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HBC maakt Nederland een stukje schoner
Op een schone club zijn mensen sportiever!
Heemstede - ‘Nederland 
Schoon’ organiseerde afgelo-
pen zaterdag de landelijke cam-
pagne ‘Supporter van Schoon’. 
In heel Nederland zijn allerlei 

acties op touw gezet met als doel 
Nederland een stukje schoner 
te maken. In Heemstede deed  
HBC mee aan deze actie.
De afgelopen weken heeft de 
club veel bekendheid gegeven 
aan de actie. Op het HBC-terrein 
zijn allerlei posters opgehangen 
en verschillende keren is aan-
dacht gevraagd voor de actie in 
de wekelijkse nieuwsbrief en op 
de social media.
Zaterdagochtend om zeven uur 
ging de actie van start! De le-
den van de bestuursdienst van 
die ochtend hebben samen met 
de initiatiefnemer van de actie 
bij HBC, Hermi Burlage-Hagen-
dijk, de laatste informatie op het 
terrein opgehangen. Daarnaast 
hebben zij allerlei sets klaarge-
legd voor de teams die elk mo-
ment binnen konden komen. 
Eerder al waren alle vuilcontai-
ners voorzien van een mooie 
sticker. De ‘Supporter van 
Schoon’-organisatie heeft echt 
zijn best gedaan om HBC te 
voorzien van allerlei prachtige 

materialen. Ieder team van HBC 
en ook de teams die te gast wa-
ren, kreeg vuilniszakken, hand-
schoenen en een folder. Hen 
werd gevraagd om zoveel mo-
gelijk zwerfvuil op te ruimen. Het 
effect was er! Al voor de eerste 
wedstrijd werd gespeeld, kwa-
men kids en ouders aanzetten 
met volle vuilniszakken opge-
raapt zwerfvuil. Dat ging zo de 
hele ochtend door.
Niet alleen werd er driftig zwerf-
vuil verzameld. Ook is gewerkt 
aan de bewustwording van de 
spelers en ouders op het park. 
Zo werd door middel van een 
poster en de nodige toelichting 
daarop iedereen duidelijk ge-
maakt dat bananenschillen er 
wel een jaar over kunnen doen 
om te verteren, kauwgom een 
jaar, sigarettenpeuken twee tot 
twaalf jaar en plastic helemaal 
nooit. Veel jonge spelers waren 
zich daar niet van bewust.
Door deze actie hoopt HBC dat 
het mooie sportpark ook in de 
toekomst schoon blijft!
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Stroomstoring: Heemstede past zich snel aan
Heemstede – De grote stroom-
storing die afgelopen vrijdag-
ochtend de provincie Noord-
Hollland ontregelde, had ook zijn 
weerslag op Heemstede. Rond 
kwart voor tien ’s ochtends ging 
in Heemstede letterlijk het licht 
uit en zaten Heemsteedse huis-
houdens en ondernemers zon-
der stroom. 
Op de Binnenweg en in de 

Raadhuisstraat was duide-
lijk een tweedeling te bespeu-
ren. Bewoners en winkeliers re-
ageerden over het algemeen la-
coniek op deze ongewone situ-
atie. Sommige winkeliers pas-
ten zich snel aan en hielden hun 
winkels gewoon open, weliswaar 
zonder licht. Op de ouderwetse 
manier werden handmatig bon-
netjes geschreven, omdat de 

PIN en de elektrische kassa’s er-
uit lagen. Andere winkels sloten 
uit veiligheidsoverwegingen hun 
deuren, zoals de Dekamarkt hier 
op de foto.

Rond half twaalf werd de stroom-
voorziening in Heemstede hervat 
en kwam het gewone leven weer 
op gang.
Bart Jonker

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Joke van der Zee
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OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Vieringen 
rond Pasen in 
het Trefpunt

Regio - Witte donderdag: 2 
april – 19.30 uur, ds. J.E.Th. 
Nak –Visser, dienst van Schrift 
en Tafel, m.m.v. de cantorij 
o.l.v.Addy Alberts

Goede vrijdag: 3 april – 19.30 
uur, ds. J.E.Th. Nak- Visser,  
m.m.v. Eveline Milton- dwars-
fl uit

Paaswake: 4 april – 21.00 uur, 
ds. A. van Buuren (Amster-
dam), dienst van Schrift en Ta-
fel

Paasmorgen: 5 april- 10.00 uur, 
ds. J.E.Th. Nak- Visser, m.m.v. 
Gijs Sebregts – trompet, kin-
derkring en jeugdviering.
 

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Donderdag 2 
april - Witte Donderdag, Oude 
Kerk:   19.30u. ds. P.I.C. Terp-
stra, dienst van Schrift en Ta-
fel, m.m.v. de cantorij.

Vrijdag 3 april - Goede Vrijdag, 
Oude Kerk: 19.30 uur, ds. A. 
Molendijk, m.m.v. de cantorij. 
Kinderkring 4-12 jr.

Zaterdag 4 april - Paaswake, 
Oude Kerk: 22.00 uur, ds. A. 
Molendijk, m.m.v. de cantorij

Zondag 5 april - Eerste Paas-
dag, Pinksterkerk: ds. P.I.C. 
Terpstra. Crèche,  KinderAn-
dersdienst, Spiegeltent en 
KerkDraaitDoor.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Witte Donderdag 2 april vie-
ring van het Heilig Avondmaal 
m.m.v. het Adventskoor.

Goede Vrijdag 3 april 19.30 
uur, dienst m.m.v. een samen-
gesteld dameskoor o.l.v. Xan-
dra Mizée.

Zondag 5 april, Pasen, aan-
vang 10.00 uur. Voorganger 
Ds. M.A. Smalbrugge m.m.v. 
het Adventskoor o.l.v. Xandra 
Mizée.

Zondag 12 april, 10.00 uur. 
Voorganger Ds. J. den Dikken.

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (14)

Wilhelminaplein 16, maar in 
sommige advertenties ook wel 
aangeduid met 16a. Vanuit het 
HVHB, Facebook en NHA komt 
onze informatie/beeldmateriaal 
voor deze rubriek. 

De toenfoto is van het NHA en 
stamt uit 1910. Het is de linker-
zijde van het pand waar ook het 
Wapen van Haarlemmermeer 
zat, die we u vorige week hebben 
laten zien. We zien het woonge-
deelte met links daarvan het 
winkelgedeelte. Op de foto is het 
de “Eerste Heemsteedsche Han-

delsdrukkerij” van dhr. Chr. Nies-
sink. Dhr. A. Boogaard open-
de op 6 december 1923 de “Eer-
ste Heemsteedsche Paarden- en 
Varkensvleeschhouwerij” op Wil-
helminaplein16. Het bijzonde-
re is dat er een nota is uit 1932 
van de drukkerij met de werk-
plaats op Wilhelminaplein 16a. 
In de jaren 30 komen we adver-
tenties tegen van slagerij P. Gort, 
zowel op Wilhelminaplein 16 als 
16a. Vanaf 1936 beoefende J.L. 
Hogenboom het slagersvak. Op 
21 oktober 1937 is er een adver-
tentie van de “IJmuider Visch-

handel” op 16a. Hierna is het wat 
onduidelijk wat voor winkel er 
heeft gezeten, totdat begin 50 de 
bekende winkel van Okkel Moe-
ke verschijnt met o.a. de verkoop 
van brommers en motoren. Van-
af 1960 staat het nieuwe pand er 
van Okkel Moeke, maar dat be-
waren we voor volgende week.
De nufoto van Harry Opheikens 
van maart 2015 laat het huidige 
beeld zien op dezelfde locatie als 
die van 1910.

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73

Heemstede

Vrijdag 3 april 2015, 20.00 uur 
in hotel Golden Tulip Lion D’Or 
Stationsplein Haarlem samen 
met gemeente Re-Connect 
staan we stil bij de grote ruil 
aan het kruis Jezus gaf zijn le-
ven over aan de dood om ons 
het nieuwe leven te geven.
 
Zondag 5 april 2015 10.00 uur
Paasfeest, uit de dood tevoor-
schijn geroepen
spreekster Yvonne Elbers

www.rafael-nehemia.nl

Benefi etconcert 
Oude Kerk op 

11 april
Heemstede - ‘Van Annie M.G. 
tot Queen’. Dat is de titel van het 
benefi etconcert dat Stichting 
Oude Kerk organiseert op zater-
dag  11 april. Het concert vindt 
plaats in de Oude Kerk en begint 
om 20.00 uur.

De opbrengst van het concert 
komt ten goede aan de realisa-
tie van de plannen voor het meer 
multifunctioneel maken van de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein. Aan dit concert verlenen 
een kinderkoor van de Beatrix-
school, het Voorwegkoor  en het 
Combo o.l.v. Gunnar Graafmans 
hun medewerking. Ook heeft 
‘Adriaan Pauw’ beloofd de pro-
grammaonderdelen te presen-
teren. Op het programma staan 
onder meer liedjes van Annie 
M.G. Schmidt, Adele Bloemen-
daal en Caro Emerald.

De toegangsprijs voor het bene-
fi etconcert is 10,- en 25,- voor 
een familiekaart (ouders met 
kinderen).
De kaarten voor het concert 
kunnen vanaf 19.30 uur bij de 
ingang van de Oude Kerk wor-
den gekocht. Ook kunt vooraf 
kaarten kopen een mail te stu-
ren naar de voorzitter van de 
stichting, onder vermelding van 
het aantal kaarten dat u wilt re-
serveren: voorzitter@oudekerk-
heemstede.nl.

Tegenwoordig wordt stress 
vaak toegeschreven aan
internet en het gebruik van 
sociale media. 
Onderzoek ontkracht deze 
veronderstelling.
Meer weten? 
www.lijfengezondheid.nl
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Expositie schildersclub 
Pauwehof in Schoterhof
Heemstede – Iedere donder-
dagochtend wordt er weinig ge-
praat maar des te harder ge-
schilderd in de grote zaal van 
de Pauwehof onder de leiding 
van Win van der Schaaf. Een 
twaalftal schilders en schilde-
ressen concentreren zich op 
de opdrachten van leidster Win 
van der Schaaf of zijn nog be-
zig met de afwerking van een
vorige opdracht.
De groep exposeert een-
maal per jaar tijdens
de open dag van de Pauwehof. 
Een van de leden, Jaak Kooy-
man,  kreeg een verzoek van 

zorgcentrum de Schoterhof in 
Haarlem. De vrouw van Jaak is
er pianiste van het Koor Schoter-
hof en de activiteitenbegeleidster 
Marijke Meylink  hoorde van de 
prestaties van de schildergroep. 
Vandaar de expositie nu die door 
de bewoners van de Schoterhof 
zeer gewaardeerd wordt. Mooie
afwisselende schilderijen die
allerlei gedachten in je opwek-
ken, van weemoed tot vrolijk-
heid. Ze gaan er tot 25 mei
van genieten en ieder mag bin-
nenkomen om dat moois te
bezichtigen.
Ton van den Brink Links Win van der Schaaf en rechts Jaak Kooyman

Verreweg de lekkerste thee plukt 
u uit eigen tuin. Denkt u dan niet 
alleen aan een grote bak met 
munt, maar zie de mogelijkhe-
den ruimer. Het aantrekkelijke 
van de meeste theeplanten is dat 
dit vaste planten zijn, met ande-
re woorden: u steekt er nu wat 
tijd in en heeft er mogelijk jaren 
plezier van!

• Verveine, oftewel citroenverbe-
na, smaakt heerlijk alleen of ge-
combineerd met andere sma-
ken. De plant is momenteel goed 
te verkrijgen bij tuincentra en 
groeit in een seizoen makkelijk 
twee tot drie keer zijn aankoop-
formaat. Wel toedekken in de 
winter, of iedere lente een nieu-
we aanschaffen.
• Citroenmelisse komt het best 
tot zijn recht in combinatie met 

andere kruiden. Maar zo’n lich-
te citroensmaak is een waarde-
volle toevoeging aan uw thee. 
Ook makkelijk te vinden op de 
toontafels van de tuincentra en 
eenmaal in uw tuin zult u waar-
schijnlijk ieder jaar wel een aan-
tal kleine stekjes terugvinden die 
zich op natuurlijke wijze hebben 
verspreid.
• Een venkelplant herbergt een 
anijsachtige smaak in al haar 
onderdelen: blad, bloem, zaad-
jes: allemaal even heerlijk. Bo-
vendien is deze plant een sier-
raad voor uw tuin, met zijn trans-
parante, ranke vorm. Ook hier-
van vindt u elk jaar kleine stek-
jes terug, maar u kunt deze plant 
ook makkelijk zaaien.
• Japans zoethoutgras is dan nog 
de laatste ontbrekende smaak 
om uw sterrenmix of thee voor 

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige 
basis de rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U 
leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op het ge-
bied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een tuinvraag, 
mail dan naar info@zuidkennemerland.groei.nl.

een goede nachtrust uit eigen 
tuin te kunnen samenstellen. Bij 
de beter uitgeruste tuinwinkels 
te vinden. 
• Tijm, salie, en lievevrouwebed-
stro kunnen de smaak vriendelijk 
nog wat verdieping geven, maar 
voor al deze drie geldt: niet te 
veel van toevoegen om het geen 
medicinaal smaakje te geven.
• Bloemen van kamille, lavendel 
of goudsbloem zijn natuurlijk bij 
uitstek geschikt om de uitstra-
ling van uw glazen theepot op te 
vrolijken.

