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Klussen voor de peuters van ‘t Meerlnest
heemstede – Tijdens de lande-
lijke vrijwilligers dag van NLdoet 
die op 22 maart plaatsvond, is er 
hard geklust bij Peuterspeelzaal 
’t Meerlnest aan de Voorweg. 
Op de locatie aan de Voorweg 
hebben 8 vrijwilligers zich inge-
zet voor de 50 peuters die weke-
lijks gebruikmaken van de peu-
terspeelzaal.
De speelbus is weer mooi in 
geel, witte kleuren geschilderd. 
Op het speelpleintje is er hard 

gewerkt. Het houten speelhuis-
je is geschilderd in verschillen-
de kleuren beits en ziet er weer 
gezellig uit. Helaas kon de be-
tonnen afscheidingsmuur niet 
geschilderd worden. De regen 
die op vrijdag gevallen is had 
de muur te nat gemaakt. Geluk-
kig was er verder nog genoeg te 
doen, want ook de voortuin heeft 
weer een opknapbeurt gekre-
gen. Oude planten zijn verwij-
derd en alles is weer lenteklaar 

gemaakt. Voor de peuters is er 
een speciaal hoekje gemaakt 
waar ze op een houtenbankje 
kunnen zitten en spelen. 

Peuterspeelzaal ’t Meerlnest is 
een stichting. Ze waren dan ook 
heel blij met de subsidie van 430 
euro die beschikbaar is gesteld 
door het Oranje Fonds. Hiermee 
zijn alle materialen aangekocht. 
Dankzij het promotiepakket van 
NLdoet kregen alle vrijwilligers 

een oorkonde en een T-shirt. Het 
was een gezellige dag waarop 
mooie resultaten behaald zijn.      

Archeologische vondst in Heemstede
heemstede - tijdens de weg-
werkzaamheden op de he-
renweg i s ter hoogte van de 
kruising met de Kerklaan en 
de eijkma nlaan een unie ke 
archeologisc he vondst ge-
daan. 

Tijdens het uitgraven van het 
kruisingsvlak stuitte de aannemer 
op een harde onderlaag. Toen de-
ze onderlaag werd opengegraven 
bleken daar de fundamenten van 
een gebouw te liggen.
Archeologen zijn ter plaatse ge-
weest en hebben de vondst on-
derzocht. Bij de vondst leek dit 

zeer waarschijnlijk het funda-
ment van een gebouw, dat van 
oorsprong bij de kerkelijke gron-
den van de St. Bavokerk behoort. 
Voordat de Bavokerk werd ge-
bouwd, heeft op deze plaats na-
melijk een kleinere kerk met 
pastorie gestaan.
De Archeologische Dienst heeft 
inmiddels de vondst nader on-
derzocht. De waarschijnlijkheid 
is uitgekomen: het betreft het 
fundament van de oude kerk.
Aangezien het hier een histori-
sche vondst betreft, zijn de weg-
werkzaamheden stilgelegd. In 
verband met het komende bloe-

mencorso wordt de weg voorlo-
pig dichtgemaakt. Na het corso 
zal de weg weer opengemaakt 
worden en gaan de archeologen 
aan het werk. Voor de geïnteres-
seerden is aanstaande vrijdag de 
mogelijkheid om informatie over 
de vondst te verkrijgen. Archeo-
logen zullen ter plaatse zijn en 
zullen uw vragen beantwoorden.
Door deze vondst zal het aan-
leggen van de nieuwe roton-
de zeker tot het einde van het 
jaar kunnen uitlopen. De Provin-
cie is in overleg met de gemeen-
te Heemstede om het verkeers- 
ciculatieplan aan te passen.



vissersbootje de ‘Buster M’ met 
een nieuwe buitenboordmotor 
was verdwenen en daarvoor in 
de plaats lag een aftands roei-
bootje. Een vervelende ruil!
Eigenaar Bert: “Dat was dus 
even behoorlijk balen. Tja, had ik 
juist mijn sloepje verkocht omdat 
die zo diefstalgevoelig was en 
dan gebeurt dit. Ondanks zware 
hangsloten en een speciaal slot 
voor de buitenboordmotor.”
Volgens de politie, die snel 
ter plaatse was, is dit de eer-
ste bootdiefstal dit seizoen! 
Erg brutaal uitgevoerd. De 
waterpolitie die de ‘inruil’ 
kwam ophalen bevestigde dat. 
Eigenaar Bert heeft een beloning 
van 200 euro uitgeloofd voor 
diegene die zorgt dat boot en 
motor weer op de oude plek te-
rugkomen.
“Ja ik was erg aan het bootje ge-
hecht. Je kon er zo instappen en 
wegwezen. Dat andere mensen 
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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
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Feestelijke ingebruikname 
gereviseerde orgel in Trefpunt
Bennebroek - Toen de Gerefor-
meerde kerk in Bennebroek, nu 
‘het Trefpunt’, in 1981 door brand 
werd verwoest, ging daarmee ook 
het orgel verloren. De toenmalige 
organisten zullen dit laatste niet 
als een al te groot verlies heb-
ben ervaren, want van dit elektro-
nische instrument kon je als or-
ganist onmogelijk vrolijk worden.
De nieuwgebouwde kerk werd 
eind 1983 in gebruik genomen 
en gelukkig bleken er genoeg 
middelen voor een pijporgel. 
Er werd een orgelcommissie in 
het leven geroepen. Op diverse 

plaatsen in het land werden or-
gels beluisterd en bespeeld. De 
keus viel uiteindelijk op orgel-
bouwer W.N. de Jongh uit Lisse. 
Hij bouwde een bijzonder mooi, 
mild klinkend, orgel met twee 
klavieren en vrij pedaal.
Op donderdag 12 april 1984, ’s 
avonds om acht uur, werd het or-
gel officieel in gebruik genomen.
Na 26 jaar intensieve bespeling, 
was het orgel toe aan een gro-
te onderhoudsbeurt, die is uitge-
voerd door de orgelbouwer, de 
heer De Jongh. 
Om de afsluiting van de werk-

zaamheden een enigszins fees-
telijk tintje te geven, zal op zon-
dag 3 april een viering gehouden 
worden waarin het orgel cen-
traal staat. Aan deze ‘orgelvie-
ring’ werken de organisten Ad-
dy Alberts en Gerard Valkema 
mee. De liederen tijdens de vie-
ring zullen worden voorafge-
gaan door wat langere voorspe-
len van verschillende componis-
ten waaronder Bach, Max Reger, 
Jan Zwart en Piet van Egmond. 
Indien u wilt meegenieten van 
deze muzikale dienst dan bent 
u van harte welkom. Vanaf 9.45 

uur worden werken uit de orgel-
literatuur gespeeld. De viering 
begint om 10.00 uur. Adres is: 
Akonietenpliein 1, Bennebroek. 
Zie ook: pkntrefpunt.nl

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 10 t/m 17 maart 2011)

Huwelijken:
Geen huwelijken deze peri-
ode.

Geboorten:
Rebecca B. Jansen, doch-
ter van B.T. Jansen en G. van 
Haren

Zonnende 
schildpad

Heemstede - Niet alleen men-
sen zijn blij dat het lente is, ook 
deze schildpad ligt te genieten! 
Deze roodwangschildpad is dol 
op zonnebaden! Hij ligt te zon-
nen in de Leidsevaart ter hoog-
te van landgoed Berkenrode. 
De roodwangschildpad komt 
oorspronkelijk uit het Zuiden 
van de Verenigde Staten en uit 
Mexico. Waarschijnlijk is hij hier 
eerst als huisdier gehouden, 
maar werd hij te groot. Zijn bek 
is gevaarlijk, vanwege de krach-
tige kaken en de vlijmscher-
pe rand. In de Nederlandse na-
tuur kan deze schildpad goed 
overleven, maar komt niet tot 
voortplanting. Naast veel lente-
groene blaadjes eet de schild-
pad vissen uit de Leidsevaart, 
wormen en slakken. Deze fo-
to is gemaakt op 24 maart door 
Lisa Goossens, 12 jaar, vanuit 
de roeiboot.

Vervelende ruil!
Heemstede - Even werd het stil 
toen een bewoner uit de Heem-
steedse Alberdingk Thijmlaan 
op de mooie donderdagmorgen 
van 24 maart j.l. een kopje koffie 
wilde gaan drinken bij de sloot.
Zijn vorig jaar gekocht Noors 

daar ook zo over dachten heb ik 
me nooit gerealiseerd. Het enige  
positieve is dat de politie op bui-
tengewoon vriendelijke wijze mij 
zo snel heeft geholpen. Zij be-
grepen mijn ergernis.”
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
TELEFOONCIRKEL
De telefooncirkel biedt veiligheid en gevoel van 
geborgenheid door een dagelijks kort telefoon-
gesprek.Voor meer informatie of deelname (ook 
als vrijwilliger), bel onze ouderenadviseurs.

CURSUSSEN
• Voorjaarskaarten maken, donderdag 7 april, 
9.30 - 12.00 uur, locatie Zuid
• Nordic Walking, vanaf  zaterdag 2 april aan-
vang , 10.00 uur, 6 lessen, Amsterdamse Water-
leidingduinen ingang ‘t Panneland

THEMABIJEENKOMSTEN
• Slachtofferhulp.. Hoe werkt Slachtofferhulp 
en wanneer kan het iets voor u betekenen? 
  Locatie Zuid: dinsdag 12 april, 10.30 uur

WARME MAALTIJDEN
• Bennebroek, iedere maandag, woensdag en 
vrijdag om 12.30 uur Open Eettafel in ’t Tref-
punt, Akonietenplein
• Vogelenzang: donderdag 7 april, 12.30 uur, 
Open eettafel bestaat 12,5 jaar! Feestelijke bij-
eenkomst in Ontmoetingsruimte

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR
• Buurtbus
- Voor groepjes van minstens twee personen 
van en naar een zelfde bestemming.
- Voor minderjarigen onder begeleiding van een 
volwassene. 
- Voor 55plussers.

- Voor mensen met een mobiele beperking 
(zonder rolstoel).
Wij halen u thuis op en brengen u naar een 
adres in de gehele gemeente en naaste om-
geving.
• Vervoer op maat 
Voor wie geen gebruik kan maken van openbaar 
vervoer of buurtbus. Onze vrijwilligers bren-
gen u met hun eigen auto naar uw afspraak 
(zoals arts) en kunnen u ook begeleiden. 

DAGTOCHTEN 
Naar de Keukenhof met de Welzijn Bloemen-
daal-bus met max. 6 personen
Woensdag 13 en 20 april, vertrek 10.00 uur, 
vanaf locatie Noord

BEWEGEN, GOED VOOR U! 
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 4 april, om 10.00 uur vanaf ‘t Pan-
neland
• Recreatief fi etsen
Locatie Zuid: dinsdag 12 april, om 10.00 uur: 
Bollenroute  
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 30 maart en woensdag 
27 april , om 10.00 uur
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag en eerste dinsdag van de 
maand, om 10.00 uur vanaf ’t Panneland
• Meer Bewegen voor Ouderen, iedere maan-
dagmorgen in Medisch Centrum van GGZ in 
Bennebroek.

Informatie en aanmelden voor onze activitei-
ten bij Welzijn Bloemendaal

JONGERENWERK BLOEMENDAAL 
 
Elke dinsdag van 19.30 – 21.00 uur Teen 
BuZZ in de jongerenbus in Bennebroek
Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Trefpunt
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis en-
tree

Elke vrijdag van 20.00 – 22.00 uur Teen 
BuZZ in de jongerenbus in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis en-
tree
Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Trefpunt

WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Klachtencommissie Welzijn 
organisaties een feit
Heemstede - Er zijn nog geen 
klachten binnengekomen over  
welzijnsorganisaties, aldus Mr. 
J.P.J.M. Blomjous bij zijn instal-
latie van de klachtencommis-
sie van aangesloten welzijnsor-

ganisaties, maar het is wette-
lijk verplicht. Vorige week dins-
dagmiddag was Sjaak Struijf, di-
recteur Casca, gastheer bij Wel-
zijn Ouderen in Heemstede om
Mevrouw Mr. D.J. de Nerée tot 

Babberich en de heren A. Wou-
tersen en Blomjous te installe-
ren. Mevrouw Rita Kruik, direc-
teur Welzijn Bloemendaal sprak 
van een stukje samenwerking, 
van elkaar leren dat altijd een 

Voorzitters Welzijn tekenen reglement.

meerwaarde levert, meer facili-
teiten en een grotere uitwissel-
baarheid van mensen. Je kan 
ook systemen op elkaar afstem-
men. Er zijn in de toekomst nog 
veel meer mogelijkheden tot sa-
menwerking. 
De welzijnsorganisaties had-
den  al een vorm klachtenadres, 
de klant moest immers verhaal 
kunnen halen, maar dat was
volgens Blomjous dus tot heden 
niet voorgekomen. Nu dus wet-
telijk geregeld en de klachten-
reglement is nu  getekend. Jan 
Veenstra, voorzitter Bloemen-
daal, Albert Rechterschot van 
Pluspunt Zandvoort , Frans Harm 
van Welzijn Ouderen Heemste-
de en Sjaak Struijf van Casca
tekenden het klachtenregle-
ment. 

Wethouder Jur Botter van Heem-
stede sprak na de ondertekening 
over het serieus nemen van alle 
klachten. Je moet ze niet zien als 
lastig, maar je kan er lering uit 
trekken. Wethouder Ton Brug-
geman van Bloemendaal vroeg 
zich af hoe het toch komt dat
we zo op elkaar lijken, want dat 
herken je in het welzijnsbeleid. 
Gert Toonen, wethouder Zand-
voort, had het weleens anders 
meegemaakt maar sinds de laat-
ste zes jaar gaat het voortreffe-
lijk.
De problematiek is overal het-
zelfde en klachten zijn bij hem 
kansen, daar kan je  lessen uit 
trekken. 
Ton van den Brink

Doortastend 
optreden

Heemstede - Op de avond 
van zaterdag 19 maart is 
er een brandje geweest 
op het dak van het sport-
complex Groenendaal 
aan de Sportparklaan. De 
brandweer was snel ter 
plaatse en kon het vuurtje 
direct blussen, zodat de 
schade beperkt bleef.

Een oplettende voorbijgan-
ger zag het vuur op het dak 
en waarschuwde de brand-
weer. Hij ging het gebouw 
binnen en er bleken nog per-
sonen in de sporthal aan het 
sporten te zijn. Snel dirigeer-
de hij de sporters naar bui-
ten. De brand is vermoede-
lijk aangestoken door twee 
mannen die iets dat brand-
de op het dak hebben ge-
gooid. Of het baldadigheid 
is geweest is niet bekend.
De schade bedraagt onge-
veer 2000 euro en is intussen 
weer hersteld. De gemeente 
zal de oplettende voorbij-
ganger bedanken voor zijn 
doortastende optreden.
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Activiteiten Welzijn Bloemendaal Zuid
Bennebroek – De workshop Voorjaarskaarten 
maken staat bij Welzijn Bloemendaal Zuid donder-
dag 7 april op het programma. Aanvang om 9.30 
uur, tot 12.00 uur. Kosten 7,25 euro incl. koffie en 
materiaal. Aanmelden: 023-584 5300.

Kalender
Dinsdag 12 april korte fietstocht ca 30 km. Bollen-
route. Er wordt gestart om 10.00 uur van het voor-
malig gemeentehuis te Bennebroek. Woensdag 13 

en 20 april dagtochtje naar de Keukenhof in een 
kleine groep. Kosten 26,- euro incl. entree en kof-
fie. Vertrek rond 10.00 uur. 

Thema-ochtend 12 april:  Slachtofferhulp. U krijgt 
informatie over hoe slachtofferhulp werkt en wat 
medewerkers voor u kunnen beteken. Aanvang 
10.30 uur in voormalig gemeentehuis Bennebroek.    
Kosten 3,- euro incl kopje koffie of thee.
Info/aanmelden activiteiten: 023-548 5300.

