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Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

‘Straatklinkers’ brengen kippenvel
tot achter in de Oude Kerk
Heemstede – Het is zondagochtend tegen tienen even spannend in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein als men wacht
op het koor van dak - en thuislozen, de ‘Straatklinkers’.
Nog net op tijd komen er vijftien, een mooie opkomst volgens straatpastor Luc Tanja. Met
applaus worden de straatklinkers in de vol bezette kerk ontvangen. Dominee Pieter Terpstra hoopt dat hij iets terugvindt
van het feest dat hij enkele weken geleden bijwoonde op een

repetitie van het koor. Dat was
in Het Krekelhuis, gelegen achter in een prachtige tuin in het
centrum van Amsterdam aan de
Nieuwe Herengracht. Daar komen iedere vrijdagavond soms
wel 45 mannen en vrouwen op
de repetitie. Met het lied ‘dit is
de dag die de Heer ons geeft’,
vindt Terpstra al iets van dat repetitiefeest. Met liederen als ‘angels watching over me’, ‘Do Lord’
en ‘The wild rover’ komt het verlangen duidelijk naar boven. De
dominee heeft als thema ‘vei-

Marenka's
Voorjaar
Heemstede - Deze Tulpenboom
is ook op de Herfstlaan genomen, zo ziet de bloem er van binnen uit. Meestal zie je de bloemen aan de buiten kant hangen,
ik maak vaak foto’s van bloemen
aan de binnenkant.
Foto: Marenka Groenhuizen

Bennebroek

lig thuis’ gekozen. Hij vraagt enkel daklozen naar hun verlangen naar huis en krijgt antwoorden als: “Ik ben 65 heb altijd de
wereld rondgereisd en wil nu
rust in huis.” Thuis is samen delen. Thuis is de plek die ik nog
moet maken. Wat klinkt een ‘Aan
de Amsterdamse grachten heb
ik heel mijn hart voor altijd verpand’ daarna in het onvervalste Amsterdams dan toch mooi
in die Oude Kerk. Kippenvel tot
achter in die kerk!
Ton van den Brink

www.mandarin-heemstede.nl

ZONDAG

OPEN
TOT EIND JUNI
VAN 12.00 - 17.00 UUR
(M.U.V. 1E PAASDAG EN 1E PINKSTERDAG)

WWW.DEOOSTEINDE.NL

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

TroTs van de keurslager

Tel. 023-8200170

9 april 2014

0132890
Huisgemaakte
70x41

vinken
Weekaanbieding VP

diverse soorten

elke 4e

GRATIS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Cursussen
aankondigen
in deze krant?

Mail:aanlever@heemsteder.nl

Pont vaart weer
Regio - Vanaf 1 april tot 1 oktober kunt u de overtocht maken van het Theehuis Cruquius bij het museum De Cruquius naar de steiger aan de ZuidSchalkwijkerweg. De vaartijden zijn dagelijks van 10.00 tot
18.00 uur. Maximaal 12 passagiers mogen aan boord, inclusief
(brom-)fietsen. De pont is toegankelijk voor alle soorten rolstoelen en de overtocht is gratis.

**

Cruquiusweg 37 - 1ste verdieping
2102 LS Heemstede
T 023-5280005

www.hcnu.nl

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4 en 5.

**

LET OP: DE TIJD VAN HE
TO
DE TIJD DIE VORIGE WEE PTREDEN IS 16 APRIL OM 14:30 UUR!!
K
Kom op woensdag 16 ap IS AANGEGEVEN, KLOPT DUS NIET!!
ril ook naar Linnaeusho
f Bennebroek!!!

Om 14.30 uur zullen Ernst & Bobbie ofﬁcieel het seizoen openen met hun

Grote ‘Soepkippenshow’ (ongeplukt)
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Kom in mijn tuin!
Vóór de eerste les

Kerkdiensten

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Diensten
Trefpunt met
Pasen
Heemstede - Na NL doet dag,
2 weken geleden, zijn de tuinen volgens planning omgeploegd. Daarna konden de tuinen opnieuw worden ingedeeld.
Een heel werk om zoveel stukken van 1 bij 10 meter uit te zetten. Het is, uiteraard, de bedoeling om mooie rechte lappen tuin
te krijgen. En die tuinen moeten van elkaar worden gescheiden door smalle looppaden. Als
je die paden niet aanlegt, zijn
de tuinen moeilijk of niet bereikbaar. De kinderen moeten
straks natuurlijk hun eigen tuintje kunnen bereiken zonder door

Diensten
Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 13 april, aanvang
10:00 uur, voorganger Ds.
M.A. Smalbrugge. Bijzondere Palmzondagviering met een
muzikale vertelling getiteld:
Het haasje in de maan door
Xandra Mizée en m.m.v. het
Adventskoor.
Diensten in de Stille Week:
Maandag 14, dinsdag 15 en
woensdag 16 april om 19:30
uur een Avondgebed. Witte
donderdag 17 april aanvang
19:30 uur. Dienst met Heilig
Avondmaal en medewerking
van het Adventskoor. Goede
Vrijdag 18 april aanvang 19:30
uur. Dienst met lezing van de
passie
Zondag 20 april 1e Paasdag,
aanvang 10:00 uur, voorganger Ds. M.A. Smalbrugge.

de tuintjes van hun buurtjes te
moeten lopen met als gevolg dat
alle plantjes worden platgetrapt.
Een eigen tuintje hebben moet
wel leuk blijven! Natuurlijke tegenvallers, zoals een slak die je
sla aanvreet, zullen zich komend
seizoen vaak genoeg voordoen.
Op zaterdag 5 april kwam de
groep vaste vrijwilligers bij elkaar om ongewenste plantengroei te verwijderen (het was
groeizaam weer, de laatste weken) en om de looppaden aan te
stampen (‘paadjes lopen’ in jargon). Gelukkig werkte het weer
mee, zodat al het werk voorspoedig verliep. Bovendien, wat is fijner dan in stilte te werken met
op de achtergrond het concert
van talloze vogels onderbroken
door de oproep tot de lauden
of de vespers door de klok van
het nabijgelegen klooster en ja...
soms door het geluid van een zilveren vogel. Wij wonen nu eenmaal onder de rook van Schiphol. Ook één van de NL doet vrijwilligers was present. Hij vond

dat hij in verhouding met zijn
collega’s op NL doet dag wel
erg vaak en veel koffie had gedronken. Hij is de hele morgen
bezig geweest met de resterende trottoirbanden te leggen. Deze actie werd natuurlijk erg gewaardeerd. In de trots van Kimt,
de kas, is al een aantal langzaam
groeiende soorten groenten
vóór gezaaid. De kinderen kunnen straks de jonge plantjes poten. Zaad van planten die sneller groeien kunnen de kinderen
zelf zaaien; direct op hun eigen
land. Donderdag 17 en vrijdag 18
april, de startdata van de cursus,
naderen snel. De kinderen kunnen waarschijnlijk niet wachten
tot het zover is. Hun begeleiders
van Kimt hebben er ook zin in.
Nog maar 8 of 9 nachtjes slapen.
Op de website www.kominmijntuin.com is informatie over de
tuinen beschikbaar. Dit seizoen
zijn helaas geen tuinen meer beschikbaar. Nieuwe vrijwilligers
zijn echter van harte welkom.
Theo Duijs

Onbekend Heemstede
Winkeltjes toen en nu (13)
Heemstede - Met dank aan
de firma Turkenburg kregen we
leuk materiaal aangereikt over
de Lombokstraat 1a. Allereerst
echter even een kleine rectificatie. Onder de foto’s van vorige week stond “Van Haasteren”,
maar dat was uiteraard niet juist.
De tekst gaf de juiste weergave
over het winkeltje in de Billitonstraat. In het rijtje winkels in de
Indische Buurt mag de firma Turkenburg natuurlijk niet ontbreken. Al sinds 1925 zit de “Heem-

steedsche Hout- en Triplexhandel” op zijn huidige plek. Lezend
in het advertentiemateriaal van
toen zie je prijzen van 85 cent
voor een kilobus bijts of 10 cent
per tube ‘prima huishoud lijm’,
Het was landelijk nieuws toen op
24 oktober 1936 de werkplaats
in de brand stond. Op 29 oktober was er al een nieuwsbriefje
dat alles weer in bedrijf was. De
“Heemsteedsche Hout- en Triplexhandel W.A. Turkenburg en
Zn.” is nog steeds op de huidi-

Regio - Trefpunt Bennebroek
houdt zondag 13 april een
dienst ‘Palmpasen’ met ds.
A. Molendijk. Het betreft een
gezamenlijke dienst met de
PKN Heemstede in de Pinksterkerk. Maandag 14 april is
er om 19.00 uur Vesper. Dat
geldt ook voor dinsdag 15
april, 19.00 uur, en woensdag
16 april om 19.00 uur. Op Wittte donderdag 17 april is er om
19.30 uur een dienst met ds.
J.E.Th. Nak Visser. Het betreft
een dienst van Schrift en Tafel.

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

ge plaats gevestigd. De toenfoto
is uit 1925 komt uit het fotoboek
van de firma. De nu foto van Harry Opheikens is van april 2014.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen naar
de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (webmaster@
hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij
het kantoor van De Heemsteder,
Camplaan 35. Wij zorgen er dan
voor dat de foto gescand wordt,
u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien
hebben andere lezers wel aanvullingen. Voor meer informatie over de HVHB kunt u terecht
op onze website www.hv-hb.nl”.
Hier kunt u ook - als u die heeft uw vragen stellen.

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Burgemeester op bezoek
bij The Vintage Store
Heemstede - Burgemeester
mevrouw Heeremans bezoekt
minimaal 5 verschillende bedrijven per jaar. Tijdens deze werk
bezoeken wordt niet alleen voor
maar ook achter de schermen
gekeken binnen de bedrijven.
Gekeken wordt naar wat de missie is van het bedrijf en hoe daar
invulling aan wordt gegeven.
Op woensdag 26 maart werd

The Vintage Store (TVS) bezocht
door de burgemeester en de
heer Izeboud. Tijdens het bezoek
kwamen alle maatschappelijke en sociale aspecten aan bod,
waar TVS zich mee bezighoudt.
Het aantal medewerkers bij TVS
is nu 32, al deze medewerkers
zijn parttimers. Het personeelsbestand is samengesteld uit medewerkers vanuit de Wajong, re-

Projectkoor Pablo Neruda
zingt op de Binnenweg
Heemstede - Vrolijk klonken
vorige week zaterdagmiddag
de liedjes van Assepoester over
de Binnenweg. Bij Boekhandel
Blokker hadden de zangers en
zangeressen van het Pablo Neruda Projectkoor zich verzameld
om liedjes uit de muziek theaterproductie “De gruwelijke rijmen
van Roald Dahl” onder de aandacht van het publiek te brengen. Liederen over de beruchte sprookjes van Roald Dahl. Assepoester, Roodkapje, Sneeuwwitje, u denkt natuurlijk: oh! die
ken ik wel. Maar wat Dahl er
mee deed, is een muzikale aanpak meer dan waard. Componist, arrangeur en dirigent Cees
Thissen, samen met Rogier Bos-

man, speelden muzikaal met het
absurdisme, de ironie en de bizarre humor uit de ‘De Gruwelijke Rijmen’. Een schitterend
staaltje Dahl! In 2003 beleefden meer dan 3000 bezoekers
de eerste uitvoering van deze op
de sprookjes van Dahl gebaseerde muziekvoorstelling in een jubileumuitvoering van Het Symfonisch Blaasorkest Heemstede,
waaraan het projectkoor van de
Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda haar medewerking
verleende. Dit jaar maken regisseuse Marjolein Macrander,
animatie- en beeldgoeroe Guido Paap en de Teisterband met
hun bijdragen Dahl’s toch al
vreemde verhalen nog veel gek-

integratie trajecten, sociale stage, schoolstage, vrijwilligers en
gedetacheerde
medewerkers
van Paswerk.
Tijdens de rondleiding werd de
kledingsorteer, meubelreparatie,
elektronicareparatie en de fietsenreparatie afdeling bekeken.
Al deze afdelingen hebben een
plek op de winkelvloer. In het
magazijn, waar in totaal 16 medewerkers werken, was een aantal medewerkers bezig de binnengekomen goederen te sorteren. Hierna maakten zij de goederen schoon om ze daarna van
een prijs te voorzien. Medewerkers van de logistieke dienst waren goederen aan het ophalen
en aan het bezorgen in Heemstede. Want naast dat de inwoners hun goederen kunnen komen langsbrengen biedt TVS
ook de mogelijkheid om de goederen bij de mensen op te halen.
Tevens werd uitleg gegeven hoe
TVS met het afval omgaat en
welke scheiding wordt toegepast
op het milieuplein.
Lof oogstte ook het feit dat de
kaarsen, aardewerk schalen en
gehaakte uiltjes die door werkdag (medewerkers) van Paswerk
worden gemaakt een eigen presentatieruimte in de winkel hebben. Een groot gedeelte van de
opbrengsten komen ten goede
aan werkdag (Paswerk).
ker in de Lichtfabriek in Haarlem op 12 en 13 april. De theatrale kant wordt nog extra ondersteund en versterkt met behulp
van beelden en projecties via
multimediatechniek. Werkelijk
een spektakel dat een heel andere kijk op sprookjes geeft. Op
de catwalk komen de sprookjes tot leven. Zo verschijnt onder meer Assepoester, vergezeld
door haar hardhandige prins, en
leidt Sneeuwwitje haar dwergen in het paardengokspel met
de toverspiegel naar astronomische winsten. Blijkt Roodkapje
een wolf in schaapskleren te zijn.
Bezoekers zullen de uitvoering
van het begin tot het eind ervaren als een rollercoasterrit van
indrukken, verrassende wendingen, spectaculaire effecten, muzikale strelingen voor het oor en
verbazingwekkende afwisselingen van emoties. De drie voorstellingen van De Gruwelijke Rijmen zijn te zien in de Lichtfabriek, Minckelersweg 2 te Haarlem (dat is in de wijk achter de
Ikea) op de volgende data: zaterdag 12 april 2014, Matinee, aanvang 14.30 uur, zaterdag 12 april
2014, Avond, aanvang 20.00 uur,
zondag 13 april 2014, Matinee,
aanvang 14.30 uur. Kaarten zijn
te bestellen via website www.neruda.nl en bij Boekhandel Blokker. Het voorproefje zaterdagmiddag gaf vast een zonnig en
vrolijk idee van de liedjes van het
enthousiaste projectkoor van bijna negentig leden. Een happening op de Binnenweg op de zaterdagmiddag. De straat die zo
de leukste winkelstraat van Nederland is en blijft.
Ton van den Brink
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ZenTangles voor kids

Deze workshops worden gegeven op wo. 9, 16
en 23 april. Van 14.00 tot 16.00 uur o.b.v.
kunstenares Mika Stam van Vonderen.
Deelname kosten € 5,- p.p. incl. materialen.
Meer info of aanmelden:
Mika_chu@quicknet.nl of 06-49979782

Haakworkshop

voor beginners en gevorderden 4 x 1 uur incl. al
het materiaal € 50,00. Iedere woensdag en vrijdagochtend tussen 9.30-11.30 uur. Georganiseerd
door “Ons Creatief Cafe”.
Aanmelden bij onscreatiefcafe@gmail.com
of bel naar 06-48761277 (Iris)
Tevens vindt er een inloopochtend plaats à € 5,per deelnemer.

Tekenen met
aquarelpotloden

Deze workshops worden gegeven op vrij. 18 en 25
april van 10.00 tot 12.00 uur o.b.v. kunstenares
Mika Stam van Vonderen. Zij leert u om te gaan
met aquarelpotloden.
Meer info of aanmelden:
Mika_chu@quicknet.nl of 06-49979782

3-D schilderij

Workshop 3-D schilderijtje van 20 x 20, donderdagavond 17 april van 19.00 tot 21.00 uur. De
kosten zijn € 15,- incl Tempeltje, incl materiaal,
maar excl. Buddha of Maria beeldje. Inschrijven
stuur een mail naar promotie@thevintagestore.eu

KILO SALE

Op donderdag 24 en vrijdag 25 april kunt u kleding kopen tegen kilo prijzen. Groot event wat je
als Heemstedenaar niet mag missen.

Tot dan!! Voor meer info kijk op onze
Facebook pagina of website.
Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477
www.thevintagestore.eu

Auto’s en
huizen beklad
Heemstede – In de nacht
van vrijdag 11 op zaterdag 12
april zijn enkele auto’s en gevels en ramen van huizen in
de Paulus Buyslaan beklad. De
dader(s) gebruikte(n) verf voor
hun vernielzucht. Naar nu blijkt
zijn twee verdachten opgepakt.
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kwartier er vaak pijnloos weer `in
de wolken` op kan lopen. Problemen met likdoorns, kalknagels,
schimmelnagels, zwemmerseczeem zijn goed te behandelen,
net als eelt op de hiel of ingegroeide nagels.