Doe de blaadjes van uw keu-
ze in een bij voorkeur glazen 
pot of beker en enkele minuten
later geniet u van heerlijke, dam-
pende thee.
Groei & Bloei
Zuid-kennemerland

een goede nachtrust uit eigen 

Voor de tuinliefhebbers…

Verse thee uit eigen tuin 

Door ‘Blokker’ samen met Casca op 7 april:
Lezing prof. Arnold Heertje over economie
Heemstede - Economie raakt 
iedereen. Van hoog tot laag, van 
links tot rechts.
Voor het oplossen van heden-
daagse en toekomstige vraag-
stukken die de mensheid beroe-
ren, zijn de bescheiden bijdra-
gen van de economische weten-
schap belangrijker dan ooit. 

Daarom wordt in Economie,
het nieuwe boek van Arnold 
Heertje (Breda, 1934) inzicht ge-
geven in de actuele stand van de 
economische theorie alsmede 
aandacht gevraagd voor het op-

lossend vermogen van de eco-
nomische wetenschap.

Deze ambitie reikt verder dan 
het beperkte voorspellende ka-
rakter van het vakgebied. Heer-
tje behandelt ook terreinen die 
in Nederland door de eenzijdi-
ge oriëntatie op fi nanciële trans-
acties worden verwaarloosd en 
daardoor de economische poli-
tiek minder trefzeker maken.

Plaats van deze lezing: Cas-
ca/De Luifel - Herenweg 96 in 
Heemstede. Reserveren bij Cas-
ca (023-5483828) of boekhandel 
Blokker (023 5282472). Aanvang: 
14.00 uur. Toegang 4,- euro.

Opknapbeurt voor pontje
Stroomboot weer in de vaart
Regio - Vanaf woensdag 1 april 
brengen de vrijwilligers van de 
gratis stroomboot als vanouds 
fi etsers en wandelaars over de 
Ringvaart. Het gezellige pontje 
vaart dagelijks tussen 10.00 en 
18.00 uur heen en weer tussen 
theehuis Cruquius en de stei-
ger aan het eind van de Zuid-
Schalkwijkerweg. Aan de bui-
tenzijde is er weinig van te zien, 

maar afgelopen winter hebben 
zowel stuurinrichting als moto-
ren een grondige opknapbeurt 
gehad. De pont kan er dus weer 
even tegen. Er wordt op groene 
stroom gevaren want de accu’s 
van het elektrisch aangedreven 
pontje worden voornamelijk door 
de zon opgeladen.
De rolstoeltoegankelijke pont is 
tot 1 oktober in de vaart.

Uniek concert popkoor
Voice Collective met band

Heemstede –Het Heemsteedse 
popkoor Voice Collective geeft 
op vrijdag 10 april een eenmalig 
uniek optreden waarbij het on-
dersteund wordt door een fan-
tastische band. Het publiek kan 
een swingend optreden ver-
wachten van dit popkoor, dat af-
gelopen januari zelfs in poptem-
pel Paradiso te zien was. Voice 
Collective brengt al jarenlang on-
der artistieke leiding van Jeroen 
J. Vermeulen een meerstemmig 
poprepertoire ten gehore, waar-
bij onder andere  nummers van 
Adèle, Niels Geusebroek en Bee-
Gees op het repertoire staan.  
De band, bestaande uit de vas-
te pianiste Albena Stoyono-
va, Freek Kroon (drums) en Au-
ke Haaksma (bas) zal voor een 

perfecte begeleiding van het 
koor zorgen. Belangstellenden 
zijn welkom en kunnen kaarten 
reserveren via voicecollective@
live.nl De kosten bedragen 7,50 
euro. De zaal is open vanaf 19.45 
uur en het adres is Gebouw ‘De 
Bestemming’ van de Hillegom-
se Harmonie Kapel, Juliana van 
Stolberglaan 18 te Hillegom. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Vooral mannelijke leden (te-
noren en bassen) kan het koor 
goed gebruiken. Voice Collec-
tive repeteert elke donderdag-
avond van 20 tot 22 uur in basis-
school Icarus (Kerklaan 90/92) 
in Heemstede. Kijk voor meer in-
formatie op www.voicecollective.
nl of mail naar voicecollective@
live.nl. 
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Agusto edelsmid 20 jaar op Binnenweg

Unieke ontwerpwedstrijd,
win uw eigen ontworpen sieraad
Heemstede – In 1994 vestig-
de de edelsmid Agusto zich op 
de Binnenweg, hij heeft er geen 
dag spijt van gehad. Een heerlij-
ke winkel met veel collega`s vak-
mensen die zelf nog achter de 
toonbank staan. Geen saaie en 
voorspelbare straat met beken-
de ketens maar nog echte spe-
ciaalzaken, waartussen hij zich 
lekker voelt. Dat wil Agusto laten 
weten. Daag het vakmanschap 
uit door iedere Heemstedenaar 
de gelegenheid te geven om zelf 
een sieraad te ontwerpen. Guus 
weet er wel raad mee. De vakjury 
die uit alle inzendingen de mooi-
ste kiest, maakt hij tot een waar-
de van 1500 euro in het echt en 
daarnaast heeft hij nog een paar 
waardebonnen. Ga dus die uit-
daging aan!

Guus Uilenbroek leerde het vak 
bij de bekende edelsmid in de 
Spekstraat in Haarlem, Aragme, 

in de jaren zestig al bekend van 
de echt moderne sieraden. Naast 
de vakschool bekwaamde hij 
zich verder bij diverse werkge-
vers, om in 1983 voor zichzelf te 
beginnen en met succes. Hij kon 
in 1994 zijn eigen winkel openen 
aan de Binnenweg 55. Waar hij 
in eigen atelier, achter in de win-
kel, sieraden maakt in opdracht. 
Bij geboorte, huwelijk feesten en 
levensmomenten. Heerlijk om 
een trotse vader binnen te laten 
die na twee dochters komt mel-
den dat er nu een zoon is. Hij wil 
nu iets in blauw!! Dat ziet hij als 
zijn kerntaak. Sieraden maken, 
erover praten, ontwerpen, meer-
waarde maken. Nu heeft hij zelf 
feest en wil dit vieren met collega 
winkeliers waar er best nog een 
paar bij mogen komen. Vaklie-
den die in Heemstede een vaste 
klantenkring kunnen opbouwen 
zoals hij die nu heeft. Zij maken 
de Binnenweg met hun ambach-

telijke werk en hun passie voor 
hun vak. Waar vaste klanten hun 
reparaties toevertrouwen aan 
de vakman. Van vader op zoon. 
Werken met mooie materialen 
als edelstenen en edelmetalen. 
Agusto is benieuwd hoe de ont-
werpen van de sieraden in de-
ze unieke ontwerpwedstrijd er-
uit gaan zien. Hij is van plan om 
ze te exposeren aan de wanden 
in zijn winkel. Wel even insturen 
vóór 20 mei.

De jury, bestaande uit de voor-
zitter van de vakvereniging, een 
kunstenaar en een bekende 
Heemstedenaar,  gaat uitmaken 
wie de winnaar is en het mooiste 
ontwerp echt gemaakt ziet wor-
den voor een waarde tot 1500 
euro. Agusto, een bijzondere 
vakman in de nog steeds leuk-
ste straat van Nederland, waar 
unieke winkels nog gewoon zijn. 
Ton van den Brink 

Heemstede - Veel klanten van 
Albert Heijn in Heemstede en 
Haarlem waren afgelopen za-
terdag 28 maart bereid om iets 
extra’s te kopen voor de Voed-
selbank. Voor de tweede ach-
tereenvolgende keer vond op 
deze dag de actie ‘Handen uit 
de Mouwen’ van Rotary Club 
Heemstede plaats. 
Bijna 30 leden kregen samen 
met de coördinatoren van de 
Voedselbank bijna 100 kratten 
aan levensmiddelen en ande-
re producten van de klanten van 
twee supermarkten in Haarlem 
en Heemstede. Volgens voorzit-
ter Oscar Broeder van Commu-
nity Service was het een bui-
tengewoon geslaagde dag. Zo 
stonden er leden in de Albert 
Heijn aan de Zandvoortselaan 
in Heemstede en aan het Mars-
manplein in Haarlem. “Het was 

bijzonder mooi om te zien hoe-
veel mensen iets extra’s over 
hadden voor deze actie. Naast 
extra goederen werden spon-
taan andere giften gedaan. Hart-
verwarmend.”

Schappen leeg,
actie Voedselbank geslaagd!

Heemstede - “Tijdens mijn wandeling zag ik een prachtige struik 
tegen een gevel aan, zo mooi, het gaf bijna licht”, schrijft Marenka 
Groenhuijzen. Ze vertelt dat het om de Dwergkwee–Chaenomeles 
gaat. “De schotelvormige bloemen kunnen wel tot 4 cm in door-
snee komen. Ze kunnen kleuren van koraalrood tot oranje en de 
bloeitijd is maart-april. Deze Dwergkwee kan wel tot ruim 2 meter 
groeien! Hij staat het liefst in de volle zon en blijkt zeer decoratief. 
in de herfst geeft hij gele appeltjes.
Geeft veel sierwaarde voor je gevel...”
 

Lentefoto: dwergkee 
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Heemstede – Swingen, rappen of gewoon lekker meebewegen? 
Het spatte er van af in de sporthal van Sportplaza Groenendaal af-
gelopen dinsdagmiddag waar hiphop duo CVK  leerlingen van de 
Nicolaas Beetsschool in echte hiphopsferen bracht. Ook de leer-
krachten konden niet stilzitten en swingden heerlijk mee. Rap-
per Clifford wist de kinderen tot het einde geboeid te houden met 
de avonturen over El Pato uit Spanje. El Pato houdt van pizza en 
bowlen. Gaat hij nu wonen in een koekoeksklok? En ja, zing en 
dans maar met ons mee! Drie weken lang was de Nicolaas Beets-
school even het toneel van het Nicolaas Beets Danstheater. Dan-
sen, zingen, springen, toneelspelen, poppenkastvoorstelling, pan-
tomime, tableau vivant, noem het maar, alle expressieve vormen 
van theater passeerden de revue. En wat een talent allemaal. Het 
doek ging op voor leerlingen en ouders. Leerlingen moesten een 
hoofddeksel op: dit was het vrijkaartje om het ‘Beetstheater’ bin-
nen te komen. Chapeau en petje af hoor: iedereen werd ontvan-
gen door de erehaag van dansende juffen en meesters. Het thema 
werd dansend geopend met de Macarena. De kinderen hadden 
deze dans na een korte instructie al gauw onder de knie. Groep 
8 gaf nog even een toegift met de Gandum Style. Daarna in polo-
naise terug naar de klas. Op 5 maart even lessen buitenshuis waar 
de leerlingen instructie kregen van professionele dansleraren. 
En als kers op de taart het sluitstuk: de hiphop met CVK. Nu 
maar afwachten wie na zijn of haar schooltijd voor altijd door de 
podiumkoorts is bevangen!
Bart Jonker

Hiphoppen met de 
Nicolaas Beetsschool
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Kleurrijk palet op 
Heemsteedse Kunstbeurs
Heemstede – De sporthal van 
Sportplaza Groenendaal was 
afgelopen weekend omge-
toverd tot Heemsteeds eigen 
Montmartre. Voor het derde 
achtereenvolgende jaar vond 
de succesvolle receptuur van 
de Heemsteedse Kunstbeurs 
plaats. Iedere beeldend kun-
stenaar die hier exposeerde 

kon rekenen op een aanzien-
lijke belangstelling van het pu-
bliek. 
Vrijdagavond vond de officiële 
opening plaats door voorzitter 
Marjan Jaspers.  Zij dankte de 
deelnemende kunstenaars, het 
organisatiecomité en de spon-
sors.  Ze roemde de kunst-
beurs als een groot evenement 
in de regio dat veel bezoekers 
trekt: “Een manifestatie vol 
nieuwe ontdekkingen.” Het po-
dium werd vervolgens gege-
ven aan Willem de Winter, be-
kend als taxateur van het Avro-
Tros-programma ‘Tussen Kunst 
en Kitsch’. Willem de Winter 
sprak vol trots over de kun-
stenaars op de Heemsteedse 
Kunstbeurs. Hij refereerde nog 
even aan het televisieprogram-
ma dat dit veel publiek trekt 
met vooral heel veel spullen 
die worden meegebracht voor 
taxatie. Maar uiteindelijk heeft 
van al dit aanbod slechts een 
fractie wat waarde. Na deze 
speeches werd de beurs mu-
zikaal ingeluid door het Haar-
lemse Theaterkoor Blue Moon.
De hal van Sportplaza Groe-
nendaal blijkt uitstekend ge-
schikt om de Kunstbeurs te 
houden, mede door haar rui-
me opzet, vond menig tevre-
den kunstenaar.
Voorheen vond de Heemsteed-
se Kunstbeurs plaats in de 
Pinksterkerk.
Bart Jonker

Zaterdagochtend bekruipt mij het ‘waar-ben-ik-aan-begonnen-gevoel’. Dat ge-
streste gevoel als je iets nieuws voor de eerste keer moet doen. Na de nodige pep-
talk thuis door manlief én lieve Facebook berichten vertrek ik met een vol geladen 
bakfiets. Eenmaal aangekomen bij Boekhandel Blokker weet ik weer waarom ik hier 
aan ben begonnen: omdat ik het leuk én belangrijk vind om kleuters ruimte te bie-
den om die eindeloze kleuterfantasie te gebruiken en te ontwikkelen. De stress ebt 
weg en maakt plaats voor het vrolijke humeur dat hoort bij De Verhalenfee. Laat het 
feestje maar beginnen. En dat is het echt!  Kleuters die samen in een groepje hun 
fantasie mogen gebruiken. Alles kan. De ene kleuter zegt meer dan de ander, maar 
dat hindert niet. Het mooie is dat de hele groep naar die andere wereld gaat en el-
kaar inspireert  om mooie dingen te maken. Het bewijs zijn de prachtige tekeningen. 