Pontje Cruquius vaart weer vanaf 1 april
Regio - De stroomboot, het fiets-
voetveer van Cruquius (Haar-
lemmermeer) naar Haarlem-
Schalkwijk, vaart weer vanaf vrij-
dag 1 april. Zaterdag was het 
pontje even afgemeerd bij het 
Theehuis Cruquius vanwege een 
bijzondere gelegenheid. De oud 
voorzitter Martien van Trigt werd 
in een bijeenkomst van bestuur 
en schippers op het pontje her-
dacht met de onthulling van een 
plaquette met de tekst: Zij die wij 
liefhebben en verloren, zijn niet 
meer waar zij waren. Maar altijd 
waar wij zijn. De weduwe van de 
heer Van Trigt onthulde samen 
met voorzitter Paul Hagendoorn 
het schild, dat geplaatst werd 
links van de opstap. Het was 
vooral ook een ochtend voor de 
veertig schippers om elkaar weer 
na de winterstop te ontmoe-
ten en bij te praten. Zij zijn erva-
ren in het omgaan met de pont 
en hebben inmiddels de juiste 
ringvaartbenen. Twee dames die 
komend seizoen opgeleid wil-

len worden tot schipper, krijgen 
een stage van enkele weken. De 
schippers varen altijd met twee 
op de pont in twee ploegen per 
dag van 10-14 uur en de middag-
ploeg van 14-18 uur. Passagiers 
hoeven geen  tickets te kopen, 
vooraf in te checken, aan komen 
lopen of fietsen, ligt de pont klaar 
dan gelijk instappen en de gra-
tis overtocht van 5 tot 6 minu-
ten begint. Gratis en meestal met 
een enthousiast verhaal van een 
schipper onderweg. 
U mag ze alles vragen over de 
pont en de omgeving,  ze kijken 
niet op een minuutje. Het pontje 
zit in een landelijke fietsroute en 
kleurt soms groen, geel of blauw 
als een rennersgroepje wil over-
steken. Wil je van Haarlem op de 
fiets naar Moskou, dan vaar je 
driehonderd meter met de pont 
bij Cruquius. Heel stil want de 
motoren zijn elektrisch en wor-
den gevoed door accu’s. Deze 
accu’s worden opgeladen door 
12 m2 zonnepanelen, maar soms 

hebben ze wat hulp nodig van de 
wal-stroom. 
Tijdens het seizoen 2004 is ge-
bleken dat, ondanks dat er een 
beweegbare brug in de nabij-
heid van de pont is aangelegd, 
de animo om van de pont ge-
bruik te maken niet is afgeno-
men. Voorzitter Hagendoorn ver-
wacht dat hij het komend sei-
zoen weer 19.000 passagiers kan 
overzetten. De overtocht met 
de pont wordt door veel men-
sen gezien als een welkom ver-
zetje. Maak eens een overtocht 
mee vanaf Theehuis Cruqui-
us naar het stiltegebied van de 
Molenplas. U vaart gratis met 
een vriendelijke ontvangst naar 
de overkant, sommige schippers 
zijn gek op een fooitje. De schip-
per is vrijwilliger, de boot vraagt 
echter wel onderhoud. Wel voor1 
oktober terug komen uit Mos-
kou, want dan gaat de pont weer 
in de winterstalling in de jacht-
haven. 
Ton van den Brink

Gouden Bondsvlag voor 
50-jarige tennisvereniging
Bennebroek - Tennisver-
eniging Bennebroek bestaat 
dit jaar 50-jaar.  Op de exac-
te oprichtingsdag van de ver-
eniging  donderdag 7 april, 
wordt dit feit gevierd met een 
receptie voor leden en oud-
leden. Bij deze gelegenheid 
wordt het vernieuwde tennis-
park officieel ‘heropend’ door 

de Bloemendaalse wethouder 
Tames Kokke. De regioverte-
genwoordiger van de tennis-
bond zal hierbij een speciale 
‘Gouden Bondsvlag’ overhan-
digen. Voor de jeugd wordt er 
iets leuks georganiseerd.
Voor meer informatie over alle 
activiteiten kijk op www.tvben-
nebroek.nl.

Bel Air en Adriaan Pauw 
in de Schone Lengte Drive
Regio - Voor de zeventiende keer werd op zaterdag 26 maart de 
Schone Lente Bridge Drive gehouden tussen Bel Air (Hillegom) en 
Adriaan Pauw (Bennebroek). Diverse bridgers zijn lid van beide ver-
enigingen zodat zeventien jaar geleden werd besloten om een drive 
te organiseren. Deze keer was de bridgelocatie van Bel Air (Zomer-
zorg) het strijdtoneel. De stand was voor de aanvang van de wed-
strijd 10-6 in het voordeel van Bel Air. 
Van elke vereniging hadden achttien paren zich ingeschreven, die  
werden naar sterkte ingedeeld en wel zodanig dat een paar van Bel 
Air tegen een paar van Adriaan Pauw speelt.  Halverwege de mid-
dag stond Bel Air met 2 % verschil voor en de eerste drie paren wa-
ren van Bel Air. De wedstrijd is echter pas gespeeld als de laatste 
kaart op tafel ligt en dat bleek ook nu weer het geval te zijn. 
De individuele wedstrijd werd gewonnen door Elly en Gerard Olijer-
hoek (Adriaan Paauw) met een score van 60,92%. De tweede plaats 
was voor Riek en Gerard Hageman (Bel  Air)met 59,11%. Tine Post-
huma en Irma v. Roosmalen (Bel Air) kwamen met een score van 
58,50% op de derde plaats. Toen alle procenten waren opgeteld en 
gedeeld bleek dat de thuisploeg Bel Air verslagen was in eigen huis. 
Een gemiddeld van 49,73% tegen 50,27% voor Adriaan Pauw.
Voorzitter Kees Gilijamse (Bel Air) reikte de beker uit aan Karel 
Zwetsloot, voorzitter Adriaan Pauw die deze trots in ontvangst nam. 
De stond is nu 10-7 in  het voordeel van Bel Air. Hij nodigde de le-
den van Bel Air tevens uit om volgend jaar in het Jagershuis de-
ze drive weer te gaan spelen. Het bleef nog lang onrustig in Zo-
merzorg.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Karel Zwetsloot (Adriaan Pauw) neemt de beker over van Kees 
Gilijamse (Bel Air).

Doe mee en steun KWF Kankerbestrijding!
Ride for the Roses ook door Heemstede
Heemstede  - Onlangs zijn 
de routes bekend geworden 
van de 14e editie van de Ride 
for the Roses, het fietsevene-
ment voor jong en oud dat dit 
jaar op 4 september start en 
finisht in Aalsmeer. De cycle-
tour van 100 kilometer komt 
langs de mooiste plekken van 
de regio. 

De Ride for the Roses is een 
fietsevenement dat jaarlijks 
wordt gehouden om de strijd 
tegen kanker te ondersteunen. 
Jong en oud, getraind of onge-
traind, iedereen kan deelnemen 
aan de Ride for the Roses.
Deelnemers aan dit fietseve- 
nement kunnen kiezen uit toer-
tochten van 28 en 50 kilometer 

of de cycletour van 100 kilome-
ter. 

De cycletour van 100 kilome-
ter wordt gereden over brede 
en provinciale wegen en gaat dit 
jaar onder andere door Hoofd-
dorp, Vijfhuizen, Heemstede, Hil-
legom, Nieuw-Vennep, Leimui-
den, Langeraar, Amstelveen en 
Uithoorn.
Deze lange rit wordt als 1 ge-
sloten peloton van 6000 fietsers 
gereden en begeleid door 150 
motorrijders. Aan de tourrit, die 
vooral geschikt is voor getrain-
de fietsers, doen elk jaar vele be-
kende sporters mee. 

Inschrijving voor alle routes is 
nog mogelijk. Voor alle routes 

geldt: schrijf u zo snel mogelijk 
in, want vol is vol.
Voor meer informatie over de 
routes, sponsormogelijkheden 
en inschrijving:
www.ridefortheroses.nl 
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Lezing: Hoe maak je een 
mooie plantenborder?
Voor iedereen die een avondje wil genieten van mooie plan-
tenfoto’s met leuke plantencombinaties, is dit een inspirerende 
lezing. Door tuinbladen en TV programma’s worden we over-
voerd met beelden van de perfecte tuin, soms wel aangelegd 
in een dag! De werkelijkheid is helaas iets weerbarstiger. Veel 
mensen maken zich zorgen over hun tuin. Bij deze lezing van 
Mariette Klay van de Groene Kikker Tuinontwerp wordt ieder-
een enthousiast over tuinieren. Geen zorgen, maar genieten. 
Slow tuinieren: het gaat om lekker bezig zijn, een beetje bou-
wen, spitten, wat planten, en misschien ook nog lekker oogs-
ten. Lekker met de natuur meewerken, onthaast tuinieren zon-
der dat het teveel kost. Misschien kent u Mariette Klay al van 
haar maandelijkse ‘tuintip-radiopraatje’ op 
Radio de Branding? Voor meer informatie, kijk op de website: 
www.groenekikker.nl. 
De nieuwe trend is slow tuinieren! De lezing de Gelukkige Tui-
nier: slow tuinieren is op woensdag 6 april om 20.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 7,50 eu-
ro. Reserveren kan maar is niet noodzakelijk, tel. 023-548 38 
28-1 (op werkdagen van 9-12 uur). U kunt ook op de avond 
zelf binnenlopen.

Maya cultuur
In de wereld van de Maya’s waren de goden de bron van al-
le leven. Elk element van de kosmos was aan hen gekoppeld. 
Hierdoor was de mens volledig afhankelijk van de goden. 
Priesterastronomen konden natuurverschijnselen voorspellen 
en ontleenden daaraan hun macht. Welke voorstelling hadden 
de Maya’s van de wereld en wat heeft hen bewogen mensen-
offers te brengen? Waarom eindigde de oude Mayacultuur? 
Waarom verloor het volk zijn vertrouwen in de goden en ver-
liet het de steden?
De afstammelingen van de 
Maya’s leiden nu een pover 
bestaan. Leeft de oude Maya-
cultuur nog voort bij haar af-
stammelingen? Om een ant-
woord te krijgen op deze vra-
gen worden Mexico, Guate-
mala en Honduras bezocht. 
De tocht voert langs mys-
terieuze ruïnes van pirami-
des gelegen in het donke-
re oerwoud, afgelegen india-
nendorpen en Spaans koloniale stadjes. Ook het leven van de 
Maya’s van nu krijgt aandacht in deze lezing van Evert en Ciska 
Abspoel. Kijk ook eens op: www.dialezingen-abspoel.nl.
De lezing Maya Cultuur  is op donderdag 7 april om 20.00 uur 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 7,50 
euro. Reserveren kan maar is niet noodzakelijk, 
tel. 023-548 38 28-1 (op werkdagen van 9-12 uur). U kunt ook 
op de avond zelf binnenlopen.

Mayas.

Uitverkocht zaal in Oude Slot
Simon Vestdijk herdacht 
door Flip Hammann
Heemstede – Hoe haal je Simon 
Vestdijk naar boven? Flip Ham-
mann, docent Nederlands aan 
het Mendelcollege,  gaf woens-
dagavond, precies op zijn veer-
tigste sterfdag, 23 maart 2011, 
in het Oude Slot een enthousi-
ast en inspirerend verhaal over 
de schrijver. Ruim tachtig bezoe-
kers kwamen op Vestdijk af. Stil-
le bewonderaars die in hun mid-
delbare schooltijd kennis had-
den gemaakt met zijn werken? 
Je hoorde in de pauze wel op-
merkingen in die richting. Bur-
gemeester Marianne Heeremans 
en vooral ook echtgenoot Ni-
co van der Linden waren dank-
bare toehoorders. Van de 52 ro-
mans die Vestdijk schreef, had 
Hammann er twee uitgezocht die 
hij als zijn belangrijkste werken 
zag. “Terug tot Ina Damman” is 
de geschiedenis van een jeugd-

liefde, een psychologische ro-
man; je beleeft wat Anton Wach-
ter meemaakt door zijn ogen en 
je ziet wat dat met hem doet. De 
titel betekent niet dat Anton te-
rug is bij Ina, maar het is een te-
ruggaan naar de herinnering in 
hemzelf. Hij voelt dat hij trouw 
zal blijven aan iets wat hij heeft 
verloren en nooit heeft beze-
ten. Ina was Anton’s jeugdliefde 
en daar lees je over hoe het ge-
beurd is. In drie jaren HBS-tijd. 

De kellner en de levenden 
Het tweede boek, “De kellner 
en de Levenden” is het favorie-
te boek van Hammann. In twaalf 
hoofdstukken wordt chronolo-
gisch het verhaal verteld van 
twaalf flatbewoners, die op een 
avond worden opgepakt door 
mannen die zich voor agenten 
uitgeven. De agenten brengen 

Flip Hammann.

de twaalf naar een bioscoopge-
bouw, van waaruit een onwerke-
lijke tocht begint door verschil-
lende ruimtes die zich in dit ge-
bouw lijken te bevinden. Zo ko-
men de flatbewoners terecht 
op een spoorwegemplacement, 
waar ze opgejaagd worden door 
monsters. Surrealistisch. Vervol-
gens belanden ze in de troonzaal 
van de duivel, die echter minder 
machtig blijkt te zijn dan hij zich 
voordoet. Ze weten te ontsnap-
pen en keren terug op de plaats 
waar ze worden opgepakt. Daar 
worden ze toegesproken door 
een kellner die hen tijdens hun 
tocht heeft bijgestaan. De twaalf 
romantypen zijn geënt op de te-
kens dierenriem om hun “ka-
rakters” gemakkelijker te plaat-
sen, je zou het een trucje van de 
schrijver kunnen noemen. Je zou 
de kellner ook als de Christusfi-
guur kunnen zien met de twaalf 
apostelen. 

Hans Dagelet
Hans Dagelet las flinke passa-
ges uit beide boeken voor op 
zijn onnavolgbare wijze. Sinds 
1973 is hij te zien in speelfilms 
en op televisie. Zo speelde hij 
De Lift en All Stars en in tv-se-
ries als Westzijde Posse, Russen 
en Levenslied. In het Oude Slot 
was het even de ogen dicht doen 
en je zat midden in een span-
nend hoorspel.  De spanning die 
hij wist op te roepen. Al decla-
merend kwamen heftige scenes 
nog veel sterker naar boven om 
nooit meer te vergeten. Voor een 
literaire avond in het Oude Slot 
was een uitverkochte zaal, er 
moesten stoelen bijgezet wor-
den, een bevestiging dat Simon 
Vestdijk, gezien het aantal jeug-
digen onder de toehoorders, nog 
steeds zijn bewonderaars heeft. 
Ton van den Brink

Vijverspecialist is er voor u
Watertestdag in

tuincentrum De Oosteinde
Bennebroek - Over vijvers is veel te vertellen. Daarom organi-
seert tuincentrum de Oosteinde een watertestdag. Zaterdag 2 
april van 10.00 tot 16.00 uur kunt u gratis uw vijverwater laten 
analyseren bij tuincentrum de Oosteinde.
Het enige dat u hoeft te doen is een monster van uw vijver- 
water mee te nemen, zodat de vijverspecialist de waterwaarden 
kan testen. Op basis van de uitslag wordt een complete vijver-
diagnose gemaakt en wordt u geadviseerd over het verbeteren 
van uw vijver. Zo kan bijvoorbeeld een advies op maat worden 
gegeven om de vijver algenvrij te houden of om een natuurlijk 
evenwicht te krijgen.

De vijverspecialist heeft veel praktische tips en natuurlijk kunt u 
met al uw vijvervragen bij hem terecht. Voor elk vijverprobleem 
is er wel een oplossing, zodat u optimaal van uw vijver kunt 
genieten. Ook kunt u er vijverplanten laten oppotten. Hieraan 
zijn voor u géén kosten verbonden. Dus kom langs met uw 
vijverwatermonster op zaterdag 2 april tussen 10.00 en 16.00 uur 
bij tuincentrum de Oosteinde en doe de test!

U vindt tuincentrum de Oosteinde in Hillegom (zandlaan 22) en 
in Vijfhuizen(schipholweg 1088) of kijk op www.deoosteinde.nl

In de rij 
voor de 

kraai
Heemstede – Op dinsdag 22 
maart signeerde Kader Ab-
dolah onder grote belang-
stelling zijn geschreven werk 
bij boekhandel Blokker. De 
auteur van het Boekenweek-
geschenk ‘De Kraai’ maak-
te een stop in Heemstede 
tijdens het onvermijdelij-
ke Boekenweektournee dat 
hem door het hele land voer-
de. De fans kregen een hand-
tekening van de charisma-
tische schrijver en werden 
getrakteerd op vers fruit van de 
naburige groentespecialist. 
De Boekenweek 2011 werd 
traditioneel geopend met het 
boekenbal en kreeg dit jaar 
een echte finale op zondag 
27 maart in Koninklijk Thea-
ter Carré.



Heemstede - Grafi cus en 
kunstschilder Ellen Meuwese 
baant zich een nieuwe weg door 
economisch onmogelijke tij-
den. In samenwerking met Paleis 
het Loo ontwerpt ze eigentijdse, 
herkenbare kaarten van Prinses 
Maxima en Prins Willem-Alexan-
der. Tevens zijn alle kaartcol-
lecties van de 62-jarige Heem-
steedse vanaf deze week ver-
krijgbaar in De Bijenkorf.

Paleis Het Loo
Nationaal Museum Paleis Het 
Loo organiseert van 8 mei tot en 
met 4 september een grote ten-
toonstelling over Prinses Maxi-
ma. Door de grote populariteit 
van de prinses, kreeg Meuwe-
se het verzoek om een vervolg te 
geven aan haar zeer geliefde en 
typische ontwerpen van Konin-
gin Beatrix, Koningin Juliana en 
Koningin Wilhelmina. Meuwese 
zal op korte termijn exclusieve 
ontwerpen introduceren van het 
koningspaar in spe: de Prins van 
Oranje en Prinses Maxima.

De Bijenkorf
Vanaf deze week liggen de kaar-
ten van Meuwese ook in de vier 
grootste vestigingen van de Bij-
enkorf: Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag en Eindhoven. De sa-
menwerking met het statige wa-
renhuis betekent een nieuwe 
doorbraak voor Meuwese. Haar 
kaarten van bloemen, dikke da-
mes, beesten, koninginnen en 
kippen, zijn nu in nog meer win-
kels door het land verkrijgbaar.
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Samen Eten
Dinsdag 26 april kunnen senioren Samen Eten 
bij WOH. De maaltijden in 2011 worden gekozen 
door een gast van Samen Eten. Tijdens de maal-
tijd wordt door middel van loting vastgesteld 
welke gast het menu voor de volgende maand 
mag samenstellen. Voor april heeft de winnaar 
het volgende menu samengesteld: Tomatensoep, 
wienerschnitzel, gebakken aardappelen, sper-
ziebonen, sla en vla met slagroom als toetje. De 
maaltijd wordt afgesloten met een kopje koffi e 
of thee. Vanaf 12.30 uur wordt u welkom gehe-
ten door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen van 10,00 euro zijn te koop 
bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede.

Themamiddag ‘Het ouder wordende brein’
Een mens ontwikkelt zich zijn hele leven. De 
hersenen verliezen op hoge leeftijd verbindin-
gen en wat cellen. Zo is het waar dat de hippo-
campus (een klein hersendeeltje dat belangrijk 
is voor nieuwe informatie) uitgeput raakt, maar 
daar staat tegenover dat mensen zich oudere 
dingen uit bepaalde tijdperiodes beter herin-
nert.

