
Heemstede – Een koude klus: 
op zondag 24 maart kwamen bij-
na 13.000 hardlopers naar Zand-
voort om deel te nemen aan de 
zesde editie van de Runner’s 
World Zandvoort Circuit Run. 
Een vast onderdeel op het pro-
gramma is het Scholenkam-
0pioenschap van 4,2 km, waar-
bij teams van vijf leerlingen strij-
den om de titel Scholenkam- 
pioen van Nederland. Er deden 
52 teams uit de regio mee, bij-
na het dubbele ten opzichte van 
2012. College Hageveld eindigde 
in drie van de zes categorieën op 
de eerste plaats.

Nadat het startschot was gege-
ven door Tom Bellord van All-
4running.nl, liepen alle scholie-

ren een parcours van 4,2 km over 
het Circuit Park Zandvoort om 
ten slotte te finishen voor de ere-
tribune. De teams van het Colle-
ge Hageveld, dat al sinds 2009 
deelneemt, waren ook dit jaar bij 

de jongens niet te verslaan. De 
jongens uit de derde en vierde 
klas behaalden de eerste plaats 
met een tijd van 1.00.56 minuten. 
Het snelste meisjes team kwam 
dit jaar van het Gerrit van der 

Veen College. De meisjes uit de 
derde en vierde klas finishten in 
een tijd van 1.10.22.
Dit jaar werden de teams voor 
het eerst in drie leeftijdscatego-
rieën ingedeeld, namelijk scho-

lieren uit de eerste en tweede 
klas, uit de derde en vierde klas 
en uit de vijfde en zesde klas, 
waarbij er in iedere categorie 
ook nog onderscheid werd ge-
maakt tussen jongens en meis-
jes. In totaal mogen dus  zes 
teams zich nu een jaar lang of-
ficieus ‘Scholenkampioen 2013’ 
noemen. Naast bloemen en be-
kers ontvingen alle winnaars 
waardecheques van Saucony 
om te besteden bij All4running.
nl, beide sponsorpartner van 
de Runner’s World Zandvoort 
Circuit Run en specifiek betrok-
ken bij dit looponderdeel.
De snelste jongen individueel 
was ook dit jaar Lucas Nieuwe-
boer van het College Hageveld. 
Hij legde de 4,2 kilometer over 
het spannende circuit af in 13.17 
minuten.
Het snelste meisje was Merel 
van de Marel, eveneens van het 
College Hageveld, in 15.05 mi-
nuten.
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Aanbiedingen slagerij Van der Werff
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DE LEKKERSTE STOLLEN 
VAN NEDERLAND!!

500-600 gram, met amandelspijs

v.a. 6,95
Luxe stol

met rumbeslag en extra amandelspijs
500-600 gram

8,95
ANDERE AANBIEDINGEN
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Winnaars 2013
Categorie       Jongens Meisjes
1e/2e klas:     College Hageveld Gerrit van der Veen College
3e/4e klas:     College Hageveld College Hageveld
5e/6e klas:     College Hageveld Gerrit van der Veen College

Snelle leerlingen!            
College Hageveld Heemstede zegeviert
wederom bij Scholenkampioenschap

Achterweg 38
2103 SX Heemstede

Tel. 023-5478578
www.autovanschagen.nl

Dit weekend
gaat de klok vooruit

Het weer laat het niet 
merken maar dit week-
end gaat toch echt de zo-
mertijd in. In de nacht van 
zaterdag 30 op zondag 31 
maart gaat de klok een 
uur vooruit om 2.00 uur. 
De wintertijd gaat in op 27 
oktober 2013.



Op de hoek van de Herenweg 
en de Ritzema Boskade staat Le
Tigre. Enige jaren geleden fun-
geerde deze villa in een soap-
serie. Wie zou er niet in zo’n 
droomhuis willen wonen?
Le Tigre werd in 1935 gebouwd 
in opdracht van de uit Indië
terugkerende C. Dekker jr. De-
ze kende vergelijkbare villa’s die 
in die tijd onder andere in Ban-
doeng werden gebouwd. Le
Tigre is een buitenbeentje ver-
geleken met de villa’s die in het 
interbellum in Heemstede wer-
den gebouwd en die vooral ro-
de bakstenen combineren met 
rieten kappen. Veel gemeente-
lijke schoonheidscommissies in 
die tijd keurden vooruitstreven-
de ontwerpen als Le Tigre af. We 

mogen er trots op zijn, dat we in 
Heemstede een dergelijk monu-
ment hebben staan.
De villa is een prachtig voorbeeld 
van de Nieuwe Zakelijkheid. De-
tails verwijzen naar de beroem-
de Zwitsers-Franse architect 
Le Corbusier (1887-1965), die 
scheepsarchitectuur introdu-
ceerde als inspiratiebron voor 
het Nieuwe Bouwen. Met zijn
relingen lijkt Le Tigre op een 
schip. Architect Dekker was ook 
verantwoordelijk voor het in-
terieur, samen met Paul Brom-
berg, die ook werkte voor Metz 
en Pander.
Meer informatie over dit provin-
ciaal monument vindt u op www.
hv-hb.nl, de website van de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek. Kent u nog andere 
voorbeelden van bouwen en de 
Nieuwe Zakelijkheid in Heem-
stede? Mail ze naar communica-
tie@hv-hb.nl.
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Le Tigre aan de Herenweg (foto’s: Theo Out).

Fien expositie
te zien in Raadhuis
Heemstede – In zeven teke-
ningen van kunstenaar Marjo-
lein van Haaften laat het fi guur-
tje Fien gemoedstoestanden 
zien die ervaren worden bij dis-
criminatie of ongelijke behande-
ling. Ga maar eens kijken in de 
publiekshal van het raadhuis of 
u ze allemaal herkent. Met Fien 
vraagt BD, Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland op een 
positieve, luchtige manier aan-
dacht voor discriminatie, een on-
derwerp dat soms moeilijk be-
spreekbaar is. BD werkt aan het 
stimuleren van een tolerante sa-
menleving en het tegengaan van 
ongelijke behandeling. Bureau 
Discriminatiezaken Kennemer-
land bedenkt en organiseert pro-
jecten om vooroordelen, ongelij-
ke behandeling en discrimina-
tie in een breed maatschappe-
lijk kader onder de aandacht te 
brengen. Zoals de Gastles voor-
oordelen  die gegeven wordt op 
enkele basisscholen in Heemste-
de, waaronder De Evenaar en de 

Valkenburgschool. Middels ge-
heimschrift, puzzels, raadsels en 
foto’s ontdek je je eigen vooroor-
delen en leer je hoe je ze moet 
tackelen. College Hageveld  be-
steedt aandacht aan het onder-
werp en heeft, een tweede se-
rie van, de tekeningen opge-
hangen. De voorlichter van Bu-
reau Discriminatiezaken verzorgt 
de gastles op school. Op ver-
zoek kan er extra aandacht wor-
den gegeven aan een discrimi-
natiegrond als handicap, seksu-
ele gerichtheid of ras. Na een in-
troductie van 15 minuten gaan 
de leerlingen in tweetallen op 
pad en aan de slag. Een doe ex-
positie! Op de displays staan op-
drachten, puzzels, geheimschrif-
ten, foto’s waardoor ze op een 
creatieve en zelfstandige ma-
nier inzicht krijgen in anderen en 
zichzelf. De methode, de active-
rende expositie, werkt geweldig!
Tot ziens bij Fien, tot eind april.
Ton van den Brink 

Arthur Ebeling speelt 
live in de 1ste Aanleg

Heemstede - Café de 1ste Aan-
leg heeft zaterdag 30 maart drie 
muzikale gasten van bijzonde-
re allure. 
Arthur Ebeling (zang en gitaar), 
Ronald de Jong (contrabas) en 
Chaja van der Heide (drums).
De allround rhythm’n blues gita-
rist en singer-songwriter Arthur 
Ebeling heeft een grote schare 
muziekliefhebbers aan zich we-
ten te binden door zijn diver-
se technieken en zijn extraver-
te performance met zijn Gretsch 
gitaar. Arthur neemt zijn publiek 
me op een oneindige reis langs 
verrassingen en opgetogenheid. 
Zijn muziek is uniek, herkenbaar, 
tijdloos en vangt een mix tus-
sen rhythm’n blues, rock’n roll 
en country blues met een jazzy 
sausje. Hij deelt zijn ‘soul’ met 
Ray Charles, zijn rouwheid met 
Tom Waits en zijn rock’n roll met 
Addie Cochran.
Arthur Ebeling mag dan gewoon 
Nederlander zijn maar als je niet 
beter wist dan dacht je dat hij 
uit New Orleans kwam. Ebeling 
speelt zaterdag vanaf  21.30 uur.

Er is een enorme toename aan 
kwalitatief hoogwaardige arties-
ten die in de 1ste Aanleg spe-
len. Door jarenlang podium te 
bieden aan artiesten van diver-
se pluimage in combinatie met 
een zeer laagdrempelige sfeer 
en een altijd in grote getale aan-
wezig enthousiast publiek is het 
voor bands/artiesten leuk spe-
len in de 1ste Aanleg. Dit café 
brengt tevens iedere 2e zondag 
akoestische sessies vanaf 17.30 
uur. De eerstvolgende is op 14 
april. 
Hoek Kerklaan en Raadhuis-
straat.

Computercursus: 
Powerpointpresentaties

Heemstede - Powerpoint is een computerprogramma waarmee 
op een leuke en snelle manier elektronische diavoorstellingen 
gemaakt worden met tekst, plaatjes, foto’s en versieringen. Een 
dergelijke presentatie met geluid en beeld spreekt veel meer tot 
de verbeelding dan alleen een verhaal. 
In de cursus worden stapsgewijs alle basisvaardigheden op een 
duidelijke manier uitgelegd en aangevuld met oefeningen, zodat 
snel geleerd wordt wat in dagelijkse praktijk nodig is. Ruime er-
varing met de computer is noodzakelijk.
De 4 lessen zijn vanaf donderdag 3 april van 19.00 tot 21.00 uur 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Docent is IJf de 
Jong. Kosten: 100,00 euro inclusief cursusboek.
Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: telefoon 
023 - 548 38 28. Of via www.casca.nl.
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Petrakerk 
Heemstede

 Heemstede - (NGK), Limbur-
glaan 3, Heemstede.
Op Goede Vrijdag 29 maart om 
19.30 uur en op Paaszondag 
31 maart, aanvang 10.00 uur.
In beide diensten gaat voor ds. 
Alex Boshuizen. 
Zondag 31 maart is er kinder-
opvang voor de kleinsten en 
Bijbelklas voor de kinderen in 
de basisschoolleeftijd. 

 Kerkdiensten

Bavo 
Heemstede

Heemstede - Witte Don-
derdag, 19.00 uur, Woord en 
Communieviering; Voorgan-
ger: P. Visser; Het Bavokoor.

Goede Vrijdag, 15.00 uur, De 
Kruisweg; Voorganger P. Vis-
ser; Dameskoor

Paaszaterdag:  19.00 uur, Kin-
derpaaswake; Voorganger P. 
Visser; Gezinsviering; Kinder-
koor.
21.30 uur, Paaswake; Eucha-
ristieviering; Voorgangers T. 
Moons en P. Visser; Koor: In 
Between;

1ste Paasdag: 10.00 uur, Eu-
charistieviering; Voorgangers 
F. Geels en P. Visser; Bavokoor;

2de Paasdag; 10.00 uur, Woord 
en Communieviering; Voor-
ganger P. Visser; Samenzang.

Goede Week 
en Pasen 

in de OLV 
Hemelvaart

Op Witte Donderdag (28 
maart), Goede Vrijdag (29 
maart) en Stille Zaterdag (30 
maart) is ’s ochtends om 08.25 
uur Rozenkransgebed en een 
korte lezing.
Witte Donderdag 19.00 uur 
is de viering van de Instelling 
van de H. Eucharistie, met de 
gezongen Nederlandse Mis 
“Christus het eeuwig woord” 
van J. Vermulst. Aansluitend 
is er stille aanbidding tot 21.30 
uur. Op Goede Vrijdag is om 
15.00 uur de Heilige Kruisweg. 
Om 19.00 uur is de Plechtige 
herdenking van de Kruisdood, 
met Gregoriaanse gezangen.
De Gezinspaaswake op paas-
zaterdag is om 19.30 uur. De 
Plechtige paaswake wordt om 
22.00 uur gevierd, het koor 
zingt de Heilig Hart-mis van A. 
Broersen. 
Nadat in de nacht de klok een 
uur vooruit gezet is, is op Eer-
ste paasdag om 9.00 uur de 
Stille viering en om 10.30 uur 
de Eucharistieviering met de 
Missa festiva van A. Gretcha-
ninoff. Er is om 10.30 uur 
crèche. ’s Avonds is om 19.00 
uur Lof.
Woensdag 3 april is om 10.00 
uur de mis voor ouderen en 
iedereen die hierbij aanwezig 
wil zijn. Na deze viering is er 
gezamenlijk koffi edrinken.

Dienst 
Spaarne

Regio - Zondag 31 maart om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecu-
menisch karakter.  

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - Vrijdag 29 
maart 19:30 uur ds. G.E. van 
der Hout uit Lekkerkerk. Goede 
vrijdag. Viering Heilig Avond-
maal.
Zondag 31 maart 10:00 uur 
Sipke van der Land uit Wasse-
naar.

Doopsgezind
Heemstede - Kl.vermaning 
(doopsgezind) Postlaan 16 
Heemstede Ds. v. Daalen

Vieringen 
Cruquius

Regio – Locatie: Cruqui-
us-hoeve, gebouw de Rank, 
Spieringweg 801.

Witte Donderdag 
pastor Marielle Roosen/ds 
Hetty van Galen, 28 maart, 
19.00 uur, Viering.

Goede Vrijdag: pastor Mariel-
le Roosen/ds Hetty van Galen 
29 maart, 19.00 uur, Viering.

Pasen: 31 maart, 15.00 uur: 
pastor Marielle Roosen/ds 
Hetty van Galen, Viering.

Protestantse 
Gemeente 
Heemstede

Donderdag 28 maart - Witte 
Donderdag
Oude Kerk: 19.30 uur, ds. P.I.C. 
Terpstra, dienst van Schrift en 
Tafel, m.m.v. de cantorij.

Vrijdag 29 maart 2013 - Goe-
de Vrijdag
Oude Kerk: 19.30 uur, ds. A. 
Molendijk, m.m.v. Koor Plus-
Minus. 

Zaterdag 30 maart 2013 - 
Paaswake
Oude Kerk: 22.00 uur. ds. A. 
Molendijk, m.m.v. de cantorij.

Zondag 31 maart - Eerste 
Paasdag
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra 
Alle diensten starten om 10.00 
uur, tenzij anders vermeld.

Vieringen
in de Goede 

week in
Het Trefpunt

Bennebroek – Locatie: Ako-
nietenplein 1, Bennebroek.
Woensdag 27 maart- Vesper- 
19.00 uur.

Witte Donderdag- ds. Nak- 
Visser- Aanvang 19.30 uur 
mmv de cantorij die zingt uit 
een oratorium voor de Veertig-
dagentijd. Dienst van Schrift 
en Tafel.

Goede Vrijdag 29 maart- voor-
ganger ds. J. Nak-Visser.
Aanvang: 19.30 uur.

Stille Zaterdag 30 maart- voor-
ganger: dr. A. van Egmond.
Paascantate  m.m.v. de canto-
rij o.l.v. Gerard Valkema, Bar-
bara Karst, piano en Eveline 
Milton, fl uit. Dienst van Schrift 
en Tafel.

Eerste Paasdag 31 maart: 
voorganger: ds. J. Nak-Visser.
trompet: Timo de Vries/ orga-
nist: Gerard Valkema. Kom in 
de Kring.

Commissie Eredienst                                                                                                                    
St. Jozefparochie Bennebroek
wo. 27 mrt. 19.00 u. Vervalt wegens oliewijding in kathedraal.
do. 28 mrt.  9.00 u. Viering Franciscusschool, Witte Donderdag
 19.00 u.  Eucharistie, past. Verhaegh, Dameskoor. 

 Witte D onderdag
vr. 29 mrt. 15.00 u.  Kruisweg, Kinderkoor , past. Verhaegh  

Goede Vrijdag
  19.00 u.  Plechtigheden, past. Verhaegh, past. Dekker,  

Caeciliakoor. Goede Vrijdag
za. 30 mrt. 20.15 u. Paaswake, past. Verhaegh, Liturgiegroep.
zo. 31 mrt. 10.00 u.  Eucharistie, past. Verhaegh, Intermezzo/Kin-

derkoor. Eerste P aasdag
ma. 1 apr. 10.00 u.  Eucharistie, past. Verhaegh, Ned. liederen,

2e Paasdag
wo. 3 apr. 19.00 u. Eucharistie, past. Verhaegh.
vr. 5 apr. 10.00 u. Eucharistie, past. Verhaegh, Seniorenviering.

Heemstede - Ook mensen die 
nog nooit iets van een fi losoof 
gelezen hebben, gebruiken fi -
losofi sche noties als ze het bij-
voorbeeld hebben over: platoni-
sche liefde, ergens stoïcijns on-
der blijven of je andere helft vin-
den. In de cursus Filosofi e voor 
beginners gaat u inventariseren 
wat u onder fi losofi e verstaat, 
wat u van fi losofi e (wilt) we-
ten en wat de grote stromingen 
zijn. Ook wordt gekeken naar het 
praktisch gebruiken van de ken-
nis van fi losofen. De cursus biedt 
u alle houvast die u nodig hebt 
om uw liefde (philos) voor wijs-
heid (sophia) verder aan te wak-
keren.
In de lessen legt docent Jac-
queline Duurland een vraag aan 
u voor, waarop u eerst zelf een 
antwoord geeft en daarna met 

Stroomboot 
vaart weer

Regio - Vanaf zaterdag 30 
maart tot 1 oktober kunt 
u weer aan boord van de 
Stroomboot, die vaart van-
af het Theehuis Cruquius bij 
het museum De Cruquius 
naar de steiger aan de  Zuid-
Schalkwijkerweg.
De vaartijden zijn dagelijks 
van 10.00 tot 18.00 uur.

Het pontje wordt elektrisch 
aangedreven.
Afgelopen winter zijn er 
nieuwe zonnepanelen ge-
monteerd met een nog ho-
gere opbrengst. Maximaal 
12 passagiers kunnen aan 
boord, inclusief (brom)fi et-
sen. De pont is toeganke-
lijk voor alle soorten rolstoe-
len. De overtocht is gratis. 
Dat kan worden gerealiseerd 
door subsidie van de ge-
meenten Haarlem en Haar-
lemmermeer, sponsors en 
donateurs.

Open middag  
kinderdag-

verblijf 
Pierewiet

Heemstede - Kinderdagverblijf 
Pierewiet, Molenwerfslaan 9 in 
Heemstede heeft op woensdag 
10 april van 15.00-17.00 uur een 
Open Middag. Alle gelegenheid 
om de vrolijke, lichte ruimtes van 
het kinderdagverblijf eens rustig 
te bekijken, sfeer te proeven en 
vragen te stellen aan het hoofd 
en de pedagogisch medewerkers 
over de opvangmogelijkheden. 
Je krijgt een rondleiding en hoort 
hoe bij Kinderdagverblijf Piere-
wiet gewerkt wordt. Kinderen 
mogen natuurlijk mee! Zij kun-
nen lekker in het speelhuis spe-
len en er is allerlei uitdaging voor 
hen, o.a. op het geheel vernieuw-
de speelplein met klimheuvel en 
glijbaan en een echte weg voor 
de vele fi etsjes en auto’s.  Ook 
geïnteresseerde buurtbewoners 
zijn van harte welkom! Meer in-
fo: bel 023-548 38 33 of kijk op 
www.casca-kinderopvang.nl.

de andere cursisten bespreekt. 
Jacqueline geeft dan informatie 
over een fi losofi sche denkwijze 
of stroming en hoe deze toe te 
passen in het dagelijks leven.
De vragen gaan o.a. over Filo-
sofi e, wat is dat eigenlijk? Over 
de grote fi losofen Plato en zijn 
leermeester Socrates, Aristote-
les, Schopenhauer en Nietzsche, 
Descartes, Sartre, De Beauvoir 
en Levinas en ten slotte Foucault 
en hun zienswijzen en gedach-
ten. 
Hoe dan ook, het is een hele 
kunst om goed te leven en het 
kan geen kwaad om te kijken of 
de fi losofi e ons daar de helpen-
de hand bij kan bieden.
De cursus Filosofi e voor begin-
ners van 6 lessen start bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op woensdag 10 
april van 20.00 tot 22.00 uur. Op-
geven kan telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur: tel. 
023-548 38 28 kies 1 of via www.
casca-cursus.info. 