Links pedicure Esther Vaumont en rechts Jantine Keesmaat-Balt, de
nieuw schoonheidsspecialiste bij WOH.

Pedicure Esther Vaumont bij
Welzijn Ouderen Heemstede
Heemstede – Met de komst
van Esther Vaumont is de pedicure weer terug bij Welzijn Ouderen Heemstede aan de Lieven
de Keylaan 24. Esther heeft jaren
ervaring met het behandelen van

voeten van oudere mensen. Haar
oudste cliënt is net honderd jaar.
Veel voetproblemen ontstaan
omdat mensen er te lang mee
blijven doorlopen terwijl u na een
behandeling van hooguit drie

Loop er niet mee door, laat Esther ernaar kijken. Voeten moeten je een heel leven dragen, die
hebben echt die aandacht nodig.
Naast het kleurtje dat Esther op
de nagels kan aanbrengen geeft
zij ook paraffinebaden voor de
voeten.
Wel even bij WOH aanvragen
om goed te kunnen voorbereiden. Pedicure Esther helpt waar
het nodig is. Een behandeling
van drie kwartier kost 28 euro.
Wilt u een afspraak maken? Bel
dan met Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-528 85 10. U kunt gebruik maken van het vrijwilligersvervoer van WOH naar de
Lieven de Keylaan. Vrijwilligers
rijden u met hun eigen auto op
werkdagen tussen 09.00 en 17.00
uur naar bijvoorbeeld de kapper,
het ziekenhuis, de tandarts, familie, zwembad enz. De betaling
gebeurt met strippen. Een strippenkaart met 10 strippen kost
17,- en is verkrijgbaar op kantoor
van WOH.
Ton van den Brink

Kunstzinnige therapie
bij Praktijk de Lente
Heemstede – Hulp voor mensen met psychosociale problemen zijn er in vele vormen.
De kunst is uit te vinden welke therapie het beste past bij
jou. Kunstzinnige therapie is een
beeldende, non-verbale therapie.
Het probleem wordt niet behandeld door te praten, maar door
middel van opdrachten. Die zijn
beeldend omdat er technieken
uit de beeldende kunst worden
gebruikt zoals tekenen, schilderen en boetseren. Bij Praktijk de
Lente is deze therapie sinds kort
op donderdag te volgen.
Een groot tekentalent bezitten is
absoluut geen vereiste, volgens
kunstzinnig therapeute Diane
Dijkgraaf. “Als je twee kleuren
in elkaar kan mengen, kom je
al een heel eind”, vertelt ze. “Bij
de eerste intake geef ik de mensen altijd drie vrije opdrachten,
meestal nat op nat met aquarelverf. Je kan maken wat je zelf
wil. Naar aanleiding van deze
opdrachten maak ik een analyse.
Want de ene mens denkt veel, de
ander wil juist erg veel tegelijk
doen. De praktijk leert dat mensen vaak uitschieten naar één
kant. Onze therapie is erop gericht het tegenbeeld aan te bieden. Als een cliënt teveel in zijn
hoofd zit, zoals wij dat noemen,
krijgt hij oefeningen waardoor
hij meer bij zijn gevoel kan komen. Door deze vorm van therapie kom je tot nieuwe inzichten

en word je meer bewust van wat
er in je leeft.”
Diane Dijkgraaf heeft sinds twee
jaar een praktijk voor kunstzinnige therapie in Lisse. Daarnaast is
ze lange tijd werkzaam geweest
in verschillende zorgcentra als
Z-verpleegkundige, en als activiteitenbegeleidster in een atelier
waar ze mensen met een beperking begeleidt bij het schilderen.
Tekenen en schilderen deed ze
al vanaf haar jeugd en ze volgde
diverse cursussen en opleidingen, onder meer aan de kunstacademie. Haar passie voor tekenen en schilderen en haar
werk in de zorg kwamen precies
tezamen in de opleiding Kunstzinnig Therapeut aan de Hogeschool in Leiden die ze in 2012
afrondde.
In haar praktijk in Lisse werkt Diane Dijkgraaf voornamelijk met
kinderen en jongeren die door
allerlei omstandigheden niet lekker in hun vel zitten: kinderen die
gepest worden, te druk zijn, faalangst hebben of kampen met
andersoortige gedragsproblematiek.
Bij Praktijk de Lente gaat Dijkgraaf zich hoofdzakelijk richten
op volwassenen met een hulpvraag voor stressgerelateerde
klachten, burn-out of traumaverwerking. De kunstzinnig therapeute verheugt zich op de samenwerking met het team van
de Lente. “Wij kunnen als praktijk een combinatiepakket aan-

INGEZONDEN

Is uw WOZ-waarde ook te hoog?
Indien uw WOZ-waarde te hoog
is, heeft dat nadelige consequenties. De meest ernstige
daarvan is: Indien u onverhoopt
overlijdt, geldt de WOZ-waarde van uw woning als de waarde
ervan voor de heffing van successiebelasting. Dan moeten uw
erfgenamen dus dienovereenkomstig teveel successiebelasting betalen.
Mijn WOZ-waarde is al jaren
achtereen (veel) te hoog. Hoe
komt dat? De heffingsambtenaar
baseert zijn waardebepaling op
een staffel van grondprijzen.
De eerste 250 m2 van een perceel waardeert hij op ca. e1300
per m2. Vierkante meters tussen
de 250 m2 en 1000 m2 waardeert
hij op ca. e500. Vierkante meters
voorbij de 1000 m2 (‘extra grond’)
waardeert hij op e100. De heffingsambtenaar gaat dus uit van
een standaard perceelsgrootte
van 1000 m2: eerst daar voorbij is
er volgens hem sprake van ‘extra grond’ die veel goedkoper is
(e100 per m2). Nu zullen er delen van Bloemendaal zijn waar
de standaard perceelsgrootte inderdaad ca. 1000 m2 bedraagt. In
Heemstede is dat echter absoluut niet het geval. In mijn woonwijk is de standaard perceelsgrootte ca. 260 m2. De grondstaffel van de heffingsambtenaar

is niet gebaseerd op marktprijzen. Woningen worden zoals bekend te koop aangeboden voor
één prijs inclusief de bijbehorende grond: die wordt niet apart
geprijsd. De bedragen in de
grondstaffel heeft de heffingsambtenaar dus uit zijn duim gezogen, zij zijn louter theoretisch.
De grondstaffel van de heffingsambtenaar is jaar-in-jaaruit hetzelfde, terwijl de woningmarkt continu in beweging is.
Ook daaruit blijkt dat de grondstaffel niet op marktprijzen is gebaseerd en daarom ondeugdelijk
is om als basis voor een WOZwaardebepaling te dienen.
Het voorgaande is onlangs bevestigd door het Hof Amsterdam, waar ik hoger beroep had
aangetekend tegen de WOZ-beschikking 2012 van de heffingsambtenaar (waarin de WOZwaarde van mijn woning per 1
januari 2011 was bepaald). In
een uitspraak van 6 februari
2014 zegt het hof: “De heffingsambtenaar is er niet in geslaagd
om aannemelijk te maken dat de
grondstaffel een juiste waarderingsmaatstaf oplevert voor percelen in de buurt waarin de onderhavige woning is gelegen.”
Mr ir Henk S.M. Kruijer,
Heemstede.

Geïnspireerd op een verhaal van Khaled Hoesseini

Dans je verhaal aan zee
Regio - Zondag 13 april van
15.00 tot 17.00 uur geeft Ineke Meek samen met verhalenvertelster Maya Plas een speciale Vital-Danza workshop aan
zee, geïnspireerd op een verhaal
van Khaled Hoesseini (de Vliege-

raar). Het verhaal, de muziek en
de dansen zijn met elkaar verweven. Locatie: strandpaviljoen
www.onspaviljoen.nl in Zandvoort aan Zee. Meer informatie
en aanmelding, telefoon: 0235575020 of 06-52587561.

Reiki-activiteiten met Elise
bieden, omdat er gekeken wordt
naar de mens in zijn totaliteit.
In dat brede pakket van behandelmethoden past Kunstzinnige therapie. Bezig zijn met intuïtief tekenen en schilderen
zorgt ervoor dat je uit je denkgebied gaat, de wereld is even
helemaal weg. Zowel volwassenen als kinderen beleven er veel
plezier aan. De opdrachten zijn
heel eenvoudig te maken en helpen bij het genezing- of veranderingsproces.”
De therapie wordt (deels) vergoed uit de aanvullende verzekering.
Voor informatie: Praktijk de Lente, Valkenburgerlaan 73, Heemstede. Tel. 023 5470950 of raadpleeg de website: www.praktijkdelente.nl
Mirjam Goossens

Aalsmeer - Reiki is een oorspronkelijke Japanse heelmethode, waarbij je door middel van
handoplegging, energie ‘doorgeeft’. Reiki is de Japanse term
voor levensenergie, energie die
evenwicht brengt op meerdere
niveaus. Dat is dan ook precies
wat er gebeurt tijdens een Reikibehandeling: energie wordt toegevoegd, de energie brengt de
mens in balans. Daardoor zijn lichaam en geest in staat te helen. Reiki is een liefdevolle wijze van heling. Iedereen kan het
ontvangen en na een cursus
kan ook iedereen het doorgeven. Tijdens het geven van Reiki
aan een ander, ben je een soort
doorgeefluik, je ontvangt energie en geeft die weer door aan
de ander, waarbij ook nog eens
een gedeelte bij je zelf blijft. Hoe
meer Reiki je geeft (aan een ander) hoe beter jij jezelf ook gaat
voelen. Iedereen die interesse
heeft kan met een Reiki I cursus meedoen! Wie eerder Reiki I

heeft ontvangen kan deelnemen
aan de Reiki II cursus. Naast Reiki cursussen, ben je hartelijk
welkom voor een reiki behandeling, of reiki bijeenkomst voor iedereen die eens een cursus gedaan heeft. Ook organiseert Elise regelmatig een workshop Encaustic Art. Dit is een techniek
waarbij ‘geschilderd’ wordt met
bijenwas. De was wordt op papier aangebracht met een strijkbout. Door verschillende kleuren
te combineren maak je een unieke tekening, een zgn. wastekening. Als je het leuk vindt gaat
Elise de tekening ‘lezen’. Tijdens
deze workshop ligt het accent op
het intuïtief schilderen!
Misschien leuk om thuis een
avond/middag te organiseren met kennissen. Wie mee wil
doen aan activiteiten, de nieuwsbrief of meer informatie wil ontvangen, kan via de mail contact
op nemen: elise.reiki@gmail.com
of telefonisch via 0297-340684
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HBB onderhandelt met
CDA en VVD

gelijkheden versmald.
Er bleven feitelijk slechts twee
werkbare opties open waaruit
een keuze moest worden gemaakt.

Heemstede - Naar aanleiding
van de verkiezingen is het proces om te komen tot de vorming van een nieuw college voor
Heemstede in gang gezet. Zoals
min of meer gebruikelijk neemt
de grootste partij hierin het initiatief, in dit geval HBB. De afgelopen week is er gesproken met
alle partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. De
gesprekken hadden een open
en zeer constructief karakter.
Het uitgangspunt van HBB was
tweeledig. Ten eerste wilde HBB
recht doen aan de uitslag van de

Er zijn drie belangrijke overwegingen van HBB om de gesprekken voort te zetten met de VVD
en het CDA. Zo ziet HBB kansen
om met deze partijen een groot
deel van hun verkiezingsprogramma tot uitvoer te brengen.
Ook HBB denkt invulling te kunnen geven aan de wens tot nader order geen nieuw beleid te
ontwikkelen totdat duidelijk is
wat de nieuwe wetgeving (per
2015) financieel betekent voor
Heemstede. Voorts denkt de partij met de VVD en CDA te komen
tot een collegiaal bestuur.

verkiezingen en ten tweede komen tot een collegiaal bestuur.
Alle partijen gehoord hebbende en de stemverhoudingen in
ogenschouw te hebben genomen, is de partij tot de slotsom
gekomen dat er in dit stadium
de meeste ruimte ligt om de HBB
geformuleerde doelstellingen te
bereiken via verder onderhandelingen met het CDA en de VVD.
Gezien het feit dat er meerdere partijen zijn van min of meer
gelijke grootte en de samenwerkingsvoorkeuren die door partijen zijn uitgesproken, zijn de mo-

INGEZONDEN

Dan staan we daar een beetje
te staan met ons zakje poep
Sinds een paar maanden loop
ik elke dag met een vriendin in
het Groenendaalse Bos, heerlijk
bos, soms heel druk met andere honden, soms is er bijna niemand. We lopen altijd samen, zij
met haar Labrador ik met mijn
via Twitter gekochte vuilnisbak,
een kruising tussen een Jack
Russel en een Yorkshire. Die van
haar groot en mans, die van mij
klein maar met de ballen van
een grote vent. Als haar Joep
met een andere hond speelt en
het duurt haar te lang, gaat ze er
op af, gaat flink tekeer tegen die
andere hond die regelmatig met
de staart tussen zijn poten afdruipt, waarna dat kleine ding er
nog even flink keffend achteraan
rent. Of hij of zij het maar begrepen heeft, dat is mijn vriend,
wegwezen jij. Omgekeerd hetzelfde verhaal.
We lopen samen, als zij niet gaat
ga ik ook niet om de simpele reden dat ik bang ben te verdwalen. Ja ik weet dat het een

klein bos is, heel overzichtelijk
ook, maar ik heb nou eenmaal
het oriëntatievermogen van een
stoeptegel en kan zelfs in dat
kleine overzichtelijke bos de weg
kwijt raken. Dan sta ik opeens
bij een heel andere uitgang dan
waar ik het bos in gekomen ben
en loop dan maar een rondje om
het bos tot ik mijn auto weer gevonden heb.
Wanneer we het bos binnenkomen hangt er aan een paal
een bus met daarin poep zakjes. Keurig geregeld door de gemeente of door degene die daar
verantwoordelijk voor is. Ook
staan er in het bos her en der
bankjes. Zelfs aan het water, zodat je hond lekker kan zwemmen
terwijl jij even van het zonnetje
kunt genieten.
Wat we helaas nog niet zijn tegengekomen zijn prullenbakken,
vuilnisbakken, bakken waarin wij de zakjes met poep kwijt
kunnen. Reden dat we soms de
hele wandeling met een zakje
poep rondlopen omdat je die nu

eenmaal niet in je tas of je jaszak stopt en ook niet in de bosjes
gooit omdat dan het oprapen en
in een zakje stoppen van de grote boodschap van je hond dan
totaal geen zin meer heeft.
Maar wat wanneer je een leuke
man tegenkomt, een waarvan je
denkt, goh, die is leuk, daar willen we wel een kopje thee mee
drinken, wat dan. Dan staan we
daar een beetje te staan met ons
zakje poep.
Dus lieve mijnheer van de gemeente die verantwoordelijk is
voor de verzorging van het bos.
Kunnen wij heel misschien wat
afvalemmers, manden, prullenbakken krijgen, zodat we niet
langer een uur lang heel armoedig met een zakje poep hoeven
rond te sjouwen.
Een klein cadeautje van de gemeente, gewoon omdat wij net
als u het bos schoon willen houden. Misschien voor moederdag.
Vragen we verder niks.
Ingrid de Bruijn, Heemstede.

INGEZONDEN

“Gemeente, bedankt!”
Eind vorig jaar werden bewoners
van de Bosboom Toussaintlaan
opgeschrikt door de aankondiging van een nogal ingrijpende
sanering van het bomenbestand.
De in het voorjaar altijd zo mooi
bloeiende bomen zouden ongezond zijn en plaats moeten maken voor andere exemplaren.
Hierbij zou ongeveer de helft van
de bomen ook niet meer terugkeren in de straat. Op het Nicolaas Beetsplein zouden nog
meer bomen verdwijnen. Een
aantal buurtbewoners is toen
samengekomen en heeft geprotesteerd bij de gemeente. Ook
verscheen er een artikel in de
Heemsteder. De gemeente stelde zich erg ruimhartig op en beloofde dat alle bomen zouden
terugkomen, ook konden de bewoners kiezen welke boom ze
graag wilden zien. Zowel op het
Nicolaas Beetsplein als in de
Bosboom Toussaintlaan werd
voor dezelfde boom met voorjaarsbloesem gekozen; deze zijn
inmiddels geplant en ze vormen
een mooie eenheid.
Afgelopen week stonden de jonge bomen voor de eerste keer
in bloei en het was een feestelijk gezicht.

Wij willen graag de gemeente danken voor het terugplanten
van alle bomen en het mooie resultaat. Namens aan aantal bewoners van de Bosboom Toussaintlaan.
Rein en Marianne Valk,
Heemstede.