Er wordt gekeken naar de groeiende wijsheid 
van het ouder wordende brein plus het toene-
mende begrip voor mensen om ons heen. 
De ouderdom komt niet alleen met gebreken, 
maar biedt ook mogelijkheden.
De middag start met spreker Hans van Dam, 
ethicus en docent neurologie. Hij vertelt waar 
het brein op hoge leeftijd sterk in is en sterk 
kan blijven en dat doet hij zo toegankelijk mo-
gelijk. 
Tweede spreker is Ankie van Dalen, zij werkt 
veel met mensen die vergeetachtig zijn. Zij ver-
telt over vergeetachtigheid en de zin en onzin 
van geheugentrainingen.
Dinsdag 19 april om 14.00 uur bent u welkom bij 
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede.
Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar is, wordt aangeraden van tevoren gratis 
kaartjes reserveren bij Casca, Welzijn Ouderen 
Heemstede of De Pauwehof in Heemstede. De 
themamiddag wordt georganiseerd door Stich-
ting Welzijn Ouderen Heemstede, De Pauwehof 
en Casca.

KO-Bus tochtjes 2011
De bollentochten vinden dit jaar op dinsdag-
middag plaats. Op 19 en 26 april rijdt de KO-
Bus langs de prachtige gekleurde bollenvelden, 
met een stop voor een heerlijk kopje koffi e/

thee met gebak. Vanaf 12.30 uur wordt u thuis 
gehaald en rond 17.00 uur weer thuisgebracht. 
In de bus is plaats voor 7 personen en de kos-
ten bedragen 17,50 euro per persoon inclusief 
koffi e en gebak.
Opgave bij Welzijn Ouderen Heemstede (WOH). 
U kunt gebruikmaken van een incasso formulier.
Begin april liggen de boekjes ‘Zomertochtjes 
2011’ klaar bij WOH.

Administratieve Thuishulp
Welzijn Ouderen Heemstede biedt hulp aan ou-
deren die moeite hebben met het regelen
van bankzaken, het doen van (periodieke) beta-
lingen, het invullen van formulieren en het
overzichtelijk opbergen van de administratie. U 
krijgt een ‘eigen’ vrijwilliger om gezamenlijk, 
maandelijks de persoonlijke fi nanciële admini-
stratie in orde te maken. 
Er wordt gewerkt met een overzichtelijk admi-
nistratiesysteem. Ook indien de ondersteuning 
tijdelijk (minimaal 6 maanden) is gewenst kun-
nen mensen zich melden. De kosten van deelna-
me zijn 6,00 euro per maand. 
Voor meer informatie: WOH, Lieven de Keylaan 
24.

www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Nieuw politiebureau in Bennebroek
Bennebroek - Wijkagent 
Schuurman is enkele dagen 
voor de opening al in Euro-
pa’s grootste speeltuin aan-
wezig om het vernieuwde ver-
keersdorp te inspecteren. Me-
dewerkers van Linnaeushof leg-

gen de laatste hand aan deze at-
tractie waar peuters en kleuters 
op een speelse manier veilig om
leren gaan met zebrapaden, voor-
rangswegen en eenrichtings-
verkeer. Uiteraard staat er ook 
een nieuw politiebureau met een 

aangiftebalie, een alarmcentra-
le en een echte cel voor boeven. 
Linnaeushof is van 30 maart t/m 
2 oktober dagelijks geopend van 
10.00 – 18.00 uur.
Voor meer informatie:
www.linnaeushof.nl 

Nieuw politiebureau Bennebroek, ©Linnaeushof.

Hervormde Gemeente Bennebroek (PKN)
Bennebroek – Dienst Hervormde Gemeente Bennebroek, Binnenweg 67 op zondag 27 maart om
10.00 uur met ds. W.M. Schinkelshoek.

Ellen Meuwese ontwerpt 
kaarten prinselij k paar
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Annelie Brummer onderzocht 
hamburgers McDonald’s

Quality Scout Annelie Brummer in 
actie voor McDonald’s.

Heemstede - Over het voedsel 
van McDonald’s doen soms de 
meest wilde geruchten de ronde. 
De Heemsteedse Annelie Brum-
mer nam deel aan een Quality 
Scouts-bezoek om te ontdekken 
hoe de voedselproductieketen 
van het vlees van McDonald’s nu 
werkelijk in elkaar steekt. Quality 
Scouts zijn gewone consumen-
ten uit heel Nederland, die een 
dag op pad gaan om zelf de ke-
ten bij McDonald’s te bekijken: 
van ingrediënt op het land tot 
product in het restaurant. Daar-
van doen zij vervolgens onafhan-
kelijk verslag. Zo wil McDonald’s 
de herkomst van de producten 
laten zien en zichtbaar maken 
hoeveel aandacht er wordt be-
steed aan de kwaliteit van de in-
grediënten en de bereiding van 
de producten.  
Quality Scout Annelie Brummer: 
“Ik hoor allemaal verschillende 
verhalen over de herkomst van 
het vlees, daarom wilde ik graag 
weten welke ingrediënten er pre-
cies in het vlees zitten en wat er 
voor nodig is om een verse ham-
burger te serveren.” De Quality 
Scouts kregen tijdens het scout-
bezoek de kans om een kijkje te 
nemen achter de schermen bij 
vleesfabriek OSI Food Solutions 
in Günzburg in Duitsland. Daar-
na brachten ze een bezoek aan 

een melkveehouderij in het Frie-
se Koudum om te ontdekken wat 
de herkomst van het rundvlees 
is. Aan het eind van het bezoek 
konden de Scouts in de keuken 
van McDonald’s restaurant Jou-
re met eigen ogen zien hoe het 
vlees uiteindelijk bereid wordt 
tot een Hamburger of Big Mac. 
Annelie concludeert: “Er worden 
van begin tot eind enorm ho-
ge eisen aan alle producten ge-
steld. Nu ben ik ervan overtuigd 
dat het vlees voor de hambur-
ger van McDonald’s van de bes-
te kwaliteit is!” 

Heemsteedse actie voor Japan
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
25 maart was er in de Cuyper-
slaan een groot aantal mensen 
dat hun zijn betuigde voor de 
slachtoffers van de aardbeving 
en tsunami in Japan. Zij deden 
dit door papieren kraanvogels - 
symbool van gezondheid en ge-
luk - te vouwen en door een kor-
te persoonlijke boodschap te 
schrijven. Ook na deze avond 
volgden er nog vele vaak origi-
nele berichten en tekeningen. Bij 
deze bent u uitgenodigd om mee 
te doen. 
De initiatiefneemster, Masa-
ko Higashi, was toevallig in Tok-
yo toen het gebeurde. “Met mijn 
moeder stond ik buiten vlak-
bij een groot gebouw dat he-

vig heen en weer schudde, het 
duurde erg lang voordat het over 
was. Japanners zijn gewend aan 
aardbevingen, maar dit was echt 
een hele grote. De hele dag heb 
ik het nieuws gevolgd en ik kon 
niet ophouden met huilen toen ik 
mijn getroffen landgenoten zag. 
Deze aardbeving heeft een enor-
me ramp veroorzaakt in Japan, 
het dodental is inmiddels opge-
lopen tot boven de tienduizend, 
vermisten nog 17.000, er zitten 
430.000 mensen in de opvang-
centra en we weten niet wat er 
nog met de kerncentrale gaat 
gebeuren.”
Ze is erg blij met alle steun en 
medeleven van de Heemstede-
naren, vandaag nog werd ze ver-

rast door een enorme stapel te-
keningen van leerlingen van de 
Voorwegschool. Alles wordt ver-
taald naar het Japans, binnen-
kort reist ze weer naar Tokyo en 
zal de berichten overdragen aan 
een vrijwilligers organisatie in 
het getroffen gebied. Het is de 
bedoeling om de berichten op te 
hangen op muren van scholen, 
ziekenhuizen, opvangcentra en 
gemeentehuizen om de slacht-
offers mentaal te ondersteunen. 
Alle kraanvogels gaan ook mee. 

Wilt u meedoen? Graag uw 
(handgeschreven) bericht voor 
5 april op een A4-tje opsturen 
naar Dr P Cuyperslaan 8, 2101 
VC Heemstede.

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Ha ha ha 1 april ben ik even blij
want dan voel ik mij gewoon vrij 

vrij om flauwe grapjes uit te halen
waarvan een ander goed kan balen

wat een kinderlijk spel je dan mag slepen
wat kan leeftijd je dan nog schelen

wel belletje trekken dat doe ik echt niet meer
mijn oude benen doen daarvoor veel te zeer 

ha ha maar toch is het leuk om nog die ene dag,
de ander eerst  boos maar dan met een lach,

te doen of jouw jeugd nog altijd bestaat
ook al ben je hoog bejaard

en de ander vergeet, o jee  het is een april
en dan mag een ieder doen wat hij wil

niet te gek natuurlijk maar toch voor de lol
ons oudjes maken het beslist niet te dol

dus wees gewaarschuwd voor het oudere geslacht
en  weet  dat grapjes worden verwacht
trap je er in dan dat geeft veel plezier

en brengt vreugde en veel vertier
dus jong van hart dat is  een zegen
en dat wil zeggen je weet te leven

Nonnie Bootsma-Ruiter

Dichtstorten Avondexcursie 
in eeuwenoud 
natuurgebied

Heemstede - Donderdag 7 
april wordt een avondexcursie 
georganiseerd in het wandel-
bos Groenendaal. Groenen-
daal is een eeuwenoud voor-
malig duingebied dat deel uit-
maakte van de buitenplaatsen 
Meer en Berg, Bosbeek en 
Groenendaal en dat nog res-
ten laat zien van de voormali-
ge tuinachitectuur en het his-
torische landschap. Het ecolo-
gisch beheer van tegenwoor-
dig van een groot deel van het 
wandelbos biedt ruimte aan 
vogels en natuurlijk begroei-
ing. 
Vertrek om 18.30 uur bij het 
informatiebord op de parkeer-
plaats van restaurant Groe-
nendaal. Duur: 1,5 uur. Deel-
name is gratis. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. Infor-
matie bij Wim Swinkels, 023-
5293302 of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Pollinosan
Hulp bij hooikoorts
Heemstede - Het Nederland-
se klimaat verandert. Niet al-
leen zorgt dat ervoor dat hooi-
koortspatiënten steeds langer 
last hebben van hun klachten, 
ook neemt het aantal mensen 
met hooikoortsklachten steeds 
verder toe. Rond 1980 had nog 
maar 5% van de Nederlanders 
last van hooikoorts. Anno 2010 
is dat percentage opgelopen tot 
ruim 15. Nederland telt dus zo’n 
2,7 miljoen ‘snotteraars’ die hef-
tig reageren op stuifmeel (pol-
len) van planten, bomen en gras-
sen. Het inademen van stuifmeel 
brengt bij hen een overdreven 
sterke reactie van het afweersy-
steem teweeg en daar komt his-
tamine bij vrij. De histamine – en 
niet het stuifmeel - zorgt voor 
jeukende en tranende ogen, een 
loopneus of verstopte neus en 
nies- of hoestbuien. 

Meest gebruikte natuurlijke
oplossing
Maar liefst 77% van de mensen 
met hooikoorts gebruikt produc-
ten om de klachten te verminde-
ren. De meest gebruikte natuur-
lijke oplossing bij hooikoorts is 
Pollinosan van A.Vogel. Pollino-
san helpt acuut de klachten te 
verminderen, maar is ook pre-
ventief te gebruiken.

Weet wanneer wat bloeit
Het is goed om te weten wan-

neer welke pollen in de lucht 
zijn. Op www.avogel.nl/hooi-
koorts kun je terecht voor een 
overzichtelijke pollenkalender. 
Preventie voorkomt klachten
Vaak weten je klanten wel voor 
welke boom- of graspollen ze 
allergisch zijn. Adviseer ze dan 
om twee weken voor het bloei-
seizoen met Pollinosan te begin-
nen. Het lichaam kan zich dan 
goed voorbereiden op de hista-
mineaanval en daarmee is veel 
hooikoortsleed te voorkomen. Je 
vindt deze tip ook in de folders 
die bij dit magazine zijn mee-
geseald. Geef ze aan je klanten 
mee, dan kunnen ze thuis rustig 
verder lezen. Handig is ook het 
schapkaartje. Daarmee is Polli-
nosan tijdens de hooikoortspiek 
goed herkenbaar in jullie schap.

Klinische studie
De werkzaamheid en veiligheid 
van Pollinosan neusspray bij 
de behandeling van hooikoorts 
werd in een klinische studie be-
oordeeld. Ruim 72% van de art-
sen en 80% van de patiënten be-
oordeelde de werkzaamheid als 
voldoende tot zeer goed. Nú bij 
Apotheek Groenendaal. Het des-
kundige team staan klaar om u 
te adviseren. Kom daarom langs 
bij apotheek Groenendaal: tele-
foon 023-5293686, Valkenbur-
gerlaan 50 te Heemstede. Er is 
voldoende parkeergelegenheid.
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Modeshow van Reyngoud
             komt preci es op ti j d

Heemstede – Wat moet ik aan deze zomer? Het 
is een net zo opwindende als klemmende vraag 
voor veel vrouwen. Als je het hebt over mode in 
Nederland is er  een duidelijke tweedeling: zomer 
en winter. Ik weet niet hoe het anderen vergaat, 
maar wij vinden de zomermode zoveel meer inspi-
rerend als het winterzusje. Het is alsof je uit een 
winterslaap kruipt die, terecht of niet, te lang heeft 
geduurd. Donkere tinten maken plaats voor wit en 
kleur, de laarzen gaan uit, de rokjes aan. Met de 
voorjaarsmodeshow van Reyngoud op dinsdag 29 
maart werd het goede voorbeeld gegeven: spring 
is in the air. Eigenaar Mea Klay praatte als van-
ouds de show vlotjes aan elkaar. Zij staat aan het 
hoofd van een hecht verkoopteam. Samen de in-
koop doen en het combineren van kledingmer-
ken is hun geheim. Drie modeshows op één dag 
is een uitdaging die Reyngoud mode nooit uit de 
weg gaat. De bijpassende schoenmode werd ge-
leverd door schoenenhuis Carel van der Meer 
en veel zorg ging uit naar accessoires zoals rie-
men, tassen en shawls. Merken als Basler, Taifun 
en Gerry Weber zijn vaste toppers, maar ook de 
Nederlandse labels Bandolera, Expresso en Stro-
ke zijn goed vertegenwoordigd. Sao Paulo heeft 
de allure van een internationaal merk, maar komt 
eveneens uit eigen land. Elegante en uitgespro-
ken vrouwelijke mode. Dat kan ook gezegd wor-

den van het Belgische modehuis Marie Méro. Niet 
meer weg te denken in de basisoutfit is de strak-
ke broek, of sluik zoals Mea Klay ze noemde. De 
legging in combinatie met de lange blouse en kor-
te jasjes en geraffineerde plissé op de heupen om 
de wat bredere bouw van de Nederlandse vrouw 
te maskeren. Een fantastisch item is de jegging, 
geen jeans en geen legging, maar een combina-
tie van beiden. Nieuw bij Reyngoud is het mode-
merk Roza. Kleding gemaakt met veel oog voor 
detail en met een roosje als kenmerkend detail. 
Daarnaast kunt u bij Reyngoud ook terecht voor 
lingerie en nachtmode en veel kleurrijke badmo-
de van onder meer Freya, Charmline L’idea, Mira-
clesuit, Watercult en Cyell. Alle modellen werden 
weer geroutineerd geshowd door de vaste man-
nequins Anita, Atie, Veronique en Paula.  Zwart/
wit, de jeanskleur, taupe met roze en romantische 
prints zien we straks terug op de Heemsteedse 
feestjes of gewoon op straat en in de supermarkt. 
Want met zoveel mode te koop hebben de in- 
woners van Heemstede geen excuus meer om er 
altijd goed uit te zien. 
De voorjaarsmode van Reyngoud is vanaf nu te 
koop aan de Binnen-
weg 121.

Mirjam Goossens
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Royal Leamington Spa
De eerste plaatsgenoot die de-
ze plaats in Midden-Engeland 
bezocht is voor zover bekend de 
schrijver Jacob van Lennep, een 
Amsterdammer die tijdens zijn 
jeugd de zomermaanden vaak 
in het ouderlijk Huis te Manpad 
logeerde en verder tussen 1832 
en 1845 Woestduin als woonver-
blijf huurde. In de maanden mei 
en juni 1834 maakte hij een reis 
naar Engeland en hield daarvan 
een dagboek bij. Toen maakte hij 
ook een uitstapje naar Leaming-
ton dat hem zeer goed beviel. De 
gemeente maakte in die perio-
de een snelle ontwikkeling als 
kuuroord door dankzij de aan-
wezigheid van minerale, zwavel-, 
staal- en zoutbronnen en vooral 
nadat in 1814 de ‘Pump Rooms 
and Bath’ was geopend nabij het 
riviertje Leam.
Prinses Victoria maakte in 1830 
gebruik van de geneeskrach-
tige bronnen en verleende in 
1838 het predikaat ‘Royal’, zo-
dat Leamington sindsdien voluit 
Royal Leamington Spa wordt ge-
noemd.
Een meer dan 9 eeuwen oude 
Midland Eik in Leamington mar-
keert symbolisch het midden van 
Engeland. 