Filosofi e voor beginners

De vegetarische 
keuken

Heemstede - In deze keuken is 
heel veel mogelijk om lekker en 
gevarieerd te koken en te eten. 
Soepen, voorgerechten, tussen-
doortjes, salades, hoofd-, bij- 
en nagerechten. De Tjechische 
keuken en Vegetarische keuken 
zijn bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede van 19.30 
tot 22.30 uur. Opgeven kan op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca-cursus.info. 
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Iedereen geslaagd bij EHBO Heemstede!
Heemstede - Donderdag 1 no-
vember 2012 startte bij EHBO-
vereniging Heemstede een 
nieuwe opleiding met een gro-
te groep enthousiaste cursis-
ten. Ieder had zijn eigen moti-
vatie voor het volgen van deze 
cursus; om mensen met letsel 
thuis, een aankomende wereld-
reis op een boot, of op het werk 
te kunnen helpen, of omdat men 
wilde leren reanimeren en wer-
ken met een AED.
Elke week kreeg de groep les 
van hun eigen instructeur eer-
ste hulp waarbij theorie direct 

in de praktijk werd gebracht 
door de daarbij behorende han-
delingen te oefenen. Reani-
meren met daarbij de toepas-
sing van de AED (Automatische 
Externe Defibrillator) is één van 
de belangrijkste onderdelen van 
het examen. Maar ook in de ove-
rige EHBO onderwerpen moes-
ten de cursisten zich verdiepen. 
Na een lange periode van oe-
fenen en voorbereiden kwamen 
in maart de examens in zicht. 
Tijdens een aantal extra oefen-
avonden werden de cursisten 
‘klaargestoomd’ voor het exa-

men. 22 maart jl. was het dan 
eindelijke zover. Het examen! 
Zenuwachtig maar zeer goed 
voorbereid gingen de cursisten 
aan het werk. Met succes heb-
ben alle cursisten hun examen 
doorlopen en af weten te slui-
ten met het felbegeerde EHBO 
diploma. Een prestatie van for-
maat. EHBO Heemstede  feli-
citeert Wendy Ates,  Eline Es-
sers, Coralie Gigganoux, Loes 
Grupping, Caroline Landeweer, 
Maaike Roelofs en  Joan-
na Weston met hun behaalde 
EHBO-diploma!

Pannenkoekenrestaurant blijft goed bereikbaar

De Konijnenberg heeft zin
in de lente! 

Heemstede - Ondanks het koude weer la-
ten ze het lentegevoel gewoon zien op de 
menukaart.
Deze maand is de pannenkoek Primavera de 
pannenkoek van de maand. Een pannenkoek 
met peer, blauwe kaas, parmaham en balsa-
mico stroop….
Er is ook een ‘Lentepotje’, een pannetje met 
gebraden varkens-en ossenhaas in een gor-
gonzola saus en geserveerd met lekkere dik-
ke frieten.
Ook al is de Herenweg gedeeltelijk afgeslo-
ten, De Konijnenberg is en blijft goed bereik-
baar. Beiden paasdagen zijn ze net als alle 
andere dagen geopend voor lunch of diner. 
Als u zin heeft met elkaar of uw familie erop 
uit te gaan, combineer dan een bezoek aan 
De Konijnenberg met de leuke historische 

wandeling door het Groenendaalse bos. De 
wandeling vertelt veel over de geschiedenis 
van het 100 jaar jubilerende Groenendaal en 
duurt ca. 5 kwartier. Het wandelboekje is te 
verkrijgen voor 2,95 euro en op elk gewenst 
tijdstip te lopen.
Gaat u met u (klein) kinderen er op uit? Doe 
dan een van de leuke kinderspeurtochten 
samen. Ook hier kunt u speurtocht-boekjes 
voor kopen voor 2 euro.
En tenslotte de laatste uittip (als de kou het 
toelaat) de Fietstocht Konijnenberg richting 
de Bollenstreek via een knooppunten-route. 
Vraag ernaar als u bij De Konijnenberg bent.
Alle informatie en nieuwtjes vindt u op de si-
te www.dekonijnenberg.nl
De Konijnenberg, Herenweg 33 Heemstede, 
023-5848096 Bel voor reserveringen.

Heemstede - Op zaterdag 23 
maart start het tennisseizoen 
bij Tennisvereniging Merlen-
hove op tennispark Groenen-
daal. Er is nog volop ruimte voor 
nieuwe aspirant leden, junioren 
en senioren om zich aan te mel-
den als lid van TVM.  Er is mo-
menteel voldoende ruimte voor 
de groep jonge tennissers tus-
sen 7 en 11 jaar, om bij Merlen- 
hove te trainen en te spelen. 
Door het verruimen van de trai-
nings- en speelmogelijkheden 
kunnen nieuwe kinderen aan-
genomen worden. De kinderen 
trainen onder leiding van gedi-
plomeerde trainers van tennis-
school T-line. 

“Natuurlijk is het belangrijk dat 
kinderen leren tennissen maar 
veel belangrijker is dat ze ple-
zier hebben en bewegen. Iets 
waar wij samen met de trainers 
veel energie in steken,” aldus 
Ingrid Mense, voorzitter van de 
Jeugd Commissie. “Voor de iets 
gevorderde aspiranten en ju-
nioren hebben wij competities, 
toernooitjes en vrijspelen waar-
in de kinderen zich verder kun-
nen ontwikkelen.”

“Ook voor senioren is het extra 
interessant om bij TV Merlenho-
ve lid te worden. Niet alleen van-
wege de prachtige ligging in het 
wandelbos Groenendaal maar 
ook nu de mogelijkheid dat wij in 
2014 verlichting hebben steeds 
dichterbij komt”, aldus voorzitter 
Paul Barten.

Geïnteresseerden kunnen zich 
opgeven als lid via de website 
van TV Merlenhove, www.mer-
lenhove.nl.

Nieuw leden welkom bij 
Tennisvereniging Merlenhove
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Heemstede - Inske Immink 
wilde eigenlijk chirurg worden. 
Ze groeide op in een dierenart-
senpraktijk die haar beide ou-
ders hadden. Zij raakte geïnte-
resseerd  door de manier waar-
op je technische dingen  met 
handen kan oplossen. Schilde-
ren en tekenen waren haar ge-
liefde bezigheden. In het voort-
gezet onderwijs had zij schei-
kunde in haar pakket, waar-
mee ze de opleiding restaura-
toren aan Instituut Collectie Ne-
derland kon volgen nadat ze 
was uitgeloot voor geneeskun-
de. Zij studeerde in 2001 af. Te-
genwoordig maakt deze oplei-

ding deel uit van de Universiteit van Amster-
dam (UvA) onder de naam ‘conservering en res-
tauratie van cultureel erfgoed, restauratiekun-
de’. In de UVA zit zij nu in de examencommis-
sie , dicht bij de bron waar de nieuwste kennis 
wordt toegepast. Tijdens de opleiding liep Ins-
ke onder andere stage bij Restaurier Werkstat-
te  Franz Clemens Waldburg Zeil in Hohenems  
Oostenrijk, Restauratieatelier Herman den Ot-
ter in Haarlem en The Sherman Fairchild Cen-
ter for Object Conservation at The Metropolitan 
Museum in New York, USA. Een echte speel-
plaats voor restaurateurs compleet met Rönt-
genkamers waar hele meubelen in passen. Na 
het afronden van haar studie deed zij geduren-
de 4 jaar werkervaring op in het restauratieate-
lier Folkers, Vos en Creman in Amsterdam. Van 
2005 tot 2012 werkte zij in samenwerkingsver-
band onder de naam Le Singe Violet in Leiden. 
Sinds april 2012 heeft zij zich gevestigd in ei-

gen woonplaats Heemstede, onder de naam Im-
mink Restauratieatelier op het kerkplein van 
de St. Bavo Heemstede op het hoekje van de 
Herenweg, naast het bekende EHBO gebouw. 
Een eigen bedrijf waarin zij kan restaureren 
wat weer gebruikt kan worden. Aan de wanden 
van haar lichte atelier hangen gereedschappen 
en materialen van schildpad tot been. Lakken, 
leer en oude sleutels, metaal, glas, textiel, pa-
pier. In een apart magazijntje bewaart ze oud ei-
ken, beuken, essen peer- en appelhout tot wel 
600 jaar oud en fineer in houtsoorten, waar je 
nog nooit van gehoord hebt. Ze vindt het een 
boeiend vak waarin je elke dag weer met fris-
se blik kijkt hoe je een probleem gaat aanpak-
ken. Alles wat je maakt, moet weer te herstel-
len zijn. Dat is bijvoorbeeld het mooie van wer-
ken met oude beenderlijm en schellak. Het chi-
rurgisch handwerk geeft veel voldoening. Soms 
brengen moderne technieken uitkomst. Leuke 
recente  opdrachten waren in de ovale zaal van 
het Teylers museum de snijwerken bovenin bij 
de daklichten en de lambrisering op de galerij. 
Met de restauratie van de deuren op de bega-
ne grond, een klus van zes maanden.  Daarna 
riep het Provinciehuis haar! Particulieren weten 
haar inmiddels te vinden. Heerlijk om met fami-
liestukken bezig te zijn, stukken die niet altijd 
kostbaar zijn in centjes, maar ook in emotie. De 
contacten zijn dan ook niet altijd louter zakelijk. 
Inske Immink is gevestigd aan de Kerklaan 88b, 
(m) 06-11352751, (e)  i.immink@quicknet.nl.  
Zij is maandag, dinsdag en donderdag van 
09.00 - 17.00 uur in haar atelier aan het werk. Op 
afspraak kan zij ook op andere dagen en tijden 
in het atelier aanwezig zijn of bij u thuis langs-
komen.
Ton van den Brink

Immink restauratie van antieke meubelen

Heemstede - Afgelopen week 
pakte The Vintage Store voor 
de eerste keer in haar nog pril-
le bestaan uit met een Mode-
3-Daagse. Op donderdag 21 
maart klonk het startschot van 
dit event.
De activiteiten die plaats von-
den in deze drie dagen waren 
bijv. Lappensale, mazzeltassen, 
graai-en-pak, Ouder en kind 
ochtend, diversen workshops, 
mode bingo, kriekochtend en 
een grootse modeshow. Op al 
deze evenementen was een gro-
te toestroom.
Op zaterdagmiddag om 14.00 
uur was de grand finale van 
de mode-3-daagse. De tach-
tig zitplaatsen tijdens de mode-
show waren allemaal bezet. Al-
le gasten werden getrakteerd op 
champagne. Acht mannequins 
verschenen over de catwalk, zij 
lieten zien hoe trendy recycle 
kleding kan zijn.
Recycle kleding is de opkomen-
de trend in Nederland op dit mo-
ment en bij The Vintage Store is 
dit allemaal in grote hoeveelhe-
den terug te vinden.
Door de hoge omloopsnelheid is 
het voor de klant een must om 

er steeds weer snel bij te zijn. 
Ieder recycle kleding stuk is een 
uniek item.
The Vintage Store pakte groots 
uit in deze dagen en heeft met 
name door de modeshow laten 
zien dat Urban Recycle kleding, 
trendy is en voor iedere porte-
monnee. En dat in deze tijden!

Kom eens kijken bij The Vintage 
Store, Cruquiusweg 37A, 2102 
LS Heemstede. Tel. 023-7600477.
www.thevintagestore.eu.

Recycle kleding is trendy!

Vintage Store pakt uit 
met Mode-3-Daagse

Slagerij Bood slaagt Cum laude 
voor voedselveiligheid

Heemstede - Slagerij traiteur 
Bood, aan de Zandvoortselaan in 
Heemstede, heeft bij de jaarlijk-
se Hygiëne meting voor Voedsel- 
veiligheid bijzonder goede uit-
slagen behaald. 
Bij deze keuring word het ge-
hele bedrijf beoordeeld en wor-
den er monsters van producten 
in een laboratorium beoordeeld 
op hygiene. 
Bij de beoordeling van het bedrijf 
en de bedrijfsvoering kreeg sla-
gerij Bood maar liefst 6 maal de 
volle honderd procent van de te 
behalen score, een uitmunten-

de prestatie! Ook de bacteriolo-
gische gesteldheid van de geno-
men monsters bleken honderd 
procent goed.
Bas en Coen Bood, de eigenaren 
die samen met hun medewer-
kers elke dag weer voor u klaar 
staan met de heerlijkste vlees-
soorten, vleeswaren en kant en 
klare maaltijden, zijn erg blij met 
het behaalde resultaat. Dit is een 
groot compliment en een gewel-
dig resultaat. 
De laatste tijd is er in de media 
vaak negatieve aandacht voor 
de vleessector, maar de kleinere 

slagerijen hebben het vaak zeer 
goed voor elkaar. 
Bas vertelt dat het verse vlees 
dat zij verkopen nooit meer dan 
100 kilometer heeft gereisd, van 
boerderij naar slachthuis en 
van slachthuis naar ons. On-
ze koeien bijvoorbeeld komen 
uit IJsselstein en worden in Am-
sterdam geslacht, Wij gaan niet 
op zoek naar goedkope grond-
stoffen maar werken uitsluitend 
met de beste kwaliteit, en dat 
doen we op dit adres al sinds de 
dertiger jaren van de vorige 
eeuw! 

Cursus ‘Bewegen zonder moeite’ 
Heemstede - Op donderdag 3 
april start bij de Casca de cur-
sus Bewegen zonder moeite. De 
cursus door Saskia Veenhoven is 
bedoeld voor mensen van 50+ die 
last hebben van lichte houdings-
klachten, zoals spanningsklach-
ten van de nek en schouders of 
overbelasting van de gewrichten.
De cursus bestaat uit 4 bijeen-
komsten  waarin, zowel theore-
tisch als praktisch, wordt inge-
gaan op de mogelijkheden van 

efficiënt lichaamsgebruik in het 
dagelijkse leven.
Aan de orde komen houdingen 
en bewegingen: staan, liggen, 
opstaan, zitten, bukken en lopen. 
Hoe zijn deze dagelijkse hande-
lingen met minder energie en 
kracht en dus met minder belas-
ting uit te voeren? Door voorlich-
ting en veel praktische opdrach-
ten wordt men zich bewust hoe 
men deze dagelijkse houdingen 
en bewegingen doet en is het 

mogelijk daar veranderingen in 
aan te brengen. De rol van de 
wervelkolom, de nek en het bek-
ken staat daarbij centraal.
Bij de cursus hoort een uitge-
breid cursusboek met veel infor-
matie en praktische oefeningen.  
De 4 lessen zijn van 13.30-15.30 
uur in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en kosten 55,- euro 
+ cursusmap á 5,- euro.
Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur: 
telefoon 023-548 38 28 kies 1. 
Meer info: www.casca.nl.
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Meer energie en focus
Groter enthousiasme 
Bloeddruk en cholesterolverlagend
Betere slaap en verlichting depressie
Zeer effectief bij stress
Uw adem als instrument

Regio - Er is een opmerkelijke trend gaande in Haarlem. Al jaren 
worden er ademcursussen gegeven, maar vooral het laatste jaar 
is er een grote toeloop ontstaan en het enthousiasme over het ef-
fect van de ademoefeningen is enorm. Ron Boeré, eigenaar van 
Hartig & Zoet in de Grote Houtstraat, heeft zo’n positieve veran-
dering in zijn leven ervaren, dat hij dit iedereen gunt. “Toen ik de 
cursus ging doen, had ik een enorm druk leven en veel stress met 
een bakkerij en de lunchroom.  Al tijdens de cursus voelde ik dat 
dat beklemmende gevoel in mijn lijf aan het oplossen was. Een 
week na de cursus moest ik naar België. Een lange autorit vond 
ik altijd heel vervelend, omdat ik onderweg zo moe werd. Maar 
nu bleef ik wakker en alert. Ik had zoveel meer energie en was 
zo helder. Ik genoot van Gent en liep er met een big smile rond. 
Ik was er al vaak geweest, maar nu zag ik voor het eerst wat een 
mooie stad het is.” En hij is niet de enige. Reclameman Erik La-
ging: “Sinds de cursus ben ik mentaal veel helderder. Af en toe 
ga ik naar een kennisavond om naar andere invalshoeken van 
het leven te luisteren. Gewoon praktische tips die je in het dage-
lijks leven kunt gebruiken.” Voor gepensioneerd ambtenaar Jaco-
line Faber heeft het geholpen voor haar astma en slapeloosheid. 
“Het effect was enorm. Ik voelde me meteen al veel beter. Heb 
meer lucht gekregen, slaap beter en pieker niet meer. Mijn doch-
ter vindt me erg veranderd, rustiger en vrolijker.  Vaak hoor ik dat 
ik er zo goed uitzie en dat mijn huid zo mooi is.” Tot slot vertelt As-
trid Dijkzeul, moeder van 4 kinderen dat het haar meer zelfver-
trouwen heeft gegeven en ze enorm geniet van haar drukke ge-
zin. “Had ik dit maar eerder geleerd,” zegt ze. “Ik vind deze adem-
techniek zulk waardevol gereedschap voor je leven dat het eigen-
lijk bij je opvoeding hoort.” 
Als de zon schijnt, voel je je blijer en gelukkiger. In ons land moe-
ten we het nog wel eens zonder doen. Wat is er mooier dan er zelf 
voor te zorgen dat je straalt wanneer jij dat wilt?
In de ontspannende adem workshop van Art of Living leer je de 
kunst om het goud en de rust bij jezelf te vinden. In 45 minu-
ten krijg je inzicht hoe de geest op het lichaam werkt en hoe on-
gelofelijk belangrijk daarbij goed ademhalen is. Met behulp van 
krachtige oefeningen ervaar je wat adem kan betekenen om met 
stress, spanningen en negatieve emoties om te gaan. In korte tijd 
voel je je evenwichtig en toch energiek. Het leven wordt gewoon 
veel zonniger!
Wie na dit voorproefje van ademen en meditatie meer wil weten, 
kan de uitgebreidere ademcursus, de Art of Breathing, gaan vol-
gen waar een zeer specifieke ademtechniek, de Sudarshan Kriya, 
wordt geleerd. Miljoenen mensen over de hele wereld gingen je al 
voor en uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is het positie-
ve effect op de geestelijke en lichamelijke gezondheid bewezen. 
(zie ook www.artofliving.org en www.aolresearch.org)  
Art of Breathing cursus in Haarlem:  5 t/m 8 april en 19 t/m 22 april 
(vr.&ma.avond 19-22 en za&zo 10-16 uur) 

Workshops
Haarlem Zuid: dinsdag 2 april en maandag 8 april, 20.00 - 21.30 
uur, Linnaeuslaan 2
Heemstede: woensdag 10 april 10.00 – 11.30 

Graag vooraf aanmelden op workshop-regiohaarlem@aofl.nl of 
bel 06-42016240. Bijdrage ademworkshops: 7,50 euro.

Haarlemmers ontdekken de 
ademcursus van Art of Living!

 Ilonka de Haan.

Harrie, 76 jaar en weduwnaar, 
leerde vier jaar geleden Lia, 68 
jaar, kennen. Ze hoopten op 
nog vele mooie jaren samen . 
Het liep anders.
Harrie kreeg een hersenbloe-
ding, is nu halfzijdig verlamd 
en bijna geheel van Lia afhan-
kelijk. Lia durft hem niet alleen 
te laten en raakt zelf langzaam 
uitgeput. 
Harrie is somber, huilt soms en 
kan zich moeizaam uitdruk-
ken. Lia voelt zich alleen en 
weet eigenlijk niet hoe het ver-
der moet. Zij wil dolgraag een 
week naar haar dochter en 
kleinkind, maar kan hem toch 
niet in de steek laten?
Via een kennis hoort Lia van 
Home Instead Thuisservice. 
Met Nicole, de manager, be-
spreekt Lia de situatie en sa-
men zoeken ze naar oplossin-
gen. Nicole stelt voor om de 
ondersteuning langzaam aan 
op te bouwen. Zodat iedereen 
kan wennen aan de nieuwe si-
tuatie. 

De eerste maand bezoekt An-
nelies, de CAREGiver, hen 4 
uur per week. Lia heeft einde-
lijk weer eens tijd voor zichzelf, 
even eruit, winkelen, de tuin 
in. Annelies helpt Harrie bij het 
eten en de toiletgang. Soms 
maken ze met de rolstoel een 
wandeling en drinken een 
glaasje op het terras. Annelies 
vertelt Harrie verhalen over 
de boeken die ze leest. Har-
rie zegt niet veel maar geniet 
zichtbaar. 
Na een maand durft Lia voor 
het eerst een hele dag weg te 
gaan. Ze bezoekt haar dochter 
en kleindochter. Als ze terug-
komt zitten Harrie en Anne-
lies aan de keukentafel. Zij zijn 
ook samen op pad geweest. 
Onder het genot van een kop 
thee worden de ervaringen 
uitgewisseld. Harrie glimlacht 

naar Lia. Ze hebben beide ge-
noten van deze dag.

Met Nicole bespreekt Lia de 
mogelijkheid om de komen-
de zomer een week naar haar 
dochter en kleinkind te gaan. 
Lia weet inmiddels dat Harrie 
in goede handen is bij Home 
Instead Thuisservice. Lia voelt 
dat ze er niet meer alleen voor 
staat. Ze heeft weer nieuwe 
energie gekregen en voelt zich 
minder schuldig jegens Harrie 
als ze een keer alleen weg wil. 
Home Instead Thuisservice on-
dersteunt partners en kinde-
ren van senioren door prak-
tische ondersteuning en zorg 
thuis, advies en coaching in de 
omgang met senioren die zorg 
nodig hebben en training en 
informatie bij persoonlijke as-
sistentie (ADL). 
Wij nodigen u graag uit voor 
de inloop-/informatiebijeen-
komst op vrijdag 12 april tus-
sen 15.00-17.00 uur, Herenweg 
115 te Heemstede. U kunt zich 
aanmelden via onderstaand 
telefoonnummer.

Home Instead Thuisservice. Bij 
ons, gaat het om u!
www.homeinstead.nl       
T: 023 82 00 392.

Thuiszorg, maar dan anders!