Drie sterren voor veiligheid Raadhuisstraat en Binnenweg
Heemstede – De eerste drie
sterren zijn binnen, volgens Mi-

chelin zit je dan aan de top,
maar burgemeester Marianne

Heeremans zei vrijdagochtend,
er zijn vijf sterren te halen, dus
we gaan voor vijf! Nog vier jaar
doorgaan met het veiliger maken van de Raadhuisstraat en
Binnenweg. Maarten Duijn van
het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid kwam vrijdagochtend naar het raadhuis
om de tegel behorende bij de
derde ster KVO, Keurmerk Veilig Ondernemen uit te reiken aan
de deelnemers, Winkeliers, verenigd in WCH, WinkelCentrum
Heemstede gemeente, politie en
brandweer. Een straattegel dertig bij dertig kreeg een plek op
de Raadhuisstraat tussen chocolaterie Van Dam en Grieks restaurant Atmosphera. Op die plek
lag de tweede tegel die echt aan

vervanging toe was, die werd
door tegelzetter Leen Smit in
twee delen uit de grond gehaald
en samen met de WCH voorzitter Peter van Limburg vervangen
door de degelijke driesterrentegel. Deze keer in blauw uitgevoerd. Arno Koek van Boekhandel Blokker wist nog te vertellen dat de winkeliers elkaar met
een speciale whatsapp groep
elkaar snel kunnen waarschuwen bij betaling met vals geld
of als het vermoeden bestaat dat
er daders actief zijn in het winkelgebied. Mailen wordt pas later op de dag gelezen en is veelal
te laat. De smartphone is de hele
dag paraat. Over veiligheid met
fiets of auto op de Binnenweg
is bij de winkeliers geen statis-

tisch bewijs van grotere onveiligheid ten opzichte van de vorige situatie wegdek. Wel constateren ze een groeiend onbehagen dat deels veroorzaakt wordt
door ongelukken tussen autodeuren en fietsers. In de plannen
voor de komende twee jaar zal er
extra aandacht uitgaan naar zakkenrollen, pinpasdiefstal/fraude,
diefstal uit fietstassen en de ook
hiermee soms samenhangende
babbeltrucs. De ondernemers en
het winkelend publiek worden
bewust gemaakt van deze misdrijven en de werkwijze van de
daders. Doel is om die leukste
straat van Nederland nog veiliger te maken voor het publiek en
de ondernemer.
Ton van den Brink
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Loverock: Dé natuurlijke kinderverzorging nu
bij apotheek Groenendaal
Heemstede - Kinderen zijn
puur, ontwapenend en je kostbaarste bezit.
Daar wil je goed voor zorgen. De
kinderhuid is veel kwetsbaarder dan die van volwassenen en
verdient extra aandacht en bescherming.
Puur Company wil met haar
speciale
huidverzorgingsproducten ouders én kinderen ervan bewust maken dat het beschermen van de tere huid belangrijk is.
Zowel op korte als lange termijn verbetert dit de gezondheid. De puur Nederlandse producten van Loverock zijn speciaal ontwikkeld om de kwetsbare

kinderhuid optimaal te beschermen. Wind, uitdroging en zon
krijgen géén kans.
Waarom speciale kinderverzorging?
De huid is het grootste orgaan
dat de mens bezit en wordt dagelijks blootgesteld aan schadelijke invloeden. De huid van kinderen tot 18 jaar is niet te vergelijken met de huid van een volwassene. De kinderhuid is tot
vijf keer dunner en droger. Dat
komt doordat de talgproducerende klieren nog klein zijn en
de productie van huidvetten beperkt is. De huidbarrière is nog
niet voldoende opgebouwd,

waardoor de huid dunner en ook
extra gevoelig is voor schadelijke
invloeden van buitenaf. Kortom
dat vraagt om goede natuurlijke
producten, die de kinderhuid zowel verzorgen als beschermen.
De vakjury van de Beauty Innovation Award gaf Loverock een
plek bij de tien beste innovaties
van 2014.

hoogwaardige huidverzorgingslijn voor lieve jongens en stoere
meisjes! Voor de samenstelling
van de producten gebruikt Loverock ingrediënten zoals avocado-olie, aloë vera, kokosnootolie,
macadamianootolie,
olijfolie,
sheabutter, vitamine E, zonnebloemolie, natuurlijke zonnefilters en een allergeenvrij parfum.

Pure ingrediënten
Een Nederlands kwaliteitsproduct, gemaakt met liefde door de
beste experts op basis van het
mooiste uit de natuur…en niets
anders. Van “Love Pure Skin” gezichtscrème tot “Rock My Body” bodylotion. Een complete

Over Loverock
De verzorgingslijn Loverock
wordt geproduceerd in Nederland door Puur Company B.V.
Puur Company B.V. is dé groothandel die natuurlijke en biologische gecertificeerde huidverzorgingsproducten voor kinde-

Zaterdagmiddag bridge
van Bridgeclub Bel Air
Heemstede - Op zaterdag 5
april 2014 werd de finale gespeeld van de zaterdagmiddag competitie van de Bridgeclub Bel Air. In de fraaie zalen
van het GSV gebouw te Heemstede werd er door 150 mensen
gestreden om de bloemen, die
eigenlijk al verdeeld waren. Dat
John Missaar en Martin Baas
eerste zouden worden in de A
groep stond al vast. De voorsprong op nummer twee Frans
v. Meeteren en Bernard Schouten bedroeg 20%. De laatste
wedstrijd brachten Frans en
Bernard niet dichterbij. Martin
en John werden met een gemiddelde van 58,33% de kampioenen en dat was al voor de
vierde keer. Frans en Bernard
behaalden een gemiddelde van
54,89% en werden bijna nog
ingehaald door Theresia v.d.
Horst en Miep v.d. Raad. Door
hun monsterscore van de laatste middag (67,13%) kwamen
zij op 54,72% gemiddeld. Tineke v.d. Linden en Willy Grootendorst hebben alles uit de
kast gehaald om maar niet bij

de laatste zes te eindigen. Met
een score van 57,18% is dat net
niet gelukt. Zij bleven steken op
een gemiddelde van 47,68% en
Liesbeth Groenewegen die met
Tonny Ferrini de laatste wedstrijd moest spelen kwam met
haar partner Gré Sellmeijer op
47,94%.
Ook de winnaars in de BCD
groep stonden al vast. Rita
Fluitsma en Monique v. Zanten
hadden een straatlengte (37%)
voorsprong op Tonny Priem en
Eveline v. Delden. Met een laatste score van maar 47,35% eindigden de eerst genoemde dames met een gemiddelde van
59,29%.
Henriëtte Heijdendaal met Bambi Bossink kwamen met een gemiddelde van
54,61% op de tweede plaats.
Lucie Aarssen en Ruud Teunissen stonden op de elfde plaats
en met een score van 57,39%
kwamen zij op een gemiddelde van 53,40% op plaats vijf.
Dus A groep. Ali Boeder en Annie Heemskerk vielen uit de top
zes weg omdat zij door een laatste score van 45.83% op een ge-

Wat gebeurt er met iemand
wanneer hij of zij en diens directe omgeving worden geconfronteerd met een naderend verlies.
Welke emoties brengt dit met
zich mee.

Wat betekent dit voor kinderen.
Hoe gaan families om met verdriet, bijvoorbeeld vlak voor en
vlak na een overlijden. Verlies
roept namelijk allerlei gevoelens
op, onder andere verdriet.
Maar wat is verdriet eigenlijk?
Hoe kan je iemand helpen met
verdriet? Gaat verdriet ooit over?
Dit zijn maar enkele vragen
waarover Manu Keirse spreekt.

Voor meer informatie: www.loverock.eu Je kunt het nu krijgen bij
apotheek Groenendaal aan de
Valkenburgerlaan.

Knutselclub maakt
een eierwarmer

Foto: Martin Baas en John Missaar, de kampioenen.
middelde kwamen van 53,04%,
waardoor Carla Beers met Ernst
Muntinga hun met een gemiddelde van 53,21% voorbij gingen.
Erna Meijer is met haar partner Lilian Bosma ook gepromoveerd maar zal de nieuwe competitie met een andere partner
gaan spelen.
Alle deelnemers werden in de
laatste ronde nog verrast met
overheerlijke bitterballen en een
ieder ging met een potje Tete à
Tete naar huis.
Piet van den Raad.

Lezing over verlies en rouw door
Manu Keirse
Regio - Op maandag 14 april
heeft Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding Manu Keirse uitgenodigd om een lezing te
geven over Verlies en Rouw.

ren ontwikkeld en distribueert.
Naast het merk Loverock importeert Puur Company B.V. exclusief het Australische merk eco.
kid in de Benelux.

Manu Keirse is een veelgevraagd
spreker over verlies en rouw. Op
het gebied van rouwverwerking
en palliatieve zorg is hij een autoriteit.
Hij is tevens klinisch psycholoog
(Katholieke Universiteit Leuven),
doctor in de geneeskunde (Rijks
Universiteit Leiden) en hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de K.U. Leuven.

Heemstede - Juf Renate verzint elke week weer écht leuke en originele dingen om te
knutselen voor jongens en
meisjes. Op woensdag 16 april
kun je een eierwarmer maken.
Want wie houdt er nu niet van
een lekker warm eitje op tafel?
Dat staat leuk op de Paastafel!
De Knutselclub (5-10 jaar)
duurt van 13.30 tot 15.15 uur
en vindt plaats in activiteitencentrum de Molenwerf, Mo-

lenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer zijn: 4,00, een
kaart voor 10 keer kost 37,50.
Kinderen graag per keer van
tevoren telefonisch aanmelden: 023-548 38 28 – kies 1.
(op werkdagen tussen 9 en
12 uur). Kinderen die zich van
te voren hebben aangemeld
gaan voor. Voor meer informatie en het maandprogramma van de Knutselclub: www.
casca.nl.

Naar de Mix-It Disco
met Pasen
Heemstede - De Mix-It Disco staat deze keer in het teken
van Pasen! Mix-it is dé danceavond bij Casca in de Princehof, Glipperweg 57 in Heemstede. Niet alleen de muziek
wordt goed gemixed, ook het
publiek van deze avond is een
mix tussen mensen mét en
mensen zonder verstandelijke beperking. Kom jij op za-

Zijn lezingen trekken volle zalen
in Nederland en België. Zijn boeken over omgaan met verlies zijn
bestsellers. Deze kunt u na de
lezing kopen en laten signeren.
U bent van harte welkom bij deze lezing op Maandag 14 april in
de Sociëteit Vereeniging, Zijlweg
1 te Haarlem. Aanvang 19.30 uur.
Inloop met koffie is vanaf 19.00
uur.
Toegang is gratis. Aanmelden is
niet verplicht, maar wordt wel op
prijs gesteld via info@brokkingenbokslag.nl

terdag 19 april ook lekker dansen of wat drinken en praten
met vrienden en vriendinnen?
Iedereen is van harte welkom
van 19.30 tot 22.00 uur. De entree, inclusief
twee frisdrankjes is 6,-.
Meer informatie? Bel Casca: 023 - 548 38 28 of e-mail
plexat@casca.nl of via
de website: www.casca.nl.
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De drie succesvolle r’s van
HJF Huiswerkbegeleiding
Heemstede – HJF huiswerkbegeleiding, gevestigd in de
Pinksterkerk aan de Camplaan
18 wordt geleid door Hedwig
Jurrius-Franssen, van oorsprong schoolpsychologe. Zij
nam afgelopen augustus het
stokje over van Ineke de Groot,
voormalig docente aan het Stedelijk Gymnasium die de huiswerkbegeleiding 19 jaar geleden opstartte.
“Iedere leerling uit het voortgezet onderwijs kan bij ons terecht: wij bieden ondersteuning in elk schoolvak”, legt
Hedwig Jurrius uit. “Hiervoor
maken we ook gebruik van
studenten uit het wetenschappelijk onderwijs, die thuis zijn
op hun eigen vakgebied. De
sterke punten van onze huiswerkbegeleiding zijn naast
de vaktechnische inhoud, het
aanleren van structuur, verdeling van het werk en de persoonlijke begeleiding. Huiswerk wordt vaak schromelijk
onderschat: leerlingen kunnen juist hiermee de verkeerde gewoonte aanleren. Je ziet
dat veel leerlingen erg zijn van
‘het korte termijn denken’ en
moeite hebben om huiswerk in
te plannen en dit tot het laatste
moment uitstellen. Dit leidt dan
tot problemen, met het uiteindelijke gevolg dat ze hierdoor
slechte resultaten op school
behalen. Je moet hier wel op
tijd bij zijn om de schade te beperken. Bij de huiswerkbegeleiding maken we de leerlingen hiervan bewust en hanteren we de drie r’s: die staan
voor rust, regelmaat en resultaat. Je zit voor jezelf op school
en niet voor een ander. Door
met regelmaat te werken onthoud en begrijp je de lesstof
beter. Het is dus ook een misvatting dat je bijvoorbeeld voor

een bètavak als wiskunde niets
hoeft te leren, maar het moet
begrijpen. Juist om het te begrijpen moet je toch echt regelmatig met sommetjes oefenen . Dat geldt ook voor idioom
leren bij de talen: een keer lezen is niet genoeg. Door regelmatig de woordjes te herhalen,
blijft de stof beter hangen. Dingen opschrijven, zodat ze beter
in het geheugen blijven zitten.
Dat klinkt misschien schools,
maar als een leerling deze regelmatigheden eenmaal aanleert, geeft dit zowel rust voor
hem of haar als de ouders. Het
leren van regelmaat en planning is iets waar ze hun hele leven wat aan hebben. De
leerlingen komen drie uur uit
school en beginnen hier om
half vier met de huiswerkbegeleiding. Het voordeel is dat ze
daarna ook klaar zijn met hun
huiswerk en daarna meer vrije
tijd hebben om leuke dingen te
doen. De ‘druk’ van het huiswerk maken is hiermee weggenomen. De rust en met regelmaat oefenen leiden tot betere resultaten op school. Wij
hadden bijvoorbeeld een meisje uit Mavo 2 die 6 onvoldoendes had. Door onze huiswerk-

begeleiding wist ze deze onvoldoendes tot 2 te reduceren. Ook leerlingen die moeite met de lesstof hebben, door
bijvoorbeeld dyslexie en extra
aandacht nodig hebben, zijn bij
ons welkom en worden daarin deskundig begeleid”, aldus
Hedwig Jurrius. En wat vinden
de leerlingen er zelf van? De
13-jarige Jack Wijs vertelt: “Ik
zit in de brugklas van het VWO
op Hageveld en heb doordat ik
dyslectisch ben moeite met de
talen. Het voordeel van huiswerkbegeleiding is dat er altijd
iemand zit die ook antwoord
kan geven op de vragen van
andere vakken. Ik ben door deze begeleiding sneller met mijn
huiswerk klaar en heb tijd voor
andere leuke dingen. En ik voel
me zekerder als ik een proefwerk op school moet maken.”
Meer weten? Loop gerust binnen op de Open Dag op 16
april in de Pinksterkerk, van
14.00 tot 17.00 uur. Meer informatie bij Hedwig Jurrius, tel.
06-46577776 of op de website
www.hjfhuiswerkbegeleiding.nl.
Bart Jonker
Foto: Bart Jonker Productions
© 2014)

In Tuincentrum De Oosteinde:

Dierendoedag bij Jumper Hillegom
Regio - Zaterdag 12 april zijn
er veel activiteiten bij de Jumper
dierenafdeling van tuincentrum
de Oosteinde aan de Zandlaan
22 in Hillegom (grens Bennebroek).

Hondenkapsalon
Kwispeltijd
geeft advies over vachtverzorging Gladharige viervoeters,
krullenbollen, gecastreerde en
ruwharige honden: elke vacht
vraagt om een eigen verzorging.

Vrijwilligers van de dierenambulance en de dierenbescherming
zijn aanwezig om uitleg te geven over hoe zij werken.

Ingrid Coevert van Hondenkapsalon Kwispeltijd is gespecialiseerd in het mooi en gezond
houden van hondenvachten,
van chihuahua tot St. Bernhard.

Tevens is er gelegenheid om
tussen 14.00 en 16.00 uur tegen een zeer voordelig tarief
uw hond, kat of konijn te laten
vaccineren door een dierenarts
(kijk op www.drwoof.nl).