Vriendschapsbanden
1947-1953
Na de Tweede Wereldoorlog was 
er duidelijk behoefte aan uitwis-
selingen met de bevolking in an-
dere landen op basis van vriend-
schapsbanden. De in zijn tijd be-
kende AVRO-radiocorrespon-
dent Albert Milhado stimuleerde 
het aangaan van ‘twinning’ tus-
sen Britse en Nederlandse ge-
meenten. Met dit doel is in 1947 
de Heemsteedse Kring voor In-
ternationale Vriendschap (HKIV) 
in het leven geroepen. In dat jaar 
toog “een eerbiedwaardig gezel-
schap van oude heren” uit Heem-
stede richting Royal Leaming-
ton Spa. Een 22tal brandweerlie-
den bezocht Heemstede, nadat 
Heemsteedse collega’s het jaar 
daarvoor naar Leamington wa-
ren gereisd. 
Over en weer werden bezoe-
ken afgelegd, met de nadruk 
op sportuitwisselingen. In 1949 
reisden bijna 90 plaatselijke 
sportlieden op de boot naar Har-
wich onder supervisie van bur-
gemeester Van Doorn, in de 
pers omschreven als “luidruch-
tige jongeren”.  De Heemsteed-
se sporters van H.P.C., de Heem-
steedse Reddings Brigade en 
GSV sloegen een goed figuur, 
maar de hockeysters van Allian-

ce werden door de Leamingtoni-
ans  “grondig afgemaakt” en ook 
bij het cricket kwam Heemstede 
er niet aan te pas.
Aan de uitwisselingen kwam in 
1953 na de grote waternoods-
ramp een voorlopig einde toen 
Heemstede ter ondersteuning 
de gemeente Puttershoek adop-
teerde. 

Hernieuwde banden vanaf
1975
Sinds 1975 zijn op initiatief van 
Leamington, in het bijzonder van 
de latere mayor Peter Barton, 
de contacten hersteld, toen een 
kleine delegatie uit Leamington 
een bezoek bracht aan Heem-
stede als voorbereiding voor een 
hernieuwde uitwisseling. In april 
1976 vond een eerste bezoek van 
de Engelse delegatie plaats aan 
Heemstede onder leiding van 
burgemeester W.F.Fowler. Nog 
in hetzelfde jaar vond eind ok-
tober een geslaagd tegenbe-
zoek plaats in aanwezigheid van 
burgemeester W.H.Quarles van 
Ufford, een anglofiel in hart en 
nieren, die alsof de duivel ermee 
speelde als enige van de groep 
zeer grondig door de Nederland-
se douane op Schiphol werd ge-
controleerd. Tijdens ons be-
zoek was een excursie ingelast 
aan het befaamde middeleeuw-
se kasteel Warwick en werd de 
Heemsteedse groep persoonlijk 
ontvangen door toenmalig ei-
genaar, tevens lid van het Brit-
se Hogerhuis, graaf Brooke. Ik 
zal niet licht vergeten de ‘kapi-
tale fout’ die ik toen maakte door 
hem met mr. in plaats van sir aan 
te spreken. De Lord zelf gaf geen 
krimp maar mijn gastheer mr. Ian 
Simmons heeft me tijdens zijn le-
ven aan deze kleine misstap nog 
menigmaal herinnerd.

In 1977 brachten 30 bewoners 
uit Leamington Spa een bezoek 
aan Heemstede en bij die gele-
genheid is in de bibliotheek een 
expositie bezocht. 
Uiteindelijk is in 1986 beslo-
ten tot een officiële jumelage 
van beide gemeenten, waarbij 
de H.K.I.V. namens de gemeente 
als uitvoerende organisatie op-
treedt, zoals de Leamington In-
ternational Friendschip Socie-
ty (LIFS) dat doet aan de ande-
re zijde van de Noordzee. 

Een succesvolle dahlia ‘Glorie 
van Heemstede’ (1947/1985)
In 1947 kweekte de heer Cor 
Geerlings met bedrijf en show-
tuin aan de Kadijk een gele wa-
terleliedahlia, die hij de naam 

‘Glory of Heemstede’ gaf. Deze 
bloem werd een groot succes en 
wordt nog altijd commercieel ge-
teeld en verhandeld. Van Geer-
lings is ook de variëteit ‘Pearl of 
Heemstede’. 
Sinds 1985 bloeien de dahlia’s 
onder de naam ‘Glory of Heem-
stede’ in de Jephsontuin.

Vriendschapsbanden met
wederom een kuuroord:
Bad Pyrmont
Omstreeks 1995 van de vorige 
eeuw nam onderwijzer Horstman 
Kirchner van de ‘Herderschule’ in 
Bad Pyrmont contact op voor 
een uitwisseling met de Voor-
wegschool.
Na wederzijdse bezoeken van 
aanvankelijk kleine delegaties 
leidde een en ander tot een offi-
ciële stedenband in 2001.
Over (historische) ’Ontmoetin-
gen met Bad Pyrmont’ publiceer-
de ik een uitvoerige bijdrage in 
nummer 102 van Heerlijkheden 
(1999), blad van de Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Tot de talrijke Neder-
landse bezoekers van de Duitse 
kuurplaats behoorde in 1711 o.a. 
Cornelis Hop, destijds eigenaar 
van de buitenplaats ‘Westerduin’. 
Midden in het fraaie kuurpark 
van Pyrmont ligt een open tem-
peltje dat is gebouwd in herin-
nering aan Anna Maria Boreel, 
die zonder enig voorteken volko-
men onverwacht overleed in de 
middag van 16 juli 1781, vermoe-
delijk omdat zij na het heilzame 
water te hebben gedronken on-
gewassen aardbeien zou hebben 
genuttigd. 
De in het vorstendom Waldeck-
Pyrmont geboren tuinarchitect 
Johann Georg Michael (1738-
1800)  die tussen 1783 en 1786 
in Bad Pyrmont werkzaam was, 
zou circa 1794 betrokken zijn bij 
de tuin in Engelse landschaps-
stijl en het ontwerp van een ijs-
kelder met rotonde op de heu-
vel voor het landgoed Oud-Ber-
kenroede.  

Memorabilia in drie
instellingen
A. Noord-Hollands
Archief Haarlem
Te raadplegen in de locatie Jans-
straat is in 1999 het (gemeente-
lijk) Archief van de H.K.I.V.
Geordend, (1946) 1975-1995, 
met een omvang van 0.75 me-
ter. [Zie: NHA nieuws, nummer 
10 april 2009]

B. Bibliotheekzolder
Heemstede
Verzameld zijn een honderdtal 
boeken en brochures met be-
trekking tot Leamington en War-
wickshire. Voorts alle exempla-
ren van het blad Caneton, o.a. 
een speciaal nummer gewijd aan 
het overlijden Coby Riemersma 
in 1984, die vooral op muzikaal 

gebied de banden met Leaming-
ton klank en kleur gaf, even-
als het jubileumnummer 1986-
2006: Heemstede en Leamington 
Spa straks – nu – toen. Ten slot-
te knipsels, fotoborden met tafe-
relen uit Leamington e.d. 

C. Raadhuis Heemstede 
Een inventaris van het roerend 
cultureel erfgoed van de ge-
meente bevat ten aanzien van 
Leamington de nummers 143, 
150, 151, 155, 161, 162/168, 172 
en 542 en met betrekking tot 
Bad Pyrmont 769 en 776. Voor-
namelijk gravures, wedgwood en 
glasobjecten met inscripties wel-
ke tijdens bezoeken aan Heem-
stede zijn geschonken. Diverse 
objecten zijn tegenwoordig ten-
toongesteld in het halletje tussen 
het oude raadhuis en de aan-
bouw, inclusief een collage van 
Bad Pyrmont. 

Helaas ging ook materiaal verlo-
ren. Een prachtig boekwerk over 
Leamington met de handteke-
ningen van bijna alle bestuur-
ders uit die gemeente kreeg een 
plaats in de leeszaal, maar ging 
door diefstal verloren.
De roodkleurige Engelse tele-
fooncel op het Raadhuisplein is 
in de gemeenteraad van Heem-
stede van 26 februari 1986 in 
dankbaarheid aanvaard met de 
intentie “tot in lengte van dagen 
aan de banden van vriendschap 
te herinneren”. Helaas sneuvelde 
deze cel op het Raadhuisplein 
als gevolg van vandalisme.

Om het bezoek aan vanuit 
Heemstede aan Leamington blij-
vend te gedenken is in 1948 een 
zeer fraaie Engelse penning ge-
slagen met een diameter van 
25mm. Aan de voorzijde in het 
binnen de randtekst ‘Gemeen-
tebestuur van Heemstede’ een 
afbeelding van het raadhuis te 
zien. Op de achterzijde bevindt 
is een inscriptie aangebracht: 
‘Leamington/Heemstede/1948’. 
In het raadhuis van Leaming-
ton bevindt zich voorts een mooi 
Delftsblauw bord in de burge-
meesterskamer.

Mevrouw Bep van de Moolen-
Van Verseveld, 30 september 
2010 op 92-jarige leeftijd overle-

den, leidde gedurende een hal-
ve eeuw een bekende dansstu-
dio in Heemstede en verzorgde 
in de jaren ‘70/’80 uitwisselingen 
met Chris Clark, dansleraar in 
Leamington Spa. Vanwege haar 
verdiensten op dit gebied ont-
ving zij uit handen van burge-
meester T.W.Birch de Internatio-
nal Friendship Trophy uitgereikt.  

Onderlinge uitwisselingen heb-
ben in enkele gevallen tot lief-
desrelaties geleid, zoals de 
Leamington Courier in 1980 de 
verloving meldde van de toen 
22-jarige Richard Henn uit 
Leamington en 20-jarige Linda 
Jonkman uit Heemstede.

Eén straatnaam en 
twee bruggen
Royal Leamington Spa onder-
houdt een officiële stedenband 
met Sceaux, Frankrijk (sinds 
1973), Brühl, Duitsland, (1973) 
en Heemstede (1987).
Gelegen aan een openbaar ga-
zon, ongeveer 5 minuten van het 
centrum, is de Heemstede Lane
een vernoeming van de Neder-
landse gemeente. 
Bij ons is de brug is de brug naar 
Groenendaal (Molenlaan/Groe-
nendaalkade/Herfstlaan naar 
Burgemeester van Rappard-
laan en Vrijheidsdreef) in 1993 
gewijzigd in “Royal Leamington 
Spa Brug op 25 juni 1993 onthuld 
door jhr. Mr.O.R.van den Bosch 
Burgemeester van Heemstede en 
Councillor Mrs. S.E.Board Deputy 
Mayor of Royal Leamington Spa”. 
Aldus de inscriptie op een aan-
gebrachte plaquette.
De gemeenteraad van Bad Pyr-
mont vernoemde vorig jaar een 
brug naar Heemstede. Op 7 juni
2010 vond de onthulling van de 
‘Heemsteder Brücke’ plaats door 
de burgemeester van Bad Py-
rmont, mevrouw Elke Christina 
Röder, en de burgemeester van 
Heemstede, mevrouw Marianne 
Heeremans.       

Met het oog op het aanstaande 
bezoek van Leamingtonians en 
Pyrmonters aan Heemstede mag 
worden verwacht dat de vriend-
schapsbanden tussen deze drie 
gemeenten een nieuwe impuls 
zullen ontvangen.
Hans Krol

Ook Goethe was in Bad Pyrmont (in 1801).

Dit jaar is het een kwarteeuw dat Heemstede en Royal 
Leamington Spa als officiële partnergemeenten zijn erkend, 
op 26 april 1986  in een charter ondertekend door de burge-
meesters van beide gemeenten. Tevens is het 10 jaar geleden 
dat een officiële stedenband met Bad Pyrmont in Duitsland is 
aangegaan. 

Herinneringen aan Bad Pyrmont 
en Royal Leamington Spa



Heemstede - Er wordt al gene-
raties lang gefluisterd dat in het 
dagboek van Houdini het groot-
ste en geheimste goochelgeheim 
ter wereld verstopt zit. Maar be-
staat dat dagboek eigenlijk wel? 
De meeste goochelaars twijfelen 
en handelaren in oude boeken 
doen er liever het zwijgen toe. 
Toch is er altijd wel iemand die, 
tegen beter weten in, fanatiek op 
zoek is naar het dagboek. 
In de hoop roem, glorie en de al-
lerhoogste kennis van de goo-
chelkunst en misschien zelfs van 
toverkunst te vergaren. Maar is 
dat wel verstandig? Wat doe je 
als de krachten uit het boek je 
boven de pet groeien? Kunnen 
de allergeheimste geheimen niet 
beter voorgoed geheim blijven?
Een zolder vol goocheltrucs, 
de beste vrouwelijke gooche-
laar van Nederland, een handi-
ge buurman, een Italiaans goo-
chelaar en een geheim dagboek. 
Genoeg ingrediënten voor weer 

een heerlijke, magische en hu-
moristische voorstelling van Hil-
bert Geerling, goochelaar, the-
atermaker en verhalenverteller 
met een ietsje meer…

Wanneer in de Luifel?
Zondag 10 april is de voorstelling 
te zien in Theater de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 14.30 uur. De entree is 10,- 
euro. Leeftijd: 6+.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.
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Hilbert Geerling (fotograaf: Koen 
Geerling.

Jeugdvoorstelling 6+

Het allergeheimste goochelgeheim

De voorstelling 
Van der Laan en Woe 

(‘Geen Familie’) op vrij-
dag 1 april is uitverkocht.

Kees Torn (fotograaf: Menno 
Leutscher).

Maffe woordgrapjes, inventieve 
rijmschema’s en virtuoze liedjes 
Heemstede -Bij Torn weet u in-
middels wel wat u kunt verwach-
ten. Minstens twintig hoogwaar-
dige liedjes die technisch onbe-
rispelijk in elkaar zitten en waar-
in de persoonlijke inbreng niet 
wordt geschuwd. En ogenschijn-
lijk terloopse leuterkoek, met 
krenten van inzicht die de goede 
luisteraar aan het wankelen kun-
nen brengen. 
Ondanks vondsten als het de-
cor in het voorlaatste program-
ma Einde Verhaal hoeft u niet te 
rekenen op theatraal spektakel, 
stemverheffing, dansjes, of an-
dere goedkope effecten. 
Voetstoots aangenomen waar-
heden worden tegengesproken 
en vastgeroest gewoontedenken 
wordt losgedrilboord op subtie-
le wijze. De drijfveren zijn erger-
nis, onbegrip, het verlangen naar 
schoonheid, waarheid, luchtig-
heid en ongevaarlijke ongehoor-
zaamheid. Met het aangeboren 
gevoel voor taal en relativering. 
Er worden geen woeste moker-
slagen uitgedeeld, maar er wordt 

aandacht besteed aan de won-
deren die niet iedereen opmerkt, 
er worden zonder bravoure zorg-
vuldig uitgekozen pianotoetsen 
ingedrukt, lettergrepen gecom-
bineerd, knipogen gegeven en 
wenkbrauwen geheven. 
De loze kreten van de buitenwe-
reld worden weggelachen en als 
er sprake is van loze kreten bij 
Kees Torn, valt het te hopen dat 
die zijn belofte betreffen dat dit 
zijn laatste programma is. Ne-
gen is volgens hem welletjes. 
Dit zou de laatste keer zijn dat 
hij de theaters in het land langs-
gaat om daarna met rust gelaten 
te worden. Rare man. 
Kees Torn won o.a. met zijn pro-
gramma Dood en Verderf de Ca-
baretprijs Poelifinario 2007, 
de prijs voor theatermakers met 
het meest indrukwekkende ca-
bretprogramma van het seizoen. 
Regie: Onno Innemee.

Wanneer in de Luifel?
Zaterdag 2 april is de voorstel-
ling te zien in Theater de Lui-

fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 CJP/65+ 16,50. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

In het huis van de Dichter 
Literatuur & muziek

Heemstede - Literatuur en 
muziek in Het Oude Slot geen 
onbekend gegeven. Dit keer op 
woensdag 13 april een unie-
ke voorstelling over de Rus-
sische pianist Youri Egorov. 
Op  tweeëntwintigjarige leef-
tijd ontvluchtte Youri de Sovjet-
Unie en vestigde zich in Am-
sterdam. Vijf jaar later leerde 
auteur Jan Brokken hem ken-
nen. Het boek  ‘In het huis van 
de dichter’ is het meeslepende 
verslag van hun vriendschap. 
Het is tegelijkertijd het onthul-
lende portret van een naar vrij-
heid hunkerende kunstenaar, 
van een door angsten verteer-
de musicus die de ondergang 
tegemoet snelt en van het uit-
zinnige Amsterdam uit de jaren 
tachtig. In zijn zoeken naar zui-
verheid, zijn hartstocht en roe-
keloosheid, maar ook in zijn in-
tense bescheidenheid en al-
les relativerende humor doet 
Youri Egorov niet onder voor 
die andere vermaarde You-
ri: dokter Zjivago.  Egorov had 
slechts een Nederlandse leer-
ling, Marcel Worms.  Een hom-
mage aan Youri Egorov is een 
avondvullend programma sa-
mengesteld door Jan en Mar-
cel. Worms voert de werken uit 
die hij met Egorov ingestudeerd 
heeft, afgewisseld met pas-
sages die Jan Brokken uit zijn 
boek voorleest. Tekst en muziek 
zijn  sterk op elkaar afgestemd. 

De voorgelezen passages ge-
ven een scherp beeld van de 
bevlogen pianist en vormen te-
gelijk een inleiding op de stuk-
ken van Bach, Mendelssohn, 
Brahms, Prokofjev, Skjabin, De-
bussy, Ravel en Schumann. Aan 
het begin en het einde van de 
voorstelling worden enkele vi-
deobeelden van Youri Egorov 
getoond. 
Woensdag 13 april aanvang 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 12,50 
euro/ 10,00 euro. Reserve-
ren www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626. 

De wereld volgens …

Harmonie St.  Michaël
Heemstede - Na een muzikaal 
jaar in 2010 werkt Harmonie St. 
Michaël hard aan een geweldig 
voorjaarsconcert. Dit keer neemt 
de harmonie u mee in hun we-
reld. Dat is dé wereld,maar dan 

veel mooier: De schoonheid van 
de natuur met wilde rivieren, ho-
ge bergen met witte sneeuw-
toppen, bergdalen met de mooi-
ste bloemen en prachtige kaste-
len, Onze hele planeet komt in 

de muziek voorbij. Trakteer uzelf 
op zondagmiddag 3 april op een 
muzikale reis rondom de wereld.
Er is een voorprogramma! Voor-
dat de Harmonie met haar we-
reldreis begint geeft het Instap-
orkest van de Harmonie ook een 
optreden. Beginnende muzikan-
ten nemen u mee in hun we-
reld. Dat is een wereld vol en-
thousiasme en swing. Een keer-
tje meespelen kan vrijblijvend op 
woensdag van 19.00 tot 19.45 
uur in het Princehof. Meer in-
formatie over de twee optredens 
vindt u natuurlijk op:
www.stmichael-heemstede.nl 

Locatie: Coornhert Lyseum, Ly-
ceumlaan 1 – Haarlem. Toegang 
7,50 eur (tot 12 jaar 5 euro). Kaar-
ten verkrijgbaar via www.stmi-
chael-heemstede en bij boek-
handel De Pijp in Heemstede.