Schoolvolleybaltoernooi
GSV Heemstede groot succes
Heemstede - De sectie vol-
leybal van GSV Heemstede or-
ganiseerde afgelopen zaterdag 
voor de derde maal het COOL 
MOVES schoolvolleybaltoernooi 
voor de basisscholen van Heem-
stede en omgeving. De organi-
satie kan zich verheugen in een 
groeiende belangstelling van de 
scholen. Maar liefst 27 teams 
hadden zich ingeschreven die op 
3 verschillende niveaus met el-
kaar de strijd aangingen. De ver-
schillende niveaus worden be-
paald door de geldende leef-
tijdsgrenzen en hebben een op-
lopende moeilijkheidsgraad.
Cool Moves Volleybal is speciaal 
ontworpen om de jongste jeugd 
op een eenvoudige en snelle ma-

nier de techniek van het volley-
bal aan te leren. Bij GSV Heem-
stede bestaat die mogelijkheid 
al vele jaren. Onder deskundige 
leiding van goed opgeleide trai-
ners kan op dinsdagmiddag van-
af 17.30 tot 18.45 uur in Sporthal 
Groenendaal getraind worden. 
Met veel enthousiasme zetten de 
diverse teams zich in om naast 
het plezier ook een goed resul-
taat neer te zetten. Aangemoe-
digd door vele aanwezige ou-
ders en grootouders werd om elk 
punt gestreden.
De jongsten streden op niveau 
2 om de fel begeerde beker. 
Na veel strijd trokken uiteinde-
lijk  “de Dragons” van de Valken-
burgschool aan het langste eind 

waarbij ze “de Gouden bal”, ook 
van de Valkenburgschool het na-
kijken gaven.
Bij niveau 3 kwamen “de Win-
naars” de Bosch en Hovenschool 
een paar punten tekort om zich 
ook daadwerkelijk winnaar te 
mogen noemen. ”Voorweg 2” 
van de Voorwegschool trok uit-
eindelijk aan het langste eind.
Het moeilijkste en tevens hoog-
ste leeftijdniveau dat gespeeld 
werd was niveau 4. In deze klas-
se was de strijd net als in de an-
dere niveaus heel spannend. 
Hier werd team 5 van de Nico-
laas Beetsschool de verdiende 
winnaar en zij zorgden ervoor 
dat de Toermalijn nar de tweede 
plaats werd verwezen.
Na een uitbundig toegejuichte 
prijsuitreiking en met dank aan 
de vele vrijwilligers en in het bij-
zonder aan organisator Hans 
van den Elst en de inbreng van 
Sportservice Heemstede, sloot 
voorzitter Gert van Kalsbeek om 
17.30 uur het zeer geslaagde 
evenement af. 

Lezing over
de Islam                                                             

Heemstede - De Islam is een 
van de grootste religies in de 
wereld en steeds meer landge-
noten zijn uit Moslimlanden af-
komstig. Over de Islam doen al-
lerlei oordelen en vooroordelen 
de ronde. Het is belangrijk dat 
moslims en niet-moslims elkaar 
beter leren kennen. Drs. Fahra-
naz van der Gevel-Wenteler-Ne-
zamdiba, afkomstig uit Iran, is 
zelf moslima en heeft vorig jaar 
twee zeer succesvolle lezingen 
bij Casca gegeven over Oud-
Perzië en de Islam. Vandaag zal 
zij vertellen over de achtergron-
den en verschillende stromingen 
in de Islam. Hoe de Islam is ont-
staan, de wetenschap, de kunst 
en het Islamitisch recht. 
Zij zal hierbij gebruik maken van 
dia’s.
Deze lezing is donderdag 3 april 
om 20.00 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
entree 5,00 euro. Reserveren is 
noodzakelijk: (023) 548 38 28 - 
kies 1.

Meer energie en focus
Zeer effectief bij stress

Bloeddruk en
cholesterolverlagend

Betere slaap en
verlichting depressie

Uw adem als instrument
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Paasshow bij MAZDA RC:  
gemoedelijkheid en veel voordeel

Regio - Pasen staat weer voor de deur. Dat wordt 
weer eieren beschilderen, eieren zoeken, paasstol 
eten, wilgentakken in de vaas... Mazda RC in Vel-
serbroek viert de opstanding met u mee met een 
mooie Paasshow.
De Paasshow die Mazda RC aan de Kleermaker-
straat 63 in Velserbroek jaarlijks houdt, trekt men-
sen uit de hele regio. Logisch, want Mazda RC 
slaagt er keer op keer in een gemoedelijke show te 
koppelen aan veel voordeel. “Waar de concurrentie 
stopt gaat Mazda RC verder, dat is onze slagzin”, 
zegt manager Hans Touw van Mazda RC.
“Wie zijn zinnen heeft gezet op een zuinige Maz-
da 2 kan tijdens de Paasshow volop profi teren. Er 
is speciaal een aantal company cars van de Mazda 
2 BiFuel ingekocht en op kenteken gezet.  Hierdoor 
betaalt u geheel in 2013 geen wegenbelasting. Een 
volle tank kost u slechts 20,-. Uw aankoopvoordeel 
kan oplopen tot maarliefst 2.000,-. Let u ook op de 
advertentie in deze krant! Wat het extra aantrekke-
lijk maakt om juist tijdens het Paasweekeinde naar 
de showroom te gaan zijn de speciale aanbiedin-
gen op alle overige modellen! Mazda RC toont u 
graag de nieuwste modellen.
Wij hebben de nieuwe Mazda CX-5 en de nieu-
we Mazda 6 Sedan en Sportbreak in de showroom 
staan. Deze nieuwe auto’s met de nieuwe Sky-
Active technology zullen u verrassen! Kom langs 
en stap in voor een proefrit in een van deze
modellen. Bovendien is er een extra hoog voor-
deel  voor U te behalen bij aanschaf van de Mazda 

5 2.0 GT Executive uitvoering. Deze auto heeft op 
de standaard uitrusting al een voordeel van 3.600,- 
en daarbij komt nog minimaal 4.000,- inruilpre-
mie. Tel uit je winst! Lekker voordeel voor de va-
kantie! aldus Hans Touw die een groot aantal be-
zoekers verwacht. Tijdens de Paasshow die begint 
op vrijdag is het goed toeven voor de bezoekers. 
De Paaseitjes en overige versnaperingen brengen 
u in de stemming. En omdat het leven al zo duur is,
betalen wij voor iedere koper van een nieuwe
of gebruikte auto de brandstof voor de eerste 500 
kilometer zegt Touw tot slot.
Het team van Mazda RC is er klaar voor en wij
hopen u tijdens de Paasdagen te mogen begroe-
ten in onze gezellige showroom aan de Kleerma-
kerstraat 63 in Velserbroek. Belt u even voor een
speciale proefritafspraak!”

Heemstede - Kindergarden is 
voor het tweede jaar op rij ge-
plaatst als enige kinderopvang-
organisatie op de lijst van Bes-
te Werkgevers 2013 van Neder-
land. Deze lijst is samengesteld 
op basis van onderzoek van 
Great Place to Work Nederland. 
Kindergarden steeg dit jaar met 
10 plaatsen naar de 16e plaats 
in de categorie Large en Mul-
tinational Companies. Dit jaar
behaalden 23 van de 57 orga-
nisaties die meededen in deze
categorie een plaats op de lijst. 
Kindergarden Heemstede is 
enorm trots dat ook dit jaar
Kindergarden een plaats heeft 
verdiend op deze prestigieuze 
ranglijst van beste werkgevers. 
Kindergarden is opgericht in 
1998 en heeft diverse vestigin-
gen waaronder een in Heemste-
de, aan de Sportparklaan.

Heemstede - Kindergarden is 

Kindergarden 16e 

Sporten op het strand 
bij Bad Zuid

Regio - Vanaf dinsdag 9 april is het mogelijk om 2 x per week 
een bootcamp te volgen bij strandtent Bad Zuid in Zandvoort. 
Onder begeiding van een personal trainer van Your Health Per-
sonal Training wordt er op dinsdag en donderdag van 9.00 tm 
10.00 uur gesport met elke keer weer een afwisselend pro-
gramma. Deze mooie locatie zorgt natuurlijk voor een fantas-
tische ambiance en achteraf kunt u genieten van een welver-
diend drankje of hapje bij Bad Zuid. Ook als het wat minder 
mooi weer is gaan de lessen gewoon door, want de echte boot-
camper laat zich niet zomaar uit het veld slaan. De prijs voor 
deelname bedraagt 8,50 euro per keer ( geen abonnement ) en 
kan vooraf aan de trainer worden betaald. Wilt u ook graag ‘s 
ochtends trainen op het strand ? neem dan contact op met-
Strandtent Bad Zuid: 023-5738220 / Your Health Personal Trai-
ning: 0317-842966.

‘Nieuwe Aarde-frequenties’
Steeds meer mensen zien dat 
energie de basis vormt van al-
les dat bestaat, inclusief ons-
zelf. 
We kunnen afstemmen op 
een energiefrequentie, net als 
op een bepaalde radiozen-
der. Anno 2013 zijn er ‘Nieu-
we Aarde-frequenties’: nieu-
we energieën beschikbaar, 
voeding voor ons verlangen 
naar eenheid, liefde, schoon-
heid en vrijheid. Wilka Zel-
ders maakt als kunstenaar de 
Nieuwe Aarde-energie zicht-
baar in de vorm van prachti-
ge kunstwerken. Tijdens deze 
interactieve presentatie ver-
telt zij meer over het Nieuwe 
Aarde-bewustzijn en laat ze 
u hiermee kennismaken door 
beeld, klank, oefeningen en 
spirituele boodschappen. 
Wilka begeleidt al vele jaren 
mensen bij het vergroten van 
hun geestelijke, energetische 
en lichamelijke bewustzijn. 
Het resultaat is meer plezier, 
vitaliteit en vertrouwen.
De lezing Energie van de 
Nieuwe Aarde is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op woensdag 3 
april om 20.00 uur. Let op: Bij 
uitzondering is de lezing op 
een woensdag. 
De entree is 8,00. Telefoon 
(023) 548 38 28 kies 1. www.
casca.nl.

Casca Nova fi lm in de
theaterzaal op groot doek
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een fi lm in de 

theaterzaal op het grote doek. 
Op donderdag 4 april is dat 
een Nederlandse dramafi lm. 
Deze fi lm is een portret van 
enkele families wereldwijd en 
de gevolgen van de instorting 
van de economie. 
De fi lm begint om 20.00 uur. 
Filmduur: 98 minuten. De en-
tree is 5,00. 
Bel Casca voor meer info over 
deze fi lm óf om te reserveren 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale fi lmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel staat alle informatie over de 
fi lms die gepland staan. Kijk 
ook op www.casca.nl of op de 
facebookpagina Casca wel-
zijnsorganisatie.

Kleurige maaltijd in 
Eethuis de Luifel
Van maandag t/m vrijdag 
wordt in Eethuis de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, een 
heerlijke maaltijd geserveerd, 
vers bereid door onze koks. 
Op de eerste maandag van de 
maand is er een themamaal-
tijd. 
Dit is op maandag 8 april een 
heerlijke kleurige maaltijd, 
met met o.a. een tompoes van 
bospaddenstoelen, gevulde 
zalmrol met kreeftensaus en 
toe een ijspalet met fruit.
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren kan 
telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, tel. 023-
548 38 28 kies 1. De tafel staat 
gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor u reserveert. 
Het themadiner kost 9,75.

Benefi et Diner bij Bistro Deux
Heemstede - Dineren èn done-
ren. Bistro Deux (Marco en Tanja 
Rupert) steunt team Veerkracht 
met hun acties om zoveel moge-
lijk geld in te zamelen voor Al-
pe d’HuZes. Op maandagavond 
6 mei wordt een Benefi et Diner 
gehouden. De opbrengst van het 
3-gangen-diner gaat voor 100% 
naar het goede doel.
Het 6-mannen en 1-vrouw sterke 
team Veerkracht (bestaande uit  
Peter en Bob Apswoude, Andre 
Kok, Boudewijn Willemsen, Hen-
drien Landeweer, Eduard Lachi 
en Sjoerd Bakker) gaan de uit-
daging aan om op 5 juni 2013 de 
Alpe d’Huez te beklimmen. Dat 
doen zij met nog 8000 andere 
deelnemers. Hun missie is ‘An-
deren inspireren en faciliteren 
om Goed, Gelukkig en Gezond te 
leven met kanker’.    
Alpe d’HuZes is opgericht om de 
onmacht, die door kanker ont-
staat, om te zetten in kracht: 
kracht putten uit emotie! Met 
hart en ziel zetten zij, Bob, Pe-
ter, Andre, Boudewijn, Hendrien, 
Eduard en Sjoerd zich in voor 
die ander met deze ziekte. On-

der het motto ‘opgeven is geen 
optie’ gaan zij, samen met ren-
ners, lopers, fi etsers, sponsoren, 
KWF Kankerbestrijding op 5 ju-
ni 2013 de uitdaging aan om de 
‘Hollandse Berg’ in de Franse Al-
pen te bedwingen. 
Team Veerkracht wandelt met 
een missie:  samen naar de top 
voor de overwinning op kanker.
Hun link: http://deelnemers.op-
gevenisgeenoptie.nl/teams/
veerkracht/ 
Ook op facebook kunt u het 
team volgen: http://www.face-
book.com/sjoerd.bakker.566
Kom op maandagavond 6 mei 
naar Bistro Deux aan de Binnen-
weg 25 in Heemstede.





Heemstede - Landschap 
Noord-Holland is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het informa-
tiepunt de Kakelye op de buiten-
plaats Leyduin. De werkzaam-
heden bestaan vooral uit het bij 
toerbeurt om de week ‘s mor-
gens openen van het gebouwtje 
op doordeweekse dagen en aan 
het eind van de dag weer afslui-
ten. Een tweede vrijwilliger ver-
zorgt dan de andere week deze
klus. In 2006 is de voormali-
ge appelschuur van de buiten-
plaats Leyduin helemaal opge-
knapt en opnieuw ingericht. In 
het gebouwtje geeft Landschap 
Noord-Holland informatie over 
de cultuurhistorie en de natuur 
van de landgoederen Leyduin, 

Vinkenduin en Woestduin. Er 
liggen bijvoorbeeld folders met 
wandelroutes om mee te nemen. 
Elk weekend zorgt de boswach-
ter dat het gebouw open is voor 
het publiek. De rest van de week 
ontbreekt het aan tijd om hier-
voor te zorgen. Deze klus wordt 
dan door vrijwilligers gedaan. 
Omdat een van hen dit werk niet 
meer kan doen zoekt Landschap 
Noord-Holland een ander voor 
dit karwei. Het is handig als u ook 
helpt het gebouwtje en het par-
keerterrein opgeruimd te houden 
en kleine reparaties uit te voeren.
Heeft u interesse en wilt u meer 
weten? Dan kunt u contact opne-
men met boswachter Ron Dam: 
023-5848052 of 06-53496008.
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Informatiepunt Kakelye bij buitenplaats Leyduin (foto: Ilse Miedema).

Vrijwilliger voor infopunt 
Landschap NH gevraagd

Dementie vertragen door bewegen
Heemstede – `Bewegen op 
maat` is een project van Casca, 
SHDH, een zorgorganisatie voor 
ouderen en FM+Health Club, de 
sportschool aan de Kerklaan. Be-
ginnend dementerenden kunnen 
onder de deskundige leiding van 
docent Michel Weijers bewegen 
in de sportschool vlak bij de Lui-
fel. Met de mantelzorger samen 
ontspannend bewegen, een pri-
ma manier om onder mensen te 
zijn. Bewegen heeft een positief 
effect op het lichamelijke en psy-
chische welbevinden. Er is groei-
end bewijs dat bewegen het de-
mentieproces kan vertragen, het 
versterkt de kracht, conditie en 
het zelfbeeld van de demente-
rende. Casca heeft dit bewe-
gingsproject opgezet met zorg-
organisatie SHDH, een ontmoe-
tingsgroep in de Provinciën wijk 
met enkele groepsruimten voor 
activiteiten en FM+ Health Club 
aan de Kerklaan die over een 
aparte gymzaal beschikt, spe-
ciaal voor groepen. Hier zijn de 
beginnende dementerenden met 
hun mantelzorgers welkom en 
kunnen gezamenlijk na de in-
spanning naar de Luifel gaan 
voor de koffie, waar ontmoeting, 
ontspanning en informatie-uit-
wisseling centraal staan. De kos-
ten worden voor een groot deel 
gedekt door de deelnemende 
organisaties en door een een-
malige bijdrage van de Bavo-
Stichting. Hierdoor kan de bij-
drage door de deelnemers be-
perkt worden gehouden. Begin 
april wordt er gestart op woens-
dagmiddagen van 14-15 uur 
en koffie van 15-16 uur bij Cas-
ca in de Luifel.  Casca heeft de 
voorzieningen, faciliteiten en 
expertise op het gebied van het 
organiseren van activiteiten voor 
ouderen. Katinka Verdonk, de 
seniorwerker van Casca heeft 
bovendien een aantal jaren ac-
tief meegewerkt aan het GALM 
programma van de Sportservice 
Heemstede – Zandvoort, een 
beweging stimuleringspro-

gramma voor ouderen en Fit for 
Life Heemstede. SHDH heeft 
expertise in het begeleiden en 
ondersteunen van dementeren-
den en hun mantelzorgers mid-
dels ontmoetingsgroepen, activi-
teitengroepen, lotgenotengroe-
pen.
Teamleider Marian Halma heeft 
in Heemstede de ontmoetings-
groep opgezet en samen met 
WOH en het Loket een dag-
opvanggroep voor de WMO. 
FM+Health Club is een klein-
schalige en veilige sportschool 
met expertise op het gebied 
van beweging, individueel als 
in groepsverband, plus ervaring 
met het trainen met ouderen en 
dementerenden. Met haar vesti-
ging in Heerhugowaard doet ze 
mee aan het project Bewegen 
op Maat voor mensen me ge-
heugenproblemen of demen-
tie van het platform dementie 
Noord-Holland noord. 

Overheidsbeleid
Landelik onderzoek wijst uit dat 
1 op de 5 ouderen een vorm van 
dementie krijgt,waarvan 70% 
Alzheimer. Van de 65-69 jari-
gen heeft 1,5% dementie, van 
de 85+ers is dit al 30 %.Het over-
heidsbeleid is er op gericht om 
mensen met dementie zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen, 
vaak ook hun eigen wens. Voor 
mantelzorgers kan dit echter 
heel zwaar zijn. De dementeren-
de houdt het zo lang thuis vol 
als zijn verzorger het vol houdt. 
Sinds 1993 zijn daarom laag-
drempelige ontmoetingscentra 
opgezet waar een ondersteu-
ningsprogramma wordt gebo-
den aan mensen met demen-
tie en hun verzorgers. In Heem-
stede is er sinds een aantal ja-
ren ook zo`n ontmoetingsgroep 
van het SHDH, eerst in het Honk 
van Casca, nu in de Provinciën 
wijk. Dergelijke centra hebben 
een positief effect op de draag-
kracht van mantelzorgers en het 
functioneren van dementeren-

den. Het tweesporenbeleid, het 
tegelijkertijd ondersteunen van 
de dementerende als de mantel-
zorger blijkt het meest effectief 
om zwaardere, kostbare zorg uit 
te stellen of te voorkomen.
Voor informatie kunt u terecht 
bij Katinka Verdonk, seniorwer-
ker bij Casca, tel 023 5483825, 
e-mail: kverdonk@casca.nl. 
Ton van den Brink

V.l.n.r. Marian Halma, Michel Weijers en Katinka Verdonk.

Ben je ZZP-er of werk je parttime?

Kinderdagverblijf Pierewiet speelt 
in op vraag ouders

Heemstede - Kortere opvang 
mogelijk nu ook op maandag, 
dinsdag en donderdag
Per 1 april komt er een nieuw 
aanbod bij Kinderdagverblijf Pie-
rewiet: halve dagopvang voor 
dreumesen en peuters. Naast 
het al bestaande aanbod op de 
woensdagen en vrijdagen zijn er 
per 1 april 2013 ook enkele plek-
ken halve dagopvang beschik-
baar op de maandag, dinsdag en 
donderdag. De opvang is tussen 
07:15 en 13:00 en is in handen 
van het zeer ervaren en hecht 

team van Kinderdagverblijf Pie-
rewiet. 
Pierewiet speelt hiermee in op 
de toegenomen vraag naar een 
kortere opvangperiode. 
Vooral voor ouders die part-time 
werken of als ZZP’er is dit mo-
gelijk een uitkomst. Maar ook als 
je om een andere reden korte-
re opvang nodig hebt, kun je na-
tuurlijk je kindje opgeven. Pie-
rewiet staat bekend om de ge-
zellige open sfeer waarin kinde-
ren en pedagogisch medewer-
kers met elkaar omgaan. Ook de 

kleinschaligheid wordt door ou-
ders als zeer prettig ervaren. De 
leidsters gebruiken de Triple P-
methode (positief opvoeden) en 
het themaprogramma Uk & Puk, 
waarbij vier thema’s per jaar aan 
alle kleintjes wordt aangebo-
den met pop Puk in de hoofd-
rol. Woorden, activiteiten en be-
weging komen aan bod in klei-
ne en grotere groepjes. Het biedt 
structuur en de kinderen vinden 
het geweldig. 
Pierewiet wil een vertrouwde 
plek zijn voor kinderen, waar je 
ze met een gerust hart kunt ach-
terlaten. Het kinderdagverblijf 
biedt opvang voor kinderen van 
0 – 4 jaar in een prachtige loca-
tie met rustige kinderruimtes en 
een mooi speelplein. Het kinder-
dagverblijf maakt deel uit van ‘de 
Molenwerf’, een Brede School 
voor kinderopvang, onderwijs 
en welzijn, Molenwerfslaan 9, 
Heemstede.