Met de bouwste-
nen en puzzel-
stukjes die de 
kleuters hebben 
aangereikt, gaat 
De Verhalenfee 
aan de slag en to-
vert er een ver-
haal van. Over 
een maand kun-
nen kleuters zich 
dan weer aanmel-
den voor de vol-
gende verhalen-
sessie bij boek-
handel Blokker en 
Grut&Groot. 
Boekhandel Blok-
ker verandert in 

het magische Wolkenland waar Lois, Amalia, Julia, Valerie en Zonne ieder een eigen 
weg hebben (Amaliaweg, Loisweg, etc..). Hoe kan Wolkenland zonder een heel stoer 
politieteam in Elsa-jurken? Niet, daarom zijn ze er ook en moeten ze boeven pakken 
met hun magische oorbellen. Om blij van te worden!
Bij Grut & Groot ontstaat Superheldenland. Er is één dief die iedereen te slim af is, 
hoe moeten de superhelden hem vangen? Bedacht door Seb, Mees, Ella, Fedor en 
Derek. 
Uit Superheldenland val je in het magische water en kom je in Onderwaterland. 
Daar leven prachtige zeemeerminnen die gered moeten worden uit het zeewierbos 
met zachtaardige haaien en schitterende zeesterren. Bedacht door Kate, Michelle, 
Sabijn, Matteo, Noa en Danise. 

Volg De Verhalenfee op www.facebook.com/deverhalenfee. Voor vragen kan je 
terecht bij chantellepickee@gmail.com. 

Verhalensessies met
De Verhalenfee zijn gestart

Er op uit met het leukste beeldenreis-boekje van het land

Debbie Saul en Joke Linders bij ‘Blokker’
Heemstede - Debbie Saul en 
Joke Linders maakten samen 
Daar staat het....
Beelden vertellen een verhaal, 
ook dat van Dikkertje Dap, Rei-
naert de Vos, Ketelbinkie en Ca-
tootje. Daar staat het... voert 
(groot-)ouders en kinderen 
langs 52 personages uit volks-
vertellingen, verhalen, versjes en 

liedjes door heel in Nederland. 
Langs dijken en steden gaan 
we, door akkers en bossen, over 
pleinen en zeeën, naar dorpen 
en achterafhoekjes.
Via de Sommeltjes naar Tijl Ui-
lenspiegel. Van De Mosselman 
naar het jongetje dat zijn vinger 
in de dijk steekt. Elke week een 
ander beeld uit onze kindercul-

tuur. Tweeënvijftig keer folklo-
re, nostalgie en plezier. Dank-
zij de kaart kun je deze beelden-
reis zowel in de verbeelding als 
in het echt maken. Op woensdag 
8 april is er een voordracht bij 
Boekhandel Blokker. Aanvang: 
10.30 uur. Toegang vrij. Blokker 
vindt u aan de Binnenweg 138, 
Heemstede.
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Verfrissende 
lente-

en zomercollectie 
Reyngoud Mode

Dat Reyngoud verstand van da-
mesmode heeft, werd maar weer 
eens duidelijk afgelopen donder-
dag. In een afgeladen winkel met 
belangstellenden, werd maar liefst 
drie keer een wervelende en inspi-
rerende modeshow gehouden. Op 
de catwalk presenteerden man-
nequins Paula, Anita, Veronique 
en Atie de veelzijdige modecollec-
tie die de gerenommeerde mode-
zaak voor dit voorjaar en deze zo-
mer in petto heeft. Voor ieder wat 
wils: hip of chique,  casual of klas-
siek, Reyngoud Mode en Linge-
rie heeft het letterlijk en fi guurlijk. 
Kwaliteitsmode in prachtige kleu-
ren, met soepel vallende stoffen 
waarbij het draagcomfort voorop 
staat. Op de catwalk poseerde de 
bewuste vrouw van vandaag: ei-
genzinnig, inspirerend, fl atteus en 
modieus. De prachtige bijpassen-
de schoenen werden traditiege-
trouw ter beschikking gesteld door 
Brabants Schoenenhuis by Dun-
gelmann, die overigens  recentelijk 
hun winkel voorzien hebben van 
een nieuwe en moderne uitstra-
ling. Zo knalde het echt op de cat-
walk. Eigenaresse Mea Clay zorgde 
met haar team voor Heemsteeds 
eigen Project Runway en oogstte 
veel lof. Ze refereerde aan het feit 
dat Reyngoud dit jaar 85 jaar be-
staat en in haar roemrijke bestaan 
altijd de mooiste en laatste mode-
trends heeft gevolgd. Mea heeft 
zelf destijds het stokje van Reyn-
goud in 1993 overgenomen en met 
succes. Goede wijn behoeft geen 
krans: Reyngoud Mode en Lingerie 
is een begrip in verfrissende mo-
de en weet zoals ieder jaar ieder-
een weer op haar eigen manier te 
inspireren en te verrassen. Een da-
verend applaus van het enthousi-
aste publiek was wederom het be-
wijs. Reyngoud Mode en Lingerie, 
Binnenweg 121 te Heemstede. Tel.
nr. 023-5280465. E-mail: mode@
reyngoud.nl.
Bart Jonker



Zaterdag Fullmoonparty 
Ringvaart-toernooi laatste 
test voor RCH-Pinguins 
Heemstede - Met het vertrek 
van routiniers Lex Leijenaar, 
Mark Smit en Victor Draijer naar 
hoofdklasseteams en van werper 
Marcel Timmer naar het twee-
de team is het voor RCH- coach 
Martijn Gruppelaar een uitda-
ging om met een sterk verjongde 
ploeg in het nieuwe seizoen de 
play offs in de Overgangsklasse 
van de honkbalcompetitie te be-
reiken.

De tot nu toe afgewerkte oefen-
wedstrijden lieten zoals gebrui-
kelijk sterk wisselende resulta-
ten  zien, onder meer als gevolg 
van het experimenteren met spe-
lers op vaak ongebruikelijke po-
sities en om iedereen zowel in 
het veld als aan slag aan bod te 
laten komen.
Maar op 11 april gaat de compe-
titie echt van start (met een uit-
wedstrijd tegen Quick Amers-
foort) en zal komend weekend 
het basisteam van RCH-Pinguïns 
geleidelijk aan zichtbaar worden. 
Dat zal dan moeten gebeuren in 
het door RCH-Pinguïns zelf ge-
organiseerde Ringvaarttoernooi, 

waaraan ook hoofdklasser The 
Hawks en de overgangsklassers 
Storks en  het gepromoveer-
de Onze Gezellen zullen deelne-
men. Alle teams spelen één maal 
tegen elkaar.
De openingswedstrijd (RCH-
OG) vangt zaterdag 4 april aan 
om 10.00 uur, op zondag treedt 
RCH om 9.30 uur in het slagperk 
tegen Storks en begint de finale  
om 15.30 uur.

Parallel aan het honkbaltoer-
nooi komen ook de softbalsters 
van RCH-Pinguïns in actie in een 
sterk bezet toernooi met Kin-
heim, DVH en Twins. Alle wed-
strijden worden gespeeld op za-
terdag met om 10.00 uur de ope-
ningswedstrijd RCH-Kinheim.

Om aan te tonen dat sport ver-
broedert - in ieder geval de 
honk- en softbalsport - wordt 
zaterdagavond in de kantine van 
RCH-Pinguïns een ‘fullmoonpar-
ty’ georganiseerd, toegankelijk 
voor spelers, leden en suppor-
ters. Meer informatie via www.
rch-pinguins.nl  

Wisselbeker voor Damian en Dennis
Familietoernooi HBC Tafeltennis druk bezocht
Heemstede – Zondag werd bij 
tafeltennisvereniging HBC het 
jaarlijkse Familietoernooi gehou-
den. Maar liefst 40 koppels, die 
bestonden uit jeugdleden samen 
met een familielid, streden in 
een sportieve en gezellige sfeer 
om de prijzen. De afgelopen paar 
weken had iedereen de moge-
lijkheid om te komen oefenen en 
dit was bij sommige teams dan 
ook goed zichtbaar.
De deelnemers waren verdeeld 
over 5 categorieën. In poule E 
gingen alle bekers naar spelers 
uit hetzelfde gezin. Luke Hilt en 
oudere broer Thomas werden 
knap 1e en andere broer Nick en 
vader Mark eindigden op de 2e 
plek. De titel in poule D werd een 
prooi voor Casper en Henk Ven-

let, zij eindigden ongeslagen op 
de 1e plek. Achter hen kwamen 
Lars en Jacques Moison met een 
keurige 2e plaats. In poule C was 
het vooral de 2e plek waar tot op 
het laatste moment voor gestre-
den werd. Een beslissingswed-
strijd tussen Bas en Ben Hama-
ker en Teun en Dick Wassenberg 
moest uiteindelijk de doorslag 
geven. De overwinning ging met 
een minimaal verschil naar Teun 
en Dick waardoor zij er met de 
2e prijs vandoor gingen.
Een treetje hoger, op de 1e 
plaats, stonden Caithlynn Me-
ijer en Henk Prijs. Zij pakten ver-
diend het kampioenschap in de-
ze categorie. Net als in pou-
le D waren er ook in de B-pou-
le ongeslagen kampioenen. Rij-

nier en Ton van Bruggen lie-
ten iedereen zien de beste te 
zijn. De strijd voor de 2e plek 
was een stuk spannender. Met 
nipt verschil gingen deze bekers 
naar Rijk en vader Bas Marttin. 
In de hoogste categorie, poule 
A, werd in de laatste ronde pas 
bekend wie er met de prijzen 
naar huis gingen. Titelhouders 
Damian en Dennis Bakker na-
men het op tegen clubkampioen 
David de Gilder en vader Dick. 
Er volgde een hele spannende 
wedstrijd van hoog niveau die 
uiteindelijk beslist werd in het 
voordeel van Damian en Den-
nis. Zij prolongeerden hiermee 
hun titel en namen voor het 2e 
jaar op rij de grote wisselbeker 
in ontvangst!

Turnsters GSV Heemstede in actie bij 
kampioenschappen 4e en 5e divise
Heemstede - Op zaterdag 28 
maart mochten 3 turnsters van 
GSV Heemstede in verschil-
lende leeftijdscategorieën hun 
wedstrijd turnen in Beverwijk. 
Zij hadden zich gekwalificeerd 
uit de voorrondes van het rayon 
Kennemerland en kwamen nu de 
beste turnsters tegen van de re-
gio die strijkt van Almere, Zand-
voort naar Wieringen in de kop 
van Noord-Holland.
Iedere turnster streed in een 
deelnemersveld van 40 meis-
jes. In de eerste wedstrijd nam 
Eva Dijksta bij de jeugdturn-
sters deel. Bij de vloer lukte zelfs 
haar nieuwe onderdeel; de ara-
bier flick flack. Ook de ande-
re onderdelen kwamen goed uit 
op de vloer en op de muziek. De 
brugoefening ging ook helemaal 
goed en bij de balk ging de rad-
slag goed, zodat ze bleef staan. 
Met een 13de plaats mag Eva 
deelnemen aan de districtswed-
strijd op 30 mei.
In de tweede wedstrijd mocht 
Christa de Breuk aanvangen. 
Ook zij begon op de vloer met 

een mooie oefening. Bij de pe-
gasus sprong ze een overslag en 
op de brug ging de kip goed. Bij 
de balk bleef ze ook staan, maar 
omdat de tegenstanders iets 
meer risico’s namen in de onder-
delen is het haar niet gelukt om 
bij de beste helft te eindigen.
In de laatste wedstrijd Rivka 
Winkler, een senior turnster. Op 
de vloer ging ze voor safe, zodat 

er geen grote fouten zichtbaar 
waren. Bij de pegasus wel risi-
co genomen door een half in half 
uit te springen, en dat lukte. Ze 
eindigde bij de balk; haar favo-
riete en ook beste onderdeel. 
Een mooi bruggetje a.o., hoge 
sprongen en een mooie salto af. 
Goed voor een 13de plaats en 
dus ook door naar de districts-
finale. Syl ter Veer uit Heemstede door 

naar finale NK herenturnen
Heemstede - Tijdens de hal-
ve finale NK heren turnen 
in Zwijndrecht dit weekend, 
plaatste turner Syl ter Veer uit 
Heemstede zich voor de finale 
van het NK 2015. Syl is 10 jaar 
en traint 12 uur per week in de 
topsportgroep bij turnvereni-
ging SV Pax uit Hoofddorp.
Dit jaar komt Syl voor het eerst 
uit in de eredivisie, spannend 
dus of hij in dit sterke deel- 
nemersveld bij de besten zou 
horen.
Syl turnde een mooie stabiele 

halve finale. Op de in totaal zes 
toestellen werd de verplich-
te oefenstof prima uitgevoerd 
en liet hij bovendien een aan-
tal voor hem nieuwe elemen-
ten zien. Dankzij een top 6 no-
tering haalde Syl op vloer en 
brug de individuele toestelfi-
nale.