Collages te 
bewonderen in 
Bennebroek
Bennebroek - In het voorma-
lig gemeentehuis van Benne-
broek aan de Bennebroekerlaan 
5 is van 8 april  t/m  10 mei een 
verrassende expositie van twee 
kunstenaressen. In haar collages 
hergebruikt Yvettte Jansen aller-
lei soorten papier: van oude boe-
ken, postzegels, folders,  behang  
tot  treinkaartjes, maar ook raffia, 
wol en stro. De combinaties zijn 
uiterst verrassend. Meer info: 

www.yvettejansen-collages.com
Door het gebruik van felle kleu-
ren geeft Lillette de Bruin-van 
Zijl haar dikke-vrouwen-beelden 
nog meer expressie en vooral 
humor. Haar grote inspiratiebron 
is Niki de St. Phalle. De beelden 
zijn gemaakt van papier-maché 
of gipsverband gecombineerd 
met diverse materialen. Meer in-
fo: www.letscrea.nl
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur. De officiële opening is 
donderdag 7 april om 20.00 uur.

Rectificatie
Heemstede - In de Heem-
steder van afgelopen week 
(23 maart) stond in het artikel 
over de Vomar dat de panden 
Binnenweg 72 en 72 a,b,c zijn 
aangekocht door de project-
ontwikkelaar van de Vomar.

Dit blijkt deels onjuist. Het 
pand Binnenweg 72 is nog 
steeds in het bezit van de hui-
dige eigenaar. Hij wenst zijn 
pand, desgevraagd, ook niet 
te willen verkopen.

Onze excuses aan de eigenaar 
van Binnenweg 72 en aan de 
omwonenden die hiermee op 
het verkeerde been zijn gezet.
Eric van Westerloo
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Wethouder Botter geheel rechts.

HPC bokaal naar Noordwijk
Heemstede - Afgelopen zondag 
vond in het wedstrijdbad van het 
gerenoveerde zwembad Groe-
nendaal de jaarlijkse HPC Bo-
kaal plaats. Bij deze wedstrijd 
zijn er individuele medailles te 
verdienen én punten voor de 
vereniging. De ploeg die aan het 
eind van de wedstrijd de meeste 
punten heeft behaald, mag een 
de grote wisselbeker voor een 
jaar mee naar huis nemen. De in 
totaal 99 zwemmers van OEZA 
(Heemskerk), NZ&PC (Noord-
wijk) en HPC Heemstede deden 
hun uiterste best om zoveel mo-
gelijk punten bij elkaar te zwem-
men. NZ&PC ging gelijk fantas-
tisch van start en won de eerste 
twee estafettes. Doordat de es-
tafettes dubbele punten ople-
veren, stond de ploeg gelijk bo-
venaan en deze koppositie heb-
ben zij niet meer uit handen ge-
geven. De strijd om de tweede 
en de derde plek was heel span-
nend, waarbij OEZA uiteindelijk 
nipt tweede werd en HPC ge-
noegen moest nemen met een 
derde plaats. Toch hebben de 
HPC zwemmers het goed ge-
daan. In totaal zijn er 34 per-

soonlijke records gezwommen 
en als de ploeg niet te kampen 
zou hebben gehad met zoveel 
afmeldingen, zouden ze zeker 
hoger zijn geëindigd. Maar liefst 
5 gouden, 7 zilveren en 6 bron-
zen medailles werden er ver-
diend door Gwyn Bird, Wesley 
Bos (2x), Sam van Groen, Veer-
le Claassen, Carmen Meijer (2x), 
Daniël Trouwen (2x), Sylle Hoo-
geveen (2x), Nadia du Fossé, 
David van Groen (2x), Ricar-
do Haverschmidt, Mandy van 
der Linden (2x) en Linda Abu El 
Hassan.
De zwemmers kregen de me-
dailles uitgereikt uit handen 
van de wethouder van Sportza-
ken van de gemeente Heemste-
de, Jur Botter. Nooit eerder was 
hij bij een zwemwedstrijd ‘live’ 
aanwezig geweest en hij was 
aangenaam verrast. “Vanmid-
dag zijn mijn ogen opengegaan 
en heb ik een sport mogen zien 
die leeft. De betrokkenheid en 
het enthousiasme van de zwem-
mers  en van de ouders op de 
tribune hebben mij doen besef-
fen dat wedstrijdzwemmen echt 
een hele leuke sport is!”

Nouvelle Cosmétique houdt Open Huis

Naast de demonstraties vindt u 
er ook de allerlaatste damesmo-
de, luxe tassen & assecoires. 
Want werkelijk aan alles is ge-
dacht. Alles onder één dak!
Nouvelle Cosmétique  is ge-
specialiseerd in huidverbetering 
(m.n. littekens, pigmentvlekken 
en acne) en anti-aging behan-
delingen. 

Maar u kunt er o.a. terecht voor 
dieetbegeleiding met Prodimed 
waarbij u 6- 10 kilo per maand 
kunt kwijtraken, pedicure, per-
manent make-up, het verwijde-
ren van wratjes, couperose of 
pigmentvlekken maar ook voor 
injectables en Botox welke wor-
den uitgevoerd door de aan het 
instituut verbonden arts.

Tijdens het open huis vindt u tal 
van demonstraties en krijgt u 
antwoord op al uw vragen.

Het allernieuwste op het ge-
bied van huidversteviging zon-
der operatie is de Laserlife® en 
Tripollar. Samen een zeer krach-
tig duo om verslapte hamster-
wangen, armen gezicht of ande-
re gebieden aan te pakken.
Laserlife is een niet invasieve la-
ser. Deze vorm van laserbehan-
deling werkt niet met hitte en 
kan dus ook geen schade aan 
de huid toe brengen (koudlaser). 
Het is een esthetische laser met 
monochromatisch en coherent 
laserlicht met een vaste golf-
lengte van 905 nm. Deze behan-
deling is 100% veilig en pijnloos. 
Het doel van een koudlaser be-
handeling met de Laserlife is om 
de huid, haar aanhechtingen en 
onderliggende spieren van een 
achterstand terug te brengen 
naar een nieuw en beter niveau 
van functioneren. 
Het resultaat is een dikkere, 
strakkere huid en krachtigere vi-
tale onderliggende spieren die 
via de aanhechtingen, de huid 
weer op hun plaats houden.

Doel van de
gezichtsbehandelingen:
• Revitalisering en verjonging 
van de huid

Praktijk dokter Bezemer voortgezet op de Händellaan

Huisarts Jeroen Nagy opent 
nieuwe praktijkruimte
Heemstede –  Huisarts Jeroen 
Nagy opent op maandag 11 april 
een nieuwe praktijkruimte op 
de Händellaan 2 in Heemstede, 
in hetzelfde gebouw waar ook 
de locatie Heemstede van het 
Spaarne Ziekenhuis gevestigd 
is. De heer Nagy neemt de prak-
tijk over van huisarts M.F. Be-
zemer, die na 33 jaar zijn werk-
zaamheden heeft neergelegd om 
met pensioen te gaan. Omdat de 
heer Nagy al anderhalf jaar in 
de praktijk van de heer Bezemer 
heeft gewerkt, zullen veel pa-
tiënten hem inmiddels al hebben 
ontmoet.

Jeroen Nagy heeft naast zijn stu-
die medicijnen een propedeu-
se in de scheikunde behaald. 
Tijdens zijn studie heeft hij ge-
neesmiddelenonderzoek ge-
daan. Daarna heeft hij ruime 
medische ervaring opgedaan bij 
onder meer de afdeling chirurgie 
van het Spaarne Ziekenhuis en 
de afdeling urologie in het AMC 
te Amsterdam. Voordat hij dok-
ter Bezemer in Heemstede as-
sisteerde als huisarts, heeft hij 
enkele jaren in diverse praktij-
ken in Noord-Holland als waar-
nemend huisarts gewerkt. Be-
stuurlijk is Jeroen Nagy ook ac-

tief: zo heeft hij onder meer zit-
ting gehad in het bestuur van de 
Landelijke Organisatie van Aspi-
rant Huisartsen (LOVAH) en zit 
hij momenteel in een van de ad-
viescommissies van de Landelij-
ke Huisartsen Vereniging (LHV). 
Jeroen Nagy en zijn partner Ire-
ne wonen met hun twee jonge 
dochters in Amsterdam.

De praktijkruimte op de nieuwe 
locatie aan de Händellaan biedt 
patiënten veel voordelen. De 
praktijk op de begaande grond 

is rolstoelvriendelijk en eenvou-
dig te bereiken. Bovendien wordt 
huisarts Nagy de buurman van 
‘Locatie Heemstede’ van het 
Spaarne Ziekenhuis: er zijn hier 
diverse poliklinieken gevestigd. 
Op hetzelfde adres zijn nog meer 
medisch gerelateerde organisa-
ties te vinden. Parkeren is gratis.

Jeroen Nagy omschrijft zich-
zelf als een reguliere huisarts en 
wil de lijn van de sociale betrok-
kenheid van zijn voorganger, de 
heer Bezemer, graag voortzetten. 
Dankzij zijn studie en onderzoek 
is hij wetenschappelijk goed on-
derlegd, wat hij bij zijn werk als 
huisarts als een groot voordeel 
ervaart. Kwaliteit, inzet en en-
thousiasme zijn de kernwoorden 
bij de manier van werken van 
deze nieuwe huisarts.

De praktijk van de heer Nagy 
staat open voor nieuwe patiën-
ten.

Huisartsenpraktijk J. Nagy, Hän-
dellaan 2, Heemstede.
Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
Telefoon: 023 – 5287339.
Website: www.huisartsenprak-
tijkheemstede.nl

•Lifting van gezichtsspieren en 
collageen aanmaak
•Afvoer van overtollig vocht 
(wallen onder de ogen) , opge-
blazen gezichten
•Het vervagen van littekens
•Het vervagen van rimpels
•Acné behandeling

De Tripollar werkt met radio-
frequente golven,, deze tech-
niek verwarmt de huid en hier-
door wordt de huid steviger en 
strakker en gaat meer collagen 
aanmaken. Betaalbaar, veilig en 
pijnloos! Zeer mooie resulta-
ten waarneembaar bij hamster-
wangen, verslapte kaakcontou-
ren, zwabberarmen, na dieet of 
zwangerschap etc
Ter gelegenheid van het 25 jarig 
jubileum verloot Nouvelle Cos-

métique zeer aantrekkelijke prij-
zen deze dag. Bij aankoop van 
minimaal 50,- euro aan produc-
ten, mode of accessoires doet 
u al mee en maakt kans op een 
Metamorfose-arrangement twv. 
250,- euro , een laserlife behan-
deling t.w.v. 90,- euro, luxe da-
mestas t.w.v. 119,95 euro, een 
goed gevulde goodybag of één 
van de andere prijzen.

Bovendien zijn er zeer aantrek-
kelijke aanbiedingen op het hele 
assortiment. Zowel voor de be-
handelingen als voor huidverzor-
gingsproducten of mode-items.
Nouvelle Cosmétique vindt u 
op de Verspronckweg 297 in 
Haarlem. Kijk voor meer info op 
www.nouvellecosmetique.nl of 
bel 023 – 5252504.

Regio - Nouvelle Cosmétique , het specialiteiten instituut voor 
huid-en lichaamsverzorging in Haarlem, nodigt u uit op 2 april 
voor hun open huis.  Van 11.00 tot 15.00 uur worden nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van huidversteviging -en  ver-
betering, cellulitis en afslankmethodes, ontharingstechnieken 
en nog veel meer gedemonstreerd. 
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Wat heb jij met water?
Open dagen op Maritieme Academie
Regio - Jongeren weten het 
vaak al vroeg: het water biedt 
avontuur. Waarom zou je er dan 
niet je beroep van maken? Tij-
dens de open dagen van de Ma-
ritieme Academie zijn jongeren 
op diverse locaties welkom om 
mee te varen op één van de si-
mulatoren.

Praktijkgerichte leerlingen kie-
zen steeds vaker voor een va-
rend beroep op het water of een 
logistiek beroep aan de wal. Een 
nautisch beroep is uitdagend, 
zowel in de binnen- als zeevaart. 
Leerlingen komen in contact met 
andere delen van de wereld en 
het werk wordt goed betaald. 
Uit brancheonderzoek blijkt dat 
jongeren als maritiem officier 
het hoogste startsalaris heb-
ben. Kortom, kies je maritiem, 
dan kies je voor een avontuurlij-
ke toekomst.

De academie beschikt over zes 
moderne opleidingslocaties 
waar kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs verzorgd wordt door 
toonaangevende opleidingsinsti-
tuten. Vanwege het kleinschali-

ge karakter van de opleidingslo-
caties, komen jongeren én vol-
wassenen maximaal tot groei als 
professional in opleiding. Afge-
lopen jaren is het aantal bij de 
academie behaalde diploma’s 
onafgebroken gegroeid. 

Instromen kan in Den Helder al-
leen op mbo-niveau. In IJmui-
den worden al meer dan 100 jaar 
maritieme vakmensen opgeleid, 
daar kan je net als in Harlingen 

zowel op vmbo- als mbo-niveau 
instappen. Nieuw is de mbo-lo-
catie in Delfzijl. Op hbo-niveau 
zal je een maritieme opleiding 
in Amsterdam kunnen afronden. 
Voor zowel de binnen- als zee-
vaartopleidingen liggen moder-
ne opleidingsschepen klaar om 
te oefenen of het uitvoeren van 
praktijkgerichte opdrachten. 

Zie ook:
www.maritieme-academie.nl.

Workshop bij Boekhandel Blokker

Hoe schrijf je een levensverhaal?
Heemstede - Op woensdag-
morgen 6 april geeft mevrouw 
Hubertha Stofberg-Bijtel (1924) 
de workshop ‘Hoe schrijf je een 
levensverhaal?’ bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. Aanvang: 10.30 uur. 
Toegang vrij. Reserveren ge-
wenst, tel. 023-5282472.

In 2010 verscheen in eigen be-
heer het boekje Hoe vertel ik het 
mijn kleinkinderen van Mevrouw 
Hubertha Stofberg-Bijtel. Dit 
boekje is een handleiding voor 
het schrijven van een persoonlijk 
verhaal, bestemd voor kinderen 
en kleinkinderen. Mevrouw Stof-
berg-Bijtel woont in Heemstede.
Het schrijven van het eigen 
levensverhaal is ‘in’.
Een verklaring  hiervoor ligt ener-
zijds in het feit dat onze maat-
schappij in zestig jaar grondig is 
veranderd. Daarnaast roept de 
toenemende globalisering een 
tegenreactie op. Dat uit zich in 
een zoektocht naar het eigene. 
Senioren hebben veel te vertel-
len. Zij hebben alle veranderin-
gen meegemaakt.

Alle hedendaagse 60- plussers 
hebben één ding gemeen: hun 
jeugd kenmerkte zich door so-
berheid. Een ijsje en een flesje 
fris waren een traktatie. Zij hoor-
den bij een verjaardag en bij een 
logeerpartij. Veel ouderen  spe-
len met de gedachte iets voor 
hun kleinkinderen op papier te 
zetten.
Speciaal voor hen heeft Hubert-
ha Bijtel, journaliste van beroep 
en grootmoeder  van tien klein-
kinderen, een handzaam boekje 
geschreven, dat antwoord geeft 
op vragen als ‘Waar moet ik be-
ginnen, Hoe pak ik het aan, Wel-
ke herinneringen zijn de moeite 
van het opschrijven waard?’
 Een levensverhaal is een ‘peti-
te histoire’. Het gaat er om met 
kleine details te illustreren hoe-
zeer het dagelijks leven van vo-
rige generaties verschilt van on-
ze huidige manier van doen. Dat 
kan bij voorbeeld aan de hand 
van huishoudelijke voorwerpen, 
die een halve eeuw geleden in 
elk huishouden te vinden waren, 
maar waarvan zelfs 50-gers van 
nu geen idee hebben waartoe 

zij dienden. Een ragebol, vinger-
doekringetje, wasbord, kolenkit, 
maasbal , zand-zeep-sodarekje, 
om er een paar te noemen. Wat 
was het nut een melkkoker ? 
Ook is het zaak onbekende 
(over)grootouders, oudooms 
en – tantes een gezicht te ge-
ven zodat de kleinkinderen  zich 
van hen een voorstelling kun-
nen maken. Fotoalbums kunnen 
hier een licht op werpen, even-
als oude  brieven van een tante, 
die met de handschoen trouwde. 
Uitgestorven beroepen als ko-
lenboer, aapjeskoetsier en  stoe-
pier  noden uit om daar iets over 
te vertellen. Niet iedereen is een 
geboren verteller.
Maar met enige oefening is een 
saaie stijl om te zetten in een le-
vendige, is langdraderigheid 
uit te bannen en is  te begrij-
pen  hoe de aandacht van de le-
zer met de eerste zin is te vangen 
en vast te houden tot het laatste 
woord.
Bovenal is schrijven een vol-
doening gevende bezigheid, die 
achter de geraniums beoefend 
kan worden.

Leuk! Werken in de tuin.