Op de Dierendoedag is ze aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur op
de Jumper dierenafdeling. Daar
geeft ze demonstraties in bor-

steltechnieken en korte consulten met betrekking tot vachtverzorging. Klanten worden van
harte uitgenodigd hun eigen
hond mee te nemen, als onderwerp van deze unieke ‘show &
tell’.
Presentatie en wedstrijd
Daarnaast geeft Coevert om
10.30, 13.30 en 14.30 uur een
presentatie over moderne nagel- en vachtverzorging, het gevolg van castratie op de vacht en
het nut van speciale shampoo’s
en conditioners, toegespitst op
behoeften van uw hond. Er valt
onder andere een hondentaart

Kon. HFC laat EDO
dichterbij komen
Haarlem Zuid - De riante voorsprong van vier punten werd afgelopen zondag 6 april gereduceerd tot twee. Waar EDO bij
VOC de volle winst pakte, bleef
HFC tegen DOSKO uit Bergen
op Zoom steken bij een 1-1 gelijkspel. Het blijft daardoor ongemeen spannend in de hoofdklasse A. In de eerste helft wist HFC
geen raad met de speelwijze van
DOSKO. Uit niets bleek, dat HFC
wilde strijden voor de winst en
het behouden van de koppositie. Het spel van beide teams
bood de neutrale toeschouwer
weinig plezier. Passes kwamen
niet aan en de doelen werden
zelden bereikt. Na wat slappen
schoten op het doel van DOSKO, waar een veldspeler op het
doel stond, omdat de twee vaste goalies afwezig waren, duurde het tot de 24e minuut voordat er wat vuurwerk kwam. Martijn Tjon-A-Njoek brak uit en zag
zijn intikker op de paal eindigen.
Ook in de rebound wist hij het
doel niet te vinden. HFC speelde meer op de helft van DOSKO maar voorzetten, corners en
vrije trappen konden de verdedigers van DOSKO niet in de
problemen brengen. Vlak voor
rust werd een perfect ingeschoten vrije trap van Tjon-A-Njoek
door doelman Nikai Derwort van
DOSKO uit de kruising geplukt.
Na de pauze werd het allemaal
een stuk beter. Met het inbrengen van Houda en Berkleef
kwam HFC weer tot goed voette winnen en een gratis trimbehandeling te grabbelen. En wie
tijdens de Hondendagen een
trimafspraak maakt voor de salon, krijgt bovendien 10% korting
als nieuwe klant. Meer informatie via Kwispel-tijd.nl en Facebook.com/Kwispeltijd of deoosteinde.nl
Zaterdag 12 april
Dieren Doe Dag bij Tuincentrum
De Oosteinde, Zandlaan 22 op
de grens van Hillegom en Bennebroek. Met o.a tussen 14-16u
huisdieren-vaccinaties door dierenarts.
Ook advies honden en vachtverzorging. Presentaties Coevert
over nagel- en vachtverzorging.
Zie ook: www.deoosteinde.nl

bal. Als zo vaak valt er dan een
doelpunt aan de andere kant.
Van grote afstand knalde Marvin
Bedarf de bal in een keer in de
kruising en liet hij de HFC keeper kansloos. HFC zette aan en
schiep zich ruim voldoende kansen om de winst te pakken. De
bal wilde maar niet in het DOSKO doel verdwijnen. Een 100%
handsbal werd door de scheidsrechter niet gezien en daarmee
kwam DOSKO goed. Een bal die
via de onderkant van de lat weer
het veld in sprong kon er ook
nog wel bij. Liefst acht DOSKO
spelers moesten door hun verzorger worden opgelapt, zonder
dat er grove overtredingen aan
voorafgingen. De fysiotherapeut
maakte overuren. Scheidsrechter Kaper telde de minuten oponthoud er gewoon bij. Zo kon
het gebeuren dat in de derde
minuut van de blessuretijd HFC
een vrije trap kreeg net over de
middenlijn. Doelman Van der
Werff rende uit zijn goal en eiste de bal op. Met een trap uit het
boekje stelde hij Martijn Tjon–A
Njoek is staat koppend de doelman te verslaan. Hij tornde hoog
uit boven de verdedigers en de
doelman en hielp zo HFC toch
nog aan een punt 1-1. HFC blijft
aan kop met de hete adem van
statgenoot EDO in de nek blijft
het spannend. Zondag 13 april
gaat HFC op bezoek bij DHC in
Delft.
Eric van Westerloo.

Samen eten
bij Jongeren
Eethuis Plexat
Heemstede - Iedere vrijdagavond nodigt Plexat jongeren
uit om een hapje te komen eten.
Om 17.30 uur wordt het eten opgediend. Iedere week staat er
een ander gerecht op het menu.
Voor de komende vrijdag staat
op het menu: Wraps. Het Jongeren Eethuis is bij Plexat in de
Luifel, Herenweg 96. Aanmelden
kan voor vrijdag 12.00 uur via
plexat@casca.nl of door te bellen naar 023-5483847. De kosten bedragen 4,00 incl. drankje. Plexat is vr.avond geopend tot
22.00 uur. Ino: www.casca.nl
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Het voorjaar in

Regio - Roze, paars, wit, geel,
rood, oranje, blauw… Het
voorjaar kent vele tinten. Wie
zin heeft om tuin of terras op
te vrolijken moet eens een
bezoekje brengen aan Tuincentrum De Oosteinde aan
de Zandlaan op de grens van
Bennebroek en Hillegom.
Even verder komen de eerste bollenvelden in volle glorie tot hun recht. Ook bij De
Oosteinde kijkt u uw ogen uit.
Veel voorjaarsbloeiers voor
een goede prijs. Kwaliteit en
diversiteit, daar is het centrum
groot in! Neem ook iets mee
om Pasen fleur te geven. Er is
zoveel leuks te zien!
foto's: Joke van der Zee.
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Kunst leeft, maakt vrolijk in Heemstede

Zo word je de leukste
kunstgemeente
Heemstede – een oproep aan
alle bezoekers: “duik diep in
de buidel, dan kunnen we lang
kunst blijven maken”. aldus wethouder Jur Botter bij de opening van de tweede Heemsteedse Kunstbeurs op vrijdagavond
in de Pinksterkerk. “Graag een
applaus voor al die kunstenaars
die zo hard gewerkt hebben aan
deze kunstshow. Botter constateert een groeiende samenwerking tussen kunst en bedrijfsleven, jeugd, winkeliers en organisaties in Heemstede. Kijk maar
naar de mooie folders die geld
kosten”. Hij vraagt een kort applaus voor al die kunstenaars
en krijgt een enthousiast handgeklap. met deze kunstmanifestatie wordt Heemstede nog de
leukste kunstgemeente. marjan
Jasper, voorzitter van de Stichting Kunstbeurs, riep de bestuursleden van de Kunstbeurs
naar voren. Vice-voorzitter: albert röllich, altijd bezig met regelen, net op het moment dat hij
op het podium moest komen dus
ook, hetgeen als schuchter werd

gedacht, terwijl hij gewoon de
wandeling naar de verschillende
locaties aan te regelen was. Secretaris: rian Peeperkorn met de
bemerking dat ze beter voorzitter kon zijn, dat is veel gemakkelijker. Vice-secretaris: olga van
der Klooster, Pr, altijd door een
ringetje te halen. Penningmeester: ellis Dropsie, zij let niet alleen op de euro`s maar volgens
Henk Claire Loeffen juist ook op
de centen. Vice-penningmeester: Henk Claire Loeffen, doet de
sponsoring in zijn eentje hoewel
zijn naam anders doet vermoeden. marjan, zij wordt van kunst
altijd vrolijk, had een korte oproep: “Geef je over aan de hebzucht”. De percussiegroep Ngomakongo ging de stoet bestuursleden voor naar de diverse locaties aan de Camplaan en het Wilhelminaplein waar vele kunstenaars exposeerden. Vijftig kunstenaars, die nu overal de ruimte kregen, ontvingen een dankbaar publiek dat in de Pinksterkerk door de breed gehouden
paden meer de ruimte kreeg. De

Heemsteedse vespers in de Oude Kerk:

Kruispunt van kunst en
bezinning

kunstenaars hadden wat minder
uitbundig hun kunstwerken uitgestald, wat ook de ruimtelijke
beleving vergrootte. Dat kon omdat er op verschillende locaties
in de Camplaan en op het Wilhelminaplein winkeliers meededen. Zaterdagmiddag werd het
op het Wilhelminaplein op het
terras reuze gezellig met poffertjes en een koffiebus. een accordeon erbij met een zonnetje,
wat een kunst! Straatkunst maken bij Casca. mike Doodeman
van Plexat stimuleerde de kinderen, ouders genoten. er werd
geschminkt, ook een hele kunst.
Leerlingen van de Wereldmuziekschool verzorgde wereldse
muziek, dichters traden op tussen publiek en kunst. Veel schilderijen, maar ook keramiek, fotografie, mozaïek, edelsmidkunst
en zelfs al digitale kunst uit de
printer. een veelzijdige kunstbeurs met veel kwaliteit, waar je
de leukste gemeente van Nederland mee wordt.
Ton van den Brink

Im memorIam

Loek van der Meer
(29-6-1939 * 30-3-2014)
Voor heel wat mensen in Heemstede en Haarlem was Loek
geen onbekende. een volle Bavo-Heemstede, stijlvolle muziek
op harp en indringende laatste woorden toonden dat nog eens
aan. rob Verhaegh pr. mocht daarbij de weg wijzen en dat
werd een heel bijzonder gebeuren.
Loek heeft zijn opleiding gedaan aan de hogere hotelschool
te maastricht.
Na een vijfentwintig jaar durende loopbaan als gewaardeerd
docent aan de horeca vakschool, startte Loek zijn “tweede leven”. Hij hield van cultuur en hij had zeker ook een hobby: de
piano. Waarom dan niet, rond de titel “pianist”, invulling geven
aan dit nieuwe leven?
Zoals nu gebleken is zouden hiermee ruim twintig gloedvolle
jaren worden gevuld.
om in die wereld iets tot stand te brengen moet je wel een eigenwijze doorzetter zijn. en hij wist dat hij dat alles in zich had.
Zelfs ook veel meer dan dat. Hij hield van mensen en veelal
was dat wederzijds. De pianist entertainer was geboren. Bruiloften en partijen werden, mede door zijn optreden, een succes. Talloze zgn. “schnabbels” tot in de kleine uurtjes in restaurants bezorgden hem een enorme routine op zijn instrument.
maar Loek wilde meer. ook klassieke muziek trok hem aan.
Hoe doe je dat als piano autodidact? Gewoon beginnen als begeleider van instrumentalisten of zangers. Hij werd een van de
eerste leden van Contutti, het haarlems muziekgenootschap
voor samenspel. middels zijn zangkoor voorziet hij zich ook
nog van blijvende piano optreed ervaring.
met deze soort keuzes legde hij de grondslag voor wat zou
gaan komen: het huisconcert.
Bijna vijf en zeventig huisconcerten voor honderden enthousiaste bezoekers heeft hij verzorgd. In praktisch alle nummers
deed Loek aan de piano dan de “orkestpartij”. Het muzikaal gehalte was van meet af aan al goed maar Loek was nooit tevreden. Het kon altijd beter. Loek had aan de piano zijn eigen stijl
opgebouwd. Niet misvormd door, mogelijk dwangmatige, inbreng van buiten. maar muzikaal absoluut uniek. Doorgaans
werd dit door de solisten ook direct opgemerkt. Ze werkten
graag met hem.
Wie bij Loek aan huis kwam kon rekenen op een warm onthaal.
Niet in het minst door Jeanne zijn vrouw zonder wie zo een
carrière uitgesloten zou zijn geweest. De huiskamer, met piano
en bureau prominent aanwezig, het moet toch consequenties
hebben gegeven voor de inrichting van hun samenzijn. Heemstede verliest een markante persoonlijkheid:
Loek van der meer.
Rudolf Konersmann

op zondagmiddag 6 april vond
de eerste Heemsteedse vesper
plaats in de oude Kerk aan het
Wilhelminaplein te Heemstede.
een kerk is een omgeving die
van nature tot bezinning stemt.
mensen zijn al eeuwenlang bezig met de grote vragen naar het
waarom van het leven. Niet alleen in religie. ook kunstenaars
doen dit via kunst. religie en
kunst waren eeuwenlang onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de Heemsteedse vespers
staan kunst en religie opnieuw
met elkaar in verbinding. Verschillende (veelal lokale) kunstenaars verlenen hun medewerking aan dit project. afgelopen
zondag stond tijdens de vesper
een werk van beeldend kunstenaar Vera Bruggeman ter inspiratie. De Heemsteedse vespers
bieden ruimte om bij jezelf te rade te gaan en je te laten inspireren door wat je hoort en ziet.
Iedere zondagmiddag om 17.00
uur in de oude Kerk.
Bart Jonker

Jazz in Zandvoort met zondag
Jan van Duikeren
Regio - Één van de meest toonaagevende trompettisten van
zijn generatie is Jan van Duikeren. Speelt bij Candy Dulfer, New Cool Collective, Trijntje
oosterhuis, Bløf, Jazzorkest van
het Concertgebouw en heel veel
meer. op zondag 13 april speelt
hij in Theater De Krocht te Zandvoort. Deze jazzmiddag gaat van
start om 14.30 uur. De toegang
bedraagt 15 euro en het theater vindt u aan de Grote Krocht
41, te Zandvoort. U kunt genieten van Jan van Duikeren – trompet, Jasper Soffers – piano, John
engels – drums en eric Timmermans – contrabas.
Theater de Krocht biedt plaats
aan maximaal 200 personen en
beschikt over een vleugel en een

geweldige akoustiek. Uitgangspunt van de concertenreeks is al
13 jaar het concertmatig kunnen
genieten van live jazz. Tijdens de
pauze en na afloop van het concert is het gezellig vertoeven aan
de bar. Pal naast het theater is
een nieuwe en zeer betaalbare
parkeergarage gebouwd waarmee de parkeerproblemen volledig zijn opgelost.
Voor 7,50 extra kunt u na afloop
genieten van een maaltijd bereid
door de uiterst sympathieke theaterbeheerder Theo Smit. op het
menu staat ditmaal ‘kip en toebehoren.’
reserveren kan telefonisch op
023-5310631, via www.jazzinzandvoort.nl of via www.facebook.com.jazzinzandvoort
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Bij Nieuw Groenendaal Heemstede

Educatiemiddag voor
chronische pijnpatiënten
Heemstede - Chronisch pijnpatiënten kunnen leren omgaan
met hun klachten tijdens een
eductiemiddag van 16.30 – 18.00
uur op donderdag 24 april aanstaande bij behandelcentrum
Nieuw Groenendaal/OCA Heemstede aan de Sportparklaan 18 te
Heemstede.
Chronisch pijnpatiënten worden
van het kastje naar de muur gestuurd. Maar liefst 54% van alle
volwassenen met klachten bezocht 2 tot 6 artsen omdat de
klachten niet herkend werden.
Bij 52% werd pas na een jaar de
diagnose gesteld. 1 op de 5 volwassen Nederlanders (2,2 miljoen) kampt met langdurige pijn,
zoals rugpijn, hoofdpijn, pijn bij
ziektes zoals reuma en diabetes.
En dan is nog niet bekend hoeveel kinderen met chronische
pijn, ouderen en verstandelijk
gehandicapten. Chronische pijn
treft een groot deel van de bevolking. Ruim 700.000 patiënten
beoordeelt de heftige pijn met
een 8 of hoger op de schaal van
1 tot 10. Er is nog te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar chronische pijn.

“Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar
chronische pijn. Toch valt er met
een educatiecursus heel wat te
verbeteren door zelfmanagement. Als je weet wat chronische pijn is, kun je leren welke
invloed je daar zelf op kunt hebben”, zegt Louk de Both van het
Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. De Both is
enthousiast over het initiatief van
de in pijn gespecialiseerde organisatie OCA om door het hele
land educatie-sessies te houden.
Pijnniveau omlaag
“Met educatie over hoe grip te
krijgen op de klachten, kan de
pijn met 1 tot 1,5 punt worden
verlaagd, dat is hetzelfde effect
als een pijnstiller”, voegt Hermine van Schaik, directeur van
OCA toe. Van Schaik: “Door de
pijn te begrijpen in plaats van er
tegen te strijden, sta je psychisch
sterker. Niet thuis blijven zitten,
maar kleine doelen stellen. Daardoor kan je de beperkte functionaliteit van je lichaam verbeteren. Met deze kleine stappen
neemt het pijnniveau af.”

“Op de website OCA.nl kunnen
belangstellenden zien in welke
plaatsen en op welke dagen er
educatiemiddagen en –avonden
worden gehouden. Ook kunnen
zij zich online inschrijven om de
bijeenkomst bij te wonen”, aldus
Roy Jansen van OCA Heemstede, onderdeel van Nieuw Groenendaal. Op 9 april start de eerste educatieronde bij de behandelcentra van OCA in Amersfoort en Heerenveen. Tot midden
juni zal het hele land door worden getrokken.
De Both: “Bij meer dan de helft
van de patiënten is pas na een
jaar de diagnose chronische pijn
gesteld. De bijkomende problemen en de vaak daarbij behorende stress beïnvloeden de pijn
negatief en maken de invloed die
de pijn heeft op het leven van de
patiënt alleen maar groter. De
kwaliteit van leven neemt zienderogen af.” “Pijn wordt officieel
chronisch genoemd als de pijn
langer dan 3 maanden duurt. Er
valt dus nog heel wat bij te schaven aan onze kennis over pijn en
hoe daarmee om te gaan. Om
weer goed te functioneren in het
gezin en op het werk is het belangrijk goed te weten wat chronische pijn is, hoe het ontstaat
en welke factoren hierop van invloed zijn. Dat biedt houvast om
met de klachten om te gaan en
het leven weer aan te kunnen.”