Met een totaalscore van 102,90 
plaatste hij zich bovendien als 
8e voor de grote finale NK he-
ren turnen in Ahoy op 20 juni 
2015.
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Edith Tiessen benoemd tot 
ambtenaar burgerlijke stand
Heemstede - Voor de Heem-
steedse Edith Tiessen is een 
langgekoesterde droom in ver-
vulling gegaan. Op dinsdag 24 
maart is zij voor de rechtbank 
in Haarlem beëdigd tot Buiten-
gewoon Ambtenaar van de Bur-
gerlijke Stand voor de gemeente 
Heemstede.
Of het nu met een lied, een ge-
dicht of een persoonlijke toe-
spraak is, Edith doet al jaren 
niets liever dan speciale momen-
ten nóg warmer en gedenkwaar-
diger maken.
Als trouwambtenaar komt zij 
graag bij het aanstaand bruids-
paar thuis om elkaar goed te le-
ren kennen. “Dan bouw je sa-
men een band op die straks, 
op de ‘Grote Dag’, zal leiden tot 

een heel persoonlijke huwelijks-
ceremonie.” De nieuwe ‘BABS’ 
spreekt overigens ook Engels en 
vloeiend Frans.Met HJF Huiswerkbegeleiding 

succes in de Brugklas!
Heemstede - In de afgelopen week hebben alle kinderen van 
groep 8 te horen gekregen naar welke school zij volgend school-
jaar zullen gaan. Een hele zorg minder. De plaatsing van leer-
lingen verliep dit jaar veel plezieriger dan vorig schooljaar. En 
dan is het nu tijd om te kijken wat er verder nog nodig is voor 
succes in de brugklas.

Een enorme steun in de rug is Huiswerkbegeleiding. In de brug-
klas wordt veel meer van leerlingen gevraagd dan op de basis-
school. Ook leerlingen die het relatief ‘gemakkelijk’ hadden op 
de basisschool, kunnen in de brugklas een steuntje in de rug ge-
bruiken. De hoeveelheid huiswerk neemt behoorlijk toe. Er moet 
veel geleerd worden, maar ook gepland: wat doe ik wanneer, en 
heb ik nog tijd voor sport of muziek? Juist dan is huiswerkbege-
leiding heel fijn: je wordt geholpen met plannen, je krijgt aanwij-
zingen hoe je dingen het beste kunt leren, en als de leerstof nog 
niet helemaal duidelijk is, wordt het opnieuw uitgelegd. Goede 
begeleiding in de brugklas voorkomt dat de leerling verdrinkt in 
alle werk en slechte cijfers gaat halen. Want dan slaat de onze-
kerheid toe: kan ik dit wel? Dit kan zeer negatieve gevolgen heb-
ben: ik kan het toch niet, het wordt niks met mij. Om dit te voor-
komen is goede begeleiding heel belangrijk. Die wordt gebo-
den bij HJF Huiswerkbegeleiding: professionele begeleiding in 
een rustig werkklimaat. Hier wordt uw kind geholpen met leren, 
plannen en dat biedt vertrouwen en zekerheid. Dagelijks wordt 
bij HJF huiswerk gemaakt en als uw kind thuis is, is het meest-
al klaar met het schoolwerk. Dan gaat uw kind met plezier naar 
school en is de kans op succes veel groter.

Kom vrijblijvend kijken bij HJF Huiswerkbegeleiding. Nu is er 
nog ruimte voor het nieuwe schooljaar. HJF legt u graag de 
werkmethode uit. In alle rust en regelmaat werken aan een goed 
resultaat!
Ook leerlingen die nog graag over willen gaan, en daar hulp bij 
kunnen gebruiken, zijn nu nog van harte welkom. Wees niet te 
laat! Beter een paar weken huiswerkbegeleiding dan een heel 
schooljaar overdoen!
Voor inlichtingen kunt u bellen met: Hedwig Jurrius, 
06-46577776.

‘Bedankt
aardige meneer’

Door de stroomstoring van 
vrijdag jl. was ik gestrand op 
Leiden C.S. Bedankt aardige 
meneer uit de Koediefslaan, 
dat ik mocht meerijden naar 
Heemstede.  Top!
Mw. Hirs, Balistraat.

Zeldzame boeken, oude bijbels en meer...
Taxatiemiddag in ‘klein centraal’ in Overveen                            
Regio - Zaterdag 4 april van 
13.00 tot 16.00 uur opent res-
taurant Klein Centraal, Tettero-
deweg 4 in Overveen haar deu-
ren voor de bekende taxateur en 
veilinghouder Arie Molendijk uit 
Rotterdam. Hij zal deze dag ou-
de en zeldzame boeken, hand-
schriften, kloosterboeken en of 
oude bijbels voor het publiek op 
hun waarde schatten. 
Molendijk is vooral gespeciali-
seerd in oude geschiedenis, to-
pografie, (staten)bijbels en the-
ologie. 
De heer Molendijk organiseert 
twee keer per jaar een veiling 
van oude/antieke boeken en was 
organisator van diverse boeken-
markten, zoals de Veluwse boe-
kenmarkten. 
Verder kan advies worden ge-
geven tot verkoop of restauratie 
van oude boeken en bijbels. 
Ook het opstellen van een taxa-
tierapport voor de verzekering is 
mogelijk. 
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan 
de hand van bewijsmateriaal uit 
recent verschenen veilingcatalo-
gi. Een nauwkeurige vaststelling 
van de waarde van boeken is af-
hankelijk van de druk en van de 
staat waarin het boek verkeert. 
Met enige regelmaat komen er 
op dit soort taxatiedagen uiterst 

zeldzame werken voor de dag en 
soms duiken zelfs geheel onbe-
kende boeken op. 
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliothe-
ken, kerken en op monumenten-
dagen. De belangstelling is over-
wegend groot op dergelijke da-
gen. 
Inmiddels heeft Arie Molendijk 
meer dan 1300 taxatiedagen op 

zijn naam staan. Er is voldoende 
parkeergelegenheid in de omge-
ving.   
Taxatie: 5,- euro ongeacht het 
aantal te beoordelen boeken. 
Locatie: Restaurant Klein Cen-
traal, Tetterodeweg 4.     
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. 
Molendijk. info@molendijkboe-
ken.nl of amolendijkboeken@
hotmail.com  (niet voor taxaties).

Arie Molendijk.

Rijbewijskeuringen
Stichting Dock op 15 april
Heemstede - Wie voor verlen-
ging van het rijbewijs een me-
dische keuring moet onder-
gaan, kan daarvoor op woens-
dag 15 april terecht bij Stichting 
Dock aan de Laan van Berlijn 1 
te Haarlem. De kosten bedra-

gen 30 euro. Chauffeurs jonger 
dan 75 jaar met rijbewijs CDE 
betalen 52,50 euro. Vooraf moet 
wel even een afspraak worden 
gemaakt via 023-5430633. De 
volgende keuring zal zijn op 
woensdag 20 mei.

Workshop ‘bestuurlijke 
vaardigheden’ Vrijwilligerspunt

Heemstede - Dinsdag 21 april 
wordt van 19.30 tot 22.00 uur on-
der leiding van Helmie van Ra-
vestein een workshop ‘bestuur-
lijke vaardigheden’ bij Vrijwil-
ligerspunt Heemstede gehou-
den. Locatie: Casca de Luifel, 
Herenweg 96.Bent u geïnteres-
seerd in bestuurswerk en wilt u 
weten wat dit inhoudt? Dan is 
deze workshop iets voor u!De 

workshop is geschikt voor hui-
dige bestuurders en vrijwilligers 
met belangstelling voor een be-
stuursfunctie. Graag aanmel-
den voor de workshop bij jvan-
duin@casca.nl. Er is plek voor 
maximaal 16 deelnemers. Deel-
name kost 10,-euro. Voor be-
langstellenden die nog niet ac-
tief zijn binnen een organisatie is 
de workshop gratis.

INGEZONDEN



Het is zuiver toeval dat dit beeld enkele dagen voor de Pasen aan de 
beurt is. Het bestaat uit gestapelde plakken leisteen, en is te vinden 
achter de burgerzaal van het Gemeentehuis.
De maker is de in Zwanenburg geboren beeldhouwer Hans van den 
Ban en is geplaatst eind 1999. Hans van de Ban studeerde aan de Riet-
veld Academie, en is naast beeldhouwer ook adviseur beeldende kunst 
van de Rijksgebouwendienst.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Maatschappelijke stage 4-VWO

Zonnebloemgasten hebben leuke 
dag op College Hageveld 
Heemstede - leerlingen van 
4-VWO van Hageveld hoefden 
dit jaar niet meer mee te doen 
aan de  wettelijk voorgeschre-
ven maatschappelijke stage. Die 
is met ingang van het schooljaar 
2014-2015 geschrapt, maar niet 
in de agenda’s van 4-VWO! Het 
enthousiasme van voorgaande 
jaren werkt kennelijk door, want 
ook dit voorjaar doen ze weer 
een maatschappelijke stage van 
een week. Voor dit schooljaar 
was dat in de week van 23 tot 
en met 27 maart. En ook volgend 
schooljaar wil Hageveld door-
gaan met de maatschappelijke 

stage, ondanks de afschaffing 
van de verplichting! Leuk voor 
de zestig gasten van de Zonne-
bloem van de regio Zuid Kenne-
merland, die donderdagmiddag 
in de klaslokalen werden ont-
vangen door achttien leerlingen. 
Zij hadden de functies mooi ver-
deeld in twee teams. Twaalf man 
in de klassen en zes man voor de 
opvang van de gasten, de gar-
derobe, koffie, thee limonade en 
goed luisteren. Na de uitleg van 
Zonnebloem regiobestuurder 
Robert Lanz, die de regie voerde, 
vormden zich groepjes gasten in 
de diverse lokalen waar de leer-

lingen begonnen met hun ver-
schillende activiteiten. Spelletjes, 
cakes versieren, bingo, hand-
werken, mandala’s inkleuren en 
sjoelen en een niet gemakkelijke 
quiz. Als afsluiting een gezamen-
lijke borrel in de kantine met een 
uitreiking van rode rozen voor de 
stagiaires, een praatje met ra-
dio Haarlem 105 en muziek uit 
de jaren 60, speciaal uitgezochte 
muziek uit de jaren dat de gas-
ten net zo oud waren als de leer-
lingen nu. Uit hun studententijd! 
Mooi dat Hageveld zo’n traditie 
voortzet.
Ton van den Brink 

Ontmoetingsgroep Heemstede,
voor mensen met geheugenproblemen
Heemstede - “Het voelt meteen 
goed als je hier binnenkomt”, is 
een veelgehoorde kreet op de 
Ontmoetingsgroep Heemstede 
van zowel bezoekers en hun re-
laties als van mensen die bij de 
groep werken. Het ís dan ook 
een fijne plek voor mensen met 
beginnende dementie die elkaar 
hier kunnen ontmoeten en on-
dersteuning krijgen bij de hin-
der die zij ondervinden ten ge-
volge van hun geheugenproble-
men. Het samen doen van activi-
teiten draagt bij tot het besef dat 
dementie niet het einde betekent 
van  sociale interactie en dat je 
een belangrijke plek blijft inne-
men als het gaat om zingeving.

Veel mensen die de Ontmoe-
tingsgroep Heemstede bezoe-
ken, vinden bij elkaar de herken-
ning en steun waardoor accep-

tatie minder lastig wordt. Naast 
persoonlijke aandacht en advies 
is er het maandelijkse mantel-
zorgoverleg dat wordt begeleid 
door een psychologe en een van 
de vaste medewerkers.
Begeleiders leren veel van de 
mensen die deelnemen aan de 
Ontmoetingsgroep. 
Je kunt immers nóg zoveel ver-
geten, de levenservaring blijft en 
die is van onschatbare waarde!  
Alle vaste begeleiders zijn opge-
leid (minimaal niveau 4) en heb-
ben daarnaast een cursus ge-
volgd aan de VU waar het (lan-
delijke) concept ‘Ontmoetings-
groep’ is ontwikkeld.  

In deze periode van overgang 
naar de WMO en de daarbij be-
horende bezuinigingen, wordt 
vaker een beroep gedaan op vrij-
willigers. Bijvoorbeeld voor het 

bereiden van een gezonde lunch 
en de daarbij behorende werk-
zaamheden in de keuken. 
Maar ook voor lichte, begelei-
dende werkzaamheden is de in-
zet van vrijwilligers welkom. 
Mocht u interesse hebben om 
als vrijwilliger een steentje bij te 
dragen, laat het dan weten. 
Mocht u zelf geheugenproble-
men ervaren en deel willen ne-
men of iemand kennen die pro-
blemen ondervindt, neem dan 
gerust contact op.
Deelnemers hebben een indica-
tie nodig.  Er is sprake van een 
inkomensafhankelijke ‘eigen bij-
drage’ aan het CAK die het CAK 
over uw inkomen berekent.  Ook 
particuliere deelname is moge-
lijk. Informatie: Team Ontmoe-
tingsgroep Heemstede, Overijs-
sellaan 307, Heemstede, tel. 023-
5283415. 