Kinderen 
houden tuin bij
Heemstede - Op een eigen 
stukje grond ga je zelf groenten 
kweken. Je gaat de grond be-
werken, mesten, zaaien, planten, 
wieden en oogsten. Met als uit-
eindelijk resultaat: heerlijke ver-
se groenten zoals prei, brocco-
li, ui, peterselie, tomaten of mis-
schien ook wel mooie bloemen.
De kinderen gaan eerst een 
zaaiplan maken. Op die manier 
zien ze iedere week op een an-
dere plek iets opkomen of groei-
en. Lekker bezig met elkaar on-
der leiding van een ervaren op-
pertuinbazin: mevrouw Mik van 
de Bor van de Volkstuinvereni-
ging.
De kindertuinen zijn er voor jon-
gens en meisjes van groep 6 of 
7. De kinderen gaan aan de slag 
in “hun” tuin 1x per week tussen 
16.00 en 17.00 uur (in de zomer-
vakantie op woensdag van 18.00 
tot 19.00 uur) in de maanden 
april tot en met september. De 
volkstuinen van de Volkstuinver-
eniging van mevrouw Mik van de 
Bor zijn gelegen aan de Leidse-
vaart.
De startdatum is donderdag 14 
april, aanmelden kan telefonisch 
bij Casca van maandag t/m vrij-
dag tussen 9.00 en 12.00 uur: te-
lefoon: 023-548 38 28 – 1 of via 
www.casca.nl. 

Zingen voor 
een knip

Regio - Zondag 3 april kan er 
weer gezongen worden bij het 
Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur. 
Naast het zingen van gevarieerd 
repertoire, wordt aandacht be-
steed aan stemvorming. Knip-
kaarten à 25,- euro voor vijf keer 
zingen zijn een half uur. Gebouw 
Zang & Vriendschap, Jansstraat 
74, Haarlem.
Inlichtingen: 023-5312396.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – PKN, Binnenweg 
67 Bennebroek houdt zondag 3 
april dienst om 10 uur met ds. 
Bouwman uit Katwijk.

Drugs
als passie
Bennebroek - Op vrijdag 1 april 
komt ds Dick Couvée in het Tref-
puntcafé te Bennebroek. Dick 
Couvée is sinds 2008 dominee 
van de Pauluskerk in Rotterdam. 

De Pauluskerk werd in 1979 
bekend als de kerk van ds Hans 
Visser, die er drugsverslaafden 
en daklozen opving. Zij konden 
hier terecht voor een boterham 
en een spuit. 

Couvée over zijn visie: “De Pau-
luskerk moet een baken van 
hoop zijn voor de mensen die in 
de stad aan de onderkant van 

de samenleving zitten. Als je 
die mensen steeds vertelt dat ze 
losers zijn en dat ze niets kun-
nen, dan gaan ze dat zelf ook 
geloven. Wij willen het beste uit 
hen naar boven halen.” 

Zaal open: 20.00 uur. Aanvang: 
20.30 uur. Toegang is gratis. Voor 
consumpties wordt een bijdrage 
gevraagd.

Uitbreiding 
bij 

Skinpoint
Heemstede - Omdat er per 
1 april een nieuwe huidspe-
cialiste in dienst treedt, heeft 
Skinpoint een heel leuke en 
ook spectaculaire actie be-
dacht. We praten met Anit 
Bos eigenares van  instituut 
Skinpoint, huidverbetering in 
de praktijk.
Anit Bos zegt: “Het vinden 
van goed personeel is een 
leuke uitdaging, want on-
ze normen liggen erg hoog. 
Wij zijn er weer mooi in 
geslaagd om een goed op-
geleide vakvrouw, met veel 
ervaring, aan ons te bin-
den en dat gaan wij vie-
ren. Omdat zij nog geen 
volle agenda heeft, kunnen 
wij de lezers van De Heem-
steder daarvan laten profite-
ren door 15 Velasmooth be-
handelingen aan te bieden 
met een heel aantrekkelijke 
korting.”

Deze Velasmooth behan-
deling is een specifieke be-
handeling tegen cellulite en 
geeft ook een heel mooie 
contourverbetering. De be-
handeling geeft daarnaast 
zeer goede resultaten bij 
het losmaken van verkleefde 
littekens, brandwonden, 
lymfedrainage, pijnbestrij-
ding en het verlichten van 
zware benen.

U kunt nu een Velasmooth-
kuur van 15 behandelingen 
voor anti-cellulite en con-
tourverbetering doen voor 
600,00 euro in plaats van 
1.200 euro. Het aankopen 
van de zogenoemde strip-
penkaart kan tot 31 mei 
2011 en de strippenkaart is 
geldig tot 31 oktober 2011.

Skinpoint vindt u aan de 
Heemsteedse Dreef 38.
Tel. 023-5477852. 
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College Hageveld de snelste!
Heemstede - Op het zonnige Circuit Park 
Zandvoort werd afgelopen zondag het Scho-
lenkampioenschap gelopen tijdens de 4e 
Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Er de-
den 29 teams uit de regio mee, het team van 
College Hageveld won bij de jongens, bij de 
meisjes won de British School of Amsterdam. 

Het parcours van het Scholenkampioenschap 
speelde zich geheel af op het circuit van Zand-
voort en is  4,2 kilometer lang. Voor de teamuit-
slag tellen de beste drie prestaties uit het team 
mee. Het College Hageveld uit Heemstede won 
bij de jongens, de leerlingen deden er samen 58 

minuten en 9 seconden over. Nummer twee werd 
OSG De Hogeberg (58.53) en nummer drie werd 
het Trias College (59.48). De winnende meisjes 
van de British School of Amsterdam deden er sa-
men 1.08.20 over, nummer twee werd het twee-
de team van College Hageveld, en derde werd het 
eerste team van College Hageveld. 
De winnaars van de twee teams kregen een kle-
dingpakket van sponsor Puma aangeboden.
De snelste jongen individueel was Rogier Drijver 
van College Hageveld. Hij legde de 4,2 kilometer 
over het spannende circuit af in 12.57 minuten. 
Het snelste meisje was Melissa Kragting van het 
Pascal College (15.45).

Het winnende jongensteam van College Hageveld.

Bomen smaken naar meer
Bosch en Hovenschool plant 
lindeboom op Boomfeestdag
Heemstede – Een linde-
boom planten is een smaakma-
ker planten. Woensdagochtend  
plantte wethouder Christa Kui-
per, samen met leerlingen van 
groep 7 van de Bosch en Hoven-
school, een lindeboom bij het in-
formatiebord op het parkeerter-
rein aan de Bosbeeklaan/ Spar-
renlaan. Daar vertelde Roel Ho-
gendoorn van de groenvoorzie-
ning dat de lindeboom gewild 
is bij de bijen en uit de bloe-
sem een smakelijke honing ma-
ken. Zes leerlingen mochten met 
de wethouder een het gat dicht-

gooien, met elkaar de grond 
aanstampen was nog leuker. On-
der leiding van de gemeentelij-
ke bosmedewerkers maakten de 
leerlingen een educatieve bos-
wandeling. Een wandeling door 
een sprookjesbos, waarin veel 
dieren leven. Op de grond krui-
pen egeltjes en slakken. Maar 
je vindt er ook mierenhopen. 
Mieren leven in een streng 
georganiseerde groep, evenals 
bijen en wespen. In bomen en 
struikgewas wonen de vogels. Je 
ziet ze alleen als je goed oplet. 
Als je hun gezang of geluid kent 

weet je dat ze in de buurt zijn. 
Maar de meeste dieren laten 
zich niet zien aan een klas kinde-
ren, veel te verontrustend, hoog-
uit de specht in de verte is te ho-
ren maar ze zijn er wel de nach-
tegaal, merel, koekoek, rood-
borstje en winterkoninkje en de 
ekster. De meest kleurrijke bos-
bewoners zijn natuurlijk de vlin-
ders die van bloem naar bloem 
fladderen. Dat er in het bos een 
complete supermarkt voor die-
ren is die altijd open is wordt 
duidelijk als er uitleg gegeven 
wordt over de planten die dieren 
eten en  de zaadjes verspreiden 
voor de nieuwe planten. Sommi-
ge dieren eten alleen planten, 
herbivoren, of alleen vlees, car-
nivoren, en sommige eten alles, 
omnivoren. Hoe ze hamsteren en 
hun winterkostje opbergen.

Dat mooie sprookjes voor veel 
dieren niet altijd goed aflopen 
zie je alleen na goede aanwijzin-
gen van de boswachters want als 
ergens afval wordt opgeruimd 
dan is het in een sprookjesbos 
waar dieren al hun vuil zelf op-
ruimen en zo de kringloop slui-
ten. Zolang er maar geen men-
sen afval weggooien.  
Ton van den Brink

Loting op middelbare scholen 
regio Haarlem

Met verbazing las ik in het nieuws over de ophef die wederom is 
ontstaan over de loting door de middelbare scholen in de regio 
Haarlem. Laat ik voorop stellen dat het voor mij een gepasseerd 
station is. Mijn kinderen studeren inmiddels, en ja, daar wordt ook 
geloot. Echter daar wordt geloot en gaat het om bijna volwassenen 
die gaan studeren en in de loop der jaren in geringe mate hebben 
leren omgaan met een teleurstelling. 
Bij de middelbare school hebben we het over kinderen van 12 jaar, 
aan het begin van hun schoolcarrière. Kinderen die niets liever willen 
dan hard studeren om hun toekomstbeeld te verwezenlijken. Kinde-
ren waarvan sommigen een Cito score halen van 95% of meer. En 
juist deze kinderen worden uitgeloot voor de school van hun keuze. 
Misschien moet het beleid eens op de schop en moeten bijvoor-
beeld scholen als het Stedelijk Gymnasium en het Hageveld ande-
re toelatingseisen gaan stellen zodat juist deze kinderen niet op hun 
twaalfde met de trein naar Leiden of Amsterdam hoeven. 
Deze scholen zouden bijvoorbeeld 20% van het aantal plaatsen 
moeten toewijzen aan de kinderen die de hoogste score halen. Niet 
dat dit een garantie zal zijn voor een goed resultaat maar het is wel 
zo dat deze kinderen de beste papieren hebben om deze school 
met succes af te ronden. 
Uit ervaring weet ik dat veel leerlingen afvallen in de vervolgjaren 
omdat zij niet aan de hoge eisen van deze scholen kunnen voldoen. 
Dus waarom niet het toelatingseisen aanscherpen? Het lijkt mij niet 
meer dan reëel. De overige 80% kan worden ingevuld door loting. 
En nee, het is geen voordeel geven aan kinderen die heel goed kun-
nen leren. Het is de school gebruiken waarvoor hij bedoeld is. Het 
opleiden van kinderen die hiervoor in aanmerking komen want ze 
kunnen mij niet wijsmaken dat van alle aanmeldingen op deze scho-
len de leerlingen hoger scoren dan 95%.
Inmiddels blijkt dat het Coornhert Lyceum een speciale gymnasi-
umklas gaat starten. Hulde aan het Coornhert en de heer Zuelen. 
Dat mag ook wel eens gezegd worden. 

Ingrid de Bruijn 
www.ingriddebruijn.nl

INGEZONDEN

Tussen wal en het schip in park Meermond
Heemstede - Maandag jl. belandde een oudere 
heer met zijn fiets tussen de kade en het trekpont-
je in park Meermond. De man, bezig met een re-
creatieve fietstocht, wilde gebruik maken van het 
trekpontje in het park Meermond. Hij heeft zijn 
ongetwijfeld gezellige tocht echter duur moeten 
bekopen met onderkoelingsverschijnselen nadat 
hij trachtte met zijn fiets van het pontje te stap-
pen. Vanwege bagger die door onder andere de 
beroepsvaart richting de zijkanten van het Spaar-
ne wordt gestuwd, kan het trekpontje niet echt 
goed meer aan de kant komen. De man in kwes-
tie probeerde met zijn fiets aan de hand toch van 
het pontje af te stappen, stond met één been op 
het pontje en één been op de kade maar duwde 

hierbij het trekpontje ongewenst van de kant af, 
belandde in een spagaat en viel vervolgens met 
fiets en al in het water. Er was op dat moment 
niemand aanwezig om hem te helpen totdat twee 
andere fietsers de man aan de andere kant van 
de Cruquiushaven in het water zagen liggen en de 
politie alarmeerden. Politie, brandweer en zieken-
auto waren snel ter plekke, maar konden de plek 
niet goed bereiken. Mevrouw Bank uit de Cruqui-
ushaven aarzelde geen moment en trok de man 
samen met een agent uit het water. Het slachtof-
fer had ongeveer een half uur in het ijskoude wa-
ter gelegen en werd met onderkoelingsverschijn-
selen ter observatie naar het ziekenhuis vervoerd. 
Jos de Jong
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Start 
yogacursussen

Heemstede - Bij Casca starten 
in april verschillende Yoga-cur-
sussen. Kundalini Yoga, een in-
spirerende ervaring! Deze meest 
volledige vorm van yoga is een 
combinatie van yoga, meditatie 
en het zingen van mantra’s. Het 
houdt u fysiek in vorm en maakt 
u soepel en sterk. Het brengt u 
in contact met u zelf als eenheid, 
u voelt zich compleet, leert gren-
zen kennen en uw potentieel. 
Dat geeft zelfvertrouwen!  De 
cursus Kundalini Yoga bestaat 
uit 12 lessen en start op maan-
dag 11 april van 20.00 tot 21.30 
uur.  Hormoon Yoga is een on-
derdeel van Kundalini Yoga en 
helpt vrouwen al eeuwenlang 
bij vruchtbaarheidsproblemen, 
menstruatiekrampen of kwaal-
tjes in de overgang. 
De ademhalingstechnieken 
brengen het vuur terug in uw 
buik brengen. U voelt zich ener-
gierijker, jonger en het werkt libi-
doverhogend. De cursus Kunda-
lini Yoga - Hormoon voor be-
ginners bestaat uit 10 lessen en 
start op maandag 11 april van 
18.30 tot 20.00 uur. Alle cur-
sussen Kundalini Yoga worden 
gegeven door docente Alena 
Zastrow bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Bij de cursus Hatha Yoga – alle 
niveaus doen deelnemers een-
voudige oefeningen op het rit-
me van de adem. Er is veel aan-
dacht voor het leren ontspannen. 
U leert meer bewust aanwezig te 
zijn, uw lichaam te ervaren en 
(op ieder moment) te kunnen 
ontspannen. Er zijn 8 lessen door 
Tootje Klinkenberg vanaf maan-
dagmorgen 18 april van 10.30 
– 11.30 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Voor de 
Yoga cursussen is het prettig om 
makkelijk zittende kleding, een 
fles water en  2 dekentjes mee 
te nemen. Informatie opvragen 
en aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via: 
www.casca.nl.

Regio – Aan de IJweg 987, 
langs de Kruisweg N201 opent 
Eigenhuis Keukens haar nieuw-
ste vestiging. In deze spectacu-
laire keukenwinkel maken vele 
consumenten kennis met een 
wel heel bijzondere ervaring, 
namelijk behandeld worden zo-
als het hoort. Niet voor niets 
gebruikt Eigenhuis Keukens de 
slogan ‘Een goed gevoel!’ 
Het pand waarin voorheen de 
keukenzaak Villa Culina zat 
is grondig verbouwd. Eigen-
lijk zijn alleen de buitenmuren 
blijven staan. De meest moder-
ne en duurzame materialen zijn 
gebruikt bij het aanpassen van 
het interieur aan de eisen van 
Eigenhuis Keukens. Het resul-
taat mag er dan ook zijn. De 
allernieuwste keukenzaak van 
Nederland met een werkelijk 
prachtige ambiance waarin ie-
dereen zich direct thuis zal voe-
len.
De gloednieuw geplaatste keu-
kens zijn er voor iedereen om-
dat Eigenhuis Keukens werkt 
met een multi-keuze assorti-
ment. Dit betekent niet alleen 
dat er allerlei soorten appara-
tuur in de keukens gekocht kan 
worden, maar ook dat er ge-
werkt wordt met diverse keu-
kenmerken. Zo kan iedereen 
zelf bepalen in welk segment 
men bediend wil worden. On-
der andere de bekende keu-
kenmerken Siematic en Pog-
genpohl vindt u in deze show-
room waarbij met name Sie-
matic in opkomst is in de pro-
jectkeukenmarkt. Maar ook 
voert Eigenhuis Keukens drie 
eigen keukenmerken in aller-
lei uitvoeringen. De allerlaatste 
trends op keukengebied zijn er 
te vinden.
Eigenhuis Keukens is erg actief 
in de projectkeukenmarkt. Toen 
de broers Mark en Bart Eigen-

huis iets meer dan 20 jaar ge-
leden begonnen in de keuken-
branche, werd al snel daar-
na begonnen met het leveren 
van keukens in projecten. Anno 
2011 is Eigenhuis Keukens een 
grote speler geworden in deze 
branche. 
In de moeizame huizen- en 
keukenmarkt groeien en tóch 
nieuwe filialen openen, is een 
bijzondere aangelegenheid. 
Dit bereiken, vereist een ande-
re aanpak. Deze kenmerkt zich 
het beste door de klant cen-
traal te stellen tijdens de koop. 
Geen drammerige verkopers, 
geen bedrijfsleider die gebeld 
moet worden voor een nóg be-
tere prijs, maar gewoon gast-
vrij ontvangen worden en een 
transparant en eerlijk verhaal 
voorgeschoteld krijgen. Daar-
naast is een uitgekiend assor-
timent belangrijk zodat ieder-
een zich kan identificeren met 
de vele merken en de bijbeho-
rende prijsklasse(n). 
Met meer dan 20 jaar keuke-
nervaring bewijst Eigenhuis 
Keukens klaar te zijn voor een 
nieuw gebied. Groot Amster-
dam is in beweging en men 
heeft er alle vertrouwen in dat 
ook deze vestiging een grandi-
oos succes zal worden. Aan de 
uitstraling van de showroom en 
motivatie van het personeel zal 
het in ieder geval niet liggen. 
Eigenhuis Keukens heeft ook fi-
lialen in Hoevelaken, Houten en 
Capelle aan den IJssel. U vindt 
Eigenhuis Keukens op de IJweg 
987 in Hoofddorp. Het telefoon-
nummer is 023-5555400. Op 
maandag is het filiaal gesloten 
en de rest van de week + al-
le toegestane koopzondagen is 
het volop keukenfeest. Kijk op 
www.eigenhuiskeukens.nl voor 
meer informatie en de grandio-
ze openingsactie! 