Wil je weten of er plaats is op de 
door jou gewenste dagen of an-
dere informatie? 
Bel 023-5483812 (dinsdag/don-
derdag) of mail naar Daniëlle de 
Haan: ddehaan@casca.nl of kijk 
op www.casca-kinderopvang.nl.



Oranjedag in Bulgarije 
heeft dringend hulp nodig

Tijdens een uitstapje met haar 
Balkankoor Lorodelba maak-
te koorlid Els Jansen kennis 
met de Bulgaarse zangeres Ga-
lina Durmushliyska. Zij en haar 
Nederlandse echtgenoot Jaap 
van Beelen  wonen in Kotel en 
hebben daar drie gastenverblij-
ven voor toeristen. Met acht an-
dere koorleden besloot Jansen 
af te reizen naar Bulgarije voor 
een vakantie. Ter plekke zag ze 
met eigen ogen in welke armoe-
dige omstandigheden de loka-
le, voornamelijk zigeunerbevol-
king moet leven. En ook merkte 
ze wat Jaap en Galina daar al-
lemaal ondernemen om hen een 
beter leven te bieden. “Ze bege-
leiden de gasten naar de restau-
rants van de zigeuners en zij zor-
gen ervoor dat de inwoners mu-
ziek maken tijdens de maaltijd. 
Er werd een paard en wagen 
aangeschaft voor uittapjes, kort-
om door dit stel kreeg de bevol-
king meer werk en dus meer in-
komsten,” vertelt de Heemsteed-
se.
Thuisgekomen liet het lot van 
de zigeuners haar niet meer los. 
Toen Jaap en Galina van Beelen 
in de strenge winter van 2011 
even in Nederland waren, hoor-
de Jansen van de ellende die de 
extreme sneeuw en kou de be-
volking bezorgde. “Ik vroeg ze: 
hoeveel extra bagage kan je 
nu meteen meenemen? In een 
kwartier tijd had ik twintig ki-
lo aan winterjassen en schoe-

nen bij elkaar verzameld. Als het 
blijkbaar zo makkelijk gaat kan 
er wel wat meer gestuurd wor-
den, dacht ik.”
Twee weken later stonden er tien 
bananendozen vol in haar huis. 
Inmiddels had Jaap van Beelen 
transport geregeld. De Bulgaar-
se winkel in Amsterdam bracht  
de spullen belangeloos naar het 
gebied. Later vond hij een rub-
berfabrikant in Lelystad die re-
gelmatig dozen kon meenemen 
naar Bulgarije. “Ze kunnen daar 
werkelijk alles gebruiken:  pot-
ten, pannen, serviesgoed, kle-
ding en naaimachines. Alles gaat 
door mijn handen, want ik zorg 
er voor dat de spullen meteen 
bruikbaar zijn en dat alle knopen 
aan een jas zitten bijvoorbeeld.” 
Els Jansen is nog twee keer naar 
Kotel geweest en heeft kunnen 
constateren dat de mensen daar 
enthousiast naai -en breiles vol-
gen om zelf kleding te maken. 
De hulpverlening is verder uit-
gebreid tot een gebied met de 
grootte van de Provincie Utrecht 
en ze krijgen daarbij medewer-
king van de lokale sociale dienst. 
Scholen, ouderentehuizen en 
instellingen voor gehandicap-
ten worden met de gedoneerde 
spulletjes bevoorraad.
Met het kroningsfeest in Ne-
derland in aantocht ontstond bij 
Jaap Beelen het idee ook een 
Oranjefeest te organiseren in 
Kotel, ‘Om de mensen daar even 
een blij moment te geven, fel 

oranje in plaats van het gangba-
re grijs en zwart van hun dage-
lijks bestaan’. 
Enthousiasme en inzet kenmer-
ken de samenwerking tussen Els 
Jansen en Jaap en Galina van 
Beelen. Helaas staan hun plan-
nen en daarmee het welzijn van 
de bevolking op losse schroeven. 
De fi rma uit Lelystad rijdt sinds 
kort niet meer op Bulgarije en 
ook de opslagplaats van de spul-
len is binnenkort niet meer be-
schikbaar. Wie reikt deze men-
sen en daarmee de Bulgaarse zi-
geuners de helpende hand? Er 
is behoefte aan opslagruimte, 
oranje feestartikelen en vooral 
aan iemand die de opgestapel-
de dozen vanuit het huis van Els 
Jansen naar het gebied kan ver-
voeren. “Mijn kinderen zeggen 
weleens:  Hou er toch mee op. 
Straks moeten we je nog opge-
ven voor een tv-programma als 
‘Mijn huis is een puinhoop’. Maar 
ik vind het geweldig om te doen. 
Als er mensen zijn die ook kun-
nen helpen, zijn het de inwoners 
van Heemstede wel. Ze zijn altijd 
gul geweest.”
Contact: Els Jansen, tel. 023-
5283264.
Mirjam Goossens

Tijdens een uitstapje met haar nen bij elkaar verzameld. Als het 

Heemstede – Niet alleen in 
ons land wordt de troons-
wisseling van 30 april ge-
vierd. Zelfs in het Bulgaarse 
plaatsje Kotel, in het afge-
legen oostelijk deel van de 
Stara Planina (of Balkange-
bergte) is de lokale bevol-
king op die dag gehuld in 
het oranje. Dat was althans 
de bedoeling. Op het laat-
ste moment dreigt de logis-
tiek de plannen te dwars-
bomen. Het dorp dat voor-
namelijk leeft van de spul-
len uit Heemstede en om-
geving staat letterlijk in de 
kou. Initiatiefneemster Els 
Jansen doet een oproep aan 
een ieder die met voorraden 
naar de Balkan kan rijden. 
Op tijd voor de Kronings-
dag zou mooi zijn, maar
erna kan natuurlijk ook.

Boomplantdag in
100-jarig Groenendaal

Heemstede - De notarisappelboom draagt misschien volgend 
jaar al groene appels. Wethouder Christa Kuiper plantte woens-
dagochtend op de Kinderboerderij een zogenaamde notaris-
appel op de plaats waar de boswerkers van wandelbos Groe-
nendaal vorig jaar nog een oude, zieke kastanje hadden omge-
zaagd. Kuiper werd geholpen door kinderen van groep zeven 
van de Voorwegschool. Bomen worden al sinds 1957 geplant 
door kinderen tijdens nationale boomplantdagen, waarmee ze 
het bos in stand houden voor hun generatie. Meestal hebben 
oude bomen op die plaats gestaan die aan vervanging toe wa-
ren. Langs de Adriënnelaan stonden zeshonderd heesters klaar 
om de grond in te gaan, maar eerst kregen de kinderen enke-
le instructies mee van Harry van Hoof. Hij vertelde hoe diep de 
heesters de grond in moesten en welke heesters door de groen-
voorziening uitgezocht waren. Krentenboom, straks met witte 
bloemen in bloei, vogels zijn gek op de bessen. De kardinaals-
muts heeft  rode vruchten die de vorm hebben van een kardi-
naalsmuts en de hazelnoot is bekend van de katjes die in janu-
ari al bloeien.
Het was een koude klus voor de kinderen die overigens met 
hard werken er geen enkele last van hadden op deze eerste len-
tedag die zich gedroeg als een winterdag. De Voorwegschool 
als oudste school van Nederland, schreef weer geschiedenis en 
gaf op hun manier het 100-jarige Wandelbos Groenendaal een 
cadeautje.
Ton van den Brink

Nog meer focus op Heemstede
Heemsteder niet meer

huis-aan-huis in Bennebroek
Heemstede – De Heemsteder wordt vanaf vol-
gende week, woensdag 3 april 2013, niet meer 
huis-aan-huis verspreid in Bennebroek.
De Heemsteder (de naam zegt het al) wil zich 
nog meer gaan toeleggen op ‘al het nieuws’ uit 
de gemeente Heemstede. Berichtgeving over 
Bennebroek zal dus geen voorrang hebben op 
activiteiten die in Heemstede plaatsvinden. Dat 

gold al voor politieke en gemeentelijke bericht-
geving over Bennebroek, dat sinds enige tijd on-
der de gemeente Bloemendaal valt. 

In Bennebroek is de Heemsteder wel ver-
krijgbaar op een tweetal punten. Dat zijn 
Bruna aan de Zwarteweg 24 en Tanksta-
tion Compaan aan de Rijksstraatweg 3.

Kookclub voor jongeren bij Casca
Heemstede - Een keer per 
maand op vrijdagavond met el-
kaar koken en eten is natuurlijk 
supergezellig!  Bij Cook - eat - 
meet & greet maken tieners el-
ke keer iets lekkers. 
Op vrijdag 5 april maken de tie-
ners heerlijke Roti van 18.00 tot 
20.00 uur in de Luifel, Heren-

weg 96, Heemstede. Jammer dat 
het alweer de laatste Cook, eat, 
meet & greet is van dit seizoen. 
Dus kom allemaal!
Kosten 6,-. Geef je snel op: (023) 
548 38 28, plexat@casca.nl. 
Na de Cook, eat, meet & greet 
kun je gezellig blijven hangen bij 
‘T=Weer Vrijdag. 
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‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 23 april verzorgen de koks van 
Bosbeek een heerlijke menu! 
De keuze van de kok is: Tomatensoep, een Lasag-
ne Bolognese, rauwkost salade, appelmoes met 
een frisse perzik yoghurt.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e 
of thee en dat allemaal voor 10,00. Vanaf 12.30 
uur wordt u welkom geheten door de gastvrou-
wen van WOH.  De maaltijdbonnen zijn te koop 
bij de receptie van WOH.

Alzheimer Café 
Dinsdag 23 april is er weer een Alzheimercafé, 
georganiseerd door Alzheimer Nederland, Zuid-
Kennemerland. Het thema van deze avond is De-
mentie en het levenseinde. Het leven kan on-
draaglijk zwaar zijn als er sprake is van demen-
tie. Welke mogelijkheden zijn er om zelf een 
beslissing te nemen over het levenseinde. U bent 
van harte welkom bij WOH, Lieven de Keylaan 
24. Het programma begint om 19.30 uur maar 
vanaf 19.00 staat de koffi e voor u klaar. 

Themabijeenkomst 
‘Social media en ouderen’
Bij de ‘oude media’ was er één zender (letter-

lijk de televisie/radiozender)  en een publiek vol 
ontvangers. 
Bij social media is de scheiding tussen zender en 
ontvanger niet meer zo zwart-wit. De gebrui-
kers van een social medium zorgen samen voor 
de inhoud door middel van berichten, foto’s en 
video’s.  Zij gaan met elkaar ‘in gesprek’ over 
deze inhoud. Dit kan op kleine schaal gebeu-
ren wanneer er alleen zaken binnen een vrien-
dengroep of zakelijk netwerk gedeeld worden, 
maar dit kan ook grootschaliger plaatsvinden 
tussen bedrijven en consumenten.
Ludo Korteman van SeniorenWeb geeft in sa-
menwerking met leerlingen van het Nova colle-
ga informatie over social media voor ouderen.
Deze middag is om kennis te maken met de nieu-
we manier van communiceren zoals facebook, 
twitteren, SchoolBank, skypen etc. 
Er is aandacht voor zaken waarop gelet moet 
worden en aandacht voor wat er gebeurt als je 
niet meedoet.
U bent welkom op dinsdag 16 april van 14.00 uur 
tot 16.00 uur in Casca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede.
Vooraf kunt u reserveren d.m.v. het kopen van 
een kaartje á 3,50 (inclusief koffi e/thee) bij en 
Casca, (telefoon 548 38 28)

Start Generatiemix 2013 met Tuinproject 
Graag Gedaan!
In 2012 is dit project voor het eerst uitgevoerd 
en met groot succes.  Ook dit jaar kunnen ou-
deren en jongeren zich opgeven bij Welzijn Ou-

deren Heemstede en De Pauwehof. 
Wij starten we met ‘Graag Gedaan!’, hierbij 
gaan 2 jongeren van het Hageveld College van 8 
tot en met 12 april tuinen lente-klaar maken bij 
ouderen die dit zelf niet meer kunnen omdat het 
onderhoud van de tuin te zwaar wordt. Vooral 
het klaar maken van de tuin na de winter. Soms 
moeten bollen worden verwijderd, bladeren op-
geveegd, het gras gemaaid, licht snoeiwerk ge-
daan en een jarigen geplant. De jongeren krij-
gen 2,5 uur per tuin. U moet zelf  in het bezit 
zijn van goed tuingereedschap.
Wilt u hulp bij het lente-klaar maken van uw 
tuin, neem dan contact op met WOH. 

Ko-Bus tochtjes
De nieuwe folder van de KO-Bustochtjes is uit!
Van half april t/m september kunt u weer mee 
op de mooi tochtjes. Gouwe ouwe en hele nieu-
we tochtjes staan op het programma. De folder 
is af te halen op kantoor van Welzijn Ouderen.

Generatiemix 2013
Na het succes van het Generatiemixproject in 
2012 wordt dit jaar een aantal activiteiten weer 
aangeboden. Er is een uitgebreide folder be-
schikbaar waarin alle activiteiten worden ver-
meld. Deze folder is verkrijgbaar bij Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 en 
bij De Pauwehof, Achterweg 19.

Meer info:
www.welzijnouderenheemstede.nl 

‘De keuze van de kok’

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 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Opendag tennisvereniging 
Zandvoort 

Regio - Tennisclub Zandvoort houdt op zaterdag 30 maart een 
Open Tennisdag.
Iedereen die eens gratis en geheel vrijblijvend een balletje wil 
slaan, is dan van 10.00 uur tot 15.00 uur van harte welkom op het 
tennispark aan de Kennemerweg 79 (2042XT Zandvoort).
 
Tennisschool Zandvoort geeft deze dag tussen 12.00 en 15.00 uur 
enkele korte clinics.
Racket en ballen zijn aanwezig, dus  jong en oud kan op een 
laagdrempelige manier kennis maken met de tennissport.
Tennisclub Zandvoort is een vereniging voor iedereen, van jong 
tot oud voor beginner tot topspeler.
Met 800 leden grootste club van Zandvoort voor beweging, ge-
zelligheid, lekker eten en drinken en sociale contacten. 
Wekelijkse racketavonden + racketochtenden, waar de nieuwe 
leden ook met de andere leden een balletje slaan en elkaar ont-
moeten.
Leuke eendaags toernooien en clubkampioenschappen   waar-
aan op elk niveau kan worden meegedaan.
 
Maar ook op top niveau wordt er gespeeld bij tennisclub Zand-
voort. Zo speelt Zandvoort mee in de eredivisie. Een belevenis om 
naar te gaan kijken.
 
De Open Tennisdagen worden in heel het land gehouden in de 
periode van 23 maart tot en met 1 april onder het motto ‘Zonder 
jou is er geen bal aan’. Ze zijn bedoeld om mensen op een leu-
ke, originele manier nader kennis te laten maken met de tennis-
sport en de vereniging. De dagen worden georganiseerd door de
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) samen met 
zijn verenigingen. Dit jaar doen ruim 500 verenigingen mee.
Meer informatie op de website www.opentennisdagen.nl en 
www.tc-zandvoort.nl.

Kon. HFC vindt de weg omhoog
Regio - Woensdag 20 maart was 
het nog kommeren kwel bij de 
Koninklijke. Na vier gelijke spe-
len en twee verliespartijen bleek 
DHC een onneembare veste. 
HFC was zeker niet de mindere, 
maar twee persoonlijke fouten 
bracht DHC de winst. Knullig liet 
Kevin Key zich bij de achterlijn 
de bal ontfutselen. De daarop-
volgende inzet werd door inval-
ler doelman Mitchel Dijkstra tot 
corner getikt. Vanuit de corner 
kopte Roel de Graaff ongehin-
derd de 1-0 binnen voor DHC. 
Key maakte zijn fout vlak voor 
rust goed door een vrije trap van 
Donny Verdam snoeihard in te 
koppen 1-1. Een communicatie-
stoornis tussen Key en doelman 
Dijkstra zorgde voor de twee-
de treffer van DHC. Als HFC de 
bal toch niet wil hebben, dan wil 
ik hem wel in het doel prikken, 
dacht De Graaff en hij scoorde 

zijn tweede van de avond. Wat 
HFC ook probeerde de bal wilde 
er niet in. Donny verdam zag nog 
kans om vanuit zijn eigen 16 me-
ter gebied de bal snoeihard over 
zijn eigen doelman heen op de 
lat uiteen te latten spatten. HFC 
deed wat het kon. Ook de jon-
ge invallers Baard (17) en Run-
derkamp (20) konden het tij niet 
doen keren. 
Zondag 24 maart dan een thuis-
wedstrijd tegen het Haag-
se Quick. Deze tegenstander, 
die kort daarvoor titelkandidaat 
Alphense Boys en runner up 
Westlandia nog op een neder-
laag trakteerde, kon geen mi-
nuut overtuigen. HFC doelman 
Van der Werff, die na een bles-
sure weer onder de lat stond, 
hoefde maar twee maal in de 90 
minuten in actie te komen. HFC 
had de wedstrijd onder contro-
le, maar wist in de eerste helft 

geen klappen uit te delen. Het 
team van Pieter Mulders was 
wel nadrukkelijk opzoek naar 
een treffer. Dan maar na de pau-
ze moet men gedacht hebben, 
want binnen twee minuten na 
de hervatting was het de 18 jari-
ge jeugdspeler Marios Lomis die 
de Quick verdediging zijn hie-
len liet zien en in alle rust doel-
man Van der Toorn het nakijken 
gaf. De bevrijding was groot bij 
HFC. Zou het dan toch lukken 
vandaag. Jazeker, de topschutter 
van de hoofdklasse Martijn Tjon- 
A-Njoek stelde binnen 3 minu-
ten de winst veilig. Na een splij-
tende pass van Verdam kwam hij 
in scoringspositie en tekende de 
2-0 aan. Direct daarna troefde 
hij en in een persoonlijk duel zijn 
tegenstander af en passeerde de 
uitkomende doelman beheerst. 
Met nog een half uur te spelen 
zat de wedstrijd in de knip. HFC 
kon het rustig uitspelen temeer 
daar Quick geen enkele initiatief 
toonde om zelfs maar een slot-
offensief te overwegen. Door het 
verlies van de koploper Alphen-
se Boys nadert HFC de kopposi-
tie tot op één punt, tenminste als 
nog een inhaalwedstrijd wordt 
gewonnen.

Het komende weekend een dub-
belprogramma op 30 maart gaat 
HFC op bezoek bij Westlandia 
en 1 april naar Argon. Een week
later op 7 april de altijd beladen 
derby uit tegen EDO.
Eric van Westerloo



Godfried Bomans (1913-1971) een eeuw geleden geboren (deel 3)

Bomans en Berkenrode
(1932-1937/1945); een drieluik 

Sprookjes en Pieter Bas 
Op 13 maart 1941 verzorgde God-
fried Bomans een lezingavond in 
het R.K.Verenigingsgebouw aan 
de Herenweg voor de R.K. Jon-
ge Middenstandsvereniging on-
der de titel ‘De wereld gezien 
door het oog van een meikever’. 
Ofschoon op dat punt onderge-
waardeerd behoren de sprook-
jes van Godfried zonder twijfel 
tot het beste werk van zijn let-
terkundig oeuvre. Ongeveer ge-
lijktijdig met zijn eerste sprook-
jes begon Godfried tussen 1932 
en 1934 grote delen van Pieter 
Bas op schrift te stellen, aanvan-
kelijk in delen verschenen in het 
tijdschrift ‘De Dijk’. Godfried no-
teerde hierover later: “Als stu-
dent in de rechten schreef ik een 
boekje dat Pieter Bas heette. Ik 
was als tweedejaars nog trein-
student en woonde dus op ‘Ber-
kenrode’. Het manuscript lag vol-
tooid op mijn kamer in een la, een 
blauw lint was er omheen gestrikt. 
In een opwelling besloot ik nu dit 
werk mijn vader voor te leggen. 
Naar mijn slaapkamer voerde een 
aparte trap en ik zie mij nog die 
treden opgaan, het pakje in mijn 
hand, in een soort van blinde ver-
twijfeling, want verwachten deed 
ik hiervan niets. Ik opende de deur 
en daar lag hij. Over de bovenste 
rand van het boek dat hij las ble-
ven zijn ogen op mij rusten. Ik zei 
dat ik iets geschreven en of hij het 
wilde lezen. Hij antwoordde niet, 
maar beduidde mij met een blik, 
dat ik het aan het voeteneind kon 
neerleggen. Ik bleef een ogenblik 
staan, maar hij las alweer. Enke-
le dagen later trof ik het manus-
cript op mijn bureau weer aan, het 
blauwe lint er nog omheen. Ik heb 
er nooit meer iets van gehoord. 
Geen woord.” Ter lezing werd 
het manuscript aan zijn oude-
re jeugdvriend en ‘basseroloog’ 
mr. Edward Brongersma  aange-
boden, die toentertijd in Heem-
stede woonde, waar hij later van 
1945 tot 1950 gemeenteraadslid 

voor de PvdA  was. Brongersma 
vervaardigde een ode gericht 
aan de poëet ‘Godefridus Bohi-
minis’, welke in de tweede druk 
van 1937 werd opgenomen. Als 
persoonlijke opdracht schreef 
Bomans voor Brongersma: “syn-
de magister in de juridyke khon-
ste tot Heemstede” bestemde 
exemplaar: “Dit, mijn eerste boek, 
geheeten Memoires van Pieter 
bas wordt door mij geschonken 
aan Edward Brongersma advo-
caat hier ter stede, die in de tot-
standkoming dezer geschriften 
aandeel had, stoffelijk door de-
zelve te vervoeren in Ruim A van 
zijn jacht over de ongewisse ba-
ren der Leydtse Vaert, geestelijk 
door zijn aanmoediging na lezing 
der Eerste Hoofdstukken (in ma-
nuscripto). Hem zij hiervoor dank 
gebracht door Godfried Bomans.” 
Het bureau waaraan Godfried 
werkte is dankzij broer Jan Bo-
mans bewaard gebleven. In 1937 
stelde een wethouder van de 
stad Haarlem voor om de Bake-
nessergracht te dempen, met als 
voordelen: 1) een mooi werkge-
legenheidproject en 2) een vlot-
tere doorstroming van het ver-

Zaterdag 2 maart was het precies honderd jaar geleden dat 
Godfried Bomans werd geboren. Niet in Haarlem, zoals vaak 
wordt gedacht en aan welke mystificatie de schrijver zelf 
graag meewerkte, maar in ’s-Gravenhage.  Het geboortehuis 
is gesloopt, maar op het pand dat daarvoor in de plaats kwam 
is afgelopen zaterdag door burgemeester Jozias van Aartsen 
een plaquette geplaatst. Verder is op 2 maart een monumen-
tale tekst uit Pieter Bas in de centrale openbare bibliotheek 
van Dordrecht aangebracht. 