Gratis workshop uiterlijke verzorging
voor mensen met kanker
Regio - Inloophuis Kennemerland organiseert op vrijdag 11
april aanstaande in samenwerking met het Kennemer Gasthuis
en de stichting Look Good Feel
Better een gratis workshop uiterlijke verzorging voor mensen met
kanker van 10:00 uur – 12:00 uur.
In een ontspannen sfeer krijgt
u professionele adviezen over
huid- en haarverzorging. Speciaal getrainde schoonheidsspecialisten en visagisten laten zien op welke manier u uw
huid het beste kunt verzorgen
en welke make-up het beste
bij u past. Een haarwerker/kapper laat zien welke mogelijkheden pruiken bieden en er is gelegenheid te experimenteren met

sjaals en andere alternatieven.
De workshop duurt twee uur
en is voor u als deelnemer gratis. Na de workshop krijgt u een
tasje met cosmeticaproducten
mee naar huis. Er zijn nog een

aantal plaatsen! Locatie: Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51, Santpoort-Noord. Aanmelden: mail: info@inloophuiskennemerland of telefoon 0238885367 / 06-34944729.

Autisme voor Partners
Vrouwen die met iemand samenleven die een autismespectrumstoornis heeft, ervaren soms
moeilijkheden. Vaak kunnen

zij met niemand praten over de
specifieke problemen in hun relatie en zij zich in veel opzichten
niet begrepen door hun omgeving. Tijdens deze cursus krijgen
de deelnemers inzicht in de gevolgen van autisme op hun partnerrelatie en leren zij omgaan
met hun eigen gevoelens in deze relatie. Deze cursus wordt gehouden (om de week) op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30
uur bij MEE Noordwest-Holland,

Bezoek Swami
Jyothirmayah aan Haarlem
Regio - In de herfst van 2013
waaide er een frisse wind door
Haarlem. Ruim tweehonderd
mensen beleefden twee onvergetelijke avonden vol verrassingen met SwamiJyothirmayah.
Vrolijke actie werd afgewisseld
met diepe rust. “Ik had een gevoel van totale zorgeloosheid,”
was een van de vele reacties
na afloop. En: “Als hij nog eens
komt, ben ik er weer bij.” Op veler verzoek maakt Swami Jyothirmayah een tussenstop in
Nederland en bezoekt hij zondagavond 13 april Haarlem voor
een inspirerende en leerzame lezing over Mind & Meditation.
Spiritueel zwaargewicht
Het spiritueel zwaargewicht uit
India reist al jaren de hele wereld over om mensen te laten ervaren hoe meditatie en een goede ademtechniek de geest positief beïnvloeden. En bijdragen
aan een gezonde levensstijl.
Tot op het hoogste niveau ingewijd in de duizenden jaren oude
Vedische kennis, heeft de Swami zich tot doel gesteld, zoveel
mogelijk mensen te helpen, ontspanning en geluk te vinden.
Met name in landen waar hij
bekend is, zoals o.a. Azië, ZuidAmerika en de Balkan, reizen
mensen van ver naar hem toe
vanwege zijn helende krachten.

Soms staan ze uren in de rij om
een blessing van hem te ontvangen. Zonder enige inspanning
staat hij dan meer dan 12 uur
achter elkaar met zijn arm omhoog om mensen te zegenen en
hun al zijn liefde en steun te geven. Swami Jyothirmajah is verbonden aan Stichting Art of Living, een wereldwijde humanitaire vrijwilligersorganisatie actief in 152 landen met een adviesorgaan in de Verenigde Naties.
Waar en wanneer?
Op zondag 13 april. Locatie: Art
of Living Centrum Haarlem, Diakenhuisweg 29 te Haarlem. Tijd:
20.00-22.00.
Lezers win-actie
Toegang bedraagt 10,00 euro maar wie snel mailt of belt
(zie gegevens onderaan het artikel) maakt kans op 2 vrijkaarten en kan kosteloos aanwezig
zijn bij de inspirerende Swami
Jyothirmayah. Er worden tweemaal twee kaarten weggegeven.
U moet er dus wel snel bij zijn!
Geef wel aan dat u via de Heemsteder kans wil maken op die 2
vrijkaarten.
Info en aanmelding:
astrid.dijkzeul@aofl.nl
06-22370518.

Maand van de Filosofie in de Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Lezing De ijzeren wil
door Bas Haring

Richard Holkade 2, 2033 BZ te
Haarlem. Er zijn tien bijeenkomsten.

Regio - Mens en techniek staan
centraal in april, de Maand van
de Filosofie 2014. Waar staat de
mens bijvoorbeeld ten opzichte
van de kunstmatige intelligentie
van robots? En zijn we wel zoveel verder ontwikkeld op emotioneel of intellectueel gebied dan
dieren? Wetenschapper en filosoof Bas Haring bespreekt deze
vraagstukken. Hij komt niet met
kant en klare antwoorden maar
met intelligente denkrichtingen
en inzichten. De lezing wordt gehouden op dinsdag 22 april, van
20:00 – 22:00 uur, in de Bibliotheek Haarlem Centrum in de
Gasthuisstraat 32. Kaarten kosten 5,- (niet-leden betalen 7,50)
en zijn online te bestellen of te
koop in de Bibliotheek.

Aanmelden
U kunt zich voor deze cursus
aanmelden bij MEE NoordwestHolland, tel. 088-6 522 522, email vraag@mailmee.nl. Aanmelden kan ook via webpagina
www.meenwh.nl/cursuagenda.
De kosten bedragen 10,- voor
een gehele cursus.

Veel mensen hebben het gevoel
dat wij iets extra’s hebben ten
opzichte van dieren en machines: een ziel, bewustzijn of een
wil. Maar is dit gevoel terecht?
Filosoof en hoogleraar Bas Haring vertelt over kunstmatige intelligentie en over de filosofische
vragen die daaraan gerelateerd

Cursus voor vrouwen van partners met
(een vermoeden van) autisme
Regio - MEE Noordwest-Holland start in Haarlem op 13 mei
met de cursus autisme voor
partners. Deze cursus is bedoeld voor vrouwen van partners
met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis.

Lezersactie: vrijkaarten!

zijn in zijn lezing ‘De IJzeren wil’.
Bas Haring (1968) is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, waar hij de leerstoel
‘Publiek begrip van wetenschap’
bekleedt. Hij schreef o.a. ‘Kaas
en de evolutietheorie voor een
echt succesvol leven’ en ‘Plastic panda’s’. Voor de RVU maakte
Bas Haring de televisieprogramma’s ‘Stof’ en ‘Haring’. Als deskundige treedt hij op in het televisieprogramma ‘Proefkonijnen’.
Meer informatie en tickets via de
website www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Maand van de Filosofie 2014
Ontwikkelingen op het gebied van de robotica, neurowetenschappen en biotechnologie dwingen ons om de vraag te
stellen wat eigenlijk nog het verschil is tussen mens en robot en
tussen natuurlijk en kunstmatig leven. De Bibliotheek organiseert op 8 april ook een Kenniscafé over deze modern-filosofische vraagstukken.
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Liegen als populairste kaartspel

Gasten Zonnebloem genieten van
maatschappelijke stage op Hageveld
Heemstede – Na een half uurtje liegen met de Hageveld leerlingen Bram en Derek kunnen
de gasten van de Zonnebloem
al een aardig potje liegen. De
meeste zonnebloemgasten genieten van het spelletje en van
de kopjes thee en koffie die de
leerlingen van klas 4 van Hageveld steeds weer op tafel zetten.
Het moet een gezellig spelletje
blijven, zo went zelfs liegen in
het openbaar. Sommige mensen
hebben nog nooit van hun leven
gekaart en het wordt echt moeilijk als je er ook nog bij moet liegen. In vijf klaslokalen genieten gasten van de Zonnebloem
afdelingen Heemstede, Bennebroek, Vogelenzang, en Zandvoort, samen met leerlingen van
klas 4 van Hageveld van hun
verwenmiddag die de leerlingen verzorgen in het kader van
hun maatschappelijke stage. De
leiding van de Zonnebloem regio Zuid - Kennemerland hoefde niets te regelen, dat deden
de maatschappelijke stagiaires
keurig. Koffie klaar, thee heet,
koekje op de schalen, schilderen maar! Opdracht was het
schilderen van jeugdherinnerin-

gen of een merel, kat of konijntje. De koepel van Hageveld, de
trots van de leerlingen Valentijn
en Mats mocht ook. Veel hilariteit bij de antwoorden op vragen
van Roxy, Kaj en Pien over het
Koningshuis, Elfstedentochten,
het homohuwelijk en wanneer
de eerste bikini gedragen werd.
Ze kwamen er met zijn allen wel
uit. Bij de Oud Hollandse spelletjes was ganzenborden het
spannends, op het laatst hadden de deelnemers rode koppen
van de inspanning. Bij de bingo

kregen Gijs en Wesley maar niet
de goede getalletjes uit de minitrommel waar de balletjes uit
kwamen, maar de manier waarop beide jongens dit spel leidden, kreeg op zich al de eerste
prijs. Een succes voor de maatschappelijke stages die de vierde klassers liepen en een prachtige middag voor de gasten van
de Zonnebloem met als winnaars alle gasten en de leerlingen van Hageveld.
Ton van den Brink

ZNDPNT nu al groot succes

Lezing ‘Zijderoute’ in Hermitage
Vanaf 11 maart tot en met 5
september zal in de Hermitage te Amsterdam aandacht
zijn voor de lang verdwenen
beschavingen langs de legendarische Zijderoute. De expositie toont de handelsroute, de
antieke schatten en de onherbergzame streken, waar eeuwen geleden karavanen langs
koninkrijken, kloosters en nomadenstammen trokken. Te
zien is de schoonheid van
ruim 260 objecten, waaronder
muurschilderingen, boeddha’s,
kostbaarheden van zijde, zilver,
glas, goud, terracotta, die zijn
opgegraven door Russische
expedities in de 19e en 20e
eeuw. We reizen in de voetsporen van monniken, handelsreizigers en archeologen.
Een van de topstukken is de
ruim 9 meter lange muurschildering uit de 7e/8e eeuw van
een godheid in gevecht met
roofdieren uit het Koningspaleis in Varakhsha, het huidige Oezbekistan. De lezing
wordt gegeven door de ervaren kunsthistorica drs. Lisette
le Blanc. Vanuit haar eigen bedrijf Elysium maakt zij cultuur-

historie en archeologie in brede zin toegankelijk voor diverse doelgroepen.
De lezing is op donderdag 17
april om 20.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De entree is € 8,00. Reserveren kan in de Luifel of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548
38 28 kies 1.
Film & Lunch voor senioren
Donderdag 17 april wordt bij
Casca een oorlogsfilm gedraaid van regisseur Mark
Herman (vraag om het speciale filmprogramma: (023) 548
38 28 kies 1).
Na de film wordt in de foyer
van de Luifel een heerlijke gezamenlijke lunch geserveerd
en kunt u nog wat over de film
napraten.
Het hele film & lunch-programma is van 10.30- ± 13.15
uur bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
Kosten inclusief lunch: 11,00.
Filmduur: 94 min.
In verband met de lunch graag
vooraf reserveren, uiterlijk
dinsdag 15 april, dit kan telefonisch: (023) 548 38 28, kies
1, op werkdagen van 9-12 uur.

Wonen in Zandvoort centrum
is populair
Regio - Wonen in Zandvoort
centrum. Gezellig. Dynamisch.
Inspirerend. Dat beloofden de
borden voor de deur van Grand
Café XL op zaterdag 5 april. En
dat was precies hoe het was.
Gezellig. Dynamisch. Inspire-

rend. De verkoop van ZNDPNT,
een stoer, licht en ruim appartementencomplex in Zandvoort
centrum, ging met heel veel
succes van start. In een paar
zonnige uurtjes is al op de helft
van de appartementen een optie

genomen. ZNDPNT komt bij het
Raadhuisplein. Het wordt een
opvallend gebouw met speelse
elementen als de contouren van
witte strandhuisjes en stoere,
zandkleurige baksteen in de gevel. Veertig ruime twee- en driekamerappartementen met grote woonkamers en veel daglicht
zijn te koop aangeboden. De belangstellenden waren al aanwezig voordat de verkoop was gestart. Veel interesse dus in mooi
en betaalbaar wonen in het levendige centrum van Zandvoort.
De prijzen liggen tussen de
140.840,- en 328.840,- vrij op
naam. Iedere woning heeft een
privé buitenruimte en sommige
beschikken over een balkon. Extra sfeervol is de binnentuin die
in de sfeer van de duinen wordt
ingericht. Met zo’n zonnige dag
als afgelopen zaterdag een heerlijke plek om te vertoeven.
‘Prachtige maquette’, zei een van
de geïnteresseerden. ‘Ik zou er
morgen al wel in willen. Zandvoort is heerlijk om te wonen. Levendig door het toerisme, maar
ook dorpse gezelligheid. En de
zee altijd dichtbij, hè. Ik wil hier
nooit meer weg.’
Info: www.zndpnt.nl www.facebook.com/ZNDPNT

Zwaar verkeersongeval
eist gewonden
Heemstede - Bij een zwaar verkeersongeval in Heemstede zijn
zondagochtend meerdere gewonden gevallen. Rond half
twaalf ging het mis toen een
personenwagen en een busje met elkaar in botsing kwamen op het kruispunt van de
Lanckhorstlaan met de Zandvoortselaan. Door de aanrijding
kwam het busje op zijn kant tot
stilstand. De hulpdiensten werden opgeroepen om assistentie
te verlenen. In totaal zaten zeven personen in beide voertuigen. Vier ambulances waren ter
plaatse gekomen om alle gewonden te verzorgen. Uiteindelijk zijn er twee vrouwen en een

baby naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. In eerste instantie was er
ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze kon na een
rondje boven de locatie terug
keren naar Amsterdam. De verkeersongevallenanalyse (VOA)
van de politie is een uitgebreid
onderzoek gestart om de exacte toedracht van het ongeval te
achterhalen. Het kruispunt was
door het ongeval en onderzoek
lange tijd afgesloten voor het
verkeer. Politieagenten hebben
op een aantal punten in de omgeving het verkeer een andere
weg opgestuurd.
Foto: Michel van Bergen
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Vrolijke ABBA-noot bij
Boekhandel Blokker
Heemstede – De Zweedse popgroep ABBA was weer even terug in Heemstede afgelopen zaterdag. En hoe.
In de hoedanigheid van een
spetterende ABBA-middag bij
Boekhandel Blokker, die letterlijk en figuurlijk op ieder front in
ABBA-sferen getooid was. Aanleiding was de publicatie van

een 400 pagina’s tellend officieel
jubileumboek van ABBA, waaraan de 4 bandleden hun medewerking verleenden door onder meer niet eerder gepubliceerde foto’s uit hun privécollectie beschikbaar te stellen. Het
was echt een ABBA-feestje: de
medewerkers van Boekhandel
Blokker hadden zich in ABBAkleding gehuld, er was een DJ

ingehuurd die voor de boekhandel de hits van ABBA draaide en
de boekhandel was bezaaid met
ABBA-posters en ABBA-gadgets. Buiten werd door ABBAfan Kees Paalvast en Arno Koek
van Boekhandel Blokker een
spannende ABBA-quiz gehouden, waarbij een exemplaar van
het nieuwe jubileumboek te winnen viel. Iedereen kon daaraan
meedoen. De gelukkige winnaar was Frank van der Bent uit
Heemstede die het boek dolgelukkig in ontvangst nam. Na de
quiz zongen alle enthousiastelingen gezamenlijk uit volle borst
het nummer ‘Super Trouper’
mee. ABBA is tijdloos: de band
scoorde vele hits die stuk voor
stuk klassiekers zijn geworden
en brak vele records in de gehele
wereld. Ze braken pas goed door
na hun overwinning op het Eurovisie Songfestival van 1974 in
Brighton met het nummer ‘Waterloo’. Afgelopen zondag was
dit precies 40 jaar geleden. Meer
informatie over het ABBA-boek
bij Boekhandel Blokker aan de
Binnenweg 138 of op de website van de uitgever Luitingh-Sijthoff: http://www.lsamsterdam.nl.
Bart Jonker

Lezing Joke Hermsen over Kairos,
een nieuwe bevlogenheid
Heemstede – Bij boekhandel Blokker wordt dinsdag 15
april een lezing gehouden door
Joke Hermsen over Kairos, een
nieuwe bevlogenheid.
Dit in het kader van de maand
van de filosofie - april 2014.
De aanvang is 20.00 uur en de
toegang bedraagt 5,-. Blokker vindt u aan de Binnenweg
138 te Heemstede. Reserveren
is gewenst via: 023-5282472.
In Stil de tijd noemde Joke J.
Hermsen stilte, rust en wachten voorwaarden voor werkelijke creativiteit en helder nadenken. Maar hoe komen we na
de rust weer in beweging? In
Kairos, een nieuwe bevlogenheid keert Hermsen zich tegen
het ‘technocratische denken’
en houdt ze een filosofisch

pleidooi voor de nieuwe bevlogenheid van de homo empathicus, die ons doen & denken
kan inspireren om een uitweg
uit de economische en ecologische crisis te vinden. Hermsen toont en onderzoekt in dit
boek diverse manieren van
wishful thinking, zoals het principe van de hoop (Ernst Bloch),
het enthousiasme (Kant, Plato
en Nietzsche) en het principe
van nataliteit (Hannah Arendt).
Tevens beschrijft ze een aantal vindingrijke initiatieven op
het gebied van onderwijs, metamodernistische kunst en cooperatieve ecologische netwerken. Nu de homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van
de mens een onomkeerbaar
feit, is het zaak onze aandacht

op het menselijke van de mens
te blijven richten. Wat doet de
mens van de machine verschillen? Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen
opnieuw te beginnen.