Nieuwste keukenzaak van 
Nederland in Hoofddorp!

Kledinginzameling Heemstede 
en Bennebroek

Heemstede/Bennebroek - 
Doe mee met de kledinginza-
melingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood 
en steun het goede doel! Op 
vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
wordt kleding in Bennebroek 
opgehaald. Locatie: Kerkcen-
trum ‘t Jagershuis, Binnenweg 
69. Vrijdag van 18.30 tot 20.00 
uur en zaterdag tussen 9.00 en 
12.00 uur. In Heemstede wordt 
de kledingactie gehouden op 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 
uur bij Basisschool de Ark, 

Eykmanlaan 39 (bij blauw hek-
je). Welkom is goede, nog 
draagbare kleding, schoeisel 
en huishoudtextiel. U kunt dat 
aanleveren in gesloten plastic 
zakken en afgeven bij de ver-
melde adressen. De opbrengst 
van de ingezamelde kleding 
gaat naar de projecten van Cor-
daid Mensen in Nood.
Voor meer informatie over 
Sam’s Kledingactie en de ge-
steunde projecten kunt u kijken 
op www.samskledingactie.nl of 
bellen naar 073-687 10 60.

Mahjong leren
Heemstede - Hebt u ook een 
Mahjong spel liggen maar kent 
u de spelregels niet (meer)? In 
de cursus Mahjong leert docen-
te Wil Meijer-Kal, lid van de Ne-
derlandse Mahjongbond, u de 
officiële Nederlandse spelregels. 

De cursus van 6 lessen start op 
woensdagavond 20 april van 
19.30-21.30 uur bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Aanmelden kan van maan-
dag t/m vrijdag van 9-12 uur: 
tel. (023) 548 38 28 – 1. Of via 
www.casca.nl.

Valkenburgschool straatwijs
Heemstede – Met zeven ki-
lo rijst in hun rugzak worden de 
kinderen voorbereid op het zelf-
standig fietsen naar de mid-
delbare school. Streetwise van 
de ANWB maakt de kinderen 
straatwijs, goed en verantwoord 
omgaan met verkeerssituaties 
leert een kind maar op één ma-
nier: in de praktijk. Op de speel-
plaats is een uitdagend par-
cours afgezet, waar ze een be-
hendigheidstest afleggen, over 
de schouder kijken bij het af-
slaan, zelf remmen, de remweg 
en op reactiesnelheid, het blijkt 
dat ze al heel wat gewend zijn. 
Juf Esther kan straks de kinde-
ren gerust naar de middelbare 
school sturen. Toet toet is voor 
de  kinderen van groep 1 en 2  
die verkeersgeluiden herkennen 
en oefenen het veilig oversteken. 
Daarnaast wordt geoefend met 
de autogordel in combinatie met 

het kinderzitje. In de gymzaal van 
de Voorwegschool leren de kin-
deren van groep 5 en 6 tijdens 
Hallo auto het belang van het 
dragen van de gordel en gebruik 
van een kinderzitje in de auto. 
Dit wordt  geoefend in een span-
nende gele elektroauto. Ze zitten 
achterin, moeten de autogor-
del omdoen en bij een plotse-
linge rem, een noodstop, zien ze 
hoe het hoofd van de pop voor-
in, keihard  tegen het dashboard 
slaat. Dat komt effe hard aan! In 
Blik en klik ligt de nadruk op de 
actieve verkeersveiligheid voor 
kinderen in groep 3 en 4. Kin-
deren leren veilig oversteken bij 
een zebrapad, oogcontact met 
de bestuurder te zoeken en over 
verkeerslichten.
Aardige instructrices van de 
ANWB, daar wordt je straatwijs 
van!
Ton van den Brink

Stunten met 
wapens

Heemstede – De politie heeft 
dinsdagmiddag 29 maart rond 
13.00 uur na diverse telefoon-
tjes van verontruste buurtbe-
woners zes scholieren aange-
houden. Het zestal was bij wijze 
van ‘examenstunt’ met, naar la-
ter bleek, imitatiewapens in een 
busje gezien. De zes jongens 
maakten deel uit van een grote-
re groep scholieren. De agenten 
hebben vijf verdachten op de In-
dustrieweg aangehouden en de 
zesde op de Kerklaan. De ver-
dachten, drie jongens van 17 
en drie van 18 jaar oud zijn ver-
hoord en overgedragen aan hun 
ouders. De politie maakt proces-
verbaal op.
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VEW-jeugd doet het goed
Heemstede - Zaterdag 26 
maart was het feest bij VEW. 
Het steeds maar groeien-
de aantal mini’s speelden hun 
eerste(vriendschappelijke) wed-
strijd. Op twee halve velden was 
BSM uit Bennebroek de tegen-
stander. De twee mini-zevental-
len verloren allebei tegen de veel 
sterkere en oudere gasten. Za-
terdag 2 april worden ze weer 
getraind door Martijn Roozen 
en Iwan Biesot, met de hulp van 
twee ouders.
De E-junioren wonnen met 12-4 
van Sporting Martinus en staan 
nog steeds bevenaan. De D-ju-
nioren hadden een topper want 
het sterke SVIJ kwam op bezoek. 
Twee keer werkten de gasten 
een achterstand weg maar VEW 
trok toch aan het langste eind. 
Niels Joustra(op de foto links in 
het blauwe shirt) scoorde hal-
verwege de tweede helft de win-
nende treffer, 3-2.
De B-1 won met 8-1 van Velsen-
oord en de B-2 verloor met 3-0 
in Aalsmeer van Jong Aalsmeer.

Programma voor zaterdag
2 april
VEW-1                    vrijdag
VEW-2- AFC           12.00 uur
VEW-3- H’dorp        14.30 uur
VEW-4- Odin            14.30 uur
VEW-vet- Odin-vet   12.00 uur
VEW-b1- DEM-b     10.15 uur
VEW-b2- DIO-b        10. 15 uur
VEW-d- Odin-d         09.00 uur
DSOV-e- VEW-e     09.00 uur
Inlichtingen:
www.vewheemstede.nl 

De activiteiten in de eerste twee 
weken van april zijn:
Vrijdag 8 april: Klaverjassen in 
het clubhuis. Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 9 april: BINGO-avond 
georganiseerd door Dolly Kla-
ver en Mary Verheijden. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.30 
uur. Bingo kaarten kosten Eu-
ro 2.50. Voor de loterij worden 
loten verkocht door Arjan Kla-
ver. Vanaf zaterdag 2 april zijn 
ze te koop: 10 loten in een enve-
lop voor 5 euro. Iedereen is van 
harte welkom.

EDO en Kon. HFC doen 
aan klantenbinding 1-1
Regio - Er stond wat op het 
spel zondagmiddag in Haarlem 
Noord. Edo trotse koploper in 
de eerste klasse kon de positie 
behouden en de Kon. HFC wil-
de de aansluiting bij de topploe-
gen veiligstellen. Het resultaat 
was een wedstrijd waarvoor de 
voetballiefhebber naar het sta-
dion komt. Zeker 500 toeschou-
wers waren op de streekderby 
afgekomen en genoten niet al-
leen van de voorjaarszon maar 
ook van het geboden spel van 
beide teams.

HFC bleek van aanvang af de 
betere ploeg, zat er boven op 
een speelde verzorgd en ge-
durfd tegen een beduusd EDO. 
Het wachten was totdat EDO bij 
de les zou komen, maar dat bleef 
tot de rust uit. Edo had moeite 
met het versterkte middenveld 
van HFC en EDO coach Mark 
Evers had geen plan bedacht dit 
probleem te tackelen. EDO zorg-
de zo nu en dan voor enig ge-
vaar maar doeman van Ros-
sum en zijn verdedigers stonden 
succes in de weg. Uit een cor-

ner in de 19e minuut haalde Fa-
bian Munsterman vanaf de rand 
van het strafschopgebied uit en 
liet EDO doelman Dennie Van 
der Giezen kansloos 0-1.Hamin 
Ajnaoua haalde een paar maal 
goed uit maar zijn schoten be-
landde over of naast het doel van 
EDO. HFC had kansen de score 
te verhogen, maar de verdedi-
ging van Edo wist deze dreiging 
te voorkomen. Tweemaal moest 
doelman van der Giezen ge-
strekt naar de hoek. HFC draaide 
als collectief ijzersterk deze mid-
dag en EDO het van de individu-
ele klasse van een paar spelers 
hebben moest. Goaltjesdief Ron-
nie Rosenhart werd overklast 
door Tuncay Jener, waarna hij de 
overzijde van het veld maar op-
zocht om zijn geluk te beproeven 
tegen de jonge HFC verdediger 
Marc Baarman maar ook hij gaf 
geen krimp.
Na de rust kwam EDO met een 
beter strijdplan. Middenvelder 
Robin de Ridder was meer voor-
in te vinden en Dennis Greuter 
zocht veel de linkerkant van het 
veld op. Het resulteerde in een 

overwicht voor EDO en een hand 
vol kansen en kansjes maar de 
afwerking was pover en de HFC 
verdediging stond steeds op de 
juiste plek.

Na een minuut al moest de  
HFC goalie redding brengen op 
een schot van Rosenhart  maar 
nog geen minuut later was het 
Ajnaoua die de bal hard over 
schoot waarbij de keeper de bal 
alleen moet hebben gehoord. 
Ook Vincent Ammelaan werd 
meer naar voren gedirigeerd. 
Scheidsrechter Koene liet veel 
toe in, de overigens zeer spor-
tieve wedstrijd. Daardoor kon 
het spel snel over en weer gaan. 
Hij wuifde vermeende hands-
ballen en overtredingen ge-
woon weg. EDO had moeite met 
het verzilveren van dode spel-
momenten zoals vrije trappen 
die steevast in de muur beland-
den. Tim Kuyt van HFC had een 
pracht van een kans om oog in 
oog met de doelman de over-
winning veilig te stellen. Hij pro-
beerde het met een slap lobje 
waardoor Van der Giezen de bal 

FL fotografie.

Onderlinge wedstrijden GSV Heemstede
1 Keer per jaar vinden de onderlinge wedstrijden 
van GSV Heemstede plaats. Dit gebeurt op het ei-
gen lesuur, met de eigen leiding en meisjes/jon-
gens in de zaal. Iedereen kan dan aan zijn of haar 
familie en bekenden laten zien wat er de afgelo-
pen periode geoefend en geleerd is.
De start was in de Evenaar op maandag 21 maart 
om 16.00 uur bij juf Monique. Alle 25 meisjes ston-
den te trappelen van de zenuwen voor de eerste 
wedstrijd. De meisjes waren verdeeld in 4 groe-
pen en iedereen had een oefening op de balk, lan-
ge mat, brug ongelijk, kast en trampoline. We had-
den 4 meisjes van de wedstrijdgroep en Corinne 
bereid gevonden om te jureren. Nadat de vijf toe-
stellen afgewerkt waren konden de punten geteld 
worden en kregen alle meisjes een diploma met 
de gehaalde punten en een gouden medaille. De 
eerste plaatsen waren voor: Mania,  Lieke en Elize, 
Noa en Josephine.
Om 17.00 uur waren de meisjes van meester Jos 
aan de beurt. Hier waren iets minder meisjes maar 
wel alle 17 meisjes van het lesuur waren aanwezig. 
Deze meisjes hadden gekozen om ringen te doen 

i.p.v. de lange mat, en daarbij ook de balk, brug 
ongelijk en kastsprong. Doordat er 4 toestellen 
waren, konden  netjes op tijd de medailles worden 
omgehangen. Hier waren Mabel, Maxime en Sa-
rah de miesjes die het hoogst eindigden.
Op dinsdag was de beurt aan de jongens. Door-
dat er dit jaar niet veel jongens op les zitten is het 
niveau een heel stuk verhoogd in vergelijking met 
vorig jaar. Er worden hier nu geen spelletjes meer 
gedaan, zodat alle aandacht meer naar het turnen 
kan gaan. En dat was ook te zien.  In twee groe-
pen begonnen de jongens op de rek en brug ge-
lijk. Vooral de rekoefeningen lieten een behoor-
lijk gehalte zien, de brug ligt daar nog wat achter. 
Na een  wissel lieten de jongens zien wat ze op de 
ringen en lange mat geleerd hadden. Ook hier bij 
de ringen een compliment, want de  meeste  jon-
gen weten in steun te komen. Als afsluiter spron-
gen ze allemaal over de kast. Bij de prijsuitreiking 
bleek dat Mike en Dave op de eerste plaats kwa-
men te staan.

Jos Holdorp

kon plukken. Het noodloot voor 
HFC kwam in de 84e minuut. 
Bij een botsing tussen twee 
EDO spelers en Roy Verkaik vie-
len zij allen op de grond, de bal 
schoot door en werd opgepikt 
door Dennis Greuter. Hij kon zo 
doorlopen en passeerde doel-
man Van Rossum in de verre 
hoek. In plaats van erop en er-
over van de kant van EDO was 
het juist HFC dat in de slotmi-
nuten nog een hand vol kansen 
kreeg om het duel naar zich toe 
te trekken. Met dit gelijke spel 

kunnen beide team tevreden 
zijn. Afgemeten aan de kansen 
had HFC moeten winnen, maar 
tegen de koploper is het geen 
slecht resultaat.
Door het gelijke spel van DEM  
tegen DWV blijft EDO samen 
met DEM de koploper. HFC volgt 
op drie punten achterstand op 
plaats zes. Aanstaande zondag  
ontvangt EDO thuis de nummer 
vier Pancraius en HFC speelt 
thuis tegen de nummer vijf De 
Meern. Het blijft spannend.
Eric van Westerlo o

INGEZONDEN



in Haarlem, ingang Frankes-
traat 24. Aanvang:17.00 uur. 
Entree: vrijwillige bijdrage 
(richtbedrag 12,50 euro p.p.). 
www.haarlemsbachensem-
ble.nl

Zondag 3 april 
• De wereld volgens … Har-
monie St.Michaël. Concert 
in Coornhert Lyseum, Lyceum-
laan 1 – Haarlem. Toegang: 
7,50 euro (tot 12 jaar 5 euro) 
Kaarten verkrijgbaar via www.
stmichael-heemstede en bij 
boekhandel De Pijp in Heem-
stede.

Divers

Zondag 3 april  
• Rumah Ngobrol van 
14.00-16.15 uur in Zorg-
centrum Schalkweide.
Indisch getinte zondagmid-
dag met o.a. optreden van 
‘De Reinaldaband’ en dans-
uitvoering van de ‘Napua o 
Hawaii dansers’.
Toegang gratis. Locatie: Flo-
ris van Adrichemlaan 15 te 
Haarlem.

Dinsdag 5 april 
• Groei & Bloei-presentatie 
over Engelse tuinen in 3D in 
de Blinkert, Rockaertshof 66 
Haarlem. Aanvang: 19.45 uur. 
Toegang gratis. Vooraf aan de 
presentatie vindt een korte 
ledenvergadering plaats.
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vang 20.15 uur in Het Oude 
Slot, ingang aan de Ringvaart-
laan, Heemstede. Toegang: 
12,50 euro/ 10,00 euro. Reser-
veren www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626. 

Divers

Vrijdag 1 april
• Ds Dick Couvée is te gast 
in het Trefpuntcafé te Benne-
broek. Dick Couvée is sinds 
2008 dominee van de Paulus-
kerk in Rotterdam. Hij vangt 
daar drugsverslaafden op.
Zaal open: 20.00 uur. Aan-
vang: 20.30 uur. Toegang gra-
tis. 

Dinsdag 12 april
• Film en discussie Israël-
Palestina, aanvang 14.00 
uur in de Pauwehof, Heem-
stede. 

Regio
Exposities

T/m eind maart
• Schilderijenexpositie Net-
ty Uijtendaal en Jan Smakman 
in Bibliotheek Noord, Plane-
tenlaan 170, Haarlem. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden.
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.

Donderdag 31 maart t/m
zondag 10 april
• Zeven kunstenaars (uit 
Haarlem, Lisse, Heemstede 
en Hoofddorp) stellen werk 
ten toon in De Waag. Divers 
werk, o.a. sculpturen en speel-
se en fascinerende vermen-
ging van vele materialen zo-
als zilver, koper en oude sier-
raden. 
Spaarne 30 te Haarlem. Zie 
ook www.kzod.nl 

T/m vrijdag 1 april
• Moderne Jel-art exposi-
tie met expressionistische 
werken van Ingrid Lips op 
Informatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude.
Info: www.spaarnwoude.nl of 
tel. 023-5202828.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

T/m zondag 17 april 
• Schilderijen en colla-
ges van Houcine Bouchi-

Heemstede/
Bennebroek

Exposities

T/m maart
• Kunst van Auke Meenks 
bij Peter Grajer makelaars. 
Geopend van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 
en op zaterdag van 10 uur tot 
16 uur. De toegang is gratis.
Raadhuisstraat 67.
Info: www.petergrajer.nl /
tel. 023-547 46 45.

T/m zaterdag 2 april
• Boeiende expositie Kunst-
bedrijf met werk van 5 beel-
dend kunstenaars; van die-
renschilderijen, abstract tot 
mystieke collage’s.
- Vera de Backker met schil-
derijen van illustraties van 
heer kinderboeken
- Helga Schouten met grote 
schilderijen van koeien
- Anouschka met kleine ver-
fijnde collages
- Astrid van Domselaar met 
abstracte schilderijen
- Liedeke Veninga met grote 
organische beelden/ objecten
Locatie: Raadhuisstraat 56a 
Heemstede.