Op verzoek van ‘de Heemsteder’ volgt in drie delen een be-
knopte beschrijving van Godfried Bomans en zijn familie met 
nadruk op de paar jaar dat hij op Berkenrode verbleef, wel-
ke essentieel zijn geweest voor zijn eerste boeken zoals de 
Sprookjes, Pieter Bas en in mindere mate Erik of het klein 
insectenboek. Dit is het laatste deel. Die laatste publicatie die in 
het oorlogsjaar 1941 verscheen en vanwege de lichte toon direct 
een succes bleek wordt in november 2013 in een oplage van bijna 
een miljoen exemplaren herdrukt en verspreid in het kader van 
de campagne ‘Nederland Leest” onder leden van de openbare 
bibliotheek. 

keer. Onder de burgerij kwamen 
vele protesten en de ‘Rijnland-
sche Academie’ werd toen opge-
richt. Een lang en vlammend in-
gezonden stuk is integraal ge-
publiceerd in het Haarlems Dag-
blad en overgenomen door de 
socialistische krant ‘Het Volk’, 
die meende dat het genootschap 
honderden intellectuelen telde. 
Achteraf was echter sprake van 2 
personen: Bomans als Algemeen 
Voorzitter/President en Hercu-
les Prenen Algemeen Secretaris. 
Het Haarlems gemeentebestuur 
zwichtte en zag af van demping. 
Talrijke malen is Harry Prenen, 
die toen in de Generaal Cronjé-
straat woonde, naar Berkenrode 
gelopen voor de genootschappe-
lijke bijeenkomsten. Dat was een 
afstand van ongeveer zes kilo-
meter. Voor Godfried gold trou-
wens het omgekeerde. In 1937, 
bij gelegenheid van de Wereld-
jamboree, haalden Jan en God-
fried een ‘practical joke’ uit en 
vermomde eerstgenoemde zich 
als prins van Djibouti. 

Erik 
Een vaste gast en vriend van 
vooral de heer des huizes was 
de in zijn tijd om zijn retorische 
gaven befaamde  pater Francis-

overlijden ging een schok door 
het land. Op 24 december werd 
hij onder enorme belangstel-
ling in de Allerheiligste Drievul-
digheidskerk herdacht en waar 
broer Arnold de preek hield en 
vervolgens op het Sint Adelbert 
kerkhof ter aarde besteld. Op 
de eenvoudige grafzerk worden 
sindsdien jaarlijks op zijn sterf-
dag bloemen gelegd, o.a. door 
leden van het Godfried Bomans 
Genootschap. 

Ten slotte
Godfried Bomans was meer-
maals in het Bennebroekse res-
taurant de Geleerde Man en bij 
een zoveelste verbouwing in 1967 
schreef hij een komische column, 
gepubliceerd in De Volkskrant 
evenals in boekvorm. Hij verricht-
te de opening van de Linnaeus-
hof als speeltuin en van zijn hand 
is een kostelijk verhaal ‘In Para-
disum’, gepubliceerd in het Haar-
lems Dagblad van 16 juli 1964 
waarin hij onthulde “dat geen ge-
loof meer kan worden gehecht 
aan de sedert eeuwen gekoester-
de overtuiging, dat het aardse pa-
radijs van Adam en Eva zich heeft 
bevonden tussen Eufraat en Tigris 
in het Oosten, doch dat onomsto-
telijk is vastgesteld dat het moet 
hebben gelegen in Bennebroek, 
met een klein stukje op Heem-
steeds grondgebied.”; een duide-
lijke verwijzing naar de Linnaeus-
hof. Mr. J.Visser leidde Godfried 
rond op diens Huis te Manpad, 
maar in het in 1955 uitgegeven 
boekje ‘Het Manpad en zijn be-
woners’ schreef hij na lezing dat 
het matig geschreven was. Bom-
ans was de Heemsteedse Kunst-
kring goed gezind. Bij de oprich-
tingsvergadering in 1952 hield hij 
in het Minerva Theater voor liefst 
520 leden een komische voor-
dracht en op 7 mei 1958 volgde 
een uniek optreden samen met 
Simon Carmiggelt.  
Januari 1972 noteerde de toen 
11-jarige Eva Bomans als her-
innering aan haar kort daarvoor 
overleden vader dat deze altijd 
aan bijna iedereen het volgen-
de vertelde: “Vroeger toen we op 
Berkenrode woonden, zaten we 
eens een keer huiswerk te ma-
ken, toen er twee jongens voor-
bij kwamen. Toen zei de een te-
gen de ander: ‘’t Is werreke, wer-
reke op Berrekerode’, wat ik dan 
altijd moest nazeggen met die rol-
lende R.”   
Na vervolgens jarenlang domein 
van het exclusieve leerwarenate-
lier Laimböck Handschoenen ge-
weest te zijn, houdt nu o.a. de 
firma Nordex van directeur Mi-
chiel Winnubst kantoor in het 
gebouw dat de herinnering aan 
zowel de heerlijkheid Berkenro-
de als aan de familie Bomans le-
vendig houdt. In 2002 is door ge-
noemd bedrijf een boekwerk uit-
gegeven onder de titel; ‘Berken-
rode – Heerlijkheid, Landgoed en 
Huis’ waarin uitvoerig zowel mr. 
J.B. Bomans als zoon Godfried 
Bomans ter sprake komen. 
Hans Krol

caan Borromeus de Greeve.  Eind 
1941 bracht Lodewijk van Deys-
sel een beleefdheidsbezoek aan 
mevrouw Bomans, die eigenlijk 
wars was van literatoren. God-
fried was zeer verknocht aan het 
aristocratische huis Berkenrode. 
Ook tijdens zijn Nijmeegse stu-
dententijd (1939-1943) heeft hij 
nog schrijfpapier gebruikt met 
daarop het briefhoofd ‘Berken-
rode ‘. In 1936 heeft hij aan de 
Amsterdamse Universiteit zijn 
kandidaatsexamen rechten be-
haald, maar vervolgens stokte de 
studie en ging hij zich meer op 
het schrijven richten. Jaren later 
schreef hij daarover dat Neder-
land al genoeg meesters in de 
rechten had, in tegenstelling tot 
sprookjesschrijvers. In Nijmegen 
liet hij zich inschrijven als stu-
dent psychologie en wijsbegeer-
te. Ik heb professor Th. Rutten in 
een college horen zeggen hoe 
trots hij was dat liefst 7 van zijn 
leerlingen het tot hoogleraar had 
gebracht, maar trots voegde hij 
daaraan toe zijn beroepskeuze-
advies aan student Godfried Bo-
mans om schrijver te worden in 
plaats van vakpsycholoog. Al in 
1943 heeft Godfried zijn studies 
definitief opgegeven en verhuis-
de hij naar een woning aan de 
Zonnelaan 17 te Haarlem, om het 
jaar daarop te trouwen met - de 
nog in leven zijnde - Gertrud Ma-
ria (‘Pietsie’) Verscheure en in dat 
najaar onder te duiken bij de fa-
milie Bangert in Aerdenhout   
Het bekendste werk van de ver-
der veelzijdige Godfried Bomans, 
die mede dankzij radio en voor-
al televisie landelijke faam kreeg, 
is uiteindelijk Erik of het klein in-
sektenboek geworden dat bin-
nen een jaar 10 drukken beleef-
de. Het is voornamelijk geschre-
ven op zijn studentenkamer in de 
Pater Brugmanstraat te Nijme-
gen en later tevens verschenen 
in diverse vertalingen. De inlei-
ding op de eerste drukken van dit 
boek dateert hij vanuit ‘Berken-
rode’ en hij zal er tijdens week-
ends en vakanties ook in het ou-
derlijk huis aan hebben gewerkt. 
In de overtuin, nu het Overbos, 
zette hij zomers een wankel ta-
feltje en een oude stoel neer en 
daar zullen de libellen en andere 
insecten aan de kleine vijver hem 
zeker inspiratie gegeven hebben.
In 1961 verhuisde het gezin Bo-
mans naar de villa Parkweg 10 te 
Bloemendaal, in die tijd nog ‘Hill 
Cottage’ geheten. Toen in de zo-
mer van 1971 het vroegere woon-
huis Kleine Houtweg 125 werd 
afgebroken verwierf Godfried 
de gevelsteen ‘Boshof’ en liet hij 
deze aanbrengen op zijn huis in 
Bloemendaal. 22 december 1971 
om 0.45 uur overleed Bomans op 
58-jarige leeftijd thuis na een be-
zoek aan zijn schaakvereniging 
in Bloemendaal. Het laatste inter-
view van hem zou daarmee met 
Johan Cruyff zijn. Enkele maan-
den eerder had zijn eenzaam 
verblijf op het eiland Rottumer-
plaats, in opdracht van VARA en 
AVRO geen goed gedaan. Bij zijn 

Jan Bomans, echtgenote Mia Bomans-Snelder, zoontje Arnold en 
rechts Godfried Bomans in Wervik in 1971 bij de onthulling van een 
monument voor prins Frederik.

Geschilderd portret van God-
fried Bomans in 1976 door Aleid 
Slingerland geschonken aan de 
Bibliotheek Heemstede.
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Kaashuis Tromp laat u graag diverse de-
licatessen proeven.

Bakkerij Van Vessem is trots op
haar broodspecialiteiten.

Voor kranten, tijdschriften, kaarten
en staatsloten naar de

sympathieke Paul Mans.

Heerlijk ambachtelijk ijs,
de fameuze Maison Kelder taarten

en fairtrade bonbons bij 2 Tasty.

De top in divers gebak en met de hand 
vervaardigde bonbons en chocolaterie

bij Huize Van Wely sinds 1922.

Met Pasen er mooi en verzorgd uitzien 
door Drogisterij/Parfumerie Bart.

Voor heerlijke wijnen en een
passend wijnadvies gaat u naar 

Wijnhuis Heemstede.

Voor uw dagelijkse boodschappen
naar Albert Heijn.

De prachtigste bloem- en paasdecoraties vindt u bij Rosa Rosa Bloemisten.

Winkelrijtje Zandvoortselaan
op zijn paasbest!

Heemstede/Aerdenhout - Als het aan de winke-
liers van het veelzijdige winkelrijtje aan de Zand-
voortselaan ligt, wordt het met Pasen één groot 
feest. De gastvrije en vriendelijke winkeliers nabij 
Heemstede-Aerdenhout staan garant voor prach-
tige producten, allerlei verfijnde heerlijkheden en 
voor een deskundig en persoonlijk advies. Hier doet 
men er alles aan om het u naar de zin te maken en 
uw paasfeest mooi en onvergetelijk te maken. Niet 

alleen voor Pasen overigens: het hele jaar door is 
het goed toeven hier voor al uw aankopen. Zij noe-
men zich niet voor niets het ‘lekkerste rijtje van Ken-
nemerland’. En dan is er ook nog een mooie paas-
loterij waarbij leuke prijzen zijn te winnen. Van 25 
tot en met 30 maart ontvangt u bij iedere besteding 
van ten minste 15 euro een lot. De trekking van de-
ze spannende loterij vindt op zaterdag 6 april plaats.
Op zaterdag voor Pasen, 30 maart aanstaande, zijn 

er allerlei leuke acties en proeverijen. De Heemste-
der ging eens kijken en voorproeven en werd ko-
ninklijk ontvangen. En over koninklijk gesproken, 
ook met de aanstaande kroning en de huldiging 
van de nieuwe koning laat het winkelrijtje zich van 
de oranje kant zien. Kortom: met dit winkelrijtje zit u 
er altijd prinsheerlijk bij. Gaat u mee? Laat u aange-
naam verrassen. U bent van harte welkom!
 Bart Jonker

Voor de lekkerste vleesdelicatessen
kunt u terecht bij Slagerij Bood.

Het uitgebreide verse groente-
en fruitassortiment bij Koelemij.

Snel een lekkere snack halen bij
snackbar De Sprinter.

Chinees dineren en genieten bij
restaurant Asian Delights.
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Heemstede – In een kriebel-
beestjestuin kunnen kinderen 
op zoek gaan naar wormen, pis-
sebedden, spinnen, torren  en 
oorwurmen. Bijen, hommels en 
wespen vinden hun plaatsje 
in een woontoren, die voor die 
verschillende insecten ook voor 
hen aangepaste wooneenhe-
den bevat. Wespen, hommels 
en bijen schrikken velen af 
omdat ze kunnen steken. Als 
je het gedrag van deze insec-
ten beter leert kennen dan valt 
dat reuze mee. De honingbij van 
imker Pim Lemmers is helemaal 
niet zo steeklustig als beweerd 
wordt. Hij heeft achter de stal 
op de Kinderboerderij een aantal 
bijenkorven staan en in de stal 
een heel transparante zuil staan 
waarin je bijen bezig ziet. Pis-
sebedden kruipen  graag onder 
de tegels of stenen op de grond, 
egels overwinteren graag op 
een droge, beschutte plek onder 
wat takjes, bladeren en ander 
organisch materiaal dat onder 
in de woontoren ligt. Graafbij-

en wonen graag in vastgestamp-
te aarde. Ze hebben geen pro-
blemen met de dichtheid van 
de grond, bij te losse grond 
dreigt er instortingsgevaar na 
het graven. De vrijwilligers van 
de Kinderboerderij, Timo, Jeffrey, 
Niek, Daan, Nicole, Elora en Er-
win maken het zorghotel voor 
insecten verder af met boom-
schijven met gaten van verschil-
lende grootten, waarin genesteld 
kan worden net als in de riet-
bossen die bovenin een plaatsje 
krijgen onder het dak. In een 
bloempotje omgekeerd in de 
grond kunnen aardhommels 
overwinteren. Hommels hebben 
een belangrijke taak bij het be-
stuiven van planten en bij de ver-
spreiding daarvan. De insecten-
tuin staat naast de Ecodroom, 
midden in de Kinderboerde-
rij, vlak bij het  middenpleintje. 
Naast de zorgtoren staan acht 
bamboepalen met zakjes met 
hierin een geurtje. Je kunt vier 
geuren ruiken,  mottenballen,  
aardbei, sinaasappel en  poep  

Heemstede - Kippen, konij-
nen, koeien, cavia`s ezels, var-
kens, geiten, schapen, vogels, ze 
lieten van een gevoelstempera-
tuur van minsten 10 graden on-
der nul niks merken tijdens het 
lentefeest op de kinderboerderij. 
Bijen in hun warme nest hadden 
binnen in hun korf nog een ge-
zonde temperatuur van 32 gra-
den boven nul. Nee, koud in zijn 
bijenkraam had de imker Pim 
Lemmers het, hij kreeg het  ove-
rigens direct weer warm toen hij 
over zijn plannen vertelde. Bij-
envolken plaatsen op het raad-
huis van Heemstede, op de Ra-
bobank aan de Dreef, in Den 
Haag bovenop de Tweede Ka-
mer. Door sponsoring kan hij dat 
allemaal waarmaken. Heerlijk 
om zo`n man te horen over zijn 
hobby, die langzamerhand meer 
tijd vraagt dan een drukke baan. 
In zijn kraam verkocht hij niet al-
leen honing, kaarsen  en bijen-
was, ook bijenhotels. Die bieden 
wilde bijen precies wat ze nodig 
hebben: een goede en veilige 
nestplaats die ze jarenlang kun-
nen gebruiken. Zonder iemand 
lastig te vallen, want wilde bij-
en zijn niet agressief en steken 
alleen in uiterste nood. Daar-
naast hebben alleen de vrouw-
tjes een angel die niet door on-
ze huid heen prikt. Bijen hebben 
het moeilijk in ons land en we 
kunnen niet zonder ze. Zonder 
bijen zijn er geen bloemen, plan-
ten, groenten en fruit. Helaas 
dreigen onze bijen uit te sterven 
door milieuvervuiling, het ver-
dwijnen van planten en bloemen 
en het verminderen van nestge-
legenheid. Natuur & Milieu wil ze 

daarom samen met bedrijven en 
organisaties de helpende hand 
toe steken door in Nederland in 
bedrijfstuinen, parken en op da-
ken zo veel mogelijk Bijenho-
tels te plaatsen. Pim mailen? in-
fo@pimlemmers.nl of bel 06 - 51 
493 310. 
De Vrienden van de Kinderboer-
derij `t Molentje warmden zich 
in hun stand aan de beenham, 
verrukkelijk. Zij lieten zien wel-
ke producten de kinderboerde-
rij oplevert en verkochten kaas 
en eieren. Vaste stek is altijd in-
geruimd voor EigenwijZ, de ca-
deauwinkel van SEIN met zelf-
gemaakte artikelen, zoals kunst, 
kinderspeelgoed, woonaccessoi-
res, allerlei cadeautjes en kaar-
ten, lekkers voor de vogels en 
nog veel meer. Gemaakt door cli-
enten van het Epilepsiecentrum 
van de afdelingen hout, textiel, 
kaarsen, het atelier en van Ei-
genwijZ zelf. Ze lachen altijd, ook 
in de kou. In het bezoekerscen-

Kinderen kunnen  juiste geu-
ren bij elkaar vinden en ontdek-
ken wat mieren lekker vinden. 
De Vrienden van de Kinderboer-
derij hebben een leskist voor de 
bovenbouw van de basisscholen 

aangeschaft. Daarmee kunnen 
de kinderen leren hoe belang-
rijk de insecten vuilnisruimers en 
bestuivers zijn. Maar vooral  res-
pect bijbrengen voor kleine dier-
tjes. Bordjes bij de woontoren 

voor de insecten geven duide-
lijk aan wat zich daarin allemaal 
afspeelt. Heel spannend van-
af vier jaar en dat blijft het, je 
hele leven.
Ton van den Brink

trum zat de kip die de opdrach-
ten van de speurtocht nakeek en 
de kinderen de verdiende paas-
attentie gaf, waarna ze nog eier-
dopjes met lepeltjes konden ver-
sieren. Oom Henk speelde on-
dertussen leuke deuntjes op zijn 
accordeon waar jong en oud van 
genoten. Een heerlijk sfeertje!
Ton van den Brink

Lentefeest op Kinderboerderij 

Koud, maar sfeervol

 Kriebelbeestjestuin op Kinderboerderij
Woontoren voor insecten, spannend en leerzaam



Gemeente en kledinginzamelaars 
ruziënd over straat

Heemstede - De handel in ge-
bruikte kleding is een wirwar van 
stichtingen, goede doelen, toe-
zichthouders, branchevereni-
gingen en overheden. Het is ge-
woon commerciële handel waar-
aan velen hun brood verdienen.
In Heemstede had de lokale in-
zamelaar van kleding, de Stich-
ting Kennerland Oost Europa 
(KOE), onder leiding van oprich-
ter Bas Mulder lange tijd vrij-
wel het alleenrecht. Deze stich-
ting had containers staan in de 
gemeente en zag er op toe dat 
95% van de opbrengst geheel 
naar Oost Europa ging en dan 
vooral Roemenië. Met het klim-
men der jaren droeg Bas Mulder 
zijn stichting over. Ook het nieu-
we bestuur voelde de jaren tel-
len en het werk zwaarder wor-
den. Zij besloot zich aan te slui-
ten bij Kici, een landelijk opere-
rende organisatie. Jaarlijks krijgt 
de stichting Koe nog een be-
dragje toegeschoven waarmee 
zij zo goed en zo kwaad als dat 
nog gaat steun verleent aan ou-
deren en kindertehuizen in Roe-
menië. Wethouder Botter vond 
het zaak om na jaren van Kici in 
Heemstede eens te onderzoe-
ken of er nog andere opties zijn. 
Hij schreef een soort aanbeste-
ding uit al wilde hij dat zelf niet 
zo noemen. Uit deze aanbeste-

ding kwam volgens de gemeen-
te Kici als beste uit de bus. Me-
de-inschrijver de Stichting Hu-
mana vond dat zij tekort waren 
gedaan. Gegevens zouden niet 
kloppen en op een aantal pun-
ten scoren zij beter dan Kici. Hu-
mana bracht zelfs een advocaat 
in stelling. Hij dreigde dat Huma-
na een procedure zou starten op 
grond van de onzorgvuldigheid 
waarmee Heemstede een en an-
der had aangepakt en had ver-
taald. Zowel Kici als Humana zijn 
redelijke grote inzamelaars van 
kleding en ander gebruikt mate-
riaal. Bij een omzet van net bo-
ven het 5 miljoen gaat er slechts 
een deel +/- 1,5 miljoen euro 
naar goede doelen. De rest gaat 
op aan salarissen, transport en 
verwerking. Ook bij de gesteun-
de doelen kan men twijfels heb-

ben. Op hun websites staan de 
doelen vermeld en de bedragen 
die zijn uitgekeerd. In de com-
missieruimte werd geopperd of 
De Meerlanden dit er niet bij 
kon doen en de opbrengst via 
de gemeente kon worden ver-
deeld. Dat bleek wegens de ge-
ringe aantallen kilo’s, alleen in 
Heemstede, niet mogelijk. Direct 
na de vergadering ging wethou-
der Botter in overleg met Huma-
na om het vuurtje te blussen.