Loterij,haring, poffertjes en koffie 

Kledingverkoop tijdens
Fancy Fair in Bosbeek 
Heemstede - Woensdagmiddag 
22 april organiseert Woonzorg-
centrum & verpleeghuis Bos-
beek in Heemstede een grote 
Fancy Fair. Op de rommelmarkt 
kunt u uitgebreid rondsnuffe-
len. Er is onder andere een gro-
te boekenkraam, veel speelgoed, 
mooie sieraden en kakelverse 
bloemen. Ook zijn er religieuze 
artikelen, kaarten, handwerk en 
een breed scala aan huishou-
delijke spullen. Nieuw dit jaar is 
het aanbod (nieuwe) kledingver-
koop.
Bij de grote loterij zijn vele prij-
zen te winnen, geschonken door 
leveranciers en middenstanders 
uit Heemstede. Aan de inwendi-
ge mens is ook gedacht: er zijn 
onder andere haring, poffertjes 
en koffie met taart verkrijgbaar. 
Traditiegetrouw wordt in Bos-
beek een derde van de (netto)
opbrengst aan een goed doel 

geschonken. Dit jaar gaat  een 
derde deel van de opbrengst 
Stichting Tufikiriani. Vertaald uit 
het Swahili betekent Tufikiriani 
‘wij denken aan elkaar’.

De stichting wil de lokale bevol-
king van het bergdorp Bwambo 
in Tanzania steun bieden, waar-
bij middelbaar onderwijs voor de 
kinderen voorop staat. De rest 
van de opbrengst zal een goede 
invulling krijgen ten behoeve van 
het welzijn van de bewoners van 
Bosbeek.
Eventuele donaties van spul-
len die schoon, heel, werkend 
en verkoopbaar zijn, kunt u tot 
15 april inleveren bij de recep-
tie van Bosbeek (Glipperdreef 
209 te Heemstede). Geen meu-
bels en kleding. Prijsjes voor de 
loterij en het Rad van Fortuin zijn 
ook van harte welkom. Informa-
tie: 023-892 99 00. 
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Hageveld domineert tijdens 
Scholenkampioenschap
Heemstede - Zondag werd voor 
de 9e keer het NK scholenkam-
pioenschap gelopen op het cir-
cuit van Zandvoort tijdens de 
Circuitrun. Onder lastige weers-
omstandigheden liepen zo’n 200 
studenten (37 teams) de wed-
strijd over 1 volle circuitron-
de van 4,2 km. De sterke wind 
en regen bemoeilijkte het lopen 
over het heuvelachtige parcours.

College Hageveld werd bij de 
jongens en de meisjes eerste!
Een team bestond uit minimaal 4 
studenten. De jongens en meis-
jes hadden een apart klasse-
ment. De nummers 1 bij de jon-
gens en meisjes individueel (Gijs 
Habets en Merel van der Marel) 
eveneens 1 en 2 in de eindno-
tering liepen gemiddeld ca. 16,9 
km/pu.

‘Popcorn en chips’ tussen pannenkoeken 
Spaarnegeuzen maken reis door de tijd
Heemstede - Op vrijdagavond 
28 maart verzamelden de jong-
ste leden van de Spaarnegeu-
zen zich bij het clubhuis voor het 
Dolfijnen weekendkamp. The-
ma: reis door de tijd. Toepasselijk 
in het weekend waarin de klok 
vooruit gaat. De leiding werd 
bestookt met vragen: want wat 
gaan we doen?
Na het inrichten van de slaap-
zaal was het buiten lekker don-
ker geworden. Met een halve 
maan precies goed voor het rode 
lantaarnspel. Twee teams trok-
ken het bos in om hun rode lan-
taarn te verstoppen en daarna 
die van het andere team te vin-
den. Tegelijkertijd hadden een 
aantal loodsen zich in het bos 
verstopt om de zoekende teams 
eens even goed te laten schrik-
ken. We noemen geen namen 
maar de meiden waren niet de 
hardste gillers....
De zaterdagmorgen werd er ge-
werkt aan een eeuwigdurende 
kalender: als tijdreiziger moet 

je toch iets hebben om mee te 
navigeren. Na de lunch werd er 
ook gereisd: naar het zwembad. 
Daar werd geprobeerd hoeveel 
Dolfijnen er in één waterglijbaan 
passen. Ondertussen begon het 
in het clubhuis al aardig lekker 
te ruiken en moest de kookstaf 
de pannenkoeken beschermen 
tegen insluipende zeeverken-
ners. Gelukkig voor de dolfijnen 
slaagde ze daar goed in. Heel 
veel pannenkoeken later zaten 
de buiken goed vol en waren er 
zo waar nog een paar over voor 
de volhouders onder de zeever-
kenners.
Terwijl de corveeploeg een po-
ging deed om alle stroop weer 
van de borden te boenen start-
te er spontaan een Twister toer-
nooi. Dat eindigde zonder win-
naar want het was tijd om de 
filmavond te starten. Een film 
waarin de bad guy probeerde al-
le tijd van de wereld te stelen zo-
dat alles tot stilstand kwam. Die 
tijd doet ook iets raars met ma-

gen want er bleek ineens tus-
sen de pannenkoeken nog ruim-
te voor popcorn en chips. Terwijl 
iedereen in bed lag werd er nog 
even voorgelezen, maar een en-
keling haalde niet het einde van 
de eerste pagina. Tijdreizen is 
blijkbaar erg vermoeiend.
De zondag werd begonnen met 
een tijdlijn spel. Bij verschillende 
posten in het Groenendaalse bos 
konden de Dolfijnen plaatsjes 
van voorwerpen verzamelen, op 
de centrale post moesten ze die 
in de goede volgorde aan een 
tijdlijn hangen. Mocht u die dag 
in het bos zijn geweest en wol-
ven en apen hebben gehoord, 
dan weet u nu waarom. En als je 
dan de vraag krijgt welke dieren 
met warm weer van het dak val-
len? Dan blijken gieren eigenlijk 
hele grote mussen te zijn.
Hoe je ook van spelen in het bos 
en ga je straks in het vaarseizoen 
lekker mee zeilen? info@spaar-
negeuzen.nl of www.spaarne-
geuzen.nl.

Inschrijfgeld naar Stichting ‘Lotje & Co’
Ladies Cup bij RCH voor het goede doel
Heemstede - Met de maand 
april beginnen we alweer aan 
min of meer de laatste maand 
van de competitie 2014-2015. 
Het is ook de maand waarin zich 
weer de eerste toernooien zich 
aanmelden. Vele paastoernooi-
en staan er komend dit week-
end bij vele verenigingen op het 
programma. Ook bij RCH bent u 
van harte welkom voor de twee-
de versie van de Ladies Cup. De 
naam zegt het al: alleen maar La-
dies op de voetbalnoppen. Van E 
pupillen tot A-junioren. Het toer-
nooi start om ongeveer 10 uur 

tot 15.00 uur op het zonovergo-
ten (hopen we) complex van de 
Racing Club Heemstede. Op de-
ze dag willen we het meisjes-
voetbal een positieve boost ge-
ven en het gevoel geven dat ze 
er echt bij horen.

De volgende teams voor de La-
dies Cup zijn ingeschreven: A:  
RCH A1 ,  SVIJ A1 & Hillegom  
A1. B.:  RCH B1, SVIJ B1, Zand-
voort B1, HBC B1, Alliance B1 
& Hillegom MB1. D: Alliance D, 
Koedijk D & DSS D2. E: Alliance 
E1 & Koedijk E1. Voor het volledi-

ge programma kunt u terecht op 
de site van RCH: www.rch-voet-
bal.nl.
Het bijzondere aan de toernooi-
en van RCH is dat deze gekop-
peld worden aan een goed doel. 
Het inschrijfgeld per team komt 
dit jaar geheel ten goede aan 
Stichting Lotje & co! (De stich-
ting voor ouders van zorginten-
sieve kinderen). Ook kan er tij-
dens deze dag geld gedoneerd 
worden. Komt u dus met velen. 
Niet alleen om eventueel te do-
neren, maar vooral om te kijken 
naar het mooie damesvoetbal.

Esmee Mulders, Aniek van Mulligen, Luca Reniers en Merel van der 
Marel.

Zilver voor Colin (HPC)
Heemstede - Afgelopen zater-
dag vond in het prachtige Slot-
erparkbad in Amsterdam de fi-
naleronde plaats van de Zwem-
competitie 2015 voor minder va-

lide zwemmers. HPC Heemstede 
zwemmer Colin Degenaars heeft 
een lichte beperking en zwemt 
zowel in deze competitie als in 
de reguliere verenigingscom-
petitie met de valide wedstrijd-
zwemmers. Om aan de finale-
ronde mee te mogen doen, moe-
ten de zwemmers eerst bepaal-
de limieten hebben gezwom-
men. Colin had in de afgelopen 
periode maar liefst drie limieten 
gehaald en mocht starten op de 
50 meter schoolslag, de 50 me-
ter rugslag en de 100 meter vrije 
slag.
Colin heeft de afgelopen perio-
de extra trainingsuren gemaakt 
en dat betaalde zich nu uit. Hij 
wist op alle drie de afstanden 
een persoonlijk record te zwem-
men. In het klassement eindig-
de Colin op de tweede plaats en 
mocht een mooie zilveren me-
daille in ontvangst nemen en dat 
is een prima prestatie. Trainer Ed 
Dekker is dan ook terecht trots 
op zijn pupil!
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Regio – Wie tuincentrum De Oosteinde regelmatig be-
zoekt weet het al lang: bij dit centrum haal je altijd wel iets 
vandaan. Dat komt natuurlijk door de enorm uitgebreide 
sortering in planten en bloemen maar ook in trendy deco-
ratieve artikelen en kleine meubeltjes als tafeltjes, krukjes 
en spiegels. Als je de lente in huis wilt halen moet je echt 
even kijken op de grote afdeling voor binnenshuis. Kaar-
sen, windlichten, dienbladen, decoratiehangers, schilde-
rijen, fotolijsten, klokken… en nog veel meer. In trend-
kleuren die ook bij jouw interieur passen. 
Op de afdeling tuinplanten buiten kun je je slag slaan als 
het gaat voorjaarsbloeiers en tal van planten en boompjes 
die de tuin verfraaien. De kamerplantenafdeling herbergt 
een keur van bloeiende maar ook groene planten die de 
fi nishing touch aan je kamer geven. In het gedeelte tuin-
meubelen kun je echt je hart ophalen. We verleggen de 
huiskamer meer en meer naar buiten en dus zijn lekkere 
stoelen, fi jne kussens en leuke decoratie-artikelen voor in 
de tuin een must! Ook om de tuin bij te houden kun je bij 
De Oosteinde terecht en tot slot verwen je je huisdier met 
goede voeding op de daarvoor bestemde afdeling. 
Kom en geniet van veel fraais dat De Oosteinde te bieden 
heeft. Kijk voor alle info naar de advertentie in deze krant.

Tuincentrum De Oosteinde 
kleedt je hele huis trendy aan







Nu ook een webshop

Vier de lente met 
Kwekerij Loef 

Regio - Breng de lente in uw tuin met het uitgebreide assor-
timent voorjaarsbloeiers. Van leuke narcissen, tulpen, primu-
la’s tot schitterende, vroegbloeiende vaste planten. Deze len-
te pakken zij ‘bloemrijk’ uit! De lentebloeiers zijn al verkrijg-
baar vanaf 1,15 euro per plant. Heeft u geen tijd om te strui-
nen tussen de planten? Bestel dan nu via de webshop: www.
kwekerijloef.nl. Komt u er zelf niet uit? Geen probleem, het 
team van Loef geeft u graag plantadvies. Openingstijden van 
maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. Tijdens 
de paasdagen zijn zij gesloten. Kwekerij Loef, Rijksweg 255, 
Velserbroek.

Regio - In de showroom van Kumaro Kozijnen aan 
Maxwellstraat 1 in IJmuiden kan een uitstekende 
indruk worden verkregen van het assortiment ko-
zijnen, ramen, deuren, schuifpuien, dakkapellen, 
en veranda’s. Kumaro kunststof kozijnen zijn in ve-
le uitvoeringen en kleuren leverbaar en bovendien 
bijzonder onderhoudsvriendelijk. 
Nieuw in het programma: kunststof kozijnen met 
houtlookverbinding, waardoor de kunststof kozij-
nen nog meer lijken op houten kozijnen. Deze ko-
zijnen zorgen voor een ware metamorfose in zo-
wel moderne als klassieke stijl. Kumaro kunststof 
kozijnen worden volgens de strenge VKG-normen 
geproduceerd en gecontroleerd. Het hele produc-
tieproces vindt plaats onder het KOMO, SKG, en 
Politie-Keurmerk.
Naast de kozijnen, zowel in kunststof, aluminium, 
en hout heeft Kumaro ook kunststof dakkapellen 
in het programma, waarbij de klant de keuze heeft 
uit de tradionele opbouw ter plaatse, of de budget-
vriendelijke samengestelde kunststof uitvoering. 