Suzan Wijffels opent eigen praktijk Oefentherapie
Mensendieck aan de Blekersvaart
Heemstede - Ervaring kan Suzan Wijffels niet worden ontzegd.
Ruim 23 jaar is zij werkzaam als
Oefentherapeut Mensendieck.
Aanvankelijk in Amsterdam
maar de afgelopen negen jaar
had zij haar praktijk op de Jan
van Goyenstraat. Voor een aantal dagdelen had zij daar de beschikking over een mooie ruimte,
maar na negen jaar was zij toe
aan iets nieuws en uitdagend.
Haar kinderen zijn de puberleef-

tijd ontgroeid, waardoor Suzan
meer tijd heeft om haar passie
voor het helpen van mensen met
problemen aan het bewegingsapparaat uit te breiden. Met enthousiasme vertelt zij over haar
werk, de leuke contacten en de
resultaten die worden geboekt.
Oefentherapie
Mensendieck
richt zich op het voorkomen en
verhelpen van klachten, die veelal ontstaan zijn door een verkeerde houding of een verkeer-

de manier van bewegen. Door
aan te geven met welke spieren de houding is te verbeteren
en daarmee, in de praktijk, te oefenen nemen klachten af of verdwijnen volledig. De wijze van
bukken en tillen, het werken met
de computermuis of het op een
verkeerde manier staan en zitten, kan leiden tot nare en pijnlijke klachten.
Suzan Wijffels helpt mensen van
10 tot 90 jaar. Aandoeningen als

Energiesprong

Zonnepanelen op
huurwoningen Elan Wonen
Heemstede - Alle 28 woningen
aan de Von Brucken Focklaan in
Heemstede hebben per dak ca.
10 m2 aan zonnepanelen gekregen en zijn energetisch verbeterd. De woningen uit 1979 hebben hierdoor een mooie energiesprong gemaakt. Ze gingen
van energielabel F/G naar A/B.
Woningcorporatie Elan Wonen
rondt deze maand de planmatig
onderhoudswerkzaam-heden af.
Maurice Stoffers-Merz, projectleider bij Elan Wonen, legt uit dat
de energiesprong via een gevarieerd pakket aan woningverbeteringsmaatregelen is gerealiseerd. Maurice: “De woningen hebben nieuwe kozijnen gekregen, gevel- en dakisolatie en
zonnepanelen. Hij is enthousiast over het eindresultaat én de
inbreng van de bewoners. “We
wilden weten hoe de bewoners
hun woning en leefomgeving ervaren, daarom hebben we eerst
een bewonerstevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten zijn meegenomen in de
keuze voor een uitgebreid onderhoudsprogramma dat volgens het Resultaat Gericht Samenwerken-principe is uitgevoerd met de firma Rutges Vernieuwt.”
Binnenklimaat
Naar aanleiding van het bewonerstevredenheidsonderzoek
hebben de woningen vraaggestuurde ventilatie gekregen in
combinatie met nieuwe ventilatieroosters in de gevelkozijnen.
osteoporose of de ziekte van Parkinson kunnen met Oefentherapie Mensendieck worden verlicht of in het geval van bijvoorbeeld hyperventilatie zelfs geheel verdwijnen. Ook rugklachten, incontinentie klachten of
arm- en schouder klachten zijn
vaak goed te behandelen. Suzan
heeft enige tijd terug haar intrek
genomen in een eigen praktijkpand aan de Blekersvaartweg 20
in Heemstede. Lekker ruim en
de houtenvloer en het invallende licht van de behandelkamer
zijn bijzonder. De behandelingen
worden één op één gegeven en
dat geldt ook voor de zwangerschapsgymnastiek. Aanstaande
moeders kunnen in een rustige
en ontspannen omgeving toewerken naar een soepele bevalling.
“Het komt voor” zegt Suzan “dat
ik wel eens bij pubers thuis ga
kijken hoe zij achter de computer zitten of hoe ze zittend hun
huiswerk maken. Een verkeerde houding is al snel aangeleerd.
Dit kan op latere leeftijd tot vervelende klachten leiden. Ik werk
sterk aan de bewustwording en
laat patienten ervaren hoe het
anders kan”.
Op alle woensdagen is zij tot

Het binnenklimaat in de woningen is hierdoor aanzienlijk verbeterd. Daarnaast kon men ervoor kiezen om de badkamer te
vervangen. Veel huurders hebben hiervoor gekozen.
Veilig
Elan Wonen vindt veiligheid in
en om de woning belangrijk. In
dit onderhoudsproject is hieraan
ruim aandacht geschonken. Zo
zijn alle woningen voorzien van
één of meerdere rookmelders en
is er brandwerende beglazing
aangebracht in de ramen van de
keukens die grenzen aan de algemene ruimten. Verder zijn de
gangen voorzien van branddeuren waardoor diverse compartimenten zijn ontstaan met daarbij
behorende vluchtwegroute-aanduidingen. Het hang- en sluitwerk van de woningen is aangepast. Het complex voldoet nu
aan de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Klankbordgroep
“Het gebouw is van binnen en
van buiten aangepast aan de eisen van deze tijd en heeft een
tijdloze uitstraling gekregen. Bewoners die in de klankbordgroep
zaten hebben onder meer invloed gehad op de kleurstelling
van het gebouw, zowel aan de
binnenzijde als aan de buitenzijde”, aldus Maurice. “Van bewoners krijg ik te horen dat ze blij
zijn met het resultaat, en dat het
beter is geworden dan ze van tevoren hadden gedacht.”
20.00 aanwezig om voor patienten die overdag moeilijk vrij kunnen nemen er te zijn. “Ik ben
flexibel “ zegt Suzan.” Als patienten op andere minder courante
tijden geholpen willen worden is
dat bespreekbaar. Veelal worden
bezoeken aan een Oefentherapeut Mensendieck door de verzekeraas vergoed”. Als u wilt weten of Oefentherapie Mensendieck iets voor kan betekenen,
kunt u Suzan contacten voor een
vrijblijvende afspraak. Een verwijzing van een arts is niet nodig.
De nieuwe Praktijk is te bereiken
op 06 51372781 info@wijffelsmensendieck.NL of kijk op de site www.wijffels-mensendieck.nl
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Onderlinge turnwedstrijden
bij gsv Heemstede
Heemstede - In de week van
24 t/m 31 maart vonden de jaarlijkse onderlinge turnwedstrijden
plaats bij GSV Heemstede. Dit
zijn wedstrijden, die in een vijftal zalen in Heemstede worden
gehouden. In totaal deden ongeveer 200 kinderen aan deze wedstrijden mee. In de Offenbach-

zaal werd gestart op 24 maart.
Tussen 16.00-18.00 uur turnden
de meisjes op de brug ongelijk,
lange mat, balk en sprong.
De tweede wedstrijd werd gehouden in de Haemstede Barger. Er waren veel ouders, oma’s,
opa’s en supporters aanwezig.

Honkbal

RCH-Pinguins wint
Mastenbroektoernooi
Heemstede - RCH-Pinguïns
heeft een intensieve oefencampagne achter de rug, met oefenwedstrijden tegen DSS, ADO
Rookies, Sparks en het afgelopen weekend tegen de andere deelnemers aan het jaarlijkse
Mastenbroektoernooi, georganiseerd door Tex Town Tigers in
Enschede. Daarmee is de voorbereiding op de nieuwe competitie, die komend weekend een
aanvang neemt, heel wat geslaagder dan vorig jaar, toen extreem koude omstandigheden
een goed voorbereiding vrijwel
onmogelijk maakten.
RCH heeft een nieuwe hoofdcoach, Wendell Hato, die zich
zeer gelukkig toonde met de
mogelijkheden die hem geboden werden om de selectie, met
veel nieuwe gezichten, aan het
werk te zien. Anders dan vorig
jaar kon nu volop geëxperimenteerd worden met de line-up en
kregen alle spelers de kans om,

soms op verschillende posities,
hun kunnen te tonen.
Tegen de grote rivaal uit Haarlem-Noord, DSS, werd één maal
verloren en één maal gewonnen, de wedstrijden tegen ADO
en Sparks eindigden in ruime
overwinningen en het befaamde Mastenbroektoernooi bracht
de Racing de zoveelste overwinningstrofee voor de goed gevulde prijskast. Gemakkelijk ging
dat overigens niet. De openingswedstrijd, tegen het organiserende Tex Town Tigers werd dan
nog wel zonder al te veel moeite
met 7-1 gewonnen, maar daarna
werd het billenknijpen. Nieuwkomer in de Overgangsklasse
Storks boog in de 2e wedstrijd
een 3-0 achterstand tegen RCH

Ook zij turnden op de gebruikelijke toestellen, behalve de brug
ongelijk. Deze ontbreekt helaas
in deze zaal. De volgende dag
werden de toestellen klaar gezet
in de Voorwegschool. Ook hier
veel supporters en kinderen. De
spanning was te snijden en ondanks dat iedereen een medaille
kreeg, werd er keihard gewerkt.
Op zaterdag stond de deur open
in de Valkenburgschool. Onder
leiding van juf Sanne, bijgestaan
door Denise en Demy ( de juffen
in opleiding) mochten de kinderen laten zien wat zij geleerd
hadden.
De laatste wedstrijden werden
gehouden in de Evenaar. Dit was
verreweg de grootste groep met
de meeste toestellen. Buiten de
brug, balk, lange mat en kastsprong werd ook ringen zwaaien
en plankoline toegevoegd. Hierdoor moesten de kinderen (vanaf 6 jaar) wel 6 oefeningen onthouden. Gelukkig stond er bij
elk toestel iemand die je hielp
als je het niet meer wist. De juryleden kwamen allemaal uit de
wedstrijdgroep en waren niet te
beroerd om te laten zien wat je
kunt bereiken met veel trainen.
in de laatste inning om in een
4-3 overwinning, waardoor wedstrijd nr. 3 van de Heemstedenaren tegen Double Stars beslist
gewonnen moest worden. Nu
was het echter RCH, dat een 3-0
achterstand uiteindelijk wist om
te buigen naar een 6-3 overwinning, met als resultaat een finaleplaats en dus een kans op revanche tegen Storks. Die kans
werd met beide handen aangegrepen. RCH won met 5-3 en
popelt nu om aan de competitie
2014 te beginnen en een plaats
bij de eerste zes te bemachtigen voor de play-offs, die toegang moeten verschaffen tot de
promotie/degradatiewedstrijden
tegen de nummer laatst van de
Hoofdklasse.
Komend weekend wordt begonnen tegen het sterke Zwijndrecht, dat vorig jaar 2 x te sterk
was voor RCH. Zaterdag wordt
gespeeld op het Heemsteedse
Sportpark, aanvang 14.00 uur,
zondag om 14.30 uur volgt de
return in Zwijndrecht.
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HBC G1 speelt tegen Volendam

“Het is Kras!”
De KNVB had voor vandaag
geen wedstrijden vastgesteld.
Op zich lekker een weekje rust
tussendoor, maar gelet op het
competitieprogramma van HBC
kwam het heel goed uit dat voor
dit weekend op een toernooi in
Volendam ingeschreven was.
Het strijdtoneel zou het KRAS
stadion in Volendam zijn. Ook al
leuk, want wanneer krijg je de
kans om in een heus stadion te
spelen. De organisatie had bepaald dat met 6-6 de wedstrijden gespeeld moesten worden
en dat de begeleiding door de Cjunioren van Volendam gedaan
zou worden. Zou dat wel gaan?
Een 14 jarige die een groep senioren moet begeleiden? Ja dus.
HBC kreeg Melle toegewezen.
Een vriendelijke en enthousiaste jongen die al snel in de gaten had hoe hij met de groep
moest omgaan. In de kleedkamer eerst voorstellen en de algemene informatie en vlak voor
de 1e wedstrijd met individuele
gesprekjes een strijdplan opzetten. Het is kras, maar het werkte.
Voor de pauze werd van WMC
(1-0) en De Zwaluwen (2-0) gewonnen. Van de volgende twee,
KGB (1-2) en Only Friends (1-2)

werd nipt verloren. Helaas was
HOSV (1-2) direct na de pauze
ook net te sterk voor ons. Intussen had Melle wel een beeld gekregen van de sterkte van HBC.
Frequent doorwisselend werd
over de twee volgende tegenstanders Roda (8-0) en Uitgeest
(10-2) heen gewalst. Weliswaar 3
wedstrijden verloren maar door
de toernooi opzet, waarbij naast
een gewonnen wedstrijd ook elk
doelpunt meetelde, waren er ineens nog volop mogelijkheden
voor de bovenste plekken. Daarvoor moesten er wel nog wat
goals gemaakt worden. Melle bleef de spelers enthousiast
aanmoedigen, en het lukte. Met
6-5 werden ook de krasse knarren van Berdos verslagen.
Een fantastische tweede plaats
was de beloning. Nog heel even
was er kijk op de 1e plaats, maar
ook nu weer was KGB te sterk.
En na 9 wedstrijden van een
kwartier was de pijp leeg bij de
meesten. Al met al een geslaagde dag. En een leuke voorbereiding op DE wedstrijd van het
jaar. Wordt HBC kampioen? Zaterdag weten we het.
Leo Holdorp

Kledinginzamelactie van sam’s
Kledingactie
Regio - Op 11 en/of 12 april
2014 vinden in Haarlemmermeer
de kledinginzamelingsacties van
Sam’s Kledingactie voor Mensen
in Nood plaats. U kunt dan uw
gebruikte kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij vrijwilligers van Sam’s Kledingactie op
onderstaand adres:
11 april van 18:30-20:00u en 12
april van 9:00-12:00u.: Kerkcentrum ‘t Jagershuis, Binnenweg 69,
Bennebroek
12 april van 10:00-12:30u.: RK
Kerk, aan de Kerkweg 2, Vogelenzang

11 april van 19:00-20:00u en za 12
april van 10:00-12:00u.: RK St Agatha, Grote Krocht 45, Zandvoort
12 april van 11:00-12:00u.: Antoniuskerk, Sparrenlaan 9, Aerdenhout

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie
Cordaid Mensen in Nood. Graag
vragen wij dit voorjaar een laatste maal uw aandacht voor een
preventieproject van Cordaid in
het Zuiden van India, dat Sam’s
Kledingactie voor het derde achtereenvolgende jaar steunt.

Openingsdag en aftrap honkbalseizoen

Italiaanse inslag RCH Pinguïns op 12 april
Heemstede – Benvenuto welkom op zaterdag 12 april
bij RCH Pinguïns. Dan vindt
de aftrap plaats van het nieuwe honkbalseizoen met een
spetterende openingsdag die
om 13.30 uur begint. Ieder
jaar verbinden de RCH Pinguins een landenthema aan hun
openingsdag. Dit jaar staat de
openingsdag in het teken van
‘la bella Italia’. Dit betekent dat
RCH gehuld gaat in Italiaanse sferen en Italiaanse muziek. En er is echt Italiaans ijs.