Wie de nieuwe vergunning krijgt 
om kleding in te zamelen in 
Heemstede bleef onduidelijk en 
zal binnenkort wel weer op de 
agenda komen. Dat er concur-
rentie is tussen de goede doe-
lenclubs werd even heel duide-
lijk zichtbaar. 
Eric van Westerloo

Ouderlijk huis
Als ik de kleuren moest omschrijven

doe ik mijn ogen dicht
om in warmte te verblijven
vergezeld van zonnig licht

zie rode pannen, een markies en een tuin vol kleuren
word beneveld door de lucht van huiselijke geuren

knispert grint onder mijn schoenen
en loop ik langzaam aan

passeer de zee van bloemen
zal een klemmende deur opengaan

verwelkomt blauw en rood, in mooie harmonie
weerklinkt een vrolijke, hoge melodie
voel ik warmte, emotie en gezelligheid

als een deken om mij heen
u raakt deze uitstraling nimmer kwijt

is het slechts een traditie die verdween.

Lilian Cornielje uit de bundel ‘Liefde en meer...’

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

Dichtstorten

Heemstede – Op maandag 1 april, 2e paasdag, zamelt De 
Meerlanden geen huishoudelijk afval in. Het afval van bewo-
ners, dat normaal op die dag wordt ingezameld, wordt op een 
andere dag opgehaald. Bewoners kunnen deze vervangende 
dag vinden op de afvalkalender. Deze is vanaf dit jaar ook via 
de digitale afvalkalender (afvalkalender.meerlanden.nl) of via 
de Meerlanden App (voor Android en iOS) te vinden.

Brug Vrijheidsdreef vernieuwd 
Van paadje naar monumentale dreef
Heemstede - In een Ford open 
bestelwagen uit 1931 namen 
woensdag 20 maart wethouders 
Christa Kuiper en Jur Botter de 
vernieuwde Vrijheidsbruggen of-
ficieel in gebruik. Vanaf de laad-
bak werd met een heggenschaar 
het rood-witte lint doorgeknipt. 
Tussen half oktober 2012 en be-
gin maart 2013 heeft aanne-
mer Schouls de renovatie van 
de bruggen op de Vrijheidsdreef 
uitgevoerd. Ondanks de winter-
se weersomstandigheden tijdens 
de uitvoering van het werk zijn 
de bruggen nu klaar voor ge-
bruik. Zo op het eerste gezicht 
is er weinig veranderd. De ou-
de details als de fraaie groene 
hekken zijn weer geplaatst. Na 
de officiële ingebruikname is de 
Vrijheidsdreef weer opengesteld 
voor alle verkeer. De ingebruik-
name van de nieuwe bruggen is 
ook de start van het 100-jarig ju-
bileum van het Wandelbos Groe-
nendaal. De Vrijheidsdreef is na-
melijk historisch gezien de eerste 
aangelegde ‘poort’ naar Groe-
nendaal. In 1913 aangelegd door 
burgemeester David van Lennep 
die het paadje van het raadhuis 
naar de heuvel met belvedère 
geen entree vond naar het pas 
verworven bezit. Tot de aankoop 
van het bos door de gemeen-
te was het bos afgesloten. Het 
wandelbos is op 17 juli 1913 offi-

cieel geopend. De Vrijheidsdreef 
is in 1914 beplant met sparren 
en kastanjes. Alleen zijn er nog 
kastanjes aanwezig, zij vormen 
met hun dubbele rij bomen een 
zeer fraai geheel. Het wandel-
bos werd al direct omarmd door 
het publiek dat in groten geta-
le op kwam dagen. Met bussen 
en de Blauwe  tram, die zelfs een 
eigen halteplaats voor het raad-
huis kreeg, ging heel Zuid-Ken-
nemerland het wandelbos in en 
zelfs uit Amsterdam kwamen de 
dagjesmensen. Het bos werk-
te als een magneet op het pu-
bliek. De heropening van de Vrij-
heidsbruggen was een mooie 
gelegenheid voor de wethouders 
om na de autorit met de klassie-
ke Ford met de organisaties die 
betrokken zijn bij het bos, in het 
raadhuis even na te praten. Be-
trokken zijn: de Vereniging van 
Vrienden Wandelbos Groenen-
daal, Vrienden Kinderboerderij `t 
Molentje, Speeltuin, Restaurant 
Landgoed Groenendaal, Vereni-
ging Instituut voor Milieu Educa-
tie, Tennisvereniging  Merlenho-
ven, de Pony Trax en Historische 
Vereniging Heemstede Benne-
broek. Deze HVHB brengt dit jaar 
een boek uit over het wandelbos 
Groenendaal ter gelegenheid 
van de aankoop van het wandel-
bos door de gemeente, nu  hon-
derd jaar geleden. Dit boek met 

alle gegevens en beschrijvingen 
van de Vrijheidsdreef en het hele 
bos met vele foto`s wordt uitge-
bracht eind mei bij gelegenheid 
van de jaarvergadering van de 
Historische Vereniging. Ga maar 
vast sparen voor deze unieke uit-
gave. Straks een collectors item 
in elke boekenkast dat veel ge-
raadpleegd gaat worden voor ie-
dereen die wel eens in dit veelzij-
dige bos geweest is. 
Ton van den Brink 

Maandag 2e paasdag geen 
inzameling huishoudelijk afval

Digitale afvalkalender en
Meerlanden App
De Meerlanden heeft begin 2013 
een nieuwe digitale afvalkalen-
der en de Meerlanden App ge-
introduceerd. Met de digitale af-
valkalender en de Meerlanden 
App is altijd de meest actuele in-
formatie rondom de inzameling 
van afval beschikbaar. Daarnaast 
bieden beiden informatie over de 
verwerking van verschillende af-
valstromen.
De Meerlanden App is beschik-
baar in de Google Play Store en 
de App Store.

Over De Meerlanden
De Meerlanden werkt samen 
met gemeenten en bewoners 
aan een schone en duurzame 
leef- en werkomgeving. Dit doet 
zij door de buurt schoon, heel en 
veilig te houden. En door afval 
gescheiden in te zamelen en te 
verwerken tot nieuwe grondstof-
fen. De Meerlanden start projec-
ten waarbij zij kijkt naar de mo-
gelijkheden van afvalverwer-
king met een hoog energieren-
dement. Zo geeft zij het leveren 
en gebruiken van groene ener-
gie een impuls.
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Bridgeclub Bel Air
De regerende en aankomende kampioenen Tine Posthuma en Ir-
ma v.d. Meer lieten verstek gaan, waardoor andere konden profi-
teren. Helmie v.d. Berg en Joke v.d. Lans pakten de eerste plaats 
met 62.92%. Toch nog met een achterstand van bijna 4 % (57,08%) 
werden Jan Pieters en Piet v.d. Raad tweede.  Theresia v.d. Horst 
en Matthieu Lommerse waren weer terug in de A lijn en lieten 
gelijk hun visitekaartje achter. Met 55.83% werd de derde plaats 
gepakt. Nog zwaar onder de medicijnen van de vervelende griep 
kwam Kees Doorn met Gert v.d. Beld toch nog tot een redelijke 
score (54,58%). Ilse en Ron Rusman traden voor het eerst aan in 
de A lijn en hoopten de 40 % te kunnen halen. Het werd 43,75% 
en dat viel dus mee. Dezelfde score hadden Joke v. Dam en Aad 
Groeneveld en dat viel voor hun niet mee.  Ans Pieters en Jan War-
merdam hadden weer zo’n avond dat er van alles fout ging. Met 
46,25% werden zij negende. Met de opmerking “Er zijn nog vier 
avonden te gaan” gingen zij huiswaarts.
Hilda en Henk Uittenbroek behoorden tot de zeven gedegradeer-
de paren, maar met een score van 62,50% (eerste plaats) heb-
ben zij weer een goede stap gezet richting de top. Wieck v. Baars 
en Ria Lengers hebben de goede weg ingezet na hun promotie 
uit de C lijn. Met een score van 59,58% werden zij tweede. An-
nie Heemskerk en Henk Vledder werden derde met 57,50% en dat 
mede te danken aan het goede bieden op spel 8. Als enige boden 
en haalden zij groot slem in schoppen.  De meeste paren bleven 
zitten in klein slem met een overslag. Corrie Warmerdam en Bert 
Spreeuw bleven hangen in de manche met drie  overslagen. En 
Nettie v. Egmond en Mieke de Ridder kwamen uit in 3 SANS met 
vier overslagen. Zij hadden nog nooit samen gespeeld en dat zal 
de reden wel geweest zijn. De winst in de vorige serie werd door 
Wil v. Dijk en Ans Touw gelijk weer teniet gedaan door de laatste 
plaats nu in de B lijn met 32.08%
De winst in de C lijn ging deze keer naar Irmi v. Dam en Anneke v. 
Vree met een score van 60,94%. Ria Brandwijk en Ina Langeveld 
zijn deze serie ook goed begonnen. Met een resultaat van 55,21% 
werden zij tweede. De derde plaats was voor Fia de Kluijver en 
Marrie Mesman met 53,65%. Rietje Koopman en Ingrid Roosen-
daal namen halverwege maar een wijntje met de hoop dat het dan 
beter zou gaan. Het eindresultaat was 50,52%. Misschien heeft 
het geholpen. Jan v. Dam en Herre Mostert degradeerden uit de 
B lijn en hun start is met 48,44% ook weer niet om over naar huis 
te schrijven.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Regio - Tot en met 31 maart 
kunt u de expositie ‘Go with 
the flow’ van Thea Smeenk zien 
in het Kennemer Gasthuis loca-
tie zuid. Een kleurrijke ervaring 
vol beweging, op de vide van de 
centrale hal in het ziekenhuis.
Passie voor de natuur en in het 
bijzonder vogels zitten diep in 
Thea Smeenk en vormen gewilli-
ge onderwerpen voor haar schil-
derkunst. Abstract en surrealis-
tisch schilderen boeit haar en ze 
experimenteert graag met mixed 
media. Thea Smeenk vindt het 
heerlijk om de vrijheid en durf te 
hebben om het canvas te bewer-
ken en je daarin door je gevoel 
en je emoties te laten besturen. 
Regelmatig komt daar een ver-
rassing uit die een ‘wow’-gevoel 

Go with the flow, Thea Smeenk.

teweeg brengt. Haar stijl is daar-
door divers. Waar zij in het ene 
werk probeert een gevoel van 
rust en ruimte over te brengen, 
ontwaakt in een volgend werk 
een palet vol dynamiek en actie. 
Meer informatie: theasmeenk@
yahoo.com of 06 – 38 645 086.

Sport en bewegen voor mensen 
met een verstandelijke beperking
Regio – Voor mensen met een 
verstandelijke beperking is spor-
ten minder vanzelfsprekend, 
maar extra belangrijk. Onder an-
dere persoonlijke ontwikkeling, 
zelfvertrouwen en eigenwaar-
de kunnen ontwikkelen door 
sport en bewegen. Sportservice 
Noord-Holland heeft een over-
zicht van alle sportieve mogelijk-
heden voor deze doelgroep.
Mensen met een verstandelij-
ke beperking kunnen veel baat 
hebben bij bewegen in teams. Ze 

leren daardoor bijvoorbeeld sa-
menwerken, omgaan met winst 
en verlies én voelen zich fitter na 
het sporten. Bij sommige vereni-
gingen sporten mensen met een 
beperking mee tijdens reguliere 
sportgroepen. Er komen echter 
bij steeds meer verenigingen en 
sportscholen ook aparte groe-
pen om deze doelgroep op juis-
te wijze en met de juiste begelei-
ding te laten sporten.

In Amstel & Meerlanden zijn er 

51 activiteiten die open staan of 
speciaal opgezet zijn voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. Zo is het onder ande-
re mogelijk om paard te rijden in 
Cruquius, te squashen in Hoofd-
dorp, te zwemmen in Amstel-
veen, te judoën in Uithoorn, te 
voetballen in Duivendrecht of te 
tennissen in Nieuw-Vennep. Op 
de website www.aangepastspor-
ten.info staat het volledige spor-
taanbod in deze en andere re-
gio’s in Noord-Holland.

Meer informatie / vragen
Voor persoonlijk contact kunt u 
bellen of mailen met Wikke van 
Stam, regiomedewerker aan-
gepast sporten, telefoon: (023) 
557 59 37 of e-mail: wvanstam@
sportservicenoordholland.nl. 
Ook verenigingen die een be-
weegactiviteit hebben of willen 
opstarten voor mensen met een 
verstandelijke beperking kun-
nen voor ondersteuning terecht 
bij de regiomedewerker. We 
vullen dat graag aan op de 
website zodat potentiële spor-
ters kunnen doorstromen naar 
uw beweegactiviteit.Fo

to
: S

po
rt

se
rv

ic
e 

N
oo

rd
-H

ol
la

nd
.

Go with
the flow

Veel animo voor gratis compost 
op koude Compostdag
Regio - Inwoners van de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Bloemendaal, Diemen, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Heemstede, 
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noord-
wijk, Noordwijkerhout, Ouder-
Amstel, Teylingen en Zandvoort 
hebben zaterdag 23 maart in 
groten getale gratis compost op-
gehaald tijdens een koude Com-
postdag bij de milieustraat of 
gemeentewerf in hun gemeen-
te. Samen met wethouders deel-
de De Meerlanden gratis zakken 
van 20 liter compost uit als be-
loning voor hun inspanning or-
ganisch en gft-afval gescheiden 
aan te leveren. De Meerlanden 
verwerkt dit afval tot compost. 
Inwoners kregen hun ingezamel-
de afval nu dus terug in de vorm 
van compost, dat goed gebruikt 
kan worden om de tuin weer 
klaar te maken voor de Lente.

Organisch en gft-afval
scheiden belangrijk
Door organisch (o.a. etensres-
ten) en gft-afval te scheiden dra-
gen bewoners op een makkelijke 
manier bij aan een beter milieu. 
Ger de Jong, Algemeen Directeur 
van De Meerlanden benadruk-
te zaterdag het belang hiervan 
nog maar eens: “Sinds 1994 ma-
ken wij al compost van het gft-
afval. Maar in 2011 is op ons ter-
rein in Rijsenhout een heel nieu-
we vergistings- en composte-
ringsinstallatie voor de verwer-

king van gft-afval in bedrijf ge-
nomen. In deze installatie maken 
wij naast compost ook biogas uit 
gft-afval. Van dit biogas maken 
we groengas en CO2. Compost 
en CO2 laten bloemen, planten, 
groente en fruit groeien. Groen-
gas voeden we in het aardgas-
netwerk in. Maar mooier nog, 
onze eigen inzamelwagens rijden 
op dit groengas. Deze rijden dus 
klimaatneutraal op het gft-afval 
dat ze zelf inzamelen. Het blijft 
dus heel belangrijk om organisch 
en gft-afval apart weg te gooien!“

Landelijke compostdag
De Meerlanden heeft in vijftien 
gemeenten in de regio Haar-
lemmermeer en Duin- en Bol-
lenstreek in totaal meer dan 
50.000 zakken compost van 20 

liter uitgedeeld. Dit staat ge-
lijk aan 1.050.000 kilo ingeza-
meld gft-afval. De Compostdag 
van De Meerlanden is onderdeel 
van de Landelijke Compostdag; 
Sinds jaar en dag bieden bewo-
ners groente-, fruit- en tuinafval 
(gft-afval) en organisch afval als 
etensresten gescheiden van an-
der afval aan. Voor veel men-
sen is dat de gewoonste zaak 
van de wereld. Afvalbedrijven 
en gemeenten willen hun inwo-
ners bedanken voor deze inzet: 
het scheiden van organisch afval 
levert namelijk een positieve bij-
drage aan het milieu.

Het begin van de len-
te de tuin in
De lente is deze week officieel 
begonnen. Een mooi moment 

dus om de tuin in te gaan. Com-
post is perfect voor gebruik in de 
tuin. De natuurlijke bodemver-
beteraar stimuleert de groei van 
bloemen en planten op een mi-
lieuvriendelijke wijze, het regu-
leert de waterhuishouding en 

zorgt voor een natuurlijke ba-
lans in de bodem. Gemengd met 
tuinaarde is compost geschikt 
voor alle tuinplanten. (Kijk voor 
het gebruiksvoorschrift van De 
Meerlanden-compost op www.
meerlanden.nl).
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Logeren voor kinderen en jongeren met 
een verstandelijke beperking in Haarlem

De Hartekamp Groep biedt al ja-
ren wonen, dagbesteding en lo-
geren voor mensen met een  be-
perking in Zuid Kennemerland. 
Stichting Wielewaal heeft ruim 35 

jaar ervaring met het organiseren 
van vakantieactiviteiten voor de-
ze doelgroep. Sinds 2011 organi-
seert Wielewaal ook logeerweek-
enden voor mensen met een be-

perking door heel Nederland. Het 
bijzondere van de weekenden is 
dat de begeleiding in handen 
is van enthousiaste geschool-
de vrijwilligers onder leiding van 

een recreatieleider. Indien no-
dig is ook een verpleegkundige 
aanwezig in het team. Een con-
cept dat op andere locaties zeer 
goed is ontvangen. Wielewaal 
en de Hartekamp Groep star-
ten daarom in Haarlem een pilot 
om te kijken of logeerweekenden 
in deze vorm hier ook aanslaan. 
Doordat de begeleiding gedeel-
telijk uit vrijwilligers bestaat, sluit 
dit goed aan bij de plannen van 
het kabinet waarbij zorg uit de 
AWBZ verschuift naar de WMO. 
Dit maakt het concept toekomst-
bestendig.
De logeerweekenden zullen we-
kelijks plaatsvinden van vrijdag-
avond tot zondagavond in Stay-

okay Haarlem. Een prachtige lo-
catie met alle ruimte om te knut-
selen, muziek te maken of spel-
letjes te spelen. Ook buiten zijn 
er voldoende mogelijkheden 
voor activiteiten, bijvoorbeeld in 
het Schoterbos, bij de Artisklas 
of in het nabijgelegen zwembad. 
Logeerweekenden op deze lo-
catie zijn specifiek bedoeld voor 
deelnemers die niet rolstoelge-
bonden zijn. Deelnemers in een 
rolstoel kunnen terecht bij de lo-
geerweekenden in De Rijp.
Interesse? Zowel deelnemers als 
vrijwilligers kunnen voor meer 
informatie kijken op www.wie-
lewaal.nl of bellen met 088 122 
44 00.

Regio - Stichting Wielewaal en de Hartekamp Groep starten in april met logeerweekenden 
in Haarlem. De logeerweekenden zijn bedoeld voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar met 
een verstandelijke beperking en/of ADHD/autisme. Tot nu toe konden deze mensen voor het 
logeren terecht bij de Hartekamp Groep. Per 1 oktober stopt de Hartekamp Groep met het 
aanbieden van logeren in de huidige vorm.  Wielewaal en de Hartekamp Groep onderzoeken 
gezamenlijk hoe zij logeren op een andere, toekomstbestendige manier kunnen blijven aan-
bieden in Zuid Kennemerland. 

78 locaties in de provincie
Verhoging subsidie voor bodemsanering 

Indien er geen veroorzaker of 
‘schuldig eigenaar’ (bijvoorbeeld 
iemand die bij aankoop van de 
grond wist dat de grond veront-
reinigd was en daarvoor korting 
heeft gekregen op de aankoop-
prijs) is, zijn overheden zoals ge-
meenten en waterschappen ver-
antwoordelijk voor het saneren 
van verontreinigde grond. Dit is 
kostbaar en vergt veel tijd. Daar-
om wil de provincie de helpen-
de hand toesteken zodat de sa-

neringen snel uitgevoerd kunnen 
worden. Over een deel van deze 
verhoging moet Provinciale Sta-
ten nog besluiten. 