T/m maandag 4 april
• In burgerzaal van Heem-
steedse Raadhuis verlenging 
schilderijenexpositie Flo- 
rian van Rooij.

T/m dinsdag 5 april
• René v.d. Plas exposeert 
in voormalig gemeentehuis 

Agenda
Cultuur

Bennebroek aan de Benne-
broekerlaan 5.
Pentekeningen, aquarellen 
en acryl schilderijen. Tevens 
ruimtelijk werk, zoals colla-
ges van metaal, die hij uit be-
staande onderdelen samen-
stelt.
Openingstijden zijn op werk-
dagen van 8.30 – 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 - 16.30 uur.

Vrijdag 8 april t/m 
dinsdag 10 mei
• Collages in voormalig ge-
meentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. 
Exposanten: Yvettte Jansen 
en Lillette de Bruin-van Zijl.
De openingstijden van de ex-
positie zijn van maandag  t/m 
vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

T/m vrijdag 15 april
• Expositie Helen van Vuure 
in de foyer van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem- 
stede. Te zien zijn Acrylschil-
derijen. 

Theater

Zaterdag 2 april 
• Cabaretvoorstelling Lo-
ze Kreten door Kees Torn in 
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 17,50 
CJP/65+ 16,50. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zondag 10 april 
• Kindervoorstelling Aller-
geheimste goochelgeheim 
te zien in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 14.30 uur. De entree 
is 10,- euro. Leeftijd: 6+.
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Woensdag 13 april 
• In het huis van de Dichter, 
Literatuur & muziek. Voor-
stelling over de Russische 
pianist Youri Egorov. Aan-

ba (1956, Jarjar, Tunesië) in 
Galerie 37, Groot Heiligland 
37, Haarlem. Open: donderdag 
tot en met zondag 12-17 uur.
Meer info: www.galerie37.nl, 
06-537 357 61.

Tot zondag 8 mei 
• Tentoonstelling Leren 
voor het leven in het His-
torisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.
Tel : 023 5422427.
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

T/m dinsdag 17 mei 
• Expositie Light Fabrics in 
Hotel Haarlem Zuid, Toekan-
weg 2.Te zien zijn bedrukte re-
genjassen en raamdiorama’s 
van Michaëla J. Bijlsma

Muziek

Zaterdag 2 april
• Haarlems Bach Ensem-
ble o.l.v. dirigent Mark Lip-
pe geeft een concert in de 
serie ‘Bach in de Binnen-
stad’.
Locatie: Doopsgezinde Kerk 

Werk van Helga Schouten. Mooie bolides bewonderen. . .

Grootse AutoShow op 
9 april in Heemstede

Heemstede – Een primeur: de 
allereerste AutoShow van Heem-
stede zal over anderhalve week, 
op zaterdag 9 april, op de Bin-
nenweg en Raadhuisstraat wor-
den gepresenteerd. Diverse au-
tomerken laten van zich zien. 
Luxueuze en snelle auto’s, tren-
dy, groot of juist compact... U 
kunt het neusje van de zalm aan-
schouwen wat betreft vorm, mo-
tor, prestatie en nieuwste tech-
nologische snufjes. 

Het enthousiasme vanuit de au-
tobranche om deel te nemen aan 
deze AutoShow was groot. Het is 
ook uniek te noemen dat een 
show als deze geïnitieerd wordt 
vanuit een winkeliersvereniging, 
die hiermee de bereikbaarheid 
en goede parkeermogelijkheden 
van de Raadhuisstraat en Bin-
nenweg onder de aandacht wil-
len brengen. Bij dergelijke eve-
nementen is het vaak de auto-
branche die het voortouw neemt.

Na enkele jaren van wegwerk-
zaamheden is het centrum van 
Heemstede weer prima bereik-
baar met openbaar vervoer, de 
geliefde auto, maar zeer zeker 

ook voor voetgangers en fietsers. 
In het verleden was het shop-
pingcenter van Heemstede nog 
voorzien van vele hobbels en 
randjes maar met de nieuwe be-
strating is vrijwel alles strak ge-
streken. Iets waar ouderen, met 
of zonder rollator, en ouders met 
een kinderwagen maximaal van 
profiteren. 
Als winkeliersvereniging is het 
gelukt om het parkeren voor de 
deur van de kwaliteitswinkels te 
behouden. Dit is toch een unie-
ke situatie; vrijwel nergens kun 
je vandaag de dag nog parke-
ren voor de deur van je favorie-
te winkel, laat staan parkeren te-
gen een redelijk tarief. 

Zaterdag 9 april tonen acht 
merkdealers in totaal meer dan 
40 automodellen. Over het alge-
meen spraakmakende model-
len variërend van vijftien tot bij-
na driehonderduizend euro! Het 
evenement wordt door de win-
keliers aangegrepen om bijpas-
sende etalages en acties te or-
ganiseren. Van 9.00 tot 17.00 uur 
kunt u de AutoShow bezoeken. 
Prachtige bolides voor prachti-
ge winkels!
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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

Doe mee met Burgernet! Inloopochtend 

burgemeester 

1 april 

•  Werk aan de weg

•  Budget incidentele subsidies 

sportstimulering Heemstede 2011

• Speelautomatenhal

In deze HeemstedeNieuws:

Inwoners van Heemstede worden van 

harte uitgenodigd om tijdens de 

maandelijkse inloopochtend langs te 

komen bij burgemeester Marianne 

Heeremans.  De eerstvolgende inloop-

ochtend vindt plaats op vrijdag 1 april 

van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt zonder 

afspraak vrij inlopen om van gedachten 

te wisselen met de burgemeester over 

ontwikkelingen in Heemstede. 

De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. In uw eigen buurt kunt u zelf ook al veel doen om uw leef-

omgeving prettig en veilig te houden. Met behulp van Burgernet kan de gemeente en politie nog beter met u samen-

werken. Hoe meer deelnemers mee doen aan Burgernet, hoe meer ‘ogen en oren’ de politie heeft in uw eigen woon- of werkomgeving.

Avondexcursie in wandelbos Groenendaal 

Groenendaal is een eeuwenoud voormalig duin-

gebied dat deel uitmaakte van de buitenplaatsen 

Meer en Berg, Bosbeek en Groenendaal en laat 

nog resten zien van de voormalige tuinarchitec-

tuur en het historische 

landschap. Het ecologi-

sche beheer van een 

groot deel van het 

wandelbos biedt ruimte 

aan vogels en natuurlijke 

begroeiing. U vindt hier 

onder andere een ruïne 

en een prachtige water-

kom omzoomd met stok-

oude lindebomen. 

Ongetwijfeld zullen de vogels voor een mooi 

voorjaarsconcert zorgen en kunt u genieten van 

de geuren en kleuren van het voorjaar. We 

besteden ook aandacht aan de voorjaars-

bloeiers in het bos en aan de sporen die de 

geschiedenis van de voormalige landgoederen 

in het wandelbos heeft nagelaten. 

Een gedeelte van Groenendaal is met rasters 

afgezet, hier grazen Schotse Hooglanders. 

Donderdag 7 april organiseert het IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking met de gemeente Heemstede een avondexcursie in 

het mooie wandelbos Groenendaal. Deelnemers aan deze excursie gaan onder leiding van IVN-Natuurgidsen op zoek naar het 

voorjaar in dit avontuurlijke bos. 

Hoe werkt Burgernet?

Burgernet wordt gebruikt voor dringende 

zaken waarbij de politie een duidelijk 

signalement heeft. Bijvoorbeeld bij diefstal, 

inbraak, doorrijden na aanrijding of bij ver-

miste personen. Burgernet maakt gebruik 

van een telefonisch netwerk van inwoners en 

medewerkers van bedrijven uit de gemeente. 

Wanneer de politie met een zoekactie start, 

ontvangt u een sms bericht of een ingesproken 

bericht via de (mobiele) telefoon. In een crisis-

situatie, zoals bijvoorbeeld bij een gifwolk, 

ontvangt u als deelnemer van Burgernet 

informatie over wat te doen. Het is daarom 

belangrijk dat zo veel mogelijk mensen aan 
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Burgernet gaan deelnemen. Door uw ogen 

en oren te gebruiken kunt u direct helpen uw 

leefomgeving veiliger te maken. Dat kan een-

voudig vanuit huis, op straat of vanaf uw 

werkplek.

Aanmelden

Alle inwoners en bedrijven van Heemstede 

hebben in week 11 een brief ontvangen, met 

daarbij een antwoordkaart om u aan te 

melden voor Burgernet. Maar u kunt zich 

natuurlijk ook aanmelden via de website: 

www.burgernetkennemerland.nl. Hier vindt u 

ook meer informatie en veelgestelde vragen 

over Burgernet.
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Rivierenwijk-zuid

Tot eind maart 2011 wordt de bestrating in de Rivierenwijk ten zuiden van de Rijnlaan op 

diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein

Tot 15 april 2011 wordt de Zandvoortselaan tussen Vondelkade en Roemer Visscherplein 

opnieuw ingericht. Er is telkens een weggedeelte afgesloten voor alle verkeer. De nieuw 

ingerichte delen zijn normaal bereikbaar. Tijdens de herinrichting blijven winkels en 

woningen bereikbaar voor voetgangers.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

In de periode 2011-2015 wordt de Herenweg in vier fasen opnieuw ingericht. De 1e fase 

tussen Koediefslaan en Kerklaan wordt tot medio juni 2011 aangepakt. Verkeer kan alleen 

van zuid naar noord rijden. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder.

Uitgebreide informatie over het project Herinrichting Herenweg, de gevolgen en de voort-

gang vindt u op www.heemstede.nl > Actueel > Volg ’t beleid > Reconstructie Herenweg.

Leidsevaart Bennebroek

Tot medio augustus 2011 wordt op de Leidsevaart in Bennebroek de riolering vervangen. 

De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Kijk voor actuele informatie op www.bloemendaal.nl > Wonen> Wegen & Verkeer.

  Werk aan de weg

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in 

werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 

2010 een aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist 

waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de 

diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een over-

gangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn 

aangevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze 

vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen 

maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

tegenover Leidsevaart- het plaatsen van een aanlegsteiger 2011.099

weg 43 ontvangen 22 maart 2011

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

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf  31 maart 2011 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). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 25 maart 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Burgemeester van nieuwbouw stal-exporuimte 2011.072

Rappardlaan 3 op de kinderboerderij

Omgevingsvergunning voor kappen

Rijnlaan 55 A t/m K het kappen van een boom 2011.082

Prof. Asserlaan 7 het kappen van een sequoia 2011.088

Winterlaan 4 het kappen van een berk 2011.091

Mr. S. van Houtenstraat 2 het kappen van een boom 2011.090

Frans Lisztlaan 24 het kappen van een berk 2011.092

Franz Lehárlaan 53 het kappen van een den 2011.094

Franz Lehárlaan 72 het kappen van een den en een spar 2011.098

Meerweg 16 het kappen van een conifeer 2011.087

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Binnenweg 2 het vestigen van een koffiehoek 2011.034

Omgevingsvergunning voor slopen 

Raadhuisplein 1 het verwijderen van asbesthoudend 2011.085

 materiaal op de zolder van de oudbouw

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 31 maart 2011 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 af-

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

bezwaar maken. Zie kader.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen en 

de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. 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 begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Gastouderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 1 januari 

2011 de gastouderopvang C.M. Vosse op het adres Koediefslaan 39 te Heemstede met 

uniek registratienummer 109574734 op eigen verzoek uit het Landelijk Register 

Kinderopvang is verwijderd.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Vervolg van pag. 1

Ze zijn niet alleen een extra attractie voor de 

bezoekers, maar brengen ook met hun gegraas 

variatie in de begroeiing. De beheerder laat nu 

oude, omgevallen bomen liggen die het bos een 

natuurlijke woestheid geven waar vogels, planten 

en zwammen van profi teren. Een IVN-wandeling 

op een lenteavond is een goede gelegenheid om 

van dit natuurschoon te genieten! 

Informatie

Vertrek om 18.30 uur bij het informatiebord op de 

parkeerplaats van restaurant Groenendaal. 

Duur: anderhalf uur. Deelname is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig. Informatie bij Wim Swinkels, 

(023) 529 33 02 of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.
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Wilt u in 2011 een activiteit organiseren die het sporten van jongeren tot 18 jaar, oude-

ren 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 activi-

teiten in 2011 een subsidiebudget beschikbaar van € 16.500. 

Subsidievoorwaarden

Uw subsidiev erzoek dient aan enkele v oorwaarden te v oldoen: 

  de activi teit moet v oldoen aan de v oorwaarden in de Algemene subsidiev erordening 

Heemstede en de Verordening incidentele subsidies sportstimulering. Dit houdt onder 

andere in dat alleen activi teiten met een v oldoende aantal deelnemers en met een aan-

vu llend karakter ten opzichte v an uw reguliere aanbod v oor subsidie in aanmerking 

kunnen komen; 

 De genoemde v erordeningen kunt u vi nden op onze website www.heemstede.nl.

 de activi teit dient in 2011 v an start te gaan; 

 het subsidiev erzoek moet vóór 1 mei 2011 worden ingediend.

 

Subsidiebudget

Als het beschikbare budget v an € 16.500 onv oldoende is om alle aanv ragen te honoreren, 

zal het college v an B&W een rangorde in de aanv ragen aanbrengen. Bij de opstelling hier-

v an wordt in ieder gev al gestreefd naar een ev enwichtige v erdeling tussen de v erschillende 

doelgroepen waarop de Verordening incidentele subsidies sportstimulering zich richt. Tev ens 

zal in dat gev al geen prioriteit worden gegev en aan activ iteiten waaraan in een eerder 

subsidiejaar door het college v an burgemeester en wethouders al subsidie is v erstrekt.  

Informatie

Voor meer informatie ov er deze subsidie kunt u contact opnemen met de heer Koen 

Siegrest v an de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023) 548 56 79 of vi a de e-mail: 

ksiegrest@heemstede.nl. Hier kunt u ook een aanvr aagformulier v erkrijgen.

Budget incidentele subsidies sportstimulering 
Heemstede 2011

Uitschrijvi ng GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat v erhuizen moet u dit ook doorgev en aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 

maar soms wordt dit v ergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon - 

indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte v an de v erhuizing gedaan moet worden. Als 

er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te traceren is, besluit het college v an 

burgemeester en wethouders deze persoon “met onbekende bestemming” uit te schrijv en uit de 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegev ens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook 

formeel niet meer op dat adres staat ingeschrev en. De gev olgen hierv an zijn dat er bijv oorbeeld geen 

reisdocument of rijbewijs bij de woongemeente aangev raagd kan worden en dat er geen gebruik 

gemaakt kan worden v an v erschillende ov erheidsv oorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom v an groot belang dat alsnog aangifte v an een v erhuizing gedaan wordt.

Het college v an burgemeester en wethouders heeft het v oornemen om de v olgende persoon 

per 23 maart 2011 met onbekende bestemming uit te schrijv en:

 G.J. Reinders, geboren 26-08-1972, Raadhuisstraat 56

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing v an 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken v an de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, tel. (023) 548 58 68.

Het college v an burgemeester en wethouders heeft besloten de v olgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijv en:

 P.B. Hogan, geboren 24-03-1990, Herenweg 142 per 8 maart 2011

 J. Bakker, geboren 28-04-1961, E. v an Slogterenlaan 41 per 28 februari 2011

 G. Ferrari, geboren 18-05-1963, p/a Godfried Bomanslaan 5 per 8 maart 2011

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag v an de bekendmaking hier-

v an bezwaar maken door het indienen v an een bezwaarschrift bij het college v an burgemeester en 

wethouders v an Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden bij 

onv erwijlde spoed een v oorlopige v oorziening aanv ragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 

1621, 2003 BR Haarlem).

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen

zes weken na de v erzenddatum, een gemotiv eerd bezwaarschrift te richten aan het college v an burge-

meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 

v oorzien v an naam en adres, datum, een duidelijke v erwijzing naar het besluit en de reden v an bezwaar. 

Ov er onderwerpen waarov er nog geen beslissing is genomen kunt u in die gev allen waar dit is aangege-

v en uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn v an terinzagelegging, schriftelijk uw 

reactie aan het college v an burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 

zal bij de besluitv orming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond v an de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 

de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 

v er weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn v oorzien v an naam en 

adres, datum, een omschrijv ing v an het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden v an beroep. 

Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift v an het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 

worden ov erlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 

tev ens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Speelautomatenhal
In v erband met een v erhuizing v an Binnenweg 21 naar Binnenweg 1 heeft de burgemeester 

op 21 maart 2011 besloten Flamingo Center Heemstede B.V. een v ergunning te v erlenen 

v oor exploitatie v an een speelautomatenhal aan de Binnenweg 1. Deze v ergunning is v er-

leend op grond v an artikel 30c, lid 1, sub b. v an de Wet op de Kansspelen en artikel 3 v an 

de Verordening Speelautomaten. 

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

Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Meldpunt ov erlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt ov erlast kunt u melding maken v an gev aar en schade in de openbare 

ruimte. Bijv oorbeeld ov er defecte straatv erlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook ov erlast v an zaken als v andalisme en geluidshinder kunt u doorgev en aan het meld-

punt. Voor een effectiev e aanpak v an dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hierv oor naar de meldkamer v an de 

politie: 0900-8844 (in gev allen v an acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de ov er-

last structureel is én u v indt dat uw melding aan de politie onv oldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt v an de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af- 

stemmen met de betrokken instanties en u v an de v oortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij v oorkeur door v ia de website v an de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectiev e aanpak. Maak hierv oor gebruik v an het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgev ing > Meldpunt 

ov erlast). Wanneer u uw e-mailadres invu lt houden wij u op de hoogte v an de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer v an de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

v indt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.