Wie de ‘first pitch’ gaat gooien
is nog een verrassing. De ‘beeballers’ begeleiden het nieuwe
RCH 1e herenteam met de Italiaanse driekleur het veld op.
Nadat dit team aan het publiek
is voorgesteld, start vervolgens
de wedstrijd RCH- Zwijndrecht
om 14.00 uur.
Tijdens de wedstrijd zijn er vele leuke activiteiten te doen
voor kinderen. Er is onder andere een heuse skippybalwedstrijd. Maar de kinderen kun-

nen zich ook laten schminken
en er is een tekentafel beschikbaar waar ze mooie kleurplaten met Italiaanse thema’s kunnen inkleuren. Om 16.30 uur is
er een heerlijke barbecue die
Slagerij Sjaak van der Werff
verzorgt. Na de wedstrijd en ’s
avonds zorgt de DJ voor heerlijke diverse dansmuziek. Niemand hoeft zich dus te vervelen. En als de Italiaanse zon
zich ook nog laat zien is het
feestje helemaal compleet. Wat
voor weer het ook moge zijn,

het belooft sowieso een spectaculaire middag en avond voor
het hele gezin te worden waar
iedereen van harte welkom is.
De openingsdag en de activiteiten duren tot ca. 21.30 uur en
vinden plaats op het RCH-terrein rond kantine ‘De Kuil’ aan
de Ringvaartlaan 4.
Meer informatie op de website
www.rch-pinguins.nl of op de
Facebookpagina van de RCH
Pinguïns. A presto!
Bart Jonker

24 de Heemsteder
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Just listen in café de 1e Aanleg

Nederlandstalige luisterliedjes
recht uit het hart
Heemstede - Zij komt uit Nederland en hij uit Oostenrijk. Een
schitterende combinatie van een
nachtegaal met een warme gevoelige akoestische gitaar. Op
zondag 13 april verzorgen ze de
maandelijkse akoestische sessie

van Café de 1ste Aanleg. Daar
stond begin september 2012
een advertentie op het internet
met de tekst “Er is meer tussen
hemelen aarde....” Els Gielis zag
héél toevallig deze tekst kort nadat deze op het internet vocalis-

Jubileumavond Steunpunt
vrijwilligers
Heemstede - Met een kort stukje geschiedenis van het Steunpunt Vrijwilligerswerk opende
coördinator van het steunpunt,
José van Duin, de jubileumbijeenkomst ‘Succesvol Samenwerken’ bij gelegenheid van het
10-jarig bestaan van Steunpunt
Vrijwilligers Heemstede. Opgezet door Hetty Jobse en Geeke
Doornbos, bekend bij elke vereniging en organisatie die met
vrijwilligers werken. Het nieuwe
logo was nog net niet klaar maar
daar zit het hem niet in. Een hartelijk welkom aan bestuurders,
commissieleden,
coördinatoren van vrijwilligersorganisaties.
Met vast een compliment aan de

Zonnebloem en het Rode Kruis
die al samenwerken met een eigen folder en het uitwisselen van
gasten. Wethouder Jur Botter
zag vrijwilligerswerk als een rode draad door zijn carrière. Via
vrijwilligerswerk komt de menselijke maat weer terug in de maatschappij.
Samenwerkingsprofessional
José van Duin introduceert de
gast van de avond, Peter Schuttevaar, de enige zelfbenoemde
samenwerkingsprofessional in
Nederland. Geworden na studies
als muziek, techniek, bedrijfskunde en later nog IT. Hij begint zijn verhaal over samenwer-

Kinderboerderij ’t
Molentje op zijn paasbest
Heemstede - Zondag 13 april is
de Kinderboerderij ’t Molentje op
zijn Paasbest. Van 11.00 tot 15.00
uur is er van alles te doen en te
zien op het plein van de kinderboerderij. Over de hele boerderij is voor de kinderen en ouders
een speurtocht uitgezet, waarna
de kinderen bij het juist invullen
van de diverse opdrachten een
kleine paasattentie ontvangen.

Ook kan er weer flink geknutseld
worden, dit jaar worden eierdopjes met lepel versierd, zodat
de paastafel er met Pasen kleurig bij staat. Op het plein is het
een gezellige drukte met diverse
kraampjes, zoals de imkers Niek
en Timo die allerlei honingproducten verkopen. Zij kunnen alles vertellen over de bijenwereld
en geven informatie over de bijen

ten.nl verschenen was. Het sprak
haar zo aan dat ze besloot contact op te nemen. Na een eerste kennismaking op het station van Haarlem bleek al snel dat
er sprake was van een bijzondere match en unieke harmonie op niveau van muzikale stijl
en kwaliteit. Nu is gebleken dat
er inderdaad meer is tussen hemel en aarde, Just listen vormt
met Els Gielis en Thomas Mory
een duo wat al hun nummers zelf
schrijft en produceert, recht uit
het hart. Els zong haar hele leven
bij bandjes, koren en recentelijk
ook bij theaterprojecten. Thomas
speelt al zijn hele leven gitaar en
timmert met zijn perfectionistische stijl flink aan de weg.
Sinds de samenwerking met Els
zijn er vele mooie Nederlandstalige (luister)liedjes geboren
die ze zondag aanstaande vanaf 17.30 uur in de 1ste Aanleg
(hoek Raadhuisstraat/Kerklaan)
ten gehore brengen. De toegang
is gratis en het café is geopend
vanaf 16 uur.
ken tussen organisaties met vast
te stellen dat het woordje “te”
nooit goed is, behalve in tevreden. Hoe je samenwerking moet
zoeken in evenwicht. Daar hamert hij constant op. Evenwicht.
Hij tovert met een virtueel TV
station dat opgezet wordt door
Heemstedenaren voor het dorp
Heemstede. Met de bijbehorende geboorte weeën en ontwikkelingen. Het publiek mag steeds
aangeven hoever het tv station is
en gaat. Hoe moeilijk tv maken
is, alleen of met allen. Wat is de
ambitie voor het eerste jaar. Na
het bijsturen gaat het al beter,
op naar een gemeenschappelijk
belang. Het publiek snapt waar
hij naar toe wil. Het raakt gemotiveerd en geïnspireerd. In een
tijd waar er bezuinigd wordt en
subsidies wegvallen kan samenwerken een goede overlevingsstrategie zijn voor een organisatie. Geniet van de muzikale intermezzo’s van Peter die soms tot
conservatoriumhoogte reiken.
Bij de borrel kunnen de bestuurders van organisaties elkaar vinden en kan Steunpunt Vrijwilligers Heemstede terugkijken op
een geslaagde jubileumviering.
Een steuntje in de rug voor vele
bestuurders en organisaties.

VEW houdt De Brug niet
van kampioenschap af
Heemstede - Ondanks dat het
vlagenschip van VEW de eerste
25 minuten niet onverdienstelijk stond te spelen wat het toch
De Burg die aan het langste eind
trok en het kampioenschap in
de 4de klasse van het zaterdag
voetbal binnen haalde.
VEW startte de wedstrijd voorvarend. VEW was zo drie weken
geleden de wedstrijd tegen DSS
geëindigd. Die wedstrijd werd er
goed gebald door VEW. Er werd
toen met 2-4 gewonnen door
doelpunten van Michael Roesler, Jurrit Veltman, Niels Dekker en Jeroen Veltenaar. Zoveel
doelpunten zou VEW helaas tegen De Brug niet maken. Alhoewel de titelkandidaat de eerste
25 minuten eigenlijk niks had in
te brengen tegen VEW. Via Niels
en Michiel Dekker kreeg VEW
twee uitstekende doelpogingen. Helaas bleef het bij pogingen. Net als zovaak dit seizoen
kwam VEW niet tot scoren. Helaas voor VEW was het de eerste
de beste aanval van De Burg wel
raak. Via een doeltreffende combinatie kon de bal simpel langs
VEW-goalie Jelle de Vries wor-

den gespeeld. De zenuwen waren toen over bij de Brug en voor
rust kwam VEW verder op achterstand 0-2. Na rust probeerde VEW het nog wel maar kon
op enkele schoten op doel niet
veel uitrichten. Tot overmaat van
ramp liep De brug nog verder uit
tot 0-4 door kleine fouten van de
thuisploeg. Gelukkig kon Niels
Dekker de eer redden voor VEW
door de 1-4 aan te tekenen. Na
de 1-5 kon De Brug zich opmaken voor een feestje in de gezellige kantine van VEW. Dat voor
de gelegenheid met Bengaals
vuurwerk werd omringd. Hoewel VEW deze wedstrijd verloor
is de strijd om een periodetitel of
de derde plaats nog totaal open.
VEW kan zomaar nacompetitie gaan spelen als het tegen de
Hoofddorp, Bloemendaal en VSV
gewonnen wordt.
Voor in de agenda
Het grote VEW 7 tegen 7 toernooi is door de toernooicommissie vastgesteld op 31 mei aanstaande. De inschrijving is nog
niet gestart maar houd deze dag
alvast vrij in de agenda!

Aqua-Marathon in SportPlaza
Groenendaal voor iedereen

Ton van den Brink

Heemstede – Drie uur wateravontuur beleven in SportPlaza Groenendaal. Drie uur ontdekken wat je in een zwembad
allemaal kan meemaken. Donderdagavond geven negen presentatoren, geschoolde zwemleraren, hun lessen na een warming up in aqua bootcamp,
aquarobic, aquaboxing, aquafitness, aquaenergie, aquabuikspieren en aquacooldown. Kennismaken met zoveel mogelijkheden in een zwembad in één
keer, dat is nog nooit vertoond.
Drie uur lekker bezig zijn in het
water voor een tientje. Testen
hoe het met je uithoudingsvermogen gesteld is. Uitproberen
of joggen of fitness in het water
net wat voor je lijf is om er beter
van te worden. Het kan een conditieproef zijn die begin januari
al op je verlanglijstje van goede

op de boerderij. Pannenkoekenhuis De Konijnenberg bakt weer
de heerlijkste pannenkoeken en
bij het kippencafé van ”De Vrienden” zijn naast koffie, thee en
frisdrank ook de bekende tosti’s en snacks te koop. De Vrienden zijn overigens nog steeds
op zoek naar nieuwe donateurs
, de inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het kippencafé. Terwijl wolspinster Marianne druk
bezig is met het spinnen van de
zwarte wol van de boerderijschapen, kunnen er weer eendjes
gevangen worden bij de Paashaas. Cadeauwinkel Eigenwijz

staat er met een kraampje vol
leuke geschenkjes. Een konijnen
trainster is er om de nodige uitleg te geven hoe je het beste met
je konijn kunt omgaan. Uiteraard
ontbreken de biologische eieren en geitenkaas niet. Het geheel wordt ook nu weer muzikaal
omlijst door de huisaccordeonist
Henk. De toegang is gratis, maar
de opbrengsten komen ten goede aan de kinderboerderij. Het is
daarom verstandig kleingeld mee
te nemen! Kinderboerderij ’t Molentje bevindt zich in het Groenendaalse Bos, Van Rappardlaan
1 in Heemstede.

voornemens stond, maar waar je
terecht nog niet aan toe kwam.
Grijp nu de kans om die koudwatervrees voor de uitslag van je
conditie ineens opzij te gooien
en lekker in het water van het
golfslagbad in te duiken. Ga die
conditie aanpakken en geniet
dan dubbel op van een zonnige zomer die ongetwijfeld komt.
Want trainen in water maakt optimistisch. Het kost even moeite om naar het zwembad aan de
Sportparklaan te gaan, u kunt na
die drie uur de hele wereld weer
schoon en opgeruimd aan. Donderdagavond van 19 tot 22 meedoen met de Aqua-marathon uur
in de SportPlaza aan de Sportparklaan. Een uitdaging om dit
evenement onafgebroken vol te
houden.
Ton van den Brink
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AgendA
9

Woensdag
april
Zelf animatie maken in de
bibliotheek van Heemstede,
van 15:00 – 16:30 uur.
Voor kinderen vanaf 8 jaar.
Toegang: 2,50. Niet-leden: 5,Julianaplein 1, Heemstede.
Info: 023-5115300 of www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl.

11

april
Vrijdag
t/m maandag 2 juni
Expositie Raadhuis in
Heemstede. Exposanten:
Irina Pavlik Bakkenes en
Vladimir Bakun. Irina’s schilderijen zijn een combinatie van
sensuele en emotionele kleurenstroom van verschillende
composities. Vladimirs houtobjecten zijn het resultaat van
een lange zoektocht naar de
diepliggende geheimen van
hout, begonnen in Siberië,
gevonden in IJmuiden.
www.kunst4iedereen.nl.

12

april
Zaterdag
Van Swieten Society
Met onder meer de derde
symfonie van Beethoven: een
volwaardig kamermuziekstuk
mét symfonische grandeur
Podium Oude Kerk - aanvang:
20.15 uur - 21,50 euro.
www.podiaheemstede.nl.
Nieuwe Kerk Concert
met Niki Jacobs ‘Jiddische
liederen’, Nieuwekerksplein 32,
Haarlem. Aanvang 15.30 uur.
Vrij toegankelijk. Na afloop is
er een collecte om de kosten
van het concert te kunnen
dekken.

nl. Toegang: 7,50; niet-leden:
10,-. Toegangskaarten zijn
online te reserveren en aan
de balie van de Bibliotheek
te koop. Belangrijk is dat je
geurneutraal verschijnt, met
andere woorden, geen parfum
opdoen!
‘Just listen’ in café de 1e
Aanleg. Nederlandstalige luisterliedjes recht uit
het hart. Vanaf 17.30 u. (hoek
Raadhuisstraat/Kerklaan). Toegang is gratis en het café is geopend vanaf 16.00 u.
Theeconcert Oude Kerk
Heemstede, Wilhelminaplein.
Aanvang: 15.00 uur met Vocaal
Ensemble Kwarts onder leiding
van Gerrit Maas zingt Passie en
Lente liederen.
Toegang: Gratis met
deurcollecte. Daarna thee,
koffie en gebak in de
Pauwehof.

van de K.U. Leuven. Locatie:
Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1
te Haarlem. Aanvang 19.30 uur.
Toegang is gratis. Aanmelden
niet verplicht, maar wordt
wel op prijs gesteld via info@
brokkingenbokslag.nl

15

april
Dinsdag
Lezing Joke Hermsen
over Kairos, een nieuwe
bevlogenheid. In het
kader van de maand van de
filosofie - april 2014. Aanvang
20.00 uur. Toegang 5,,-.
Plaats: Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 te Heemstede,
reserveren gewenst, 0235282472. In Stil de tijd noemde
Joke J. Hermsen stilte, rust
en wachten voorwaarden
voor werkelijke creativiteit en
helder nadenken. Maar hoe
komen we na de rust weer in
beweging?

Jazz in Zandvoort, aanvang
14.30 u. Ditmaal Jan van
Duikeren (trompet) samen met
Jasper Soffers, John Engels
en Eric Timmermans. Locatie:
Theater de Krocht, Grote Krocht
41, Zandvoort. Toegang: 15,. Reserveren via 023-5310631,
via www.jazzinzandvoort.
nl of via www.facebook.com.
jazzinzandvoort
Kofferbakmarkt op de
Dorpsweide van Wijk
aan Zee van 8.00-16.00
uur. Meer informatie: www.
kofferbakmarktwijkaanzee.nl
Passieconcert in de Grote of
St. Bavokerk: ‘Das Leiden des
Herrn’ (Bach). Aanv. 17.00 uur.
Grote of St. Bavokerk Haarlem.
Toegang vrij (vrijwillige
bijdrage)

13

Parfumproeverij met Roos
Lubbers in Bibliotheek
Heemstede, van 13.00–16.00 u.
Julianaplein 1 te Heemstede.
Zie ook: www.parfumconsult.

14

Maandag
april
Brokking & Bokslag
Uitvaartbegeleiding
organiseert lezing over
verlies en rouw door Manu
Keirse. Hoe gaan families om
met verdriet, bijvoorbeeld vlak
voor en vlak na een overlijden?
Verlies roept namelijk allerlei
gevoelens op, onder andere
verdriet. Keirse is klinisch
psycholoog, doctor in de
geneeskunde en hoogleraar
aan de faculteit Geneeskunde

25

Vrijdag
april
De Vagina Monologen
De oerversie! De voorloper van
alle theatermonologen.
Theater de Luifel - aanvang:
20.15 uur - 20,00 euro.
www.podiaheemstede.nl.

25

april
T/m vrijdag
Patrice Vermeer met
abstracte landschappen
Geke Wijers exposeert met
geabstraheerde bloemen en
natuur
Louis van der Kruyk
exposeert voor de eerste
keer met zeer diverse
schilderijen van realistisch tot
impressionistisch en Joop van
Zeitveld exposeert schilderijen
van mytholische taferelen.
Bij het Kunstbedrijf,
Raadhuisstraat 56a,
Heemstede. Open: woensdag
t/m zaterdag van 13.00-17.30
uur. En op afspraak.

16

Woensdag
april
Heer Maas praat vrouwen
van nu bij over klezmermuziek. Vrolijk Joodse muziek. In
Casca De Luifel aan de Herenweg om 14.00u. Niet-leden betalen 2,50.

17

april
Donderdag
Opening nieuwe expositie in voormalig gemeentehuis van Bennebroek, Bennebroekerlaan van kleine collectie foto’s van Hanneke Aalbers met als belangrijkste onderwerp Azië. Aanv. 20.00 uur.
Zaal open 19.45 uur.

