht. In de 
landelijke media doet zij daar-
over verslag. Ruim 12.000 dui-
zend leerlingen doen 21 maart mee aan de jaarlijkse actie Wan-
delen voor Water. De kinderen lopen zes uur met 6 liter water 
en zamelen daarmee geld in voor waterprojecten van Simavi. De 
leerlingen leren tijdens dit evenement over het belang van veilig 
drinkwater en hygiëne.

U kunt uw financiële bijdrage ook over maken op giro 300100 
ten name van Simavi in Haarlem Alvast vriendelijk dank.

Informatieavond goede voeding en kanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis 
organiseert op dinsdag 27 maart 
een informatieavond over Goede 
voeding en kanker. De bijeen-
komst is in het Adamas Inloop-
huis te Nieuw Vennep. Het wordt 
een avond waar u informatie 
krijgt over wat goede voeding is. 
Ook wordt uw kennis getest over 

de feiten en fabels van voeding. 
En de kok van het Spaarne Zie-
kenhuis laat u zien hoe u goede 
voeding eenvoudig klaarmaakt. 
Er is gelegenheid voor het stellen 
van vragen en het uitwisselen 
van ervaringen. De bijeenkomst 
is bedoeld voor (ex)patiënten, 
hun naasten. Toegang  is gra-

tis. Kijk voor uitgebreide infor-
matie en aanmelden (verplicht) 
op www.spaarneziekenhuis.nl 
of www.adamas-inloophuis.nl of 
bel met 0252-680233. Adamas 
Inloophuis, Eugenie Prévinaire-
weg 61, Nieuw Vennep. Tijd: 27 
maart 19.30 tot 21.45 uur (ont-
vangst vanaf 19.00 uur).

Controle bloed-
glucosemeters
Regio - Op 28 maart organiseert 
het Kennemer Gasthuis een dag 
waarop diabetespatiënten hun 
bloedglucosemeter kunnen la-
ten controleren en ook de ma-
nier waarop zij hun bloedmon-
sters afnemen. Daarmee kun-
nen verkeerde uitslagen worden 
voorkomen.
Veel diabetespatiënten gebrui-
ken insuline en controleren zelf 
met een bloedglucosemeter hun 
bloedglucosespiegel. Als de me-

ter afwijkt, krijgen arts en patiënt 
verkeerde uitslagen en wordt het 
medicijnbeleid op verkeerde uit-
slagen gebaseerd. Dit kan leiden 
tot een te hoge of te lage bloed-
glucosespiegel. Het is dan ook 
van belang de bloedglucosemeter 
regelmatig te laten controleren. 
Het Kennemer Gasthuis biedt, 
samen met thuiszorgorganisa-
tie Zorgbalans, laboratorium Me-
dial en de apotheken de moge-
lijkheid om de bloedglucoseme-
ter te laten controleren. Er zijn di-
abetesverpleegkundigen van het 
Kennemer Gasthuis en van Zorg-
balans en medewerkers van Me-

dial, en de apotheken aanwe-
zig. Men meet ter plaatse de ei-
gen bloedglucosespiegel met de 
meegebrachte bloedglucoseme-
ter. Vervolgens neemt Medial uit 
hetzelfde bloedmonster bloed af 
en worden deze twee uitslagen 
vergeleken.
Woensdag 28 maart, locatie 
zuid - Gasthuiszaal van 14.00 tot 
18.30 uur; dinsdag 17 april, loca-
tie noord - derde etage van 10.00 
tot 15.00 uur; woensdag 10 ok-
tober, locatie noord van 14.00 - 
18.30 uur; donderdag 22 novem-
ber, locatie Zuid 10.00 - 15.00 
uur.