Spoedlocaties 
De provincie is al een aantal jaar 
bezig met het inventariseren, on-
derzoeken en saneren van ver-
ontreinigde locaties. Momenteel 
zijn er ruim 170 verontreinigde 
locaties in beeld die risico’s met 
zich mee kunnen brengen voor 

Regio - In Noord-Holland zijn 78 locaties waarbij de bodem 
verontreinigd is en met spoed gesaneerd moet worden. Bij cir-
ca vijfenveertig locaties is de sanering inmiddels in gang ge-
zet, maar bij ruim dertig plekken is dat nog niet het geval. Om-
dat de provincie wil dat alle – nu bekende– vervuilde grond 
wordt opgeschoond, verhoogt zij de subsidie voor saneringen 
waarbij geen partij is die verplicht is om de sanering te beta-
len. De provincie subsidieert dan 95% van de totale kosten.

de menselijke gezondheid en/of 
het milieu. Voor 78 locaties staat 
vast dat deze met spoed gesa-
neerd moeten worden, de overi-
ge locaties worden verder onder-
zocht. Er zijn 30 locaties waarbij 
er risico is voor de menselijke ge-
zondheid, hiervan worden er mo-
menteel 20 gesaneerd. Vaak zijn 
het plekken waar vroeger (che-
mische) bedrijven hebben geze-
ten, zoals wasserijen, fabrieken 
of benzinestations. Landelijk is 
afgesproken dat deze spoedlo-
caties de komende jaren gesa-
neerd worden.  Meer informatie 
over de spoedlocaties is te vinden 
op www.noord-holland.nl thema 
milieu> bodem>spoedlocaties. 
Hier is ook een overzicht van lo-
caties te vinden, dat twee keer 
per jaar wordt geactualiseerd.

Elise.

Twee musea voor de prijs van één
Regio – Historisch Museum 
Haarlemmermeer en Museum 
De Cruquius werken vanuit een 
nauwe samenwerking toe naar 
een fusie. Sinds 1 maart 2013 is 
er sprake van één personeels-
team dat op beide locaties ac-
tief is onder leiding van directeur 
Elise van Melis. Bezoekers heb-
ben ook profijt van de samen-
werking: met één toegangskaart 
entree tot beide musea (op de-
zelfde dag).
Museum de Cruquius is op 
weekdagen geopend van 10.00 
tot 17.00 uur en in het weekend 
van 11.00 tot 17.00 uur. Historisch 
Museum Haarlemmermeer is tot 
eind maart in het weekend ge-

opend van 13.00 tot 17.00 uur en 
vanaf 1 april op dinsdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur.
U kunt beide musea online vin-
den via www.museumdecruqui-
us.nl en via www.historisch- 
museum-haarlemmermeer.nl. 
Ook op Facebook en Twitter.

Op de foto vlnr Gijs de Vries, Francien Meijer, 
Ivonne de Vries en Jochem Cornelis.

Een feestelijke leden-          vergadering bij de 
Heemsteedse Reddingsbrigade

Dinsdag 19 maart waren alle leden van de Heem-
steedse Reddingsbrigade uitgenodigd in ons club-
huis aan de ringvaart. Onder het genot van een 
kop koffie en de traditionele paaseitjes was daar 
de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Op de agenda stonden dit jaar behalve de ‘admini-
stratieve’ punten ook een aantal vaste felicitaties. 
Het gaat dan om de actieve leden die hun vaardig-
heden hebben aangevuld met het behalen van bij-
voorbeeld hun instructeursdiploma. Dit jaar felici-
teren wij Evert Dirksen, Renate de Winter en Silvie 
Rosendal met het behalen van dit diploma. Verder 
verwennen wij ieder jaar onze jubilarissen met een 
aandenken van de HRB dat hen meteen van pas 
komt: namelijk een handdoek. Ook dit jaar hadden 
we weer acht leden die 12,5 jaar en vier leden die 
al 25 jaar lid zijn van de Heemsteedse Reddings-
brigade! We hopen dat ze allemaal blijven tot hun 
50 jarig jubileum!
Maar dit jaar was ook een extra bijzondere leden-
vergadering en wel om twee redenen.
Op de eerste plaats zijn er dit jaar drie zeer actie-
ve leden van de brigade benoemd als ere lid en dat 
was reden tot een feestje. Met bloemen en mooie 
woorden van onze voorzitter liet het bestuur Ivon-
ne de Vries, Gijs de Vries en Francien Meijer na-
mens de hele vereniging weten waarom wij hen 
graag tot ere leden maken van de Heemsteedse 
Reddingsbrigade. Ivonne, Gijs en Francien waren 
niet alleen al jaren actief waarbij ze bouwden aan 

wat de brigade toen was en nu is, maar zijn nog 
steeds actief.  Bij deze nogmaals gefeliciteerd!
Op de tweede plaats namen we dit jaar helaas af-
scheid van onze voorzitter. Jochem Cornelis, ON-
ZE voorzitter, want dat was hij! Met een echte toe-
spraak voor de man die beter spreekt dan ieder 
ander namen wij afscheid en bedankten hem voor 
de 11 jaar dat hij in het bestuur zat van de HRB, 
waarvan 6 jaar als voorzitter. Helaas hebben we 
nog geen opvolger gevonden en hopen er snel een 
te vinden. Dus, hou je van zwemmen en lijkt een 
bestuursfunctie bij de Heemsteedse Reddingsbri-
gade je iets: je bent van harte welkom!
Jannechien Peek, Heemstede

INGEZONDEN Maken: iPad-tas, handtas of rugzak
Van afdanker tot exclusief 

hebbeding
Heemstede - U maakt uw ei-
gen IPad-tas, handtas of rug-
zak. U gaat aan de slag met bin-
nenband, gekleurde veter en de 
gatentang. Er zijn bevestigings-
materialen aanwezig. Hebt u zelf 
een gekke knoop, gesp, skai of 
stukje leer, neem die dan mee en 
pimp daarmee uw tas. 

De 3 lessen zijn op dinsdag van 
19.30-22.30 uur bij Casca in acti-
viteitencentrum de Molwenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
De cursus begint op dinsdag 9 
april.. Aanmelden kan via www.
casca-cursus.info en van maan-
dag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur 
via (023) 548 38 28 kies 1.

Deur open bij 
Buurtteam Binnenweg
Heemstede - In novem-
ber 2012 zijn 9 Zorgbalans 
Thuiszorg Buurteams ge-
start in onder andere Heem-
stede. Het team Binnenweg 
in Heemstede houdt op 5 
april van 16.30 tot 19.00 uur 
open middag voor de buurt-
bewoners. Die kunnen on-
der het genot van een hap-
je en drankje kennismaken 
met hun buurtteam.

Zorgbalans Thuiszorg is over-
gegaan tot het werken met 
buurtteams omdat buurtbe-

woners daarmee kunnen reke-
nen op flexibele en persoon-
lijke thuiszorg. In plaats van 
soms dagelijks een aantal wis-
selende thuiszorgmedewer-
kers over de vloer, krijgen de 
cliënten nu vaste kleine teams 
om zich heen. Zo hebben ze 
ook meer invloed op de zorg-
tijden. 

Het adres van het Thuiszorg 
team Binnenweg is: 
Lieven de Keylaan 7 
2101 VD Heemstede 
Telefoon: 088-118 92 91 
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Sporten als je ouder wordt? Ja, 
een lekkere wandeling of een 
fi etstochtje, dat gaat er bij velen 
nog wel in maar echt prestatief 
bezig zijn? Dat laten de meeste 
50-plussers liever aan jongeren 
over.
Maar dat geldt niet voor Wim 
Heeremans uit Bennebroek. 
Deze sportieve tennisser heeft 
onlangs weer wat bekers en 
medailles aan zijn toch al in-
drukwekkende prijzenkast toe-
gevoegd. Begin maart werd hij 
Nederlands kampioen tennis 
in zijn leeftijdscategorie om een 
week daarna ook vrij eenvoudig 
de Europese titel in de wacht te 
slepen.

Nooit heeft hij een tennisles ge-
had, Wim Heeremans. Met een 
balletje trappen kreeg hij het bal-
gevoel dat je nodig hebt bij bal-
sporten. De jonge Wim had het 
tennis snel onder de knie en werd 

districtskampioen van Haarlem. 
Mooie tennisjaren volgden en als 
je een tennisser van 35 jaar bent, 
dan ga je naar de veteranen en 
iedere vijf jaar naar een volgen-
de categorie. 
In januari deed Heeremans mee 
aan de Europese kampioen-
schappen voor 80-plussers in 
Seefeld. Zijn tegenstander in de 
fi nale was de Zweed Sven Pewe. 
Deze bood de eerste set nog 
volop verzet maar de tweede 
set werd een eenvoudige prooi 
voor de Bennebroeker. Ook de 
dubbel won Heeremans, met 
zijn Oostenrijkse dubbelpartner 
Hans Jell.
Op de indoorbanen van Tulip 
Tennis Center in Hilversum greep 
Heeremans deze maand zijn 
kans op het Nederlands kampi-
oenschap. Michael van Berkel, al 
jaren zijn grootste rivaal, speelde 
namelijk niet mee in deze cate-
gorie, hij zit nog in de leeftijds-

groep 75+. Heeremans won de 
fi nale met 6-2 en 6-0 van Paul 
Olff. Met partner Gerard Haar-
huis, de vader van Paul, won hij 
het dubbelspel. 
De sportieve Bennebroeker 
speelde al eerder op toernooien 
in Kroatië en Turkije en is door de 
KNLTB geselecteerd om mee te 
doen aan de Indoor Wereldkam-
pioenschappen, dit jaar in Tsje-
chië. Leuk om samen met mijn 
vrouw naar toe te gaan. ‘‘Zij is 
mijn trouwste supporter’’, vertelt 
hij trots. Hij ziet het als meedoen 
aan de Olympische Spelen, met 
je team het stadion in, het volks-
lied meezingen en de vlag hijsen. 
Zolang Wim nog gezond van lijf 
en leden is, blijft hij tennissen op 
hoog niveau. Er is zelfs een cate-
gorie 90+ maar daar zitten nog 
maar twee echt serieuze kandi-
daten in. En wie weet, over tien 
jaar Wim Heeremans!

Ton van den Brink

80-plusser Wim Heeremans 
Europees tenniskampioen 

Wim Heeremans (links) met zijn tegenstander in de fi nale op het Europees Kampioenschap, Sven Pewe 
uit Zweden

Leer alles over de 
tulp in ‘Tulpenland‘

Van 30 maart tot 1 november 
opent Fluwel’s Tulpenland in Sint 
Maartenszee (NH) haar poorten. 
Het leerzame park voor jong en 
oud staat volledig in het teken 
van de tulp. Aan de hand van 
activiteiten, tentoonstellingen en 
excursies leer je spelenderwijs 
alles over een van de popu-
lairste bloemen ter wereld. Een 
bezoekje aan Tulpenland is een 
dagje vol verrassingen. In de in-
spirerende omgeving zijn volop 
bloeiende tulpen te zien, ook in 
de zomer en het najaar.
In 2013 is Tulpenland uitgebreid 
met negen verschillende inspira-
tietuinen ontworpen door onder 
meer tuindeskundigen Jacque-
line van der Kloet en Modeste 
Herwig. Nieuw is de rondrit met 
een boerenwagen door de bol-
lenvelden in het voorjaar en over 

het strand in de zomer. Geduren-
de het hele seizoen is er een wis-
selende kunsttentoonstelling. Zo 
zullen er onder meer tulpenschil-
derijen en beelden te zien zijn.
Tulpenland is gelegen in Sint 
Maartenszee (NH) dagelijks ge-
opend van 30 maart tot en met 
1 november inclusief zon- en 
feestdagen. Openingstijden zijn 
van 10.00 tot 18.00 uur, toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro per 
persoon (kinderen tot en met 2 
jaar gratis). Het park is ook toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers 
en honden aan een korte lijn zijn 
toegestaan. In de oudhollandse 
stolpboerderij is een gezellig 
restaurant waar je kunt genieten 
van smakelijke streekproducten. 
Kijk voor meer informatie en een 
routebeschrijving op 
www.fl uwelstulpenland.nl.
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alles over een van de popu-
lairste bloemen ter wereld. Een 
bezoekje aan Tulpenland is een 
dagje vol verrassingen. In de in-
spirerende omgeving zijn volop 
bloeiende tulpen te zien, ook in 
de zomer en het najaar.
In 2013 is Tulpenland uitgebreid 
met negen verschillende inspira-
tietuinen ontworpen door onder 
meer tuindeskundigen Jacque-
line van der Kloet en Modeste 
Herwig. Nieuw is de rondrit met 
een boerenwagen door de bol-
lenvelden in het voorjaar en over 

het strand in de zomer. Geduren-
de het hele seizoen is er een wis-
selende kunsttentoonstelling. Zo 
zullen er onder meer tulpenschil-
derijen en beelden te zien zijn.
Tulpenland is gelegen in Sint 
Maartenszee (NH) dagelijks ge-
opend van 30 maart tot en met 
1 november inclusief zon- en 
feestdagen. Openingstijden zijn 
van 10.00 tot 18.00 uur, toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro per 
persoon (kinderen tot en met 2 
jaar gratis). Het park is ook toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers 
en honden aan een korte lijn zijn 
toegestaan. In de oudhollandse 
stolpboerderij is een gezellig 
restaurant waar je kunt genieten 
van smakelijke streekproducten. 
Kijk voor meer informatie en een 
routebeschrijving op 
www.fl uwelstulpenland.nl.

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Werk van Corrie Keessen.

Tot en met 30 maart 
• Expositie Het Kunstbe-
drijf van de volgende kun-
stenaars: beeldhouwers in 
steen: Jacgues v Wester-
op, Corrie Keessen, Yvon-
ne Raveli, Mien Tyssen, Co-
rien Baars, Truus Pot, en 
Huub Jutjens. Aan de wan-
den schilderijen en foto’s van 
Henny van Dijk en Joke Jans-
sen Yvonne Raveli.
Open van woensdag t/m za-
terdag van 13.00 - 17.30 uur. 
Voor meer info www.hetkunst-
bedrijf.nl.

Werk van Yvonne Raveli.

T/m 31 maart
• Schilderijen Jan Bok in 
zorgcentrum Bosbeek, Glip-
perdreef 209, Heemstede.

• Expositie van werk van Lu-
na Meis in Raadhuis Heem-
stede. Te zien zijn schilderij-
en die zij maakte naar aanlei-
ding van een reis naar Egyp-
te. De beelden en oerkoppen 
van Echnaton, koning Mykeri-
nos Ramses III, Thutmoses en 
Amon. 

Agenda
Cultuur

Werk van Co Hoogendijk.

Tot en met 29 april
• Tentoonstelling werk van 
Ineke Bervoets (o.a. uit-
heemse en etnische portret-
ten) en Co Hoogendijk (o.a. 
Stadsgezichten Haarlem) in 
voormalige gemeentehuis 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5.

Tot en met eind april
• Reizende expositie Fien is 
te zien in de publiekshal van 
het Raadhuis in Heemstede, 
op de Internationale dag te-
gen racisme en discriminatie. 
Tevens serie tekeningen van 
leerllngen Hageveld. Met de 
expositie, bestaande uit zeven 
tekeningen en een toelichting, 
vraagt Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland (BD) op 
een positieve, luchtige manier 
aandacht voor discriminatie. 

Tot en met 3 mei
• Erzsebet Hatvari expo-
seert in Bibliotheek Heem-
stede. Titel: Voorraad verraad. 
Beeldjes en sculptuurtjes 
van klei, brons, en zilver. 
Julianaplein 1 te Heemstede.
Erzsebet Hatvari (1958) groei-
de op in de regio. Ze houdt 
zich bezig met fotograferen, 
boetseren, acteren, dansen en 
teksten schrijven. In haar werk 
staan thema’s als verlangen, 
natuur en perceptie centraal. 
De beeldjes van klei werden 
in 15 minuten gemaakt. Die 
van brons en zilver verbeelden 
voornamelijk wiskundige kno-
pen. Toegang: gratis.
Info op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Excursies

Fotograaf: Wil Doorn-Meijne.

Zaterdag 30 maart
• Speuren naar eekhoorns 
op de buitenplaats Leyduin. 
Een leuke excursie bij Voge-
lenzang voor gezinnen met 
kinderen. Olv boswachter Ron 
Dam van 10.30 tot 12.00 uur.
Info: 088-0064455 (tijdens 
kantooruren). De kosten be-
dragen 6,50, Beschermers van 
Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50. Kinderen tot 12 
jaar mogen gratis mee.
Verzamelen: parkeerterrein 
van Leyduin aan de Manpad-
slaan 1, 2114 BJ, Vogelenzang. 

Speenkruid (fotograaf Henk 
van Bruggen).

Maandag 1 april
• De voorjaarsplanten op De 
Overplaats gaan bloeien. Ex-
cursie met boswachter Ron 
Dam van 10.00 tot 11.30 
uur op buitenplaats De 
Overplaats.
Verzamelen bij de ingang van 
speeltuin Linnaeushof aan de 
Glipperweg 4c op de grens 
van Heemstede/Bennebroek.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.gaatumee.nl. U 
kunt bellen met 088-0064455 
voor meer bijzonderheden (tij-
dens kantooruren). De kosten
bedragen 6,50, Beschermers 
betalen 3,50. Kinderen tot 12 
jaar mogen gratis mee. 

Donderdag 4 april 
• IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert een avondwan-
deling in wandelbos Groe-
nendaal. Aanvang: 18.30 uur, 
duur: 1,5 uur. Verzamelen:  in-
formatiebord parkeerplaats bij 
restaurant Groenendaal.
Geen kosten en aanmelden 
vooraf is niet nodig.
Meer informatie over het IVN 
en haar activiteiten vindt u 
op http://ivn.nl/afdeling/zuid-
kennemerland.

Foto: Henk van Bruggen.

Vrijdag 5 april
• Met boswachter Ron Dam 
op excursie bij Bennebroek, 
buitenplaats de Overplaats. 
Van 10.00-11.30 uur.
Het voorjaar komt er tergend 
langzaam aan. Door de kou 
bloeit het sneeuwklokje veel 
langer dan gebruikelijk. In-
middels staan sommige plan-
ten al bijna twee maanden in 
bloei! Verzamelen bij de in-
gang van speeltuin Linnaeus-
hof aan de Glipperweg 4c op 
de grens van Heemstede/
Bennebroek.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.gaatumee.nl U 
kunt bellen met 088-0064455 
voor meer bijzonderheden (tij-
dens kantooruren). De kosten
bedragen 6,50, Beschermers 
betalen 3,50. Kinderen tot 12 
jaar mogen gratis mee.

Kinderactiviteiten

Zondag 31 maart en 
maandag 1 april 
• Alliance organiseert een 
toernooi voor de C-jeugd in 
Heemstede, Sportparklaan.
Diverse activiteiten, heel veel 
chocolade eieren en ande-
re Paas-elementen, een over-
heerlijke BBQ en feest op zon-
dagavond.

Lezingen

Kick Bras.

Donderdag 4 april
• Kick Bras vertelt over zijn 
boek Mystiek Leven, een 
lezing van vele christelijke 
mystieke teksten uit heden en 
verleden.
Bras is predikant in de Protes-
tantse gemeente van Gorin-
chem en voorzitter van Vacare, 
platform voor meditatief leven. 

Aanvang: 20.00 uur, Pauwe-
hof nabij de Wilhelminakerk, 
Heemstede.

Vrijdag 5 april 
• Trefpuntcafé Bennebroek 
over Malle Babbe met Flo-
ris Mulder van het Dolhuys. 
 Het schilderij Malle Bab-
be van Frans Hals is het be-
kendste portret van een Ne-
derlandse ‘gek’.  Het schilde-
rij stond lang bekend onder de 
titel ‘De heks van Haarlem’. 
Akonietenplein 1, vanaf 20.00 
uur. Toegang vrij. Zie ook 
www.trefpuntcafe.nl.

Dinsdag 16 april
• Literatuur Arthur Japin, 
Maar buiten is het feest, 
aanvang 20.15 uur. Het Ou-
de Slot, ingang Ringvaartlaan, 
Heemstede. Info: www.podi-
umoudeslot.nl.

Muziek

Zaterdag 30 maart
• Arthur Ebeling, Ronald de 
Jong en Chaja van der Hei-
de in de 1e Aanleg, hoek 
Kerklaan en Raadhuisstraat. 
Aanvang: 21.30 uur. Tevens 
elke 2e zondag akoestische 
sessie vanaf 17.30 uur. De vol-
gende is op 14 april.

Woensdag 3 april 
• Kamermuziek Ragazze 
Quartet, Santiago de Ra-
gazze - Hemelse klanken, 
aanvang 20:15 uur. Het Ou-
de Slot, ingang Ringvaartlaan, 
Heemstede. Info: www.podi-
umoudeslot.nl.

Zondag 7 april
• Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest speelt uniek 
saxofoonconcert in de 
BAVO-kerk Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. Info: www.hp-
ho.nl.

Woensdag 10 april
• Uitvoering Oratoriumkoor 
met promenadeorkest in 
de Jozefkerk, Kerlaan 9 Ben-
nebroek. Aanvang: 20.15 uur, 
zaal open: 19.45 uur. Kaarten 



Vrijdag 12 en
zaterdag 13 april
• Kledingbeurs Jacoba-
school, Lanckhorstlaan, 
Heemstede, inbrengen vrij-
dag tussen 20.00-22.00 uur. 
Verkoop: zaterdag 13 april van 
11.00 -12.30 uur. Info: kleding-
beursjacoba@telfort.nl.

Zaterdag 20 april
• Autoshow Heemstede op 
Raadhuisstraat & Binnenweg. 
Informatie: info@vulpenspeci-
aalzaak.nl.

Regio
Exposities

Tot en met maart
• Expositie bij Sanquin 
Bloedbank van Trinette 
Scheper. Op bijna grafische 
wijze zoekt zij in haar werk 
naar een harmonische ver-
beelding van dat wat ‘buiten 
en bovengronds gebeurt’ en 
van dat wat ‘binnen en onder-
gronds leeft’. Haar schilderijen 
zijn organisch van karakter. 
di. t/m vrijdag van 11.15-11.45 
uur en ma.av- t/m do.avond 
van 20.45 - 21.15 uur. Boer-
haavelaan 32 c, Haarlem.