Beide dakkapellen worden in een dag geplaatst. 
Ook het renoveren van bestaande dakkapellen, 
boeidelen en gevelbekleding met onderhoudsar-
me producten kan Kumaro voor u verzorgen.
Kumaro is ook dealer van Aluxe veranda’s. Een ve-
randa verlengt het zomerseizoen. Een veranda met 
de afmeting van 5 bij 2,5 meter is al vanaf 1.795 
euro leverbaar. De veranda kan ook worden afge-
sloten met kozijnen, waardoor een ware wintertuin 
ontstaat.
Ook het plaatsen van aan-, uit- en opbouwen en 
andere werkzaamheden in en om het huis kan het 
team van Kumaro Kozijnen verzorgen met het ei-
gen bouwbedrijf. Voor zowel het plaatsen van ko-
zijnen als andere bouwkundige werkzaamheden 
kunt u nog tot 1 juli 2015 gebruik maken van de 
6% BTW-regeling. Vraag naar de voorwaarden.

Voor een vrijblijvende offerte komen zij graag bij 
u langs, bel voor informatie 0255- 512109. Zie ook 
www.kumarokozijnen.nl.

Bij Kumaro Kozijnen
Nog drie maanden 6% BTW op kozijnen
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Klimop, Woonplant van de maand april
De klimop, ook bekend als He-
dera, is een Europese plant die 
met weinig water ambitieus blijft 
groeien en klimmen en daar-
bij schilderachtige bladeren laat 
zien. Volgens NASA onderzoek 
zorgt deze krachtige luchtzuive-
raar ook nog eens voor schonere 
lucht, in huis of op kantoor. 

Klimmen, hangen en
slingeren
De officiële naam van de klim-
op, Hedera, komt van een oude 
Latijnse plantennaam en bete-
kent ‘vastgrijpen of hechtend’. Zo 
grijpt de plant zich buiten gre-
tig vast aan muren en schuttin-
gen, binnen klimt, hangt en slin-
gert de klimop ook. De bladeren 
zijn groen met witte, zilveren of 
gele accenten en hebben soms 
een gemarmerd effect. Jongere 
klimop groeit snel en heeft klei-
ne bladeren die later pas groter 
en ook wat grilliger worden.

Europeaan met
Olympische roots
In de Griekse mythologie is klim-

op de plant van Dionysos, de 
God van de wijn en de planten-
groei. Een krans van klimop gold 
als symbool van overwinning en 
mannelijke kracht, daar komt 
ook de klimopkrans voor win-
naars van de Olympische Spelen 
vandaan.

Verzorging van de Klimop
In tegenstelling tot de meeste 
woonplanten is klimop geen tro-
pische exoot maar groeit hij in 
Europa. De plant is gewend aan 
een wat koeler klimaat, wat ‘m 
makkelijk in de omgang maakt. 
Niet voor niets staat de klimop in 
de top-10 van makkelijke woon-
planten. Droge lucht is geen pro-
bleem, tussen de 12-20 graden 
Celsius, en liever niet in de volle 
zon. Als klimop buiten niet ver-
der kan groeien, dan is de plant 
volwassen en krijgt hij takken 
zonder hechtwortels, het blad 
krijgt een ruitvorm en de Hede-
ra gaat bloeien en vormt bessen. 
Eén keer in de week water geven 
is ruim voldoende.
Wereldwijd bestaan er vermoe-

delijk meer dan 4.000 klimopras-
sen en allemaal laten ze zich 
makkelijk langs elk object en fi-
guur leiden. Laat je creativiteit 
de vrije loop en maak een mooie 
plantenmuur vol Hedera’s.

Voor meer informatie:
Website:
www.mooiwatplantendoen.nl.

Aan de slag en direct genieten
De bloemetjes buiten hangen
Met kleurrijke zomerbloei-
ers als Petunia, Spaanse mar-
griet, Fuchsia en Verbena wordt 
jouw terras of balkon deze zo-
mer the place to be om te luieren 
en te genieten in de zon. Zet ze 
in bakken op de grond en hang 
ze in bloembakken aan de re-
ling van het balkon. En vergeet 
niet hanging baskets op te han-
gen. Daarmee benut je de ruimte 
optimaal en is je bloeiende para-
dijsje compleet.

Ideale hangplantjes
Wil je een waterval aan bloemen 
op je balkon of terras? Denk dan 
eens aan hanging baskets ofte-

wel hangende tuintjes. Ideale zo-
merplantjes hiervoor zijn gerani-
um (Pelargonium), Lobelia, Fuch-
sia, Petunia, mini-petunia (Ca-
librachao), Spaanse margrieten 
en Verbena. Ze hangen vrolijk tot 
ver in het najaar en er verschij-
nen continu nieuwe bloemetjes.
 
Kant en klaar of zelf doen
Bij het tuincentrum zijn er volop 
kant en klare hanging baskets 
verkrijgbaar. Het is een kwes-
tie van ophangen en… genieten 
maar. Wil je er eentje zelf ma-
ken? Dat is heel eenvoudig. Zet 
de hanging basket eerst op een 
emmer zodat hij stevig staat. Be-

kleed de mand met een inleg-
vel van kokosvezels en maak in-
kepingen in de zijkanten. Vul de 
mand met grond en plant jouw 
favoriete zomerbloeiers. Begin 
met de hangplantjes aan de zij-
kanten die je via de inkepingen 
in het inlegvel in de grond zet. 
Beplant vervolgens de boven-
kant en zet daarbij hangplantjes 
en lage planten langs de rand en 
in het midden een of meer plan-
ten die omhoog groeien.
 
Bloeigarantie
Om je hangend tuintje er opti-
maal uit te laten zien, zijn er drie 
eenvoudige trucs: 1. geef regel-
matig water, 2. geef planten-
voeding en 3. haal uitgebloei-
de bloemetjes weg. Meer inspi-
ratie en informatie vind je op 
www.mooiwatplantendoen.nl.
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Woensdag 1 april
t/m 2 april
Fototentoonstelling Edith 
Lambermon bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Tijdens openingstijden. 
Zie: www.edithlambermon.nl.

Woensdag 1 april
t/m 6 april
Portretten in zwartwit 
van Jan Roozen, gebo-
ren Heemstedenaar in de
Bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingsuren, gratis 
toegang. Info: 023-5115300. 

Woensdag 1 april
t/m 17 april
Expositie schildercursis-
ten van Dominica Dogge en 
Gemma van Schendelen in 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Open: ma /tm vrij 
9.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. 

Woensdag 1 april
t/m woensdag 22 april
Groepsexpositie in het vm. 
gemeentehuis van Benne-
broek. Al enige jaren schil-
dert een groep mensen op 

vrijdagochtend bij de CASCA 
in Heemstede, onder leiding 
van schilderdocente Jacque-
line Emmens. Deze groep ex-
poseert. Loc: Bennebroeker-
laan 5. Open: ma t/m vrij: 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag: 13.30 -  16.30 uur.

Woensdag 1 april
t/m 30 april
Afstudeerexpositie Foto-
vakschool Amsterdam in 
Janskerk Haarlem ‘Profec-
tus’. Onder meer werk van 
Heemsteedse Juliette Vroom. 
Jansstraat 40, Haarlem. Di 
t/m vrij en elke 3 zaterdag 
v/d maand. 9.00-17.00 uur. Zie 
ook: www.profectus2015.nl.

Schilderijen van de Heem-
steedse kunstenares 
Anouschka Tjaden-Hop-
man te zien in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort-Noord.

Woensdag 1 april
t/m 31 mei 
Kunstexpositie van Iris Kof-
fi jberg in Adviescentrum 
van Rabobank Haarlem en 
Omstreken. 

AgendA
Dreef 40, Haarlem. Ab-
stracte fotografi e. Maan-
dag t/m donderdag
9.00 - 21.30 uur.; vrijdag 9.00 – 
19.30 uur. Info op www.koffi j-
berg.com Toegang vrij.

Donderdag 2 april 
t/m 19 april
Expositie Rob Clous: 50 
jaar kunstenaarschap. In de 
Waag, Spaarne 30, Haarlem. 
Open: 13-17u. Etsen.
Zie ook: www.robclous.nl en 
www.kzod.nl.

Zaterdag 4 april 
Taxatiemiddag in Restau-
rant Klein Centraal te Over-
veen, Tetterodeweg 4. 13-16u. 
Taxatie: 5,-. 
Inlichtingen: Antiquariaat A.C. 
Molendijk, info@molendijk-
boeken.nl of amolendijkboe-
ken@hotmail.com (niet voor 
taxaties).

Dinsdag 7 april
Trefpunt-Casca culturele 
middag voor senioren. Le-
zing door econoom prof. Heer-
tje over de huidige economie 
en ideeën van de Franse eco-
noom Piketty. I.s.m. met boek-
handel Blokker.
Aanvang 14.00 uur. Cas-
ca, Herenweg 96, Heemste-
de. Entree: 4 euro. Reserveren 
via (023)548 38 28. U kunt de 
ezing combineren met de
thema-maaltijd, vanaf 17.15 
uur.

Themamaaltijd ‘derde 
Paasdag’ bij Casca Nova, 
Herenweg 96, Heemstede à 
9,75. Vanaf 17.45 uur. Info en 
reserveren, tel. 023-548 38 28.

Woensdag 8 april
Voordracht Debbie Saul en 
Joke Linders over het leuk-
ste beeldenreisboekje van 
het land ‘Daar staat het…’ 
Aanvang 10.30 uur. Toegang 
vrij. Bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede.

Donderdag 9 april
Dialezing over zeemanstaal 
door de heer Van Schoon-
hoven bij Vrouwenver-
eniging 55+ NvvH. Aan de 
hand van beelden belicht hij 
een aantal zeemansuitdruk-
kingen. Om 14.00 uur, loca-
tie De Poort (EHBO-gebouw), 
Herenweg 88a, Heemstede. 
Toegang voor leden gratis, 
niet-leden betalen 2,50 euro. 
Meer info: tel. 023-5477486 en 
www.nvvh.nl.

Vrijdag 10 april
Popkoor Voice Collecti-
ve treedt op met band, o.a 
nummers van Adèle en 

Beegees. Zaal open: 19.45 
uur. Kaarten: 7,50. Locatie:
gebouw ‘De Bestemming’, Ju-
liana van Stolbergenlaan 18 in 
Hillegom. Kijk voor meer infor-
matie op www.voicecollective.
nl of mail naar voicecollecti-
ve@live.nl. 

Zaterdag 11 april
Benefi etconcert ‘Van An-
nie tot Queen’ door Stich-
ting Oude Kerk’ ten ba-
te van verbouw oude kerk.
Locatie: Oude Kerk, Wilhel-
minaplein, Heemstede. Aan-
vang 20.00 uur.
Toegangsprijs: 10,- euro en 
25 euro voor een familiekaart 
(ouders met kinderen). Te 
koop v.a 19.30 uur bij de in-
gang van de Oude Kerk of via 
een mail naar: voorzitter@ou-
dekerkheemstede.nl.

Miss Molly & Me met een 
concert als een fi lm: Bon-
nie & Clyde. In Theater de 
Luifel. Aanvang: 20.15 uur, en-
tree: 17,50 euro.        
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zondag 12 april
Band Alderliefste live in 
café 1ste Aanleg, hoek 
Kerklaan en Raadhuisstraat. 
aanv. 16.30 uur. Deuren ge-
opend vanaf 15.00 uur. Alleen 
met kaart toegankelijk (22,50 
euro incl. 3 consumpties). 
Kaarten aan de bar te koop.

Woensdag 15 april
Theresiënmesse van Haydn en 
Requiem van Mozart in Ben-
nebroek. Aanvang 20.15 uur. 
Kaarten (incl. programma en 
pauzedrankje) á 22,- euro 
(20,-euro in de voorverkoop) 
bij leden van het koor en via 
www.oratoriumkoorbenne-
broek.nl.

Vrijdag 17 april
en 18 april
Kledinginzameling Men-
sen in Nood, ditmaal gaat 
de opbrengst naar kwetsba-
ren in Bangladesh. Inleve-
ren: vrij 18.30 - 20.00 uur. Zat. 
9.00 -12.00 uur. Kerkcentrum ’t
Jagershuis, Binnenweg 69, 
Bennebroek.
Info op www.samskleding-
actie.nl of via 073-687 10 60. 

Zaterdag 18 april
NOG Concertkoor geeft 
concert in kader van 60-ja-
rig jubileum in het Scho-
ter te Haarlem-Noord, aan-
vang 14.30 uur. Mmv solisten 
en tenor. 

Woensdag 22 april 
Fancy Fair voor goed doel 
(in Tanzania) van 13.30 uur 
tot 15.30 uur aan de Glip-
per Dreef 209, naast wandel-
bos Groenendaal. Tevens lo-
terij met prijzen. Info: 023-892 
99 00. 