18

Zondag
april
Kinderboerderij ’t Molentje op zijn paasbest met van
11.00-15.00 u van alles te doen.
Speurtocht, knutselen, pannenkoeken eten, wolspinster, konijnentrainster en nog veel meer.
In het Groenendaalse Bos, Van
Rappardlaan 1 in Heemstede.

boswachter Jeroen Engelhart
van Landschap Noord-Holland.
Kosten: 7,-, kinderen tot 12
jaar 3,-. Beschermers 4,-, hun
kinderen tot 12 jaar mogen
gratis mee. Aanmelden via
www.gaatumee.nl Nadere
informatie op 088-0064455
(tijdens kantooruren).
Vertrekpunt: Leidsevaartweg
tussen nummer 49 en 51,
Heemstede.

april
Vrijdag
Matthäus Passion op Goede
Vrijdag in Philharmonie
Haarlem. Aanv. 19.30 uur.
Door oratoriumkoor COV
Haarlem samen met het
Holland Symfonie Orkest,
het kinderkoor van de
Koorschool Sint Bavo Haarlem
en zes solisten. Kaarten
via covhaarlem@hotmail.
com, 06 23819956 of bij de
Philharmonie, 023 5121212

18

april
Vrijdag
Excursie ‘amfibieën’ op
buitenplaats Leyduin.
Van 19.00 tot 20.30 uur met

28

april
Maandag
Herdenkingsplechtigheid
Stichting Joods Monument
Heemstede. Voor de
slachtoffers van de Holocaust.
Locatie: op de toekomstige
plek van het Joods monument
nabij het Vrijheidsbeeld op de
Vrijheidsdreef. Verzamelen v.a.
19:30 uur. Aanvang: 20:00 uur.
Einde: 20:30 uur. Gevraagd
wordt een steentje mee te
nemen. Door het leggen van
een steentje wordt volgens
Joods gebruik respect getoond
aan de overledenen.

• de Heemsteder
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Collecteweek
Hartstichting
6-12 april
Heemstede - Tijdens de jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting - zondag 6 april tot en
met zaterdag 12 april a.s. - staat
Nederland in het teken van de
strijd tegen hart- en vaatziekten. Onder het motto ‘Want het
mag niet stoppen’ trotseren ruim
60.000 vrijwilligers weer en wind
om te collecteren voor de Hartstichting. De Hartstichting gebruikt de opbrengst van deze
collecteweek voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting & preventie en patiëntenzorg.
Online collectebus
Tijdens de collecteweek worden
de collectanten ondersteund
met een nieuwe manier van collecteren: de online collectebus
op Facebook. Hiermee biedt de
Hartstichting haar betrokken
achterban een extra manier om
haar te steunen tijdens de Hartweek. Iedereen kan een eigen
collectebus aanmaken en zijn of
haar sociale netwerk oproepen
aan de collectebus te doneren.
De collectebus houdt real-time
bij hoeveel de collectant al online heeft ingezameld http://hartstichting.nl/onlinecollecteren.nl
De Hartstichting bestaat dit jaar
50 jaar. In 50 jaar is er in de
strijd tegen hart- en vaatziekten enorm veel vooruitgang geboekt: overleden destijds 1 op
de 2 mensen aan deze ziekten, nu zijn dit er ‘nog maar’ 1
op 4. Levensreddende behandelingen als dotteren, trombolyse, stents, bypasses en katheterisaties zijn inmiddels dagelijkse
kost en steeds meer mensen volgen een reanimatiecursus waardoor zij weten hoe te handelen
bij een hartstilstand. Maar desondanks zijn hart- en vaatziekten nog lang niet de wereld uit
en blijft de urgentie onverminderd hoog. In ons land leven
ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Aan hart- en vaatziekten
overlijden per dag 107 mensen:
bij vrouwen zijn deze ziekten
doodsoorzaak nummer 1. Dagelijks komen 1.000 mensen met
hart- en vaatziekten in het ziekenhuis terecht. Daarom kan en
mag het werk van de Hartstichting niet stoppen.

AKOESTISCHE

SESSIE

IEDERE
2E ZONDAG
VAN DE MAAND
17:30 UUR

Nieuws
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Hoe ligt de Geleerdenwijk erbij?

In deze uitgave:
- Subsidies voor activiteiten
- Handhavingsacties
- Verkiezing Europees
Parlement

18 april Goede Vrijdag
Raadhuis gesloten
vanaf 13.00 uur
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00.
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Op dinsdag 22 april zal de gemeente Heemstede
in samenwerking met de politie een schouw
houden in de Geleerdenwijk. Politie en gemeente
inventariseren of er nog knelpunten zijn nadat het
reguliere onderhoud en de handhavingsacties
zijn uitgevoerd. De wijk wordt beoordeeld op de
thema’s: schoon, heel en veilig. Dat betekent dat
tijdens de ronde wordt gelet op o.a. de bestrating,
straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep,
graffiti, speelvoorzieningen en fout parkeren.
Als u bewoner bent van deze wijk kunt u knelpunten
die het algemeen belang van uw buurt aangaan
aan ons melden via wijkschouw@heemstede.nl.
Wilt u meer weten over deze wijkschouw dan kunt
u contact opnemen met Dick Nieuweboer,

Werkzaamheden Geniebrug Leidsevaart
gestart
Afgelopen donderdag is gestart met de
aanpassing en renovatie van de Geniebrug
over de Leidesevaart bij de Geleerdenwijk.
Het werk bestaat uit het aanbrengen van een
hellingbaan (zodat fietsers makkelijker de
brug op en af kunnen) en het uitbreiden van
de fiets- en voetgangersoversteekplaats aan
de zijde van de Leidsevaartweg.

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

Vanaf half april is de brug afgesloten voor alle
voetgangers- en fietsverkeer voor de duur van
ongeveer 5 weken. De afsluiting wordt vooraf
aangekondigd met borden in Geleerdenwijk
en Stationsomgeving. Fietsers en voetgangers
met de bestemming station HeemstedeAerdenhout worden omgeleid via de Herenweg en
Zandvoortselaan. Naar verwachting kan de brug op
vrijdag 16 mei 2014 weer worden opengesteld.

Stremming Leidsevaart voor
pleziervaart

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).

adviseur openbare orde en veiligheid via
telefoonnummer: 023 5485745 of via e-mail
dnieuweboer@heemstede.nl.

Tussen maandag 7 april en vrijdag 19 april 2014
is de Leidsevaart ter hoogte van de Geniebrug
gestremd voor pleziervaart. De beperking geldt
alleen voor werkdagen!
Kijk voor meer informatie over dit project op
www.heemstede.nl bij ‘Plannen en projecten’.

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Odile Bosch
(1 april 2014 t/m 28 mei 2014)

Voor Odile Bosch is het belangrijk de diepere lagen
van beleving in kunst te ervaren. Deze ervaring
vindt zij door zelf actief te fotograferen, maar ook
door te praten over en te kijken naar kunst. Meestal
fotografeert Odile in series, waarin spanning wordt
opgeroepen op de grens van fictie en werkelijkheid.
De mens is vaak het onderwerp, al dan niet
zichtbaar, in een schijnbaar sereen landschap. Foto’s
met de thema’s ‘Vitaal Materiaal’ en ‘American Dream’
zijn t/m 28 mei 2014 in de publiekshal van te zien.

Expositie ‘Thuis in Heemstede’

Tot 10 april a.s. is de foto expositie ‘Thuis in
Heemstede’ nog te zien in de Burgerzaal. Deze
expositie brengt op een andere manier in beeld wat

(kandidaat)raadsleden verbindt met Heemstede.
U bent van harte uitgenodigd om tijdens
openingstijden van het raadhuis de exposities te
komen bewonderen.

Subsidies beschikbaar voor lokale
activiteiten
Verkiezing Europees
Parlement 22 mei

Wilt u een activiteit voor de hele buurt
organiseren? Een activiteit organiseren
die het sporten stimuleert? Of wilt u iets in
Heemstede op het gebied van archeologie
ondernemen? Voor deze activiteiten is
een subsidiebudget beschikbaar. Mogelijk
komt uw initiatief in aanmerking voor een
subsidie.

De verkiezing van de leden van het Europees
Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. In
Nederland wordt de eerstvolgende verkiezing voor
het Europees Parlement gehouden op 22 mei 2014.
Lees alles hierover op www.heemstede.nl bij Politiek
en Organisatie, verkiezingen 2014.

Neem voor meer informatie over deze subsidies
contact op met de heer Koen Siegrest van
de afdeling Welzijnszaken, telefoonnummer (023)
548 56 79 of via de e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.

Meer weten?

Uw subsidieverzoek moet aan een aantal
voorwaarden voldoen. Lees alles hierover op
www.heemstede.nl bij ‘Over Heemstede, Subsidies’.
U kunt hier ook een aanvraagformulier
downloaden.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Voorweg 21 het plaatsen van een fietsenstalling
wabonummer 10913, ontvangen 24 maart 2014.
- t.h.v. Franz Lehárlaan 121 het kappen van 1 iep
wabonummer 10993, ontvangen 25 maart 2014.
- Von Brucken Focklaan 31 het kappen van
1 conifeer en 1 spar wabonummer 11024,
ontvangen 27 maart 2014.
- Raadhuisstraat 67 het wijzigen van een gevel
wabonummer 10316, ontvangen 25 maart 2014.
- Binnenweg 167 het plaatsen van lichtreclame
wabonummer 11028, ontvangen 27 maart 2014.
- Claus Sluterweg 4 het kappen van 1
paardenkastanje wabonummer 11032, ontvangen
27 maart 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van
lichtreclame wabonummer 10151, ontvangen 6
februari 2014. 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.

- Binnenweg 16 het wijzigen van reclame
wabonummer 10322, verzonden 4 april 2014.
- Lindenlaan 67 het verhogen van het dak, het
maken van een erker en plaatsen dakkapel op het
zijdakvlak wabonummer 10228, verzonden 4 april
2014.
- Oosterlaan 12 het plaatsen van een erfafscheiding
wabonummer 10722, verzonden 4 april 2014.

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Claus Sluterweg 4 het kappen van 1 paardenkastanje wabonummer 11032,verzonden 4 april 2014.
- Herenweg 39D het kappen van 3 bomen
wabonummer 10231, verzonden 4 april 2014.
- Professor Asserlaan 27 het plaatsen van een
erfafscheiding wabonummer 10555,
verzonden 4 april 2014.

Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Sportparklaan 10 brandveilig gebruik voor een
jeugdweekend per jaar met 2 overnachtingen
in het clubgebouw van sportvereniging VEW,
verzonden 4 april 2014.

onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).
De eigenaar van deze fiets krijgt tot en met 20
april 2014 de gelegenheid om de fiets van de
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de fiets
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de fiets
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd
dan wel in rijtechnische staat verkeert, wordt
de fiets in opdracht van het college verwijderd
(bestuursdwang).
De fiets wordt dan voor een periode van maximaal
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.

Sloep in Houtvaart aan de P.C. Hooftkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
een sloep aangetroffen in de Houtvaart ter hoogte
van P.C. Hooftkade 9. Dit vaartuig is aangelegd aan
grond dat in eigendom is van de gemeente.
Het is verboden zonder vergunning op deze plaats
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van de
Verordening openbaar water Heemstede).
De eigenaar van bovengenoemde vaartuigen krijgt
tot en met 16 april 2014 de gelegenheid om
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen dan
wel een ligplaats in te nemen waar dit met een
vergunning wel is toegestaan. Indien de eigenaar
geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt het
vaartuig in opdracht van het college verwijderd
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Handhavingsacties
Fietsen Van der Waalslaan en Spaarnzichtlaan
De volgende fietsen, die niet in rijtechnische staat
waren, zijn in opdracht van het college van de weg
verwijderd (bestuursdwang):
- een grijze Pointer fiets aan de Van der Waalslaan
naast de school de Ark (doorgang naar
Romeinlaan) met 2 lege banden
- een blauwe Lavorit fiets aan de Spaarnzichtlaan
hoek Binnenweg met 2 lege banden en zonder
zadel
De fietsen worden tot en met 3 juli 2014
opgeslagen. Binnen deze periode kan de
rechtmatige eigenaar zijn fiets ophalen tegen
betaling van de gemaakte kosten. Als de fiets
niet wordt opgehaald, zal het college de fiets
vernietigen of om niet overdragen.
Fiets Meijerslaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
een blauwe, Gazelle Bahia, fiets aangetroffen op
de Meijerslaan ter hoogte van huisnummers 154
t/m 256. De fiets is niet in rijtechnische staat het
achterwiel is verbogen. Tevens is het achterlicht
defect.
Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in

Vaartuig zonder melding in
gemeentelijke haven
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
een donkerblauwe speedboot aangetroffen in de
gemeentelijke haven langs de zijde van Havenstraat
ter hoogte van huisnummer 53. De gemeentelijke
haven is in de Verordening openbaar water
Heemstede (artikel 3 en 4) uitgezonderd om een
ligplaats in te nemen met een pleziervaartuig.

Neem voor vragen contact op met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Nieuwe regelgeving
- Op 25 maart 2013 heeft het college
van burgemeester en wethouders de
Beleidsregels toepassing Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (beleidsregels
Schulddienstverlening) vastgesteld.
- Op 20 februari 2014 heeft de raad de

Verordening werkzaamheden kabels en leidingen
gemeente Heemstede 2014 vastgesteld en de
Telecommunicatieverordening 2010 ingetrokken.
Bij besluit van 7 januari 2014 heeft het college de
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)
aangewezen als toezichthouders als bedoeld in

artikel 17 van de Verordening werkzaamheden
kabels en leidingen gemeente Heemstede 2014.
Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via
www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

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’.

Een fleur op dag
Regio - De tuin opfleuren, zodat
het een uitnodigende plek zou
worden voor de bewoners. Dat
was het doel van de NL-doet
actie dit jaar van de beschermde woonvorm Zuidwijk (RIBW K/
AM) in Bennebroek. Achterliggend idee was om familie van de
bewoners van Zuidwijk meer te
betrekken bij de activiteiten. En
dat is meer dan gelukt.

Mede dankzij Veenman en Vink
BV, Nelis & Zn’s Bloemboll, Tuincentrum De Oosteinde, Ton’s
Dierenspeciaalzaak (allen uit
Hillegom) en de mensen die vrijwillig geholpen hebben is de
tuin een plek geworden waar het
goed toeven is. Van de subsidie
van het Oranjefonds is een kippenhok aangeschaft en andere
tuinmaterialen. En wat misschien

Een paartje groene kikkers. Fotograaf Henk van Bruggen.

Amfibieën volop in actie
op de buitenplaats Leyduin
Heemstede - Door het vroege
voorjaar zijn de amfibieën al heel
actief. U kunt het op vrijdag 18
april van 19.00 tot 20.30 uur op
de buitenplaats Leyduin bekijken
met boswachter Jeroen Engelhart van Landschap Noord-Holland. Op zoek naar kikkers, padden en salamanders!
Amfibieën zijn wonderlijke dieren die soms op het water en
dan weer op het land leven. In
de winter past hun bloedsomloop zich aan de lage temperatuur aan en gaan ze in winterslaap. Inmiddels zijn ze door de
heerlijke temperaturen van de
afgelopen tijd weer heel actief.
Ze zoeken het water op waar ze
zijn geboren. Daar zetten ze hun
eieren af. Met een beetje geluk
zien we paddensnoeren van de
pad of het kikkerdril van de kikker. Op de buitenplaats Leyduin
komen de kleine watersalaman-

der, de bruine en groene kikker
en de gewone pad voor. Ook de
rugstreeppad. Een bijzondere
soort die zich in het voorjaar duidelijk laat horen. De boswachter
weet er alles van. Ook voor kinderen een leuke excursie.
Kosten: 7,-, kinderen tot 12 jaar
3,-. Beschermers 4,-, hun kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee.
Aanmelden via www.gaatumee.
nl Nadere informatie op 0880064455 (tijdens kantooruren).
Vertrekpunt:
Leidsevaartweg
tussen nummer 49 en 51, 2106
NB Heemstede. Neem de afslag
over het spoor. Vanaf het parkeerterrein is het 5 minuten lopen naar het huis Leyduin. De
route staat aangegeven. Huis
Leyduin is een half uur voor de
excursie open. U wordt daar opgehaald door de excursieleider.
Er is koffie, thee en limonade te
koop.

nog wel het belangrijkste is: deze dag heeft drie tuinvrijwilligers
(familieleden) opgeleverd om
het zo te houden.
De inwendige mens werd tijdens
deze dag verzorgd door Turbo
cafetaria en Versmarkt Jeroen
van der Weijden. Om na afloop
de schrale handen te verzorgen
had Mediq Apotheek Heemstede verzorgende crèmepjes geleverd.
Het was een hartverwarmende
dag waarin mensen die elkaar
nooit hebben ontmoet, op een
enthousiaste manier hebben samengewerkt met een mooi resultaat.

Azië in expositie Hanneke Aalbers
Regio - In het voormalig gemeentehuis van Bennebroek
aan de Bennebroekerlaan 5 zal
een kleine collectie foto’s van
Hanneke Aalbers te zien zijn
met als belangrijkste onderwerp Azië. Hanneke Aalbers
is een fotografe met oog voor
schoonheid vooral in het detail.

Haar hele leven is fotografie al
haar hobby. Zij heeft haar camera altijd bij zich. Haar interesse voor mensen, dieren, natuur en kunst (vooral architectuur) ontwikkelde zich steeds
verder en resulteert nu o.a. in
deze tentoonstelling. De opening is op donderdag 17 april

a.s. om 20.00 uur. Zaal open
19.45 uur.
U kunt de foto’s bezichtigen
van vrijdag 18 april t/m dinsdag
3 juni 2014. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 8.3012.30 uur en woensdagmiddag
van 13.30-16.30 uur.