Petra Meskers.

28 maart t/m 13 april
• Kunst uit de IJmond aan 
het Spaarne. Negen leden 
van het Kunstenaars Collec-
tief Velsen (KCV) tonen hun 
schilderijen en ruimtelijk werk 
in de sfeervolle expositiezaal 
op de 1e verdieping van Ga-
lerie De Waag aan het Spaar-
ne 30 te Haarlem. Openingstij-
den: van 13.00 tot 17.00 uur. zie 
ook: www.kunstenaarscollec-
tiefvelsen.nl  en www.kzod.nl.

De feestelijke opening vindt 
plaats op 1e Paasdag: zondag 
31 maart a.s. om 16.00 uur.

Afke Spaargaren.

Werk van Rob Clous.

Tot en met 14 april
• Expositie Rob Clous (www.
robclous.nl) en Lucy Perey 
(begon haar loopbaan in de 
reclame tekenfilm) bij Parter-
re, Torenstraat 7, Velsen-Zuid.
Open: do t/m zondag, 14.00-
17.00 uur.

Figuurstudie van de Heem-
steedse kunstenaar Hans  
Elsas.

1 april t/m 1 juni
• Kunstenaarsvereniging 
KNH houdt een nieuwe ten-
toonstelling. U kunt stadsge-
zichten, aquarellen en figuur-
studies bekijken.
Onderwerp “De Kunst 
Bloeit Weer Op”. Open: vrij-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur.
Gedempte Herensingel nr 4, 
naast de Amsterdamse Poort.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

via de site: www.oratorium-
koorbennebroek.nl, en bij le-
den van het koor.

Zondag 14 april
• Kamermuziek Laurea-
ten Prinses Christina Con-
cours: Thomas Triesschijn 
blokfluit, Aljosja Mietus klave-
cimbel en Tuur Segers, gitaar, 
aanvang 12.00 uur, ontvangst 
11.15 uur. Het Oude Slot, In-
gang Ringvaartlaan, Heem-
stede. Info: www.podiumou-
deslot.nl.

Theater
Dinsdag 9 april
• Kleinkunst Fay Lovsky en 
Lourens Joensen, De Be-
zemkast-reprise. Aanvang 
20.15 uur, Het Oude Slot, in-
gang Ringvaartlaan, Heem-
stede. Info: www.podiumou-
deslot.nl.

Donderdag 11 april
• Open Podium met talent-
scout Dennis Kivit in de 
Luifel, Casca. Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20u. 
Entree: 5,-. Neem de kans om 
echt in het theater te staan 
met een korte performance 
(10 min.)  Deelname is gratis. 
Inschrijven t/m 27 maart. Info: 
023-5483828 / mtol@casca.nl.

Zondag 21 april
• Reinaert de Vos door The-
ater Klapstuk. Dierenver-
haal waarin diens sluwe stre-
ken worden beschreven, hij 
dient zich voor zijn misda-
den te verantwoorden aan het 
hof van koning Nobel. Theater 
Klapstuk is een theatergezel-
schap voor mensen met een 
verstandelijke beperking, on-
derdeel van Stichting de Baan. 
Klapstuk bestaat al 38 jaar en 
heeft eerder o.a. Eva Bonheur 
van Heijermans, de ingebeel-
de zieke van Molière en Mid-
zomernachtdroom succesvol 
opgevoerd. Casca de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede.
Kaarten via 023-5483828 of 
info@casca.nl.

Diversen
Donderdag 4 april
• Film in De Luifel. Neder-
lands drama. Een portret van 
enkele families wereldwijd en 
de gevolgen van de instorting 
van de economie. Entree: 5,-. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Maandag 8 april
• Herdenking vermoorde 
joodse Heemstedenaren 
tijdens een openbare bijeen-
komst in de Burgerzaal van 
het raadhuis van Heemstede. 
Aanvang: 20.30 uur (ontvangst 
vanaf 20.00 uur).  
Contact en nadere infor-
matie: perlstein@quicknet.
nl; telefoon: 023-5295313.                                                                                  
Voor nadere informatie zie ook 
de facebookpagina van de 
Stichting  Joods Monument 
Heemstede.

Tot en met 7 juli
• Het museum Het Dolhuys 
heeft in het Noord-Hollands 
Archief een aantal onbekende 
documenten ontdekt die een 
nieuw licht werpen op de wa-
re identiteit van Malle Babbe, 
onderwerp van een van Frans 
Hals’ bekendste schilderijen. 
De ‘Mythe van Malle Bab-
be’ geeft een beeld van de tijd 
waarin mensen nog ver buiten 
de stadswallen werden ‘opge-
borgen’. Hoe dacht men toen 
over ‘anders dan anderen’ 
en hoe werd met ze omge-
gaan? Tijdens de rondleiding 
wordt ingegaan op deze vra-
gen. Of je nou als heks, dolle 
of zot werd gezien, als leproze 
door het leven moest of door 
je familie uitgestoten, verban-
nen of vergeten werd: het le-
ven aan de rafelrand in de ze-
ventiende eeuw was voor ve-
len geen pretje.
Schotersingel 2, Haarlem. In-
fo: 023-5410688. Www.het-
dolhuys.nl.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys.
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 52306969. Www.het-
dolhuys.nl.

Muziek
Zaterdag 30 maart
• Smartlappenfestival in 
Haarlemse/Amsterdam-
se buurt. Locatie: het ‘Broe-
derhuis’ met zang, bege-
leid door Paul Meijaard van 
het duo ‘De Rijn-sons’. Aan-
melden bij Leo van Veelen, 
tel. 06– 42 43 28 80, e-mail:  
leovanveelen@gmail.com of 
Janny 0622304331 janny.dan-
kers@upcmail.nl.Kaartverkoop 
Broederhuis Nagtzaamplein 67 
te Haarlem entree 2,50.

Zaterdag 13 april
• Frans-Duits programma 
Noord-Hollands Promena-
de-orkest met soliste Mo-
niek Schippers in Wilhelmina-
kerk, Gedempte Oude Gracht 
61, Haarlem. Entree: 10 eu-
ro. Kinderen tot 12 jaar 5 euro. 
Aanvang: 20.15 uur.

Diversen
Donderdag 4 april
• Open rondleiding bij Pas-
werk bedrijven Cruquius. 
Vanaf 13.00  tot 15.00 uur. Er 
zijn géén kosten aan verbon-

den. In verband met organi-
satie en veiligheidsrichtlijnen 
is het wel noodzakelijk om 
je even aan te melden uiter-
lijk donderdag 28 maart via 
de website www.paswerk.nl/
rondleiding of via e-mail bij 
wendy.wijnberg@paswerk.nl.

• Parkinsoncafe in Haarlem 
in de ontmoetingsruimte van 
de Verlosserkerk, Prof. Eijk-
manlaan 48 te Haarlem. Aan-
vang: 14.00 uur, tot 16.00 uur. 
Onderwerp: het servicepas-
poort.
Nadere inlichtingen Wil de Rij-
ke, telnr. 023 – 52 709 27.

Zondag 7 april
• Open dag Dierentehuis 
Kennemerland. Iedereen 
is van harte welkom om tus-
sen 11 en 15 uur  om een kijk-
je achter de schermen te ko-
men nemen. Div. Activiteiten 
zoals demonstratie diensthon-
den van politie. Kramen met 
o.a brocante. Kinderschmink, 
ballonnenclown en loterij. 
Dierentehuis Kennemerland, 
Keesomstraat 5, 2041 XA  
Zandvoort.

Zondag 7 april 
• Spaarnekunstroute en 
Slow Food organiseert in 
dit kader een Eat-In in de 
galerie. U bent welkom om 
tussen 13.00 en 15.00 uur aan 
te schuiven, om geïnspireerd 
door kunst, met andere gas-
ten te genieten van meege-
brachte spijzen en dranken. 
Het hoeft niet veel of duur te 
zijn; iedereen kan naar draag-
kracht meedoen. 
www.galerieknh.nl; 
ww.facebook.com/pages/Ga-
lerie-KNH/282240425122766; 
galerieknh@gmail.com.

Zaterdag 13 april
• Feest in de Lichtfa-
briek in Haarlem voor 
het Jeugdsport en Cultuur-
fonds Haarlem.Toegangs-
kaarten zijn 25,00 euro per 
kaart. Tijd: 20.30 uur - 01.00 
uur. Met de Hermes House-
band en dj Flexy Frank. Met 
een casino, happen, drankjes 
en een chillhoek.
Thema: Kings en Queens.
De Lichtfabriek Minckelers-
weg 2, 2013 EM Haarlem 
(0)23 540028.
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Krachtig applaus voor alle kinderen
Onderlinge wedstrijden GSV Heemstede
Heemstede - Een  keer per jaar 
wordt er bij alle gymnastiekgroe-
pen van GSV Heemstede een 
onderlinge wedstrijd gehouden. 
Dit jaar was dat van 18 tot en 
met 25 maart. De start werd ge-
houden in de Evenaar om 16.00 
uur. Hier turnen in 1 lesuur 26 
meisjes en 1 jongen en ze wa-
ren allemaal aanwezig! De groep 
was onderverdeeld in 5 sub-
groepjes die allen op een ander 
toestel begonnen. Iedereen had 
een oefening op de balk, brug, 
lange mat en 2 sprongen op de 
kast en de trampoline. Het eer-
ste groepje mocht zelfs met een 
klein hulpje van de juf een salto 
maken.  Nadat iedereen alle toe-
stellen gedaan had werd er even 
gebruik gemaakt van de wacht-
tijd voor de prijsuitreiking in de 
vorm van een groepsfoto. Ook 
konden alle kinderen nog even 
kijken naar de vloeroefening van 
Mikki en Christa en de balkoefe-
ning van Nola van de wedstrijd-
groep. 
Om 17.00 uur turnde de twee-
de groep haar wedstrijd. Deze 
15 meisjes hadden een oefening 
geleerd op brug, balk, lange mat 
en sprong. De oefeningen wer-
den wat moeilijker en langer. 
Zelfs 6 meisjes hadden de lange 
matoefening  op muziek ingestu-
deerd en dat valt niet mee met 
één uurtje  trainen in de week. 
Keurig op tijd kregen alle meis-
jes een diploma en een mooie 
gouden medaille. 
Op dinsdag waren de jongens 
aan de beurt. Zij turnen op 5 toe-
stellen en zijn in de leeftijd van 6 
t/m 9 jaar. Alhoewel geen Epke’s 
werd er heel hard gewerkt aan 

de brug, rek, ringen, lange mat 
en kastsprong.  Gelukkig stond 
er bij elk onderdeel een hulp die 
je hielp als je het even niet wist
Twee  dagen later stonden 50 
meisjes klaar voor hun wedstrij-
den.  Althans dat was de bedoe-
ling, twee meisjes vonden het zo 
eng dat zij liever aan de kant ble-
ven kijken. In twee grote groe-
pen werd gewerkt aan de 4 toe-
stellen. Helaas moet er in de-
ze zaal wat geïmproviseerd wor-
den, want niet alle toestellen zijn 
voorhanden. Gelukkig konden 
we beschikken over 5 juryleden 
Keurig op tijd waren alle punten 
opgeteld en kon de uitslag be-
kend worden gemaakt. 
Op vrijdag in de Voorwegschool  
zijn 4 uren gepland. Alleen 
de eerste drie turnen een wed-
strijd. De zaal zat propvol met 
belangstellenden en deze zagen 
mooie oefeningen, welke wer-
den beloond met applaus. Om 
18.30 uur hadden 60 kinderen 

hun diploma en een mooie me-
daille. 
De laatste van deze (lange) week 
waren de turnsters  van de Val-
kenburgschool. Terwijl het bui-
ten bijna vroor, lieten de turn-
sters binnen hartverwarmen-
de oefeningen zien.  Geholpen 
door  de hulpen Denise en De-
mi  draaiden zij aan de brug en 
liepen over de balk alsof ze op de 
vloer liepen. 
De maandag 25 maart was inge-
pland voor de turnsters van de 
Offenbachzaal  In twee groepen 
van 22 kinderen turnden zij op 4 
geweldige toestellen. Een ech-
te brug ongelijk en een verrijd-
bare evenwichtsbalk.  Het eni-
ge nadeel is het krappe toestel-
lenhok, welke door zijn vele ge-
bruikers vol staat. Bij elk toestel 
zaten zelfs 2 juryleden, welke de 
oefeningen mocht beoordelen.  
Om 18.00 uur kregen de kinde-
ren een krachtig applaus van 
alle toeschouwers.

Herdenking vermoorde joodse Heemstedenaren

Veel onderduikers in de 
huizen van Heemstede

Waarom dit
herdenkingsmonument?
“Het Vrijheidsbeeld ‘Vrouw die 
haar boeien slaakt’ van beeld-
houwer Mari Andriessen aan de 
Vrijheidsdreef werd in op 4 mei 
1948 onthuld. Op de plaquette 
staan de namen van 45 oorlogs-
slachtoffers uit Heemstede. Er 
staan echter geen namen op van 
de joodse slachtoffers. Het is een 
monument van relatief kort na 
de oorlog, dus je moet dat gege-
ven wel plaatsen in die context. 
We zijn nu drieënzeventig jaar 
verder en de tijd is rijp voor ons, 
de tweede generatie, om ons in 
te zetten voor de realisatie van 
een monument voor de vermoor-
de Joodse inwoners van Heem-
stede, waarop hun namen staan 
vermeld. Dat laatste is in het Jo-
dendom erg belangrijk, omdat 
er geen graf is. De tweede ge-
neratie is een groep van inmid-
dels vijftigers en zestigers en we 
hebben de tijd en de mogelijk-
heden ter beschikking. Dat zie je 
niet alleen in Heemstede, maar 
overal in Nederland. In Haar-
lem is vorig jaar een gedenkte-
ken gekomen in de omgeving 
van de Toneelschuur, de plek 
waar de oude Synagoge stond. 
De ontwerper, Patrick van der 
Vegt, heeft inmiddels zijn hulp 
op vrijwillige basis aan ons aan-
geboden. Hij maakt een ontwerp 
dat mooi harmonieert bij het be-
staande monument op de Vrij-
heidsdreef.”
Hoe is de gemeente
Heemstede erbij betrokken?
“Er is een discussie in de ge-
meente ontstaan naar aanlei-
ding van vragen in de gemeen-
teraad. Toen is ook besloten dat 
er een monument moet komen. 
Vervolgens is onze stichting in 
september van vorig jaar opge-
richt. Vanaf dat moment hebben 
we de lijst met namen kompleet 
kunnen maken. Daarbij horen 
ook de namen van de joodse on-
derduikers. De gemeente Heem-
stede zorgt dat de grond voor 
het gedenkteken klaargemaakt 
wordt, de Stichting Joods Monu-
ment Heemstede gaat subsidies 
en giften binnenhalen voor het 
namenmonument.”
Wat gebeurt er op de her-
denkingsavond van 8 april?
“Naast sprekers als burgemees-
ter Marianne Heeremans en rab-

bijn Shmuel Spiero zullen tijdens 
de bijeenkomst alle 160 namen 
worden voorgelezen. Het zijn al-
lemaal joodse Heemstedena-
ren die in de Duitse vernieti-
gingskampen zijn omgebracht. 
Het is een joods gebruik om na-
men te noemen. Als je iemands 
naam noemt, is hij niet verge-
ten. We vinden het vooral be-
langrijk dat de nabestaanden 
op de hoogte worden gebracht. 
Daarnaast willen we leeftijdge-
noten in staat stellen om erbij te 
zijn. Het zijn mensen van rond 
de 80, 90 jaar, die in de oorlog 
in Heemstede woonden. Verder 
is de avond voor alle belangstel-
lenden die zich daarbij betrok-
ken voelen. We nemen op 8 april 
de tijd om met elkaar praten. Het 
is een soort van begin om er in 
Heemstede aandacht aan te be-
steden.”
Wat weten we van Heemstede
in de Tweede Wereldoorlog?
“Er is inmiddels ruime informa-
tie beschikbaar over Heemste-
de in de Tweede Wereldoorlog 
en er staat veel vermeld op Li-
brariana, Hans Krol heeft er met 
name over geschreven. Heem-
stede had een aangestelde NSB 
burgemeester. Ook in Haarlem 
en de hele provincie Noord-Hol-
land zat een bolwerk van NSB-
ers. Maar de villa’s van Heem-
stede hebben ook veel onderdui-
kers een schuilplaats gegeven. 
We kennen nu de adressen waar 
onderduikers zaten. De inwoners 
van Heemstede kunnen daar-
achter komen en misschien be-
wonen ze wel een huis met een 
dergelijk verleden. Een bekende 
onderduiker was schrijfster Mar-
ga Minco, die haar schuiladres 
beschreef in ‘Het bittere kruid’.”
Waarom nu in gesprek gaan? 
“Voor veel overlevenden van de 
Tweede Wereldoorlog was het 
nauwelijks bespreekbaar wat er 
in die tijd gebeurd is. Er werd 
niet veel over gezegd, het was 
gewoon te emotioneel. Iemand 
vertelde over een schoolfoto die 
ze onlangs in bezit kreeg. Het 
was een klassenfoto uit 1942 van 
de eerste klas HBS-b in Haarlem 
waar haar moeder opstond. Zij 
kreeg die foto van twee klasge-
noten van haar moeder, die haar 
uitnodigden om over haar inmid-
dels overleden moeder te praten. 
Van hen hoorde ze wat de impact 

Heemstede – Op maandagavond 8 april worden de in de Twee-
de Wereldoorlog vermoorde joodse inwoners van Heemstede 
herdacht tijdens de openbare bijeenkomst in de Burgerzaal 
van het raadhuis. Tevens zal aandacht worden geschonken 
aan het tot stand komen van een blijvend monument voor de 
circa 160 slachtoffers. Het is de bedoeling dat dit monument 
een plaats krijgt in de nabijheid van het bestaande Vrijheids-
beeld aan de Vrijheidsdreef. Nabestaanden, generatiegenoten 
en alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de-
ze bijeenkomst, volgens Paola Koningsveld, voorzitter van de 
Stichting Joods Monument Heemstede.

was toen ze op een dag een gro-
te gele Jodenster moest dragen 
op haar mooie blauwe gabardi-
ne jas. Haar leven was vanaf dat 
moment kapot. Ineens stond ze 
apart aan de andere kant van het 

schoolplein. Haar moeder was 
een opgewekte vrouw die daar 
zelf niets over gezegd had tegen 
haar kinderen. 
Er moeten nog zoveel mensen 
uit die tijd zijn als zij. Deze twee 
klasgenoten vertelden: “We heb-
ben allemaal sociale beroepen 
gekozen en we hebben er alles 
aan gedaan om te voorkomen 
dat er ooit nog zo’n oorlog komt. 
Nu pas komt het los en praten 
we er met elkaar over.” 
De avond van 8 april is er zeker 
ook voor deze mensen.
Van belang is dat het monument 
er komt, we hopen uiterlijk vol-
gend jaar.
De joodse Heemstedenaren zijn 
nooit herdacht, nu komen zij aan 
de beurt.”
Mirjam Goossens 

De aanvang van de herdenkings-
bijeenkomst van maandagavond 
8 april is om 20.30 uur, ontvangst 
vanaf 20.00 uur.
Contact en nadere informatie: 
perlstein@quicknet.nl, tel: 023-
5295313. Zie ook de facebookpa-
gina van de Stichting Joods Mo-
nument Heemstede.
Het bankrekeningnummer van 
de Stichting Joods Monument 
Heemstede is: 6162398.

Culinaire 
cursus 

Oost-Europese 
keuken

Heemstede - Woensdag-
avond 9 april start bij Cas-
ca een kookcursus, waarin u 
kennis maakt met gerechten 
uit Oost Europa. Het “Oost-
blok” was jarenlang een af-
gesloten gebied en daardoor 
ook op culinair gebied onbe-
kend. Toch is er een rijke en 
gevarieerde keuken. 
Docente Erna Fremeijer, ge-
diplomeerd kok, leert u en-
kele gerechten te bereiden in 
4 lessen van 19.30-22.30 uur 
in de leskeuken van de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten, inclusief ingrediën-
ten: 100,- euro.
Aanmelden kan van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur: telefoon 023-548 
38 28 kies 1. Meer info:
www.casca.nl.
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Vernieuwde bruggen Vrijheidsdreef 
Heemstede in gebruik

Wethouders in de wijk: 29 maart

Lentewandeling door Groenendaal op  
donderdag 4 april 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

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

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Burgernet oproep! Wegwerkzaamheden Kerklaan-oost 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fietsenberging, wabonummer 3294,  
ontvangen 20 januari 2013. 

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

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



Nieuw beleid Aanpak 
implementatie  
decentralisaties

Rechthebbenden van graven

Handhavingsactie gezonken vaartuigen haven,  
Heemsteeds Kanaal en Leidsevaart

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie,  
tel. (023) 548 56 07.
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Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

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

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

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
6 weken na de verzenddatum een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar.
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,  
2003 BR Haarlem.  

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

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning’) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 
zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van 
naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij 
het beroepschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van 
het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden 
overlegd. Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is van een 
spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. We 
zijn bereikbaar van dinsdag t/m 
donderdag tussen 9-12 uur: 023 
– 5483824. Op www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer vacatures vinden!

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

Vrijwilligers voor de Soos
Voor een woonzorgcentrum zoe-

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

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

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

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

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

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

INGEZONDEN
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