BINNENKORT O.A.:

MISS MOLLY & ME
Bonnie & Clyde

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38

CAROLIEN BORGERS
Zeker weten

BLAZERS VAN HET RESIDENTIE ORKEST 
Gran Partita - 12 blazers, 1 contrabas
en 1 dirigent

SPEELMAN EN SPEELMAN
Lach het weg

FRED DELFGAAUW
Wachtkamer van de liefde

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 18,50

PINKSTERKERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 21,50

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,50 

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 18,50

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 18,50

MUZIEK

MUZIEK

CABARET

TONEEL

Theater de Luifel: Herenweg 96 ∙ Pinksterkerk: Camplaan 
Oude Slot: Ringvaartlaan ∙ Oude Kerk: Wilhelminaplein

10 APRIL
VRIJDAG 

11 APRIL
ZATERDAG

17 APRIL
VRIJDAG

17 APRIL
VRIJDAG

24 APRIL 
VRIJDAG

CABARET

Mandje 
vlechten op de 

Knutselclub
Heemstede - Woensdagmid-
dag 8 april gaan kinderen op 
de knutselclub van Casca een 
mandje vlechten van textiel-
band en kralen. De Knutselclub 
is elke woensdag van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kinderen graag 
per keer van tevoren aanmelden: 
023-548 38 28. Kinderen die zich 
van tevoren hebben aangemeld 
gaan voor. Voor meer informatie: 
www.casca.nl.

Carolien Borgers 
weet het zeker

Heemstede - De inmiddels door 
frequent televisieoptreden tot 
een bekende Nederlander uitge-
groeide Carolien Borgers komt 
op 10 april naar Theater de Lui-
fel. In haar vierde voorstelling 
spelen een huilend Mariabeeld, 
een spelletje Monopoly en een 
confrontatie met The American 
Dream de hoofdrollen.
Carolien Borgers is terug met 
haar vierde voorstelling. In Ze-
ker Weten buigt Carolien zich 
over de vraag hoeveel invloed 
we hebben; op de wereld, op 
onze eigen wereld, op wie we 
zijn, op wie we worden, op suc-
ces en falen, op winst en op nog 
meer winst.Carolien doet dit aan 
de hand van een huilend Maria-
beeld, een spelletje Monopoly en 
een confrontatie met The Ame-
rican Dream. Met gitarist Ocker 
Gevaerts, een piano en een dijk 
van een stem zal ze in elk ge-
val invloed hebben op uw avond. 
Positief.

Kop op tv
Borgers  is tot een bekende tv-
persoonlijkheid uitgegroeid door 
haar medewerking aan pro-
gramma’s als Wie is de mol?, Al-
tijd wat en Volgende week. De 
cabaretière in een kranteninter-
view: “Met je kop op tv, dat helpt 
hoor. Je wordt overal herkend. In 
het begin is dat wel leuk, maar 
op een gegeven moment heb je 
het wel een beetje gehad. Maar 
in deze tijd is het behoorlijk las-
tig om mensen naar het thea-
ter te krijgen en blijkt door die 
tv-bekendheid de drempel daar 
naar toe een stukje lager te lig-
gen.” Aanvang: 20:15, entree: 
18,50 euro. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.
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VEW strijdbaar ten onder
Heemstede - VEW heeft afgelo-
pen zaterdag een nederlaag ge-
leden. Het werd in de uitwedstrijd 
tegen VVC uit in Nieuw-Vennep  
6-3. Hoewel dus een nederlaag 
moest worden geïncasseerd, was 
het bij rust nog 2-2 maar bleek 
VVC toch te sterk.
Voor rust was er sprake van een 
echte wedstrijd met alles er op 
en er aan. De beginfase was voor 
VEW wat binnen de eerste 10 
minuten had VEW twee dotten 
van kansen. Tomas van Kampen 
wist er gelukkig een te verzilve-
ren.  Helaas kwam VVC weer snel 
langszij. Na een defensief foutje 
werd het na een klein kwartier-
tje 1-1. Maar ook VVC  liet hier 
en daar een steekje vallen.  VEW 
profiteerde opnieuw. Jordy de 
Gier wist VEW wederom op voor-
sprong te zetten. Blijkbaar wek-
te het matige spel van VVC, wat 
momenteel op de vierde plaats 
bivakkeert, enige ergernis bij de 
technische staf van VVC. Na een 

aanval van VVC werd de 2-2 ge-
scoord. Maar de grensrechter 
van VEW had ,terecht, buitenspel 
geconstateerd waardoor de tref-
fer werd afgekeurd. Na wat on-
schuldig duw en trek werk tussen 
enkele spelers stormde de grens-
rechter van VVC het veld in.  De-
ze vervolgens volkomen terecht 
werd heengezonden door de 
scheidsrechter. De scheidsrech-
ter gaf  VVC na een half uur een 
penalty nadat een doorgebroken 
speler van VVC werd gevloerd. 
De strafschop werd niet al te best 
genomen maar belandde alsnog 
achter VEW-doelman Freek Bou-
ten. En nog was het spektakel 
nog niet voorbij want VEW maak-
te de 2-3. Helaas was de nieuwe 
grensrechter bij de les en vlag-
de voor buitenspel.  In de twee-
de helft gaat VEW strijdend ten 
onder. Pas na 20 minuten in de 
tweede helft moest VEW keeper 
buigen. Een prachtig schot over 
25 meter werd VEW uiteindelijk 

fataal. De weerstand van VEW 
lijkt gebroken want en enkele mi-
nuten later moest VEW wederom 
een tegentreffer incasseren. Met 
een 4-2 stand nam VEW echter 
geen genoegen. Michael Roesler 
deed via een prachtige vrije trap 
wat terug; 4-3. Met nog een klein 
kwartiertje te spelen leek er nog 
wat mogelijk. Maar VVC trok toch 
aan het langste eind. Door weer 
een benutte penalty was het ver-
schil al gauw weer twee doel-
punten. In de laatste minuten 
werd het ook nog 6-3 maar dit 
doelpunt was voor de statistie-
ken. Trainer Hamann kan terug-
kijken ook een goede wedstrijd 
van zijn team dat nog altijd volop 
in de strijd is tegen degradatie. 
Dat Jordy De Gier weer een ge-
le kaart kreeg helpt daarbij niet. 
Hij mag 11 april van de KNVB 
helaas niet meedoen tegen 
het belangrijke treffen uit in en 
tegen Ouderkerk. VEW is ook 
zeer benieuwd wat het tref-
fen aanstaande zaterdag tussen 
De Meer en De Brug gaat ople-
veren. 

Trainingsweekend turnsters GSV Heemstede
Heemstede - De meisjes van de 
wedstrijdgroep van GSV Heem-
stede zijn vrijdag 20 maart ver-
trokken naar Enter (Overijssel), 
waar een heel mooi huis klaar 
stond. Twintig turnsters, vijf be-
geleiders en een kok stonden 
klaar om een de turnsters een 
onvergetelijk weekend te bezor-
gen. Eerst een heerlijke spaghet-
timaaltijd en daarna naar bui-
ten voor een bosrenspel. Voor 
de meesten was het wel tijd om 
te gaan slapen rond een uur of 
elf, omdat de zaterdag weer een 
drukke dag zou worden. Na het 
ontbijt stond een vierkamp op het 
programma; vier verschillende 
balspelen waarin je met je team 

de meeste punten moest scoren. 
In de middag ging de reis naar 
Almelo waar een grote Topsport-
turnhal gehuurd was. Alle toe-
stellen staan hier klaar om moei-
lijkere elementen op een veilige 
manier aan te leren. Bovendien 
zijn er genoeg toestellen voor ie-
dereen, zodat niet lang gewacht 
hoeft te worden voordat je aan 
de beurt bent. Hier konden de 
meisjes duimpjes verdienen, als 
beloning voor een turnonderdeel 
wat gelukt was.
Voor de avondmaaltijd weer te-
rug naar Enter en daarna werd 
het spel Weerwolven gespeeld. 
Na de tweede nacht en een lek-
ker ontbijt was er een keuze spel; 

trefbal of petanque. Alle spullen 
alvast in de auto en weer naar 
Almelo voor de volgende drie 
uur training. Tijdens deze trai-
ning kwam er een toestelcircuit 
bij van kracht, snelheid en be-
hendigheid. Alle scores van het 
gehele weekend zijn per turn-
ster opgeteld en hier kwam een 
einduitslag van: 1ste plaats Cin-
dy, 2de plaats Irene, gedeel-
de 3de plaats voor Hanna, Eva 
en Kathleen. Iedereen kreeg op 
haar beurt nog een aandenken 
aan het weekend en weer terug 
naar Heemstede alwaar we om 
18.00 uur aankwamen na een 
heel gezellig en leerzaam week-
end.

Heemstede - Met het foto-soft-
wareprogramma van een van de 
Internet Fotodiensten gaat u on-
der begeleiding van Monica Ne-
lissen in 3 lessen leren hoe u een 
digitaal fotoalbum in elkaar kunt 

zetten. U leert hoe u de software 
kunt downloaden en installe-
ren. Stapsgewijs wordt het een 
en ander voorbereid. Wilt u een 
cd/dvd met 40 eigen foto’s mee-
brengen? Hieruit worden de fo-

to’s geselecteerd voor het te ma-
ken album. De kosten voor de-
ze cursus zijn exclusief het foto-
album van ca. 13,- euro. De cur-
sus start op woensdag 15 april 
van 13.30 – 16.00 uur bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. U kunt zich opgeven: via 
www.casca.nl of (023) 548 38 28.

Digitaal fotoalbum maken

Kon. HFC boekt nuttige 
overwinning op VVSB 2-0
Regio - Voor de ploegen Kon 
HFC en VVSB stond er niet zo-
veel meer op het spel. Toch wil 
een sportman altijd winnen, al 
is het maar om de eer. VVSB 
zocht aansluiting bij de topploe-
gen en wilde proberen nog iets 
hoger te eindigen dan de der-
de plaats. VVSB heeft wel al een 
periodetitel op zak.  HFC start-
te vanaf plaats zeven. HFC zat na 
de overwinning, afgelopen week, 
tegen koploper FC Lienden in de 
juiste flow. Een paar plaatsje stij-
gen op de ranglijst is ook voor 
HFC de kers op de seizoenstaart. 
Zelfs een periodetitel behoort tot 
de mogelijkheden. Door de over-
winning op VVSB klom de ploeg 
van coach Mulders zomaar naar 
plaats vier. Een ongekend suc-
ces voor een nieuwkomer in de 
hoogste amateurafdeling. In de 
uitwedstrijd in november 2014 
boog HFC een 2-0 achterstand 
op het laatste moment nog om in 
een 2-2 gelijkspel.
Het veld was zwaar zondag. Door 
de gestaag vallende regen wil-
de de bal steeds slechter rollen. 
VVSB was zeker de eerste helft 
de ploeg die het duel beheerste 
zonder echte uitgespeelde kan-
sen te creëren. Kansen of moge-
lijkheden zo u wilt waren er over 
de gehele wedstrijd gezien ze-

ker voor beide ploegen. De over-
winning had voor het zelfde geld 
bij VVSB terecht kunnen komen. 
Een bal op de paal, missen voor 
open doel en het oog in oog met 
de doelmannen niet kunnen af-
maken. De tweedehelft was wat 
levendiger. Rachid El Yakou-
bi opende de score na een solo 
schoof hij de bal voorbij doelman 
van der Meer van VVSB in de 
verste hoek. VVSB gaf zich niet 
gewonnen en gooide alles op de 
aanval. Verdediger Kraaijvanger, 
die ooit als 10 jarige bij HFC be-
gon, werd vervangen door aan-
valler van Laere. HFC doelman 
van Rossum moest handelend 
optreden nadat de bal in de re-
boud, na  een schot op de paal, 
hard werd ingeschoten. Martijn 
Tjon-A-Njoek bracht HFC in vei-
lige haven. Na eerdere mislukte 
pogingen wist hij een fraaie diep-
tepass van Donny Verdam op 
waarde te schatten. Oog in oog 
met doelman van der Meer koos 
hij nu wel de juiste hoek 2-0.
VVSB kreeg nog verschillende 
mogelijkheden de stand een be-
ter aanzien te geven maar niets 
lukte hen deze middag. Volgen-
de week speelt HFC op zaterdag 
(i.v.m. Pasen) de uitwedstrijd te-
gen Leonidas in Rotterdam. 
Eric van Westerloo

Miss Molly & Me met een concert 
als een film: Bonnie & Clyde
Heemstede - Miss Molly & Me 
staat met een nieuw theatercon-
cert in Theater de Luifel zaterdag 
11 april! Het roversduo Bonnie & 
Clyde vormde de inspiratiebron 
voor een berg nieuwe liedjes en 
verhalen. Dit gevreesde duo ging 
weliswaar het verkeerde pad op, 
maar in elk geval niet het geijkte.
Marlijn Weerdenburg (Danni Lo-
winski, Soldaat van Oranje, Wie 
is de Mol?) en Helge Slikker 
(Gouden Kalf voor de filmmu-
ziek van Kauwboy, muziek Ge-
jaagd door de Wind) zoeken in 
deze voorstelling naar de Bonnie 
& Clyde in zichzelf. Hoe voelt het 
om buiten het systeem te leven, 
om nergens bij te horen? Is een 
ondergaande zon mooier als je 
weet dat elke seconde je laatste 
kan zijn? Door het verhaal voor-

op te stellen en nieuwe muzikale 
uitstapjes te maken luistert het 
concert als een film. Met goede 
afloop…!
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 april 2015

Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Goede vrijdag 3 april 
Raadhuis ‘s middags 

gesloten!

Gratis advies over onderhoud en behoud van uw bomen via de gemeente

Nieuwe regels voor kappen van bomen
Met ingang van april 2015 heeft u geen 
vergunning meer nodig voor het  kappen 
of ingrijpend snoeien van bomen, tenzij 
het gaat om bomen die zijn opgenomen 
op de gemeentelijke Bomenkaart. Op deze 
Bomenkaart staan de bomen en boomzones 
die zó belangrijk zijn voor het groene karakter 
van Heemstede, dat ze een beschermde status 
hebben.

Heemstede staat voor groen. In een groene 
omgeving is het prettig wonen, werken en spelen. 
Daarom besteedt de gemeente veel aandacht aan 
planten en bomen in parken en woonwijken. Nog 
meer groen is van harte welkom: met de bomen 
en planten in uw tuin draagt u bij aan een groene 
woonomgeving. 

Gratis advies
Vermoedt u dat een boom in uw tuin ziek is, of 
onveilig voor de omgeving? Om te voorkomen 
dat u onbedoeld een gezonde boom kapt, kunt u 
gratis advies inwinnen bij een deskundige van de 
gemeente. Hij informeert u over het onderhoud en 
behoud van bomen. Ook kunt u tips krijgen: waarop 
moet u bijvoorbeeld letten als u uw tuin opnieuw 
gaat inrichten of als u gaat verbouwen?
Voor dit adviesgesprek kunt u een afspraak maken 
met Han van der Aar, tel. 023-5485778.

Extra bescherming voor bijzondere 
bomen en grotere groengebieden
Voor het kappen en ingrijpend snoeien van de 
bomen die op de Bomenkaart staan, is vanaf 1 april 
nog steeds een (omgevings)vergunning nodig. 
Eigenaren van dergelijke bomen of 
boomzones zijn hierover geïnformeerd door de 
gemeente. 

Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/bomenkaart.

Woensdagmiddag 8 april 
Bijeenkomst voor bewoners over 
criminaliteit 
Op woensdagmiddag 8 april 2015 organiseert 
de gemeente Heemstede een bijeenkomst 
voor bewoners van De Glip en omgeving over 
criminaliteit. Tijdens deze bijeenkomst geeft 
een ex-rechercheur uitleg over diverse vormen 
van criminaliteit. Ook krijgt u tips en trucs om 
u hiertegen te wapenen. Zo kunt u bepaalde 
vormen van criminaliteit eerder herkennen en 
weten wat u kunt doen om te voorkomen dat u 
slachtoffer wordt.

Tijdens de bijeenkomst komen verschillende 
vormen van criminaliteit en fraude aan de orde zoals 
woningovervallen, babbeltrucs, inbraak, straatroof, 
internetfraude, bankfraude en pinpasfraude. Ook 
leert u hoe u veilig kunt kopen op internet en hoe 
u kunt betalen zonder het risico te lopen uw geld 
kwijt te raken. 

De bijeenkomst is bij Casca De Princehof, 
Glipperweg 57-59 in Heemstede en duurt van 15.00 
tot 17.00 uur. Inloop met koffie vanaf 14.30 uur. 

Meer informatie en aanmelden
Stuur een e-mail naar postbusveiligheid@
heemstede.nl. Vermeld hierin uw naam, 

telefoonnummer en het aantal deelnemers. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 023-5485745. Het aantal 
plaatsen is beperkt, deelname is op volgorde 
van aanmelding. De bijeenkomst is in eerste 
instantie voor bewoners van de wijk De Glip en 
omgeving. Woont u elders in Heemstede en wilt u 
ook graag komen, neem dan even contact op via 
bovengenoemd telefoonnummer.

In deze uitgave:
- Vergaderingen commissies
- Inloopochtend burgemeester
- Herinrichting  Piersonstraat
- Raadsbesluiten



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Oosterlaan 6, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 21116, ontvangen 16 maart 2015
- Herenweg 126F, het kappen van 1 boom, 

wabonummer 21215, ontvangen 17 maart 2015
- Frederik van Eedenplein 31, het uitbreiden 

van de badkamer op de eerste verdieping, 
wabonummer 19753, ontvangen 17 maart 2015

- Binnenweg 137, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 19484, ontvangen 18 maart 2015

- Breitnerweg 8, het plaatsen van een steiger, 
wabonummer 21256, ontvangen 18 maart 2015

- César Franklaan 17, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 21257, 

 ontvangen 19 maart 2015

- Raadhuisstraat 67, het plaatsen van lichtreclame, 
wabonummer 18165, ontvangen 20 maart 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 28, het plaatsen van een 

erfafscheiding en een berging, wabonummer 
20999, ontvangen 11 maart 2015. 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.

- César Francklaan 17, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 21257, ontvangen 

 19 maart 2015. 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.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johannes Vermeerstraat 35A, het kappen 
 van 1 populier, wabonummer 20730, 
 verzonden 27 maart 2015
- Landzichtlaan 56, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 19853, 
 verzonden 27 maart 2015
- Chrysanthemumlaan 4, het kappen van 1 berk, 

wabonummer 20779, verzonden 30 maart 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Vrijdag 3 april
Binnenlopen bij de 
burgemeester
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 3 april 
2015 van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis 
(graag melden bij de publieksbalie). U kunt 
vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester 
over ontwikkelingen in Heemstede.

Woensdag 15 april 19.30 uur
Inloopavond over herinrichtingsplan 
Piersonstraat e.o.
In 2016 wordt de riolering van de Dr. N.G. 
Piersonstraat en omgeving vervangen. Tegelijkertijd 
worden dan ook andere werkzaamheden verricht 
in deze omgeving. In samenwerking met een 
klankbordgroep van wijkbewoners heeft de 
gemeente een voorlopig ontwerp voor de 
herinrichting van dit gebied opgesteld. Van 2 april 
tot en met 15 mei 2015 kunt u reageren op de 
plannen. Ook is er op woensdag 15 april tussen 
19.30 uur en 21.00 uur een inloopavond in de 
Burgerzaal van het raadhuis.

Meer informatie over het herinrichtingsplan vindt u 
op www.heemstede.nl >Plannen en projecten. Hier 
kunt u de tekeningen van het plan downloaden en 
een toelichting hierop lezen. De tekeningen zijn op 

groot formaat ook te zien tijdens de inloopavond 
en tijdens openingstijden in de publiekshal van het 
raadhuis.

Vergaderingen raadscommisies
De raadscommissies, Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden in april een openbare vergadering 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De 
raadscommissie Ruimte komt deze maand twee 
keer bijeen waarvan een keer besloten.

Commissie Samenleving dinsdag 7 april 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving van 

7 april 2015
- Spreekrecht burgers
- Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs 2015
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties 

Sociaal Domein
- Terugkoppeling stand van zaken regionale 

ombudsman Sociaal Domein
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen woensdag 8 april 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 8 april 

2015

- Spreekrecht burgers
- ISV-bijdrage opwaardering Oude Kerk (A-stuk)
- Vaststellen Gedragscode Integriteit raadsleden 

gemeente Heemstede 2015 (A-stuk)
- Vaststellen Verordening op de Auditcommissie 

Heemstede (A-stuk)
- Vaststellen voorstellen werkgroep begroting 

(A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 9 april 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 9 april 

2015
- Spreekrecht burgers
- Vaststelling bestemmingsplan Havendreef 

(A-stuk)
- Ontwerp-omgevingsvergunning en anterieure 

overeenkomst 8 woningen Nijverheidsweg 3 
(B-stuk)

- Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning 8 woningen 
Nijverheidsweg 3 (A-stuk)

- Onderhoud wegen (B-stuk)
- Onkruidbestrijding op verharding: evaluatie 2014 

en uitvoering 2015 (B-stuk)

- Uitgangspunten Huisvestingsverordening 2015 
(B-stuk)

- NS voorstel gratis bewaakte stalling station 
(B-stuk)

- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Besloten vergadering commissie Ruimte 
maandag 13 april 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 
- Strategische aankoop
- Manpadslaangebied
- Watertoren
- Spaarnelicht



Je moet wat over hebben
voor een kelder
Heemstede - Afgelopen vrij-
dag werd groot materieel aan-
gerukt op de bouwplaats in het 
plan Watermuziek. Een nieuwe 
te bouwen woning wordt uitge-
rust met een kelder. Nu blijken 
kelders tegenwoordig als één 
geheel te worden bezorgd op 
het adres van de nieuwe bewo-
ners. Op een reusachtig diep-
lader werd het betonnen kar-
kas, al voorzien van isolatie, in 
de Jan van Gilselaan gepar-
keerd. Een enorme kraan, een-
tje die met gemak 50 ton kan til-
len, was uitgerukt om de beton-
nen bak op zijn plaats te parke-
ren. Een drie meter diep gat lag 

al te wachten op de komst van 
de bak. Door de breedte van 
het transport vond dat in de 
nachtelijke uren plaats. Na-
dat de dieplader in het dras-
sige terrein was weggezakt, 
moest de kraan eerst wor-
den gebruikt om de diep- 
lader zelf weer op weg te krijgen. 
Na het aanbrengen van rijplaten 
kon de kelderbak naar de takel-
plek worden gereden. Intussen 
was de rijweg afgezet om de ge-
vaartes enige manoeuvreerruim-
te te geven. Na een dag noeste 
arbeid was de nieuwbouw een 
kelder rijker.
Eric van Westerloo

Rode 
Kruis 

vakanties
Regio - Om u heen ma-
ken mensen vakantieplan-
nen maar voor u is dat niet 
vanzelfsprekend. Want wie 
helpt u ’s morgens met uw 
kousen of andere kleine 
verzorgende handelingen? 
Hoe organiseert u een dag-
je uit tijdens de vakantie? 
Misschien heeft u meer zorg 
nodig en wilt u graag met 
het schip ‘Henry Dunant’ 
mee?

Het Rode Kruis afdeling 
Haarlem en Omstreken or-
ganiseert al vele jaren va-
kanties voor ouderen in vol-
ledig aangepaste vakantie-
accommodaties.
Bijvoorbeeld naar de Im-
minkhoeve in Lemele, vlak-
bij Ommen, van 31 augustus 
t/m 5 september. Er zijn nog 
plaatsen vrij!

Voor de Henry Dunant zijn 
ook nog plaatsen beschik-
baar in de week van 8 t/m 
13 juni. Bent u hulpbehoe-
vend en woonachtig in de 
gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem of Heemstede en 
bent u geïnteresseerd in een 
vakantieweek met het Rode 
Kruis?
Bel voor alle informatie op 
023 - 5411615.

HBC G1 - Argon G1    4-1
Een goede gewoonte
Zaterdag organiseerde Nederland 
Schoon de landelijke campagne ‘Sup-
porter van Schoon’. HBC deed daar 
met verschillende acties aan mee. 
Naast het schoonmaken van het ter-
rein is vooral het schoonhouden be-
langrijk. Een goede gewoonte, want 
dat is het bewust zijn van hoe het 
moet.
HBC G1 heeft ook van die goede ge-
woontes. Sommige zijn, inmiddels, 
heel vanzelfsprekend. Zoals op tijd komen en zorgen dat je kleding 
en spullen in orde zijn. Sommige zijn lastiger. Zoals vanaf het be-
gin scherp aan een wedstrijd beginnen. Vandaag zag dat er weer 
goed uit. De basis die coach Jan het veld in stuurde oogde gretig 
en liet direct de aanvallende inspiraties zien. Het duurde dan ook 
maar een minuut of vijf voordat Arjen de keeper van ARGON de 
gang naar het net moest laten maken. Ontspannen speelde HBC 
de eerste helft uit, ongeacht welke spelers de coach het veld in 
stuurde. Hoewel Arjen niet echt in goede doen was maakte hij nog 
wel voor de rust zijn, en HBC’s 2e doelpunt.
Na wat serieuze tips en een beetje dollen in de rust ging het team 
weer met dezelfde goede instelling het veld op. Ook nu kon een 
doelpunt niet uitblijven. Het buffelen van Frank werd beloond met 
een fraaie treffer. Helaas ging het direct daarna even verkeerd met 
het wisselen. De wissel was nog niet helemaal voltooid en ARGON 
maakte daar handig gebruik van door het tegendoelpunt te ma-
ken. Jammer, en de goede gewoonte van Sebastiaan om zijn doel 
schoon te houden sneuvelde daarmee. HBC liet zich niet van de 
wijs brengen door deze tegenslag en voetbalde lekker verder. Het 
4e doelpunt, gemaakt door Arjen, was het uiteindelijke resultaat.
Een mooie. Het grote winstpunt van vandaag was echter de hou-
ding van de HBC-ers. Inmiddels hebben zij de goede gewoon-
te ontwikkeld om zich niet te bemoeien met de leiding. Zij we-
ten dat het geen zin heeft om tegen beslissingen in te gaan, want 
de scheidsrechter heeft toch altijd gelijk. Ook als dat niet zo is. Je 
aandacht wordt dan afgeleid van het voetbal en dus je plezier in 
het spel. Sommige gewoontes zijn helemaal niet zo slecht.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 te 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 te 
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 beroepsschrift 
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’.

Raadsbesluiten 26 maart 2015
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Baggerplan 2015-2024

- Aankoop perceel grond uit faillissement Vegeka 
Ontwikkeling B.V.

- Solidariteit bij betaling en gebruik van 
jeugdhulpvoorzieningen (1e tranche)

- Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032

- Aandachtspunten voor Gedragscode n.a.v. 
opmerkingen Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer RA 
in zijn rapportage onroerend goedtransactie 
wethouder Kuiper 2013

- Bekrachtigen geheimhouding bijlage
